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 TAKDİM

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu 

medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faali-

yetlerde bulunma kabiliyetiyle bilim, sanat ve kültür değerleri üretir, üret-

tiği kültür ve düşünce ile de tarihin akışına yön verir.

Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar 

arasındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uz-

laşma ve iş birliklerine zemin hazırlamıştır.

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve mede-

niyet değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık 

bir gelecek inşa edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak 

kazanımı olan kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle müm-

kündür.

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler 

kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir me-

deniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır.

İlk insandan günümüze kadar gökkubbe altında gelişen her değer, haki-

katin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslâm ve  Türk 

tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik 

kaynağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih 

boyunca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı ön planda 

tutmuştur.

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasav-

vurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde 

aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geç-

mişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi 

idrak edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.



Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda,  Me-

dine’de, Kâhire’de,  Şam’da,  Bağdat’ta,  Buhara’da,  Semerkant’ta,  Horasan’da, 

 Konya’da,   Bursa’da,   İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen de-

ğerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük ema-

nete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli 

sorumluluğumuzdur.

Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet pro-

jesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz 

bu hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras 

bize, tarihteki en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede 

ürettikleri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeni-

yetimizin en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin ko-

runması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde 

yeniden inşa edilmesi, Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçası-

dır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza, 

gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî 

çabaların hasılası olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, düşünce, kültür 

ve sanat alanlarında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele alınma-

ya, ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve tüm 

insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal 

emaneti yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir.

 Recep Tayyip Erdoğan
 Cumhurbaşkanı
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GİRİŞ

1. Müellifin Hayatı ve Eserleri

1.1. Hayatı

Müellifin hayatı hakkında biyografi kitaplarında yeterli bilgi yoktur. 

Farsça kaynaklarda Hüseyin Baykara döneminde (1470-1501) yaşadı-

ğı belirtilmektedir.1 Eserlerinde ismini genellikle Alâ’ el-Kirmânî olarak 

zikreden müellifin, nisbesinden Kirmânlı olduğu anlaşılmaktadır. Mol-

la Câmî’nin (ö. 898/1492) yakın çevresinden olduğu ve Ali Şîr Nevâî’ye 

(ö. 906/1501) bir mesnevi sunduğu bildirilmektedir. İlm-i nücûmda ol-

dukça yetkin, Bîce isimli bir kız kardeşi vardır.2

Biyografi kaynakları dışında, müellifin eserlerinde verdiği bilgilerden 

hareketle, en azından ilmî çalışmalarda bulunduğu hayatı hakkında tah-

mini bir dönemlendirme yapılabilir: İlk dönem, zahirî ilimlerin tahsili ve 

bu alanlarda eser telifi ile geçen dönemdir. Muhtemelen mekanik alanında 

kaleme alıp Fatih Sultan Mehmed’e (1444-1446, 1451-1481) sunduğu 

Bedâyi�u’l-Amel fî Sanâyi�i’l-Hiyel bu dönemde telif edilmiştir. Hayatının 

ikinci dönemi ise eser telifinin durduğu ve inzivaya çekildiği dönemdir. Bu 

dönemde müellif, yüce bir gaye için ilim tahsilini bıraktığını söyler.3 Me-

tinlerinin farklı bölümlerinde halvete girmesi4 gibi tasavvufla ilgili birtakım 

tecrübelerden bahsetmesi, zikrettiği yüce gayenin seyr-i sülûk olma ihti-

malini göstermektedir. Hayatının üçüncü dönemi ise, yeniden eser telifine 

başladığı dönemdir. Müellif, bu dönemde tekrar eser telif etmeye başlamış 

fakat öncekilerden farklı olarak bu dönemde daha çok tasavvuf ağırlıklı 

eserler telif etmiştir. Tercümesini yaptığımız ikinci eser olan Levâmi‘ bu 

kabilden değerlendirilebilir. Yine bu dönemde, Molla Câmî’nin, Eşi‘atü’l-
Lema‘ât isimli eserine -ki bu da Fahreddin el-Irâkî’nin (ö. 688/1289) 

Lema‘ât isimli eserinin şerhidir- şerh olarak İn‘ikâsu Eşi‘ati’l-Lema‘ât’ı 
yazmıştır. 

1 Zebîhullah Mahallâtî, Reyyâhînü’ş-Şerîa: Der Terceme-i Dânişmendân-i Bânuvân-ı Şîa (Isfahan: Merke-

zü Tahkîkât-i Râyâne-i Kâimiyye-i Isfahân, ts.), 242.

2 Mahallâtî, Reyyâhînü’ş-Şerîa, 242.

3 Alaeddin el-Kirmânî, Levâmi‘u Tenvîri’l-Makâm fî Cevâmi‘i Ta‘bîri’l-Menâm, Süleymaniye Kütüpha-

nesi, Ayasofya, 3025M, 2b.

4 el-Kirmânî, Levâmi‘, Ayasofya, 3025M, 17a.
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Müellifin hayatı hakkında zikretmiş olduğumuz bu dönemlerin tarihleri 

hakkında net bir şey söylemek zordur. Bununla beraber o, Levâmi‘i kaleme 

alırken telif işlerini bırakalı yaklaşık 40 sene olduğunu belirtmektedir. Bu 

eserin Sultan II. Bayezid’e (ö. 918/1512) ithaf edildiği ve Sultan II. Baye-

zid’in de 886/1481-918/1512 tarihleri arasında tahtta kaldığı hesaba katılır-

sa müellifin inziva dönemi 846/1441 ile 878/1472 tarihleri arasında olma-

lıdır. Fakat onun Fatih Sultan Mehmed için de bazı eserler kaleme aldığını 

biliyoruz. Fatih’in tahtta bulunduğu tarihler ise 855/1451-886/1481 yılları 

arasıdır. Öyleyse Kirmânî’nin inziva dönemi yüksek ihtimalle 855/1451 

sonrasındadır. Buna bağlı olarak inziva sonrası dönem de 895/1490’lardan 

sonra başlamalıdır. Bu bilgiler doğrultusunda onun vefatının da 9/15. yy. 

sonları veya 10/16 yy. başları olduğu rahatlıkla söylenebilir.

1.2. Eserleri

1. Bedâyi�u’l-Amel fî Sanâyi�i’l-Hiyel

Bodleian Library, nr. 1872’de bir nüshası bulunduğu belirtilen eser, 

mekanik alanında telif edilmiş ve devrin hükümdarı Fatih Sultan Meh-

med’e ithaf edilmiştir.1 

2. Risâle fî Ta‘yîni’l-Kıble

Beyazıt Kütüphanesi, no. B4606’da bir nüshası bulunan, kıblenin doğ-

ru belirlenmesi hakkında yazılmış Farsça 20 varaklık bir risâledir.2

3. İn‘ikâsü Eşi‘ati’l-Lema‘ât

Türkiye kütüphanelerinde iki nüshasını3 tespit edebildiğimiz bu eser, 

Fahreddin el-Irâkî’nin Lema‘ât isimli tasavvuf eserine Molla Câmî tarafın-

dan yazılan Eşi‘atü’l-Lema‘ât adlı şerh üzerine yazılmış bir şerhtir. Müellif 

mukaddimede eseri Sultan II. Bayezid’e ithaf etmektedir. Ayrıca Ayasofya 

koleksiyonunda bulunan 14 Recep 911 tarihinde Hüseyin b. Şemseddin 

el-Hüseynî el-Kirmânî tarafından istinsah edilen nüshanın 1a sayfasında 

1 Cevat İzgi, “Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi”, Hiyel (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 

1998), 18/178-180.

2 Alaeddin el-Kirmânî, Risâle fî Ta‘yîni’l-Kıble, Beyazıt Kütüphanesi, B4606.

3 Alaeddin el-Kirmânî, İn‘ikâsü Eşi‘ati’l-Lema‘ât, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya, 1916; Alaed-

din el-Kirmânî, İn‘ikâsü Eşi‘ati’l-Lema‘ât, Afyon Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi, 03 Gedik, 

17745.
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madalyon içerisinde “Sultan Bayezid’in kütüphanesi için (bi-resmi hizâne-
ti’s-Sultân […] Ebî Yezîd […])” ibaresi yer almaktadır.

4. el-Aşeretü’l-Kâmile

Çalışmamıza konu olan ilk risâledir ve bir sonraki bölümde hakkında 

ayrıntılı bilgi verilecektir.

5. Levâmi‘u Tenvîri’l-Makâm fî Cevâmi‘i Ta‘bîri’l-Menâm

Çalışmamıza konu olan ikinci risâledir ve bir sonraki bölümde hakkın-

da ayrıntılı bilgi verilecektir.

2. el-Aşeretü’l-Kâmile ve Levâmi‘u Tenvîri’l-Makâm fî Cevâmi‘i 
Ta‘bîri’l-Menâm İsimli Risâleler

2.1. Risâlelerin Nüshaları

1. el-Aşeretü’l-Kâmile, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, 
Fatih 5377, vr. 98b-136a

el-Aşeretü’l-Kâmile’nin tespit edebildiğimiz tek nüshası Süleymaniye 

Yazma Eser Kütüphanesi, Fatih koleksiyonu 5377 numarada kayıtlıdır. 

Bu nüsha içerisinde üç farklı eser bulunmaktadır. Bunlardan ilki 1b-41b 

varakları arasında bulunan Kübreviyye tarikatının Hemâdaniyye kolu ku-

rucusu Emîr-i Kebîr lakaplı Ali b. Şihâbüddin el-Isfahânî’ye (ö. 786/1385) 

ait Arapça er-Risâletü’l-Kudsiyye fî Esrâri’n-Noktati’l-Hissiyye’dir. Müellif bu 

risâlede varlık mertebeleri ve onların Hak Teâlâ ile olan irtibatlarını nokta, 

harf ve kelime sembolleri ile izah etmeye çalışır. Nüshada bulunan ikin-

ci risâle, Mahmûd Şebüsterî’ye (ö. 720/1320) ait Farsça Hakku’l-Yakîn fî 
Ma‘rifeti Rabbi’l-Âlemin olup 42b-97b varakları arasında bulunmaktadır. 

Nüshanın üçüncü risâlesi ise incelememize konu olan ve 98b-136a varak-

ları arasında bulunan Kirmânî’nin el-Aşeretü’l-Kâmile’sidir. 

Nüsha toplamda IV+136 varaktan ve 11 satırdan meydana gelmekte-

dir. Varaklar cetvelli ve satır altı reddadelidir. IVa’da nüsha içerisinde bulu-

nan üç eserin isimleri yazmaktadır. Zahriye sayfasında cetvelli dikdörtgen 

çerçeve içerisinde, altın mürekkeple ilk eserin ve bu eserin müellifinin adı 

ve nüshanın Fatih Sultan Mehmed’in mütalaasına sunulduğuna dair kayıt 
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bulunmaktadır. Yine bu sayfada Sultan I. Mahmud’un vakıf mührü ve 

vakıf kaydı ile birlikte Sultan II. Bayezid ve Derviş Mustafa’ya ait şahıs 

mühürleri vardır.

Nüsha, talik hatla Ali b. Fethullah el-Isfahânî tarafından istinsah edil-

miştir. Müstensih, nüshanın sonunda bulunan istinsah kaydında istinsah 

tarihine dair herhangi bir bilgi vermemektedir. Bununla birlikte müstensih 

Isfahânî’nin, 1462-1476 yılları arasında Fatih Sultan Mehmed’in kitaplığı 

için birçok eser istinsah ettiği bilinmektedir. Bu nüshalarda verilen tarih-

ler dikkate alınırsa;1 elimizdeki nüshanın da bu tarihler arasında ya da bu 

tarihlere yakın bir tarihte istinsah edilmiş olmasının muhtemel olduğunu 

söyleyebiliriz.

2. Levâmi‘u Tenvîri’l-Makâm fî Cevâmi‘i Ta‘bîri’l-Menâm, 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Ayasofya 3025-M, vr. 1b-20a

Levâmi‘in tespit edebildiğimiz tek nüshası Ayasofya 3025-M numara-

da kayıtlıdır. Toplam I+20 varaktan ve 11 satırdan meydana gelmektedir. 

Varaklar cetvellidir ve konu başlıkları kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Ia’da 

Sultan I. Mahmud’un vakıf mührü ve 1a’da vakıf kaydı bulunmaktadır. Yi-

ne 1a sayfasında Sultan II. Bayezid ve evkaf-ı haremeyn müfettişi Şeyhzâde 

Ahmed Efendi’nin mührü bulunmaktadır. Talik hatla yazılan nüshanın 

müstensihi belli değildir. 

2.2. Risâlelerin Telif Sebebi ve Konu Tertibi

Bu iki risâle birbirlerine oldukça benzemekle birlikte Levâmi‘, Aşera’ya 

göre daha sistematiktir. Aşera on fasıldan meydana gelirken Levâmi‘ altında 

fasıllar bulunan bir mukaddime, üç bâb ve bir hâtimeden oluşmaktadır. 

Bu yönleriyle risâleler içerisinden Aşera, Levâmi‘de gerçekleştirilmesi he-

deflenen tabir ilmini kurma amacına bir hazırlık aşaması olarak değerlen-

dirilebilir. Ayrıca Aşera’nın Fatih’e sunulması ve Levâmi‘in II. Bayezid’e 

ithaf edilmesi gibi hususlar, bu iki risâleden önce Aşera’nın, daha sonra ise 
Levâmi‘in yazıldığı hakkında kesin bir kanaat oluşturmaktadır.

1 Mesela Ayasofya 2382 bulunan el-İşârât ve’t-Tenbîhât’ın istinsah tarihi 867/1462, Ayasofya 2383’te 

bulunan Kitâb fî Esrâri’l-Hikmeti’l-Meşrıkiyye’nin (Hayy b. Yakzan) istinsah tarihi 880/1476’dır.



el-Aşeretü’l-Kâmile
Levâmi‘u Tenvîri’l-Makâm fî Cevâmi‘i Ta‘bîri’l-Menâm 13

İncelemesini yapacağımız eserler, her ne kadar birer  rüya tabiri kitabı 

olarak değerlendirilebilirse de ne Aşera ne de Levâmi‘, içerisinde rüya tabir-

lerinin bulunduğu klasik birer tabir kitabı değildir. Hatta bunlar, mesele-

leri örneklendirmek gayesiyle yapılan tabirler dışında hususi bir  rüya tabiri 

dahi içermez. Aksine bu iki risâle, tabir ilmini teorik olarak ele almakta ve 

tabir ilminin mâhiyetini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu bakımdan 

her iki risâlenin de tabir ilminin teorik çerçevesini belirlemek üzere kaleme 

alındığı söylenebilir. 

Bununla birlikte Aşera’nın başında müellif, eserini dostlarının isteği 

doğrultusunda kaleme aldığını ifade ederken,1 Levâmi‘in mukaddimesin-

de esas gayesinin  rüya tabiri usûlü ilmini  mevzu, mebâdî ve mesâili ile 

bir disiplin olarak vazetmek olduğunu dile getirmektedir.2 Bu bağlamda 

o, tabir ilminin mâhiyetine geçmeden önce bu ilmin şerefini ispat etmek 

için her iki risâlesinde de Kur’ân ve hadislerden bazı deliller serd eder. Zira 

ona göre hem Kur’ân’da hem de Hz. Peygamber’in sözlerinde  rüya tabiri 

ilminin şerefine dair deliller bulunmaktadır. Bu delillerden ilki Yusuf kıssa-

sında Hz. Yusuf ’un dilinden aktarılan şu âyet-i kerîmedir: “Bana olayların 

tevilini öğrettin.”3 Bu âyette Hz. Yusuf ’un olayların tevilini öğrenmesin-

den kasıt  rüya tabiri ilmidir. Rüya tabiri ilminin şerefine dair ikinci delil 

ise Hz. Peygamber’in “Salih rüya nübüvvetin kırk altıda biridir” sözüdür.4

Kirmânî, tabir ilminin şerefini ispat ettikten sonra Aşera’da doğrudan 

nefse ilişkin bahislere geçerken Levâmi‘de tikellere tatbik edilen her ilmin 

mutlaka tümel kaidelere sahip olması gerektiği ilkesinden hareketle rüya ta-

birinde kullanılabilecek bazı asıllardan (usûl) bahseder. Çünkü  tabir ilmi, 

tikellere tatbik edilen bir ilimdir. Bu özelliğe sahip her ilmin mutlaka birta-

kım tümel asıllara sahip olması gerekir. Kirmânî,  rüya tabiri için zikredeceği 

usûlün, kendinden önceki eserlerde dağınık olarak yer aldığını fakat bunları 

bir araya getirip bu ilmi,  mevzu,  meseleler ve ilkeleri ile birlikte vazeden kim-

senin bulunmadığını iddia eder ve kendisinin böyle bir eser kaleme alacağını 

vaat eder.5

1 Alaeddin el-Kirmânî, el-Aşeratü’l-Kâmile, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, 5377, 99a.

2 Kirmânî, Levâmi‘, Ayasofya, 3025M, 2b.

3 Yûsuf 12/101.

4 Kirmânî, Levâmi‘, Ayasofya, 3025M, 2a.

5 Kirmânî, Levâmi‘, Ayasofya, 3025M, 2b-3a.
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Risâleler, içerik açısından incelendiğinde Aşera’nın bölümlerinin bir-

çoğunun doğrudan nefisle ilişkili olduğu görülür. Bunun nedeni müelli-

fin, tabir ilminin mevzusunu nefis olarak belirlemesidir. Aşera’da ele alınan 

konular, Levâmi‘de daha sistemli bir şekilde bulunurken Levâmi‘deki bazı 

konular Aşera’da yer almaz. Mesela Aşera’da fasıl olarak zikredilen ruh için 

kullanılan lafızlar ve nefsin hakikati gibi konular Levâmi‘de nefsin tarifi 

altında tek başlıkta incelenirken Levâmi‘in mukaddime bölümü ve nefsin 

ilkelerle iletişimi,  misâl âlemi, Hz. Peygamer’in “Dünya rüyadır” hadisi 

gibi başlıkları Aşera’da bulunmaz. İki risâle arasındaki konuların benzerliği 

ve farklılığı şu tablo üzerinde daha net görülmektedir:

el-Aşeratü’l-Kâmile Levâmi‘u Tenvîri’l-Makâm fî Cevâmi‘i 
Ta‘bîri’l-Menâm

Mukaddime

1. Fasıl:  Ruh İçin Kullanılan 
Lafızlar

1. Fasıl: Tabir Usûlü İlminin Tarifi

2. Fasıl: Nefsin Hakikati 2. Fasıl: Mevzu, Meseleler ve İlkelerin Belirlenmesi

1. Bâb

3. Fasıl: Nefsin Soyut Oluşu 1. Fasıl: Nefsin Tarifi

4. Fasıl: Bilen ve Eyleyen Güç 2. Fasıl: Nefsin Güçleri

2. Bâb

5. Fasıl: Maddî Tikellerin Nefiste 
Resmoluşu

1. Fasıl: Nefsin İlkelerle İletişimi

6. Fasıl: Nefsin Fiilleri ve İlkeleri 2. Fasıl: Rüyanın Kısımları

7. Fasıl: Nefsin Temsili 3. Fasıl: Misâl Âlemi

3. Bâb

8. Fasıl: Uykunun Beyânı 1. Fasıl: Tabircinin Gözetmesi Gereken Durumlar

9. Fasıl: Rüyanın Keyfiyeti 2. Fasıl: Rüya Mertebeleri

10. Fasıl: Tabir Yöntemi 3. Fasıl: Hz. Peygamber’in “Dünya Rüyadır” 
Sözünün Açıklanması

Tablo 1
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2.3. Risâlelerin İçeriği

Rüya Tabiri İlminin Tanımı

Rüya tabiri ilmi, İslâm felsefe geleneğinde doğa bilimlerinin bir dalı 

olarak incelenmektedir. İslâm filozoflarına göre  tabir ilmi, rüyayı gerçek-

leştiren  mütehayyile gücünün müşahede ettiği sûretlerin hangi anlam-

lara karşılık geleceğini belirlemekten ibarettir. Hâl böyle olunca nefsin 

müşâhedesine karşılık gelecek sûretleri tespit eden bilim dalı da doğa 

bilimleri içerisinde görülmektedir. Söz gelişi İbn Sînâ (ö. 428/1037), bi-

limler tasnifi yaptığı Risâle fî Aksâmi’l-Ulûmi’l-Akliyye isimli küçük ha-

cimli risâlesinde  rüya tabiri ilmini tıp, feraset gibi ilimlerle birlikte doğa 

bilimlerinin (tabiiyyât) alt dalları arasında zikretmekte ve onun amacını 

şöyle belirlemektedir: 

Mütehayyile ile rüyada görülen şeylerden hareketle, nefsin gayb âleminde 
görüp mütehayyilenin başka bir örnek yoluyla  hayal ettiği şey hakkında çı-
karımda bulunmaktır (ve’l-garazu fîhî el-istidlâlu mine’l-mütehayyelâti’l-hul-
miyye alâ mâ şâhedethu’n-nefsu min âlemi’l-gaybi fehayyelethu’l-mütehayyile-
tü bimisâlin gayrihî)”1

Alıntılanan pasajda İbn Sînâ,  rüya tabiri ilmini açık bir şekilde tanım-

lamaya girişmez. Fakat onun bu ilimde amaç olarak zikrettikleri aslında ta-

bir ilminin gaye bakımından tarifi olarak değerlendirilebilir. Nitekim İbn 

Sînâ’nın bu ifadeleri, kendinden sonraki filozoflar tarafından tabir ilminin 

tanımı olarak kullanılmıştır. Mesela Kâdî Beyzâvî ve İbnü’l-Ekfânî’nin bi-

limler tasnifi kitaplarında  rüya tabiri ilmi, İbn Sînâ’da olduğu gibi doğa bi-

limleri içerisinde zikredilmekte ve onun tabir ilminin amacı olarak dile ge-

tirdiği ifadeler, tabir ilminin tanımı olarak kullanılmaktadır. Kâdî Beyzâvî 

(ö. 685/1286), Ta‘rîfâtü’l-Ulûm’da tabir ilmini şöyle tanımlar: 

Mütehayyile ile rüyada görülenlerden hareketle, nefsin  uyku hâlinde gayb 
âleminde görüp  mütehayyile güçlerinin gayb âleminde görülene delâlet 
eden şehâdet âlemindeki bir örnekle  hayal ettiği şey hakkında çıkarımın 
bilindiği bir ilimdir. (ilmun yu‘rafu minhu’l-istidlâl mine’t-tahayyulâti’l-hul-
miyye alâ mâ şâhedetha’n-nefsû hâlete’n-nevm min âlemi’l-gaybi fehayyelat-
hu’l-kuva’l- mütehayyile bimisâlin yedüllü aleyhi fî âlemi’ş-şehâde)2

1 M. Cüneyd Kaya, “İbn Sînâ’nın Kitâbu aksâmi’l-hikme ve tafsîlihâ’sı: Tahkik ve Tercüme”, Tahkik 
İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi 3/1 (2020), 30.

2 Mansur Koçinkağ, “Kâdî Beyzâvî’ye (V. 685 / 1286) Göre İlimlerin Tasnifi ve Munîf fî Sinâ’ati’t-Tarîf/

Ta’rîfâtü’l-’Ulûm Adlı Eserinin Edisyon Kritiği”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 26 (2015), 399.
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Beyzâvî bu tanımda, İbn Sînâ’nın ifadelerinde üç değişikliğe gitmekte-

dir. Birincisi, İbn Sînâ’nın ifadelerini tanıma dönüştürmektedir. O, bunu 

yaparken öncelikle tüm ilimlerin cinsi konumunda olan ilm kelimesini 

tanım içerisinde kullanmakta ardından tanımın faslı sayılabilecek kısmı 

zikretmektedir. Beyzâvî, ikinci olarak tanıma  uyku hâlinde kaydını ek-

lemektedir. Bu kayıt, filozofların rüyanın ve mütehayyilenin mâhiyetine 

ilişkin görüşleri ile birlikte düşünülürse tanımda bulunması gerekli bir ka-

yıttır. Çünkü onlara göre peygamberlerde olduğu gibi  mütehayyile gücü, 

bazen rüyadaki etkisini uyanıklık durumunda da gösterebilir. Beyzâvî’nin 

tanımındaki üçüncü farklılık, İbn Sînâ’nın muğlak bıraktığı örnek kelime-

sini şehâdet âleminde lafzıyla açıklığa kavuşturmasıdır. Beyzâvî’nin rüya 

tabirine getirdiği bu tanım,  uyku hâlinde kaydı dışında küçük farklılıklarla 

İrşâdü’l-Kâsıd’da İbnü’l-Ekfânî (ö. 749/1348) tarafından da tekrar edilir.1

Bu isimlerden farklı olarak tabir ilmini şer‘î ilimler arasında gören2 İbn 

Haldun’a (ö. 808/1406) göre ise “ rüya tabiri ilmi, tabircinin, anlatılanların 

(rüyada görülenlerin) tabirini üzerine inşa ettiği külli kaidelerin ilmidir 

(ilmün bi-kavânîne külliyyetin yebnî aleyha’l-mu‘abbiru ibârete mâ yukas-
su aleyh).”3 İbn Haldun’un tanımı, önceki tanımlardan farklı olarak  rüya 

tabiri ilminin kaidelerini tanımın merkezine almaktadır. Bu kaideler, ta-

bircinin rüyayı tabir ettiği esnada verdiği hükümlerin asıllarını teşkil eden 

kurallar bütünüdür.

Kirmânî’ye göre ise  rüya tabiri ilmi, nefse ilişkin bir ilim olması itiba-

riyle doğa bilimlerinin konuları arasında yer almakla birlikte -muhtemelen 

nefsin gayb âlemiyle iletişime geçmesi itibariyle- metafiziğin alt dalların-

dandır. O, doğa bilimleri ile metafizik arasına bu şekilde konumlandırdığı 

 tabir ilmi için Levâmi‘in mukaddimesinde, birinci faslın başında iki farklı 

tanım zikreder. Bu tanımlardan ilkine göre   rüya tabiri usulü ilmi “üzerine 

tikel rüyaların tevilinin inşa edildiği tümel kaidelerdir (kavâ‘idün külliy-
yetün yebtenî aleyhâ te’vîlü’l-menâmâti’l-cüz’iyyeti)”. Ona göre bu tanım, 

ilmin meselelerden ya da o meselelerin tasdikinden ibaret görülmesi hâlin-

1 Ebû Abdullah Muhammed İbnü’l-Ekfânî, İrşâdü’l-Kâsıd ilâ Esna’l-Makâsıd, thk. Abdülmünim Mu-

hammed Ömer (Kâhire: Dârü’l-Fikri’l-Arabî, ts.), 177.

2 Ebû Zeyd İbn Haldun, Mukaddime (Kâhire: Dârü’l-Fecr li’t-Türâs, 2010), 589.

3 İbn Haldun, Mukaddime, 592.
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de geçerli bir tanımdır. Ancak ilmin meselelerden ibaret değil de meleke 

olarak görülmesi durumunda   rüya tabiri usulü ilminin tanımı “söz konusu 

tümel kaidelerden tikel rüyaların tevilini çıkarım melekesi (istinbâtu te’vî-
li’l-menâmâti’l-cüz’iyyeti min tilke’l-kavâ‘id)” olur.1

Kirmânî’nin tanımlarında ortak olan husus, tabir ilminin  tümel kai-

deler olmasıdır. Tümel kaide, altındaki tikellere tatbik edilmesi mümkün 

genel hükümleri verir. Böylece zihin o tümellerden hareketle altındaki ti-

kellerin hükümleri hakkında bilgi sahibi olur. Örneğin nahivci “fail merfu-

dur” şeklinde genel bir kaide belirledikten sonra fail olduğunu tespit ettiği 

bütün kelimelerin merfu olduğu hükmüne kolaylıkla ulaşabilir.2 İşte  rüya 

tabiri ilmi de bu şekilde tabirde kullanılabilecek tümel kaidelerin bir araya 

getirildiği ilimdir. 

Müellifin  rüya tabiri usûlü ilmine getirmiş olduğu tanımlarda farklı iki 

cihetin gözetildiği aşikârdır. Birinci tanımda kendisinin de belirttiği gibi 

ilim, meselelerin tasdiki veya meselelerin kendisi olarak kabul edilmiş ve 

tanım da buna göre yapılmıştır. Çünkü bir ilmin asıl konusu meselelerdir. 

Öncelikle bu  meseleler icmâlî olarak tespit edilir ve ardından bu mese-

lelerin karşısına ilim vazedilir. Dolayısıyla ilim bu meselelerin tamamını 

tasdik etmekten ibaret olur. Nitekim bazı mantıkçılar bir ilmin tanımının 

o ilmin tüm parçalarını kuşatması gerektiği düşüncesinden hareketle ilmin 

tam tanımının meselelerin tasdiki ile yapılacağını iddia etmişlerdir.3 Eğer 

bu kabul edilecek olursa müellifin  rüya tabiri usûlü ilmi için yapmış oldu-

ğu birinci tanım, tam tanım olacaktır. İkinci tanıma gelince bu tanımda 

itibar edilen cihet, ilmin bir meleke olarak ilim sahibinde hâsıl olmasıdır. 

Meleke, keyfiyet kategorisi altında yer aldığından dolayı bilen bir zihinle 

kâim olmak zorundadır. Çünkü keyfiyet bir araz türüdür ve kendi başına 

kâim olamaz.4

1 el-Kirmânî, Levâmi‘, Ayasofya, 3025M, 4b.

2 Kutbuddin er-Râzî, Tahrîru’l-Kavâidi’l-Mantıkıyye fî Şerhi’r-Risâleti’ş-Şemsiyye (İstanbul: Haşimi Ya-

yınları, 2017), 43.

3 er-Râzî, Tahrîr, 45.

4 Ömer Mahir Alper, “Avicenna On The Ontological Nature Of Knowledge And Its Categorical Status”, 

ed. Macksood A. Aftab Vd., Journal Of Islamic Philosophy 2 (2006), 31.



18 GİRİŞ -  Rüya Tabiri İlmi

Bir başka görüşe göre ilmin meleke ve tümel kaideleri bilmek şeklinde 

iki farklı şekilde tanımlanması o ilmin tümel veya tikel oluşuyla ile ilgilidir. 

Buna göre tümel ilim, tümel kaideleri bilmekten ibarettir ve bu tümel ilim, 

meleke olarak isimlendirilemez. Tikel ilimler ise kişide meleke olarak bu-

lunur. Çünkü tikel ilimler, bu meleke sayesinde tikel olaylar ve durumlara 

tatbik edilir.1 Kirmânî’nin bu görüşü dikkate alıp almadığı konusunda net 

bir şey söylemek zordur. Fakat onun  tabir ilmi için yaptığı tanımlar, bu 

bağlamda değerlendirilecek olursa ilk tanım, tabir ilminin tümel tarafına 

yani sadece kaidelerine, ikinci tanım ise bizzat  tevil esnasında tikellere uy-

gulanmasına taalluk etmektedir denebilir.

Rüya Tabiri İlmi: Mevzu, Meseleler ve İlkeler

Fârâbî’nin (ö. 339/950) İslâm dünyasına sistemli bir felsefe anlayışı ge-

tirmesiyle birlikte Müslüman düşünürlerin bilim anlayışları da sistematik 

bir hâl almaya başlamıştır. Bu değişimin temeline Fârâbî’nin Burhân isimli 

eserini koymak mümkünse de sistematik bir bilim anlayışının İbn Sînâ ile 

yetkinliğe kavuştuğu söylenebilir. İbn Sînâ’dan sonra klasikleşen bilim an-

layışına göre bir ilmin, müdevven bir ilim, bilimsel bir disiplin olabilmesi 

için özellikle şu üç şeye sahip olması gerekmektedir;  mevzu,  meseleler ve 

 ilkeler.2 Bunların arasından  ilkeler, o ilimde ispat edilecek olan şeylerin 

kendisinden çıkarıldığı öncülleri ifade eder. Bu öncüller ya apaçık olduk-

larından dolayı kanıtlanmaya muhtaç olmazlar ya da daha üst bir ilimde 

kanıtlanmış olarak alt ilme intikal ederler.3 İlmin ihtiyaç duyduğu ikinci 

husus, o ilimde hâlleri incelenen şey olarak bilinen mevzudur.4 Mevzuya 

zatı bakımından ilişen hâller ise meselelerdir. Mesela metafizik ilminin ko-

nusu varlık olması bakımından varlıktır. Metafizikte incelenen  meseleler 

ise varlığa o olması bakımından ilişen hâllerdir ki bunlara zâtî arazlar da 

denir.5

1 Hocazâde Muslihuddin Efendi, Hâşiye alâ Şerhi’l-Mevâkıf, Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa, 

1614, 12b-13b.

2 Ebû Nasr el-Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, çev. Ömer Mahir Alper - Ömer Türker (İstanbul: Klasik Yayın-

ları, 207M.S.), 36; Ebû Ali İbn Sînâ, Burhân: İkinci Analitikler, çev. Ömer Türker (İstanbul: Litera 

Yayıncılık, 2006), 103.

3 İbn Sînâ, Burhân: İkinci Analitikler, 103.

4 İbn Sînâ, Burhân, s. 103.

5 el-Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, 37; İbn Sînâ, Burhân: İkinci Analitikler, 103.
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İbn Sînâ’nın bir ilmin müdevven bir ilim kabul edilmesi için  mevzu, 

 meseleler ve ilkelere sahip olması gerektiği düşüncesi büyük ölçüde ken-

dinden sonraki İslâm filozoflarının bilim anlayışını belirlemiştir. Bu doğ-

rultuda onlar, herhangi bir ilim dalından söz ederken bu çerçeveyi dikkate 

almışlar, hatta yeni bir ilim kurmak için girişimlerde bulunan düşünürler 

mutlaka bu kuralı uygulamaya çalışmışlardır. Muhyiddin el-Kâfiyeci’nin 

(ö. 879/1474) tarih ilmini kurma çabası esnasında söz konusu kaideyi tat-

bik etmesi bu hususta önemli bir örnektir.1

İşte böyle bir ilim anlayışına sahip Kirmânî, Levâmî‘in mukaddimesi-

nin ikinci faslında İbn Sînâcı bilim anlayışına uygun olarak her müdevven 

ilmin bir mevzusu, meseleleri ve ilkeleri olması gerektiğini ifade etmekte-

dir.2 Zira bir ilim ancak mevzusu ile diğer bir ilimden ayrılır.3 Daha sonra 

o, bir ilimde mevzunun ahvâlinin o ilmin meseleleri olarak araştırıldığını, 

bu araştırmanın yapılabilmesi için de birtakım ilkelerin bulunması gerek-

tiğini vurgular. Bu ilkelerin bir kısmı tasavvurlar, diğer bir kısmı ise tas-

diklerdir. Tasavvurlar daha çok o ilimde ele alınacak şeylerin tanımlarını, 

tasdikler ise meselelerin delillerini oluşturur.4 Kirmânî’ye göre bir ilme ilke 

olabilecek tasdikler üç kısımdır. Birincisi müteârife olarak da isimlendiri-

len kendinde açık olan bedîhî tasdiklerdir. İkincisi, ilmin kendinde açık 

olmayıp başka bir ilimde açıklanan ve sonrasında ilgili ilme aktarılan il-

kelerdir. Bunlar da müsâderât olarak isimlendirilir. Üçüncüsü, öğrencinin 

hüsn-i zannı ile kabul ettiği ilkelerdir. Öyleyse bir ilmin ilkeleri, tanımlar, 

tüm ilimlerin öncesinde bulunan bedîhî tasdikler (müteârife), başka bir 

ilimden o ilme aktarılan müsâderât ve öğrencinin hüsn-i zannıyla kabul 

ettiği önermelerden meydana gelir.5 Kirmânî’nin yaptığı bu dörtlü taksim, 

onun açıkça filozofların bilim anlayışını takip ettiğini göstermektedir. Zira 

Fârâbî’nin Burhân’ında buna çok benzer bir taksim şöyle yapılmaktadır: 

“sanatlarda öğretimin ilkeleri dörttür: Yakînîler, tanımlar, vazedilmiş asıllar 

1 Muhyiddin el-Kâfiyeci, Tarih İlminin İlkeleri (Osmanlı Felsefesi Seçme Metinler içinde), çev. Ömer Ma-

hir Alper (İstanbul: Klasik Yayınları, 2016), 91-99; Muhyiddin el-Kâfiyeci, Tarih İlminin Usûlü Ve 
Meseleleri(Osmanlı Felsefesi Seçme Metinler içinde) (İstanbul: Klasik Yayınları, 2016), 101-105.

2 el-Kirmânî, Levâmi‘ (Ayasofya, 3025M), 4b.

3 er-Râzî, Tahrîr, 49.

4 el-Kirmânî, Levâmi‘ (Ayasofya, 3025M), 4b.

5 el-Kirmânî, Levâmi‘ (Ayasofya, 3025M), 5a.
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ve müsâdereler.”1 Fârâbî’nin yakînîler dediği kısım Kirmânî’nin bedîhîler 

olarak açıkladığı kısma mutabıktır. Zira bu  ilkeler her ilmin başında öğren-

cide bulunması gereken ilkelerdir.2 Fârâbî’nin tanımlar olarak bahsettiği 

 ilkeler ile Kirmânî’nin tanımları arasında da herhangi bir farklılık yoktur. 

Ancak son iki kısımda öyle görünüyor ki Kirmânî, aynı şeyi kastetmekle 

birlikte farklı bir adlandırma tercih etmektedir. Çünkü Fârâbî’ye göre bir 

ilmin başında kabul edilip o ilme devam edilmesi için gerekli olan  ilkeler 

usûl-i mevzûa ve hüsn-i zan ile kabul edilen  ilkeler müsâdereler iken3 Kir-

mânî’de durum tam tersidir.

Kirmânî, tüm bu şartları gözeterek nihai kertede tabir ilminin mevzu-

sunu şöyle belirler:

[…] Yüce ilkelerle iletişimi sırasında  mütehayyile gücünü kullanarak 
duyulur sûretlere ait akledilir sûretleri tasvir etmesi cihetinden nâtık ne-
fis (en-nefsü’n-nâtıkatü min haysü tasvîruhâ’l-me‘ânî’l-ma‘kûle bi’s-suve-
ri’l-mahsûseti bi’s-ti‘mâli’l-kuvveti’l- mütehayyile)4

Bu pasajda dikkat edilmesi gereken husus, Kirmânî’nin  tabir ilmi için 

doğa bilimlerinden nefis ilmi ile aynı konuyu belirlemiş olmasıdır. Fakat 

 tabir ilmi nefsi mutlak olarak değil,  mütehayyile ile akledilir anlamları du-

yuyla algılanan sûretlere dönüştürmesi cihetinden incelemektedir. Böylece 

Kirmânî, aynı mevzuyu bir haysiyet kaydı ekleyerek nefis ilminden tabir il-

mine taşımıştır. Kirmânî’den önce benzer bir uygulamayı Nasîruddin Tûsî  

(ö. 672/1274), ahlak ilmi için yapmıştı. Nitekim Tûsî’ye göre ahlak ilmi-

nin konusu “güzel, övgüye değer ya da kötü ve yerilen iradeli eylemlerin 

kendisinden ortaya çıkması yönünden insanî nefistir.”5   

İlmin mevzusunun kendinden üst bir ilimde ispat edilmesi ya da bedîhî 

olması gerektiğinden dolayı Kirmânî,  rüya tabiri ilminin mevzusu olan 

nefsi ispat etmeye çaba sarf etmez fakat onun güçleri ve ilkelerle iletişimi-

nin niteliğini belirlemeye çalışır. Nefsin güçleri konusunda tamamen İbn 

Sînâcı bir anlayışa sahip olan Kirmânî, nefse ait beş dış güç ve beş tane de 

1 el-Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, 61.

2 el-Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, 61.

3 el-Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, 63, 64.

4 el-Kirmânî, Levâmi‘ (Ayasofya, 3025M), 5a.

5 Nasîruddîn et-Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, çev. Anar Gafarov - Zaur Şükürov (İstanbul: Litera Yayıncılık, 

2020), 26.
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iç güç belirlemekte ve bunların açıklamasında büyük ölçüde Şifâ’nın nefis 

kitabını takip etmektedir. 

Kirmânî, tabir ilminin konusu olarak belirlediği nefsi “zâtı ile idrâk 

eden, âletlerle tasarrufta bulunan soyut basit cevher” olarak tanımlar. Cev-

her olması onun kâim olmak için başka bir şeye ihtiyaç duymaması ve bir 

mevzuda olmaması anlamına gelir. Basit oluşu onun parçalanmaya konu 

olmayacağını, soyut oluşu duyusal işaretle işaret edilemeyeceğini yani her-

hangi bir konum sahibi olmadığını ifade eder. Zâtı ile idrâk eden olma-

sı, nefsin nesnelerin idrâki için herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadığına, 

âletlerle tasarrufta bulunması ise nefsin, fiillerini bedenin organları aracılı-

ğıyla gerçekleştirmesine delâlet eder.1 

Kirmânî’nin nefis tanımı, İslâm düşünce tarihi içerisinde nefis hakkında 

ortaya konulan farklı tariflerin bir özeti olarak görülebilir. Bununla birlikte 

onun tanımında yer alan temel unsurlara İhvân-ı Safâ’nın nefis tanımında 

rastlanmaktadır. İhvân’a göre nefis “zatıyla diri, bilici ve etkide bulunan bir 

cevherdir.”2 İki tanım arasında karşılaştırma yapılacak olursa İhvân’ın bilici 

ve etki eden olarak tanımladığı özellikler Kirmânî’de zatıyla idrâk eden ve 

tasarrufta bulunan olarak ifade edilmektedir. Basitlik ve soyutluk her ne 

kadar İhvân’ın tanımında geçmiyor olsa da onlar, risâlelerin birçok bölü-

münde nefsin maddeden ayrık, basit bir cevher olduğunu ortaya koymaya 

çalışırlar.3 Nefse ilişkin basitlik ve soyutluk anlayışı, İhvân’dan sonra Tûsî 

tarafından doğrudan nefsin tanımı içerisine alınmıştır.4 Kirmânî’nin her 

iki risâlede nefse yönelik zikretmiş olduğu tanım da kendisinin Aşera’da5 

açıkça beyan ettiği üzere büyük ölçüde Tûsî’den iktibas edilmiştir.

Müellif ikinci fasılda nefsin güçlerinden bahsederken onları asker, nefsi 

de bu askerlerin başındaki önder olarak tasvir eder. Onun bu tavrı hem İh-

vân-ı Safa’da görülen hem de tasavvuf geleneğinde sıklıkla karşımıza çıkan 

nefis ve güçleri arasındaki ilişkinin temsil yoluyla aktarımını akla getirmek-

tedir. Nitekim hem İhvân’ın risâlelerinde hem de bazı tasavvuf metinlerinde 

1 el-Kirmânî, Levâmi‘ (Ayasofya, 3025M), 6a, 6b.

2 İhvânu’s-Safâ, Resâilü İhvâni’s-Safâ ve Hullâni’l-Vefâ (Kum: Mektebetü’l-A‘lâmi’l-İslâmî, 1988), 2/461.

3 Veysel Kaya, Felsefe Ve Vahiy: Sa‘d b. Dâdhürmüz ve Felsefî Risâleleri (İstanbul: Klasik Yayınları, 2018), 90.

4 et-Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî, 27.

5 el-Kirmânî, el-Aşeratü’l-Kâmile (Fatih, 5377), 104a.
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nefis, beden şehrinde bir sultana, güçleri ise o sultanın hizmetçilerine ben-

zetilmektedir.1 Kirmânî, nefsin iç ve dış duyulardan oluşan algılayan güçleri 

ile beslenme, büyüme ve üreme gibi algılamayla ilişkisi olmayan güçleri ol-

mak üzere birçok gücü olduğunu söyleyerek bu hususta İslâm felsefesindeki 

yaygın kanaati kabul eder. Ancak ona göre risâlenin amacıyla uyumlu olan 

kısım nefsin algılayan yönüdür. Bu nedenle nefsin sadece algılayan güçleri 

üzerinde duran Kirmânî, burada da İbn Sînâ çizgisini takip ederek dış duyu-

ları; görme, işitme, dokunma, koklama ve tatma iç duyuları ise;  ortak duyu, 

 hayal,  mütehayyile,  vehim ve  hafıza şeklinde sınıflandırmaktadır.2

Kirmânî’ye göre birbiriyle ilişki içerisinde bulunan şeyler arasında mut-

laka bir münasebet olmalıdır. Fakat nefis latif, buna karşın beden kesif 

olmasına rağmen birbirleriyle ilişki kurabilmektedirler. Kirmânî bunu, Al-

lah’ın hikmetlerinden bir hikmet olarak görür.3 Ona göre bu ilişki, bede-

nin  kalp olarak bilinen uzvunda yer alan küçük bir kan parçası aracılığıyla 

gerçekleşir. Sıcaklık bu parçaya hükmettiğinde ondan bir buhar yükselir. 

İşte nefis öncelikle ruh olarak isimlendirilen bu latif buharla etkileşime 

geçer. Kalpten damarlar yoluyla bu buhar diğer uzuvlara da ulaşmaktadır. 

Böylece nefis tüm beden üzerinde tasarrufta bulunabilir.4 Nefis bu şekilde 

çok fazla maddeyle iletişime geçtiğinden dolayı kendisi melekût âleminden 

olmasına rağmen o âlemden perdelenir. Bu perdeyi kaldırmak da ancak 

nefsin bedenle olan irtibatını kesmekle mümkündür.5 İşte rüya, bu irtiba-

tın bir ölçüde kesilebildiği olaylardan biridir.

Tabir ilminin konusunu, “yüce ilkelerle iletişimi esnasında  mütehayyi-

le yardımıyla akledilir anlamları duyuyla algılanan sûretlerle tasvir etmesi 

bakımından nefis” olarak belirleyen Kirmânî, bu ilmin ilkelerini bizzat bu 

ilimdeki tümel kaidelerin ilkeleri, meselelerini tikel rüyaların tevilinin üze-

rine inşa edildiği  tümel kaideler, gayesini ise tikel rüyaların tevilini çıkar-

sama olarak belirler.6

1 İhvânu’s-Safâ, Resâil, 2/468; Ebû Hâmid el-Gazzâlî, Kimyâ-ı Saâdet, çev. A. Faruk Meyan (İstanbul: 

Bedir Yayınları, t.y.), 21.

2 el-Kirmânî, Levâmi‘ (Ayasofya, 3025M), 9b-13a.

3 Kirmânî, Levâmi‘, Ayasofya, 3025M, 7a, 7b.

4 Kirmânî, Levâmi‘, Ayasofya, 3025M, 7b.

5 Kirmânî, Levâmi‘, Ayasofya, 3025M, 8a.

6 Kirmânî, Levâmi‘, Ayasofya, 3025M, 5a, 5b.



el-Aşeretü’l-Kâmile
Levâmi‘u Tenvîri’l-Makâm fî Cevâmi‘i Ta‘bîri’l-Menâm 23

Rüyanın Mâhiyeti ve Rüya Çeşitleri

İslâm filozofları rüyanın meydana gelişini genellikle nefsin  mütehay-

yile gücüyle ilişkilendirmek sûretiyle açıklamışlardır. İlk İslâm filozofu 

Kindî’ye (ö. 252/866 [?]) göre insan,  uyku hâlinde duyularını terk eder.1 

Ancak bu terk ediş, ölümden farklı olarak insanın canlılığı devam eder-

ken gerçekleşir. Çünkü  uyku hâli nefis için söz konusu değildir. Eğer nefis 

uyumuş olsaydı  uyku ve uyanıklık arasındaki fark bilinemezdi.2 İşte “rüya 

nefsin düşünceyi kullanıp duyunun kullanımını kaldırması”ndan ibaret-

tir.3 Böylece nefsin düşünceden aldığı formlar,  musavvire gücü sayesinde 

kendisinde bir yansıma (intiba‘) oluşturur.4 Kindî’nin  musavvire olarak 

isimlendirdiği güç, Aristoteles’in fantezyası olup sonraki filozoflar tarafın-

dan  mütehayyile olarak isimlendirilmiştir.

Rüyanın  uyku hâlinde gerçekleştiği ve mütehayyilenin bir fiili olduğu 

konusunda Kindî ile aynı düşünceye sahip olan Fârâbî’ye gelince, ona göre 

 mütehayyile gücü duyu gücü ile akletme gücü arasında aracı konumun-

dadır. Dolayısıyla  mütehayyile bazen duyulardan bazen de akıldan etki-

lenmek sûretiyle fiillerini icra eder. Mütehayyile gücünün iki fiilinden biri 

maddî varlıklardan gelen formları saklamak diğeri ise bu formlar arasından 

birleştirme ve ayırma yapmaktır. Fârâbî’ye göre mütehayyilenin üçüncü bir 

fiili daha vardır ki bu da taklittir. Mütehayyile bu fiili sayesinde bazen beş 

duyuyla algılanan nesneleri, kendinde bulunan duyulur nesnelerin taklit-

leri ile birleştirir; bazen akledilirleri bazen beslenme gücünü, bazen arzu 

gücünü bazen de mizacı taklit eder.5 Mütehayyile gücü eğer akıldan ve 

duyuların hâkimiyetinden kurtulursa kendi fiillerini daha özgür bir şekil-

de gerçekleştirmeye başlar. Faal akıldan gelen feyiz, bazen akleden güçten 

mütehayyileye taştığında o, akledilirleri kendi terkip ettiği duyulurlarla 

kabul eder. Çünkü akledilirler ancak duyuyla algılanan bir şey ile temsil 

1 Yakub b. İshâk el-Kindî, Uyku Ve Rüyanın Mâhiyeti (Felsefî Risâleler içinde), çev. Mahmut Kaya (İstan-

bul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015), 398.

2 Yakub b. İshâk el-Kindî, Nefs Üzerine (Felsefî Risâleler içinde), çev. Mahmut Kaya (İstanbul: Türkiye 

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015), 384.

3 Kindî, Uyku Ve Rüyanın Mâhiyeti, 404.

4 Kindî, Uyku Ve Rüyanın Mâhiyeti, 404.

5 Ebû Nasr el-Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, çev. Yaşar Aydınlı (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2018), 170-

172.
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edildiği zaman maddî âlemde anlam ifade edebilir. Eğer mütehayyileye 

taşanlar amelî güçle ilişkili tikeller ise  mütehayyile bunları bazen olduğu 

gibi bazense yine başka şeylerle taklit ederek kabul eder. Bu nedenle bazen 

mütehayyilenin aldığı tikellerle doğru rüyalar meydana gelir bazen de ak-

ledilirler aracılığıyla ilahi kehanetler oluşur.1

Kindî’de sadece musavvirenin bir fiili olarak görülen rüya, Fârâbî ile 

birlikte faal akıldan taşan feyze konu olması ile daha ruhânî bir yapıya 

bürünmüştür. Bu gelişme, İbn Sînâ’nın rüyayı bir adım daha ileri taşıya-

rak vahiyle birlikte değerlendirmesine de kapı aralamıştır. İbn Sînâ’ya göre 

gayb âleminden nefse taşan etkinin gücüne göre insanın rüyası bu dünya-

daki gerçeklikle örtüşür. Eğer bu etki güçlü olur ve nefis tarafından kontrol 

edilirse tabire muhtaç olmayan rüya veya açık bir vahiy meydana gelir; 

eğer bu etki kaybolur ve bunun yerine mütehayyilenin kopya ettiği sûretler 

ortaya çıkarsa tabire muhtaç rüyalar veya tevile muhtaç vahiy gerçekleşir.2

Rüya tabiri konusunda kendinden öncekilere nispetle daha ayrıntı-

lı ve daha sistematik bir anlatıma sahip olan ayrıca Kirmânî’ye de kay-

naklık eden isimlerden biri olduğunu düşündüğümüz Fahreddin er-Râzî

(ö. 606/1210) bilimler tasnifi eseri Câmi‘u’l-Ulûm’un 25. faslını  rüya ta-

biri ilmine ayırır. Râzî, bu bölümde tabir ilmini ilki usûl-i zâhire, ikincisi 

ise usûl-i müşkile olmak üzere iki ana bölüm üzerine inşa eder. Bu iki 

ana bölümden ilki duyu güçleri,  uyku ve rüyanın hakikati konularını ele 

alan üç asıl, ikincisi tabiri mümkün olan rüyalar,  rüya tabiri şartları ve rü-

ya cinsleri olmak üzere üç asıl içermektedir.3 Bu asıllar içerisinde özellikle 

nefsin güçleri, rüyanın hakikati,  rüya tabiri şartları gibi başlıklara dikkat 

edilirse Râzî’nin eseri ile Kirmânî’nin ikinci eseri arasındaki benzerlikler 

görülebilir. 

Kindî’den itibaren İslâm filozofları tarafından rüya konusunda  mütehay-

yile gücüne ayrı bir önem atfedilmiş ve Fârâbî ile ortaya konan rüya anlayışı 

daha sonra İbn Sînâ ve Râzî tarafından da devam ettirilmiştir. Onların rü-

yaya ilişkin kabul ettiği ortak husus, nefsin gayb âlemiyle iletişim hâlinde 

1 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, 178.

2 Ebû Ali İbn Sînâ, el-İşârât ve’t-Tenbîhât., çev. Muhittin Macit-Ali Durusoy-Ekrem Demirli (İstanbul: 

Litera Yayıncılık, 2017), 199-200.

3 Fahreddîn er-Râzî, Câmi‘u’l-Ulûm, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya, 2205, 104b-109b.
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olması ve orada müşâhede ettiği anlamlara  mütehayyile aracılığıyla sûretler 

giydirmesidir. Kirmânî’nin açıklamalarına bakılırsa bu anlayış, onun rüya 

anlayışına da etki etmiştir. Kirmânî’ye göre nefis bedenle ilişkisinden kurtul-

duğu takdirde yüce ilkelerle iletişime geçebilir. Böylece o, akledilir anlamları 

ya bizzat bu ilkelerde müşâhede eder ya da onlardan yansıyanları kendisinde 

müşâhede eder.1 Kirmânî’nin baştan beri vurguladığı  yüce  ilkeler de bu bö-

lümde  felekî nefisler olarak açıklığa kavuşmaktadır. Nefis maddeden soyut 

olduğu için cinsi itibariyle akıllar ve felekî nefislerle aynı kategoridedir. İnsan 

nefsi bu nefisler ve akıllarla aynı özelliklere sahip olmasına rağmen onun 

bedenle ilişkiye girmesi emr âleminden kopmasına neden olmuştur. Çün-

kü nefis bedene tam bir yönelme ile yönelmiştir. Tam yönelme bir şeyin 

diğerleriyle alakasını kesmesini gerektirir. Nefis bedene tam bir yönelme ile 

yöneldiğinde  felekî nefisler ve akıllarla ilişkisi de kesilmiştir.2

Kirmânî’nin açıklamalarında iki nokta dikkat çekmektedir. Bunlardan 

birincisi insan nefsinin akıllar ve feleklerle aynı cinsten olmasıdır. Bununla 

bağlantılı olan ikinci nokta onun emr âleminden olduğu düşüncesidir. İbn 

Haldun, insan ruhunun emir âleminden olması nedeniyle aslında onun 

tüm emir âlemini idrak ettiğini söyler. Çünkü orada idrak, idrak edenden 

farklı değildir. Bu, aynı zamanda akleden ile akledilenin özdeşliği anla-

mına da gelir. Ancak beden gaybî idraklerin önünde bir engeldir.  Ruh, 

 uyku anında bedenden koptuğu zaman bu gaybî idraklere ulaşsa da uy-

kudan uyanıp tekrar bedene döndüğünde onları ancak duyusal nesnelerin 

formları ile hatırlar. Bu da şüphesiz  hayal gücünde saklı olan sûretler ile 

gerçekleşir.3

Kirmânî’ye göre nefis  uyku hâlinde veya başka bir durumda bedenle 

olan iletişimini kesip duyulur sûretler ortak duyudan silinince bu ilkelere 

yönelir.4 Onun, nefsin ilkelerle iletişimi için  uyku dışında başka bir du-

rumun da bulunabileceğini kabul etmesi muhtemelen yine filozofların ve 

peygamberlerin nefisleri gibi bazı nefislerin rüya dışında da bu ilkelerle 

iletişim kurabileceği düşüncesine dayanmaktadır. 

1 Kirmânî, Levâmi‘, Ayasofya, 3025M, 13a.

2 Kirmânî, Levâmi‘, Ayasofya, 3025M, 13b, 14a.

3 İbn Haldun, Mukaddime, 590.

4 Kirmânî, Levâmi‘, Ayasofya, 3025M, 13b.
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Kirmânî’ye göre nefis ve  ilkeler birbirlerine paralel aynalar gibidir. Nefis 

yansımayı kabul edecek olan boş bir ayna gibiyken  ilkeler ise içerisinde 

akledilir sûretlerin nakışlarının bulunduğu aynalar gibidir. İlkelere ayna 

konumunda olan nefis, Kirmânî’ye göre onların karşısında iki durumda 

bulunabilir. Birincisi, sahip olduğu istidada göre ilkelerdeki sûretler ken-

dine yansır ve böylece o sûretleri kendinde seyreder. İkincisi, ilkelerde-

ki sûretleri ilkelerde bulundukları şekilde seyreder.1 Her iki durumda da 

 mütehayyile, seyrettiği bu akledilirleri  hayal deposunda bulunan sûretlerle 

taklit eder. Bu sûretlerden bir tanesi bazen birden fazla akledilir anlama 

karşılık gelebilir. Bu nedenle tabircinin rüya gören kişinin hâlini bilmesi 

önemlidir.2

Kirmânî’ye göre rüyanın anlaşılması noktasında önemli hususlardan bi-

risi de misâl âlemidir. Ona göre  misâl âlemi, ruhlar âlemi ve cisimler âlemi 

arasında berzah görevi gördüğünden dolayı doğal olarak iki yöne sahiptir. 

Duyulur ve niceliksel olması cihetiyle şehâdet âlemine, nurânî olması iti-

bariyle de aklî soyut âleme benzer.3 Kirmânî, bu iki yönü şöyle açıklar:

Misâl âlemi ruhlar âlemi ile cisimler âlemi arasındaki berzah olup onun 
aracılığıyla ruhlar âleminin etkisi cisimler âlemine ulaşır. Onlar (sûfîler) 
misâl âleminin iki yönü bulunduğunu söylemişlerdir. İlk yön, ruhlar âle-
mine dönüktür ve rüyaların sûretlerinin tabirlerle olan ilişkisi gibi ruhlarla 
ilişkisi bulunan misâlî sûretleri kapsar. İkinci yön ise duyu âlemine dönük-
tür ve duyu âleminin tüm sûretlerini kapsar. Bu yön, sanki duyu âleminin 
karşısında duran bir ayna gibidir ve duyu âleminin tüm sûretleri bu ayna-
ya yansımıştır. Seyr-i sülûk, riyazet ve cezbe yoluyla bu âlemle arasındaki 
perdeyi kaldırılan kimse duyu âlemini misâl âleminde seyreder. Böylece 
gaybî bilgilere vakıf olur. Uzak diyarlardan ve halklarından tamamı doğru 
haberler verir.4

Kirmânî, misâl âleminin duyu âleminin aynası konumunda olup bu 

âleme vâkıf olan kimselerin âlemde olup bitenleri görebileceğini düşün-

mektedir. O, bu düşünceyi her ne kadar sûfîlerden aktarmış olsa da yaşa-

dığı bir örnekten bahsetmesi kendisinin de  misâl âlemi teorisini destekle-

diğini göstermektedir.5

1 Kirmânî, Levâmi‘, Ayasofya, 3025M, 13b.

2 Kirmânî, Levâmi‘, Ayasofya, 3025M, 14a.

3 Kirmânî, Levâmi‘, Ayasofya, 3025M, 17b.

4 Kirmânî, Levâmi‘, Ayasofya, 3025M, 17b, 18a.

5 Kirmânî, Levâmi‘, Ayasofya, 3025M, 18a.
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Rüya çeşitlerine gelince Kirmânî’ye göre üç çeşit rüya bulunmaktadır. 

Birincisi beynin kötü mizacından kaynaklanır. Bu tarz rüyalarda  mütehay-

yile, ortak duyuya nefsin görmediği sûretleri getirir. Bunlar tıpkı delilerin 

ağzında dolanan bilmeceli sözler gibidir. Herhangi bir manaya karşılık gel-

mediklerinden dolayı bu tarz rüyaların tabiri mümkün değildir.1 Çünkü 

tabir ancak bir manaya karşılık gelen sûretlerde söz konusu olabilir. 

Rüyanın ikinci kısmı sadık rüyalardır. Bu kısımda nefis ilkelerle bağlan-

tı kurduğunda bir manayı müşahede eder. Nefsin müşahede ettiği manayı 

 mütehayyile bir sûretle eşleştirmek sûretiyle tasvir eder. Eğer  mütehayyile 

bu kısımda manaya uygun bir sûret oluşturamazsa nefis rüyayı hatırlamaz. 

Fakat  mütehayyile burada manaya uygun bir sûret oluşturduğu zaman bu 

tarz bir rüyanın tabiri mümkün olur. Nefsin müşahede ettiği anlamlar tü-

meldir. Dolayısıyla bu tümel anlamların kapsamına dâhil olan birçok  tikel 

sûret söz konusu olabilir. Mütehayyilenin oluşturduğu  tikel sûret söz ko-

nusu tümel anlamın sûretlerinden birine tekabül ederse rüya gerçekleşmiş 

olur. İşte bu tarz rüyalar tabire de ihtiyaç duymayan sadık rüyalardır. 2 Ni-

tekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Ey İbrahim! Rüyanı doğruladın.”3

Rüyanın üçüncü kısmında  tikel sûret, tümel anlamın tikellerinden 

bir tikel olmayabilir. İşte bu durumda rüya tevile ihtiyaç duyar. Kur’ân’da 

zikredilen Hz. Yusuf ’un rüyası bu şekildedir. Nitekim o şöyle demiştir: 

“Rabbim onu gerçek kıldı.”4 Kirmânî’ye göre bu tarz rüyalarda nefis sû-

retten sûrete fazlaca intikal gerçekleştirir. Nefsin sûretler arasında bu kadar 

rahat intikal gerçekleştirebilmesinin sebebi ise sûretler arasındaki istiare ve 

mecâzdan kaynaklanan ilişkilerdir. Ne var ki nefis birçok sûretle muhatap 

olduğu için kişi uyandığında genellikle son sûreti hatırlar. Ancak bu sûret 

nefsin müşahede ettiği mananın karşılığı olmayabilir. Böylece tabir isabetli 

olmaz. Ayrıca mütehayyilenin oluşturduğu tek bir sûret birçok manaya da 

tekabül edebilir. Bu nedenle  tabir ilmi kadri yüce bir ilimdir ve ancak ilahi 

bir yardımla gerçekleşir.5

1 Kirmânî, Levâmi‘, Ayasofya, 3025M, 14b.

2 Kirmânî, Levâmi‘, Ayasofya, 3025M, 15a.

3 Saffat 37/105.

4 Yûsuf 12/100.

5 Kirmânî, Levâmi‘, Ayasofya, 3025M, 15b.
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Rüya Tabirinde Gözetilmesi Gereken Durumlar

Kirmânî, Levâmi‘in üçüncü bâbında ilk iki bâbda ele almadığı rüyay-

la ilgili gördüğü diğer meseleleri ele alır. Bu meselelerin ilki tabircinin 

 rüya tabiri esnasında ihtiyaç duyduğu bilgilerdir. Kirmânî bu kısımda 

örnekleriyle birlikte tabircinin bilmesi gereken dört şeyden bahseder.1 

Birincisi, rüya sahibinin hâli ve mertebesidir. Kirmânî’nin mertebeden 

kastı rüyayı gören kişinin bulunduğu konumdur. Nitekim kendisi bir 

sonraki fasılda mertebeleri; evliyâ ve sultanların mertebeleri özelinde in-

celemekte ve Yusuf kıssasında zikredilen yedi ineği de bu bağlamda ör-

nek vermektedir. Hatırlanacak olursa bu kıssada sultan, rüyasında yedi 

zayıf ineğin yedi şişman ineği yediğini söyleyerek rüyasına tabir aramıştı. 

Bunun üzerine Hz. Yusuf, yedi sene kıtlığın olacağı ardından bolluğun 

geleceğini bildirmiş ve rüya bu şekilde gerçekleşmişti. İşte Kirmânî bu 

rüyayı gören kişinin sultan olduğu için tabirinin de memleket olduğunu 

iddia etmektedir.2 Şayet rüyayı gören sultan olmasaydı, rüya tüm mem-

leketi ilgilendiren bir gerçekliğe bürünmeyebilirdi. Rüya sahibiyle ilgili 

tabircinin sahip olması gereken ikinci bilgi, onun mesleği, üçüncüsü ise 

ilgileridir. Kirmânî bu hususa arkadaşlarından birinin yaşamış olduğu 

olaylar dizisini örnek gösterir. Kirmânî’nin bahsi geçen arkadaşı, ticaretle 

uğraştığı zamanlarda rüyasında tatlı gördüğünde kâr elde ederken, ilme 

yöneldiği zaman tatlı gördüğünde zor bir konunun çözümüne ulaşmıştır. 

Daha sonra aynı kişi seyr-i sülûke yönelince ne zaman tatlı bir şey görse 

yeni bir makam veya keşfe ulaşmıştır.3

Rüya tabircisinin sahip olması gereken dördüncü bilgi rüyanın görül-

düğü zaman/mevsimdir. İbn Sîrîn’den (ö. 110/729) aktarılan bir rivaye-

te göre o, aynı rüyayla iki defa gelen şahsa her seferinde farklı tabirlerde 

bulunmuştur. Bu şahıs, rüyasında elli âdet nar görmüştür. İbn Sîrîn, bu 

rüyayı ilkinde rüya sahibinin elli dinar kazanacağı, ikincisinde ise elli sopa 

yiyeceği şeklinde yorumlamıştır. Rüya tabirlerinin her ikisi de gerçekleşin-

ce İbn Sîrîn, tabirlerdeki farklılığı, narların ağaçta olup olmamasıyla izah 

1 Kirmânî, Levâmi‘, Ayasofya, 3025M, 18b-19b.

2 Kirmânî, Levâmi‘, Ayasofya, 3025M, 20a.

3 Kirmânî, Levâmi‘, Ayasofya, 3025M, 19b.
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etmiştir. Zira ilkinde narlar ağaçtayken ikincisinde narların sadece dalları 

kalmıştır ki bu da doğrudan nar mevsimi/zamanı ile ilişkilidir.1

SONUÇ

İslâm dünyasında Fârâbî ile başlayan sistematik bilim anlayışı, İbn Sînâ 

ile yetkinlik kazanmıştır. İbn Sînâ sonrası düşünürler de onun vaz ettiği bu 

bilim anlayışını kabul etmişler ve eserlerini bu anlayış doğrultusunda telif 

etmişlerdir. Rüya tabiri ilmi hakkında kendisine kadar bu anlayışa uygun 

bir eser telif edilmediğini belirten Kirmânî, kendisinin Levâmî‘ isimli eserini 

böyle bir amaçla kaleme aldığını ifade etmektedir. Aslında onun bahsetmiş 

olduğu konular, kendisinin de risâlelerinde dile getirdiği gibi önceki felsefe 

metinlerinde dağınık hâlde bulunmaktaydı. Fakat Kirmânî’yi onlardan ayı-

ran nokta, bu dağınık bilgileri ortak bir cihet belirleyerek bir araya getirebil-

mesi ve bunları İbn Sînâcı bilim anlayışı doğrultusunda yeniden tasnif edip 

yorumlayabilmesidir. Böylece ilk defa onun elinde  rüya tabiri ilmi;  mevzu, 

 meseleler,  ilkeler ve gayesi ile birlikte müdevven bir ilim olarak incelenmiştir.

Kirmânî, eserinde tabir ilminin konusu hakkında detaylı açıklamalara 

başvurmasına rağmen bu ilmin meseleleri ve ilkelerinin mâhiyetiyle ilgili çok 

fazla ayrıntıya girmez. Belirli bir cihetle kayıtlayarak tabir ilminin konusu 

olarak belirlediği nefsin tanımında Tûsî’nin nefis anlayışını benimseyen Kir-

mânî, nefsin güçlerinde İbn Sînâcı çizgiyi, nefsin bedenle ilişkisi ve ondan 

ayrılması gibi hususlarda ise sûfîleri takip etmektedir. O, rüyanın mâhiyeti 

hususunda; rüyanın meydana gelişiyle ilgili olarak mütehayyileye büyük bir 

önem atfetmek sûretiyle felâsife geleneği ve rüyada müşâhede edilen sûret-

lerle  misâl âlemi arasında kurduğu ilişki ile sûfî düşünceyi mezc etmektedir.

Son olarak tabircinin tabir esnasında ihtiyaç duyduğu durumlar üze-

rinde duran Kirmânî, bu gereklilikleri  rüya tabiri için gerek şart görmekle 

birlikte asla yeter şart görmez. Zira ona göre  rüya tabiri işi ilâhî bir lütuftur 

ve Allah’ın yardımı olmadan asla isabetli olmaz. Çünkü tabir, akledilir an-

lamlara, duyuyla algılanan sûretleri karşılık olarak tayin etmektir ve tümel 

akledilir bir anlam, çok fazla tikel sûrete karşılık gelebilir. Bu sûretler içe-

risinden doğru olanı tercih etmek de ancak ilâhî yardımla mümkündür.

1 Kirmânî, Levâmi‘, Ayasofya, 3025M, 19a.





KAYNAKÇA

Alper, Ömer Mahir. “Avicenna On The Ontological Nature Of Knowled-

ge And Its Categorical Status”. ed. Macksood A. Aftab Vd. Journal Of 
Islamic Philosophy 2 (2006), 25-37.

el-Fârâbî, Ebû Nasr. el-Medînetü’l-fâzıla. çev. Yaşar Aydınlı. İstanbul: Lite-

ra Yayıncılık, 1. Basım., 2018.

el-Fârâbî, Ebû Nasr. Kitâbu’l-Burhân. çev. Ömer Mahir Alper - Ömer Tür-

ker. İstanbul: Klasik Yayınları, 207M.S.

el-Gazzâlî, Ebû Hâmid. Kimyâ-ı Saâdet. çev. A. Faruk Meyan. İstanbul: 

Bedir Yayınları, t.y.

İbn Haldun, Ebû Zeyd. Mukaddime. Kâhire: Dârü’l-Fecr li’t-Türâs, 2010.

İbn Sînâ, Ebû Ali. Burhân: İkinci Analitikler. çev. Ömer Türker. İstanbul: 

Litera Yayıncılık, 2006.

İbn Sînâ, Ebû Ali. el-İşârât ve’t-tenbîhât. çev. Muhittin Macit-Ali Duru-

soy-Ekrem Demirli. İstanbul: Litera Yayıncılık, 4. Baskı., 2017.

İbnü’l-Ekfânî, Ebû Abdullah Muhammed. İrşâdü’l-Kâsıd ilâ Esna’l-Makâ-
sıd. thk. Abdülmünim Muhammed Ömer. Kâhire: Dârü’l-Fikri’l-Ara-

bî, ts.

İhvânu’s-Safâ. Resâilü İhvâni’s-Safâ ve Hullâni’l-Vefâ. 4 Cilt. Kum: Mekte-

betü’l-A‘lâmi’l-İslâmî, 1988.

İzgi, Cevat. “Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi”. Hiyel. 
18/178-180. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1998.

el-Kâfiyeci, Muhyiddin. Tarih İlminin İlkeleri (Osmanlı Felsefesi Seçme 
Metinler içinde). çev. Ömer Mahir Alper. İstanbul: Klasik Yayınları, 2. 

Basım., 2016.

el-Kâfiyeci, Muhyiddin. Tarih İlminin Usûlü Ve Meseleleri(Osmanlı Felsefesi 
Seçme Metinler içinde). İstanbul: Klasik Yayınları, 2.Basım., 2016.

Kaya, M. Cüneyd. “İbn Sînâ’nın Kitâbu aksâmi’l-hikme ve tafsîlihâ’sı: 

Tahkik ve Tercüme”. Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi 
3/1 (2020), 1-40. https://doi.org/10.5281/zenodo.3904471

Kaya, Veysel. Felsefe Ve Vahiy: Sa‘d b. Dâdhürmüz ve Felsefî Risâleleri. İstan-

bul: Klasik Yayınları, 2018.



32 KAYNAKÇA -  Rüya Tabiri İlmi

el-Kindî, Yakub b. İshâk. Nefs Üzerine (Felsefî Risâleler içinde). çev. Mah-

mut Kaya. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015.

el-Kindî, Yakub b. İshâk. Uyku Ve Rüyanın Mâhiyeti (Felsefî Risâleler için-
de). çev. Mahmut Kaya. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baş-

kanlığı, 2015.

el-Kirmânî, Alâeddin. el-Aşeratü’l-Kâmile. Süleymaniye Kütüphanesi, Fa-

tih, 5377.

el-Kirmânî, Alâeddin. İn‘ikâsü Eşi‘ati’l-Lema‘ât. Süleymaniye Kütüphane-

si, Ayasofya, 1916.

el-Kirmânî, Alâeddin  . İn‘ikâsü Eşi‘ati’l-Lema‘ât. Afyon Gedik Ahmet Paşa 

İl Halk Kütüphanesi, 03 Gedik, 17745.

el-Kirmânî, Alâeddin. Levâmi‘u Tenvîri’l-Makâm fî Cevâmi‘i Ta‘bîri’l-Menâm. 

Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya, 3025M.

el-Kirmânî, Alâeddin. Risâle fî Ta‘yîni’l-Kıble. Beyazıt Kütüphanesi, 

B4606, 20 v.

Koçinkağ, Mansur. “Kâdî Beyzâvî’ye (V. 685 / 1286) Göre İlimlerin Tas-

nifi ve Munîf fî Sinâ’ati’t-Tarîf/Ta’rîfâtü’l-’Ulûm Adlı Eserinin Edisyon 

Kritiği”. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi 26 (2015), 383-404.

Mahallâtî, Zebîhullah. Reyyâhînü’ş-Şerîa: Der Terceme-i Dânişmendân-i 
Bânuvân-ı Şîa. Isfahan: Merkezü Tahkîkât-i Râyâne-i Kâimiyye-i Is-

fahân, Dijital., ts.

Muslihuddin Efendi, Hocazâde. Hâşiye alâ Şerhi’l-Mevâkıf. Süleymaniye 

Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa, 1614.

er-Râzî, Fahreddîn. Câmi‘u’l-Ulûm. Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya, 

2205.

er-Râzî, Kutbuddin. Tahrîru’l-Kavâidi’l-Mantıkıyye fî Şerhi’r-Risâleti’ş-Şem-
siyye. İstanbul: Haşimi Yayınları, 2017.

et-Tûsî, Nasîruddîn. Ahlâk-ı Nâsırî. çev. Anar Gafarov - Zaur Şükürov. 

İstanbul: Litera Yayıncılık, 4. Basım., 2020.



33
el-Aşeretü’l-Kâmile

Levâmi‘u Tenvîri’l-Makâm fî Cevâmi‘i Ta‘bîri’l-Menâm

 YAZMALARDAN GÖRSELLER

el-Aşeratü’l-Kâmile:
Fatih koleksiyonu 5377 numarada kayıtlı üç eserden oluşan bir mecmu-

anın 98-a-135b varakları arasında bulunan üçüncü eseridir. İlk iki eser 

Hemedânî’nin er-Risâletü’l-Kudsiyye’si ve Şebüsterî’nin Hakke’l-Yakîn risâ-

lesidir. Nüshanın başında Fatih Sultan’a Mehmed’e ithaf bulunmaktadır. 

Ancak bu ithaf içerisinde sadece ilk eserin adı geçmektedir. 

İthaf Sayfası:



34 KAYNAKÇA -  Rüya Tabiri İlmi34 TIPKIBASIM -  Rüya Tabiri İlmi

el-Aşeratü’l-Kâmile ilk sayfa:



35
el-Aşeretü’l-Kâmile

Levâmi‘u Tenvîri’l-Makâm fî Cevâmi‘i Ta‘bîri’l-Menâm

1b-2a (Fatih 5377 98b-99a)



36 KAYNAKÇA -  Rüya Tabiri İlmi36 TIPKIBASIM -  Rüya Tabiri İlmi

Son sayfa ve istinsah kaydı:



37
el-Aşeretü’l-Kâmile

Levâmi‘u Tenvîri’l-Makâm fî Cevâmi‘i Ta‘bîri’l-Menâm

Ayasofya koleksiyonu 3025-M’de kayıtlı eserin

1b-2a sayfası:

Levâmi‘u Tenvîri’l-Makâm fî Cevâmi‘i Ta‘bîri’l-Menâm:



38 KAYNAKÇA -  Rüya Tabiri İlmi38 TIPKIBASIM -  Rüya Tabiri İlmi

Sultan II.Beyazıd’a ithafın bulunduğu sayfa:





40 el-Aşeretü’l-Kâmile -  Rüya Tabiri İlmi

EL-AŞERETÜ’L-KÂMİLE

Alâeddin el-Kirmânî

el-Aşeretü’l-Kâmile isimli bu risâle, fazilet sahibi, 
muhakkik Alaaddin el-Kirmânî’nin telifidir. 
Allah,  rüya tabiri usûlünde onun ifadesinin 

yetkinliğinden Müslümanları faydalandırsın.
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Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Uyumayan, cömertliği gereği her daim iyili-

ği feyz ettiren, peygamberler göndererek insanları 

uykularından uyandıran Hayy olan Allah’a ham-

dolsun. Salât ve selâm O’nun gönderdiği peygam-

berlere, bilhassa içlerinden en faziletlisi, en kâmili 

olup, âlemlere rahmet olarak gönderdiği, risâleti 

kendisiyle hitama erdirdiği ve nebilerin sonuncusu 

kıldığı, Hz. Muhammed’e, O’nun ailesine ve pâk 

soyundan gelen zürriyetine; sonra ashâbına, onlara 

tâbi olanlara ve tâbi olanlara tâbi olanların cümle-

sine olsun. 

Sonra:

Yücelerin ve bayağıların himmetlerine tutunan, 

Alâ’ el-Kirmânî ismiyle anılan fakir ve günahkâr kul 

şöyle diyor: 
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Dostlarımdan birinin isteği üzerine aklî ilimle-

rin alt dallarından olan   rüya tabiri usulü hakkında 

küçük bir eser yazmak istedim. Tabir usûlü ilminin 

şerefine ve mertebesinin yüceliğine naklî deliller 

delâlet etmektedir. Nitekim Yüce Allah, Hz. Yu-

suf ’un -salât ve selâm O’na ve bizim peygamberimi-

ze olsun- ağzından, bu ilmi (kendisine verilmiş) en 

büyük nimetlerden sayarken şöyle dediğini buyur-

muştur: “Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve 

sözlerin tevilini öğrettin.”1 Sözlerin tevili rüya tabi-

ridir. Hz. Peygamber de şöyle buyurmuştur: “Sâlih 

rüya nübüvvetin kırk altı parçasından bir parçadır.”2

1  Yûsuf 12/101

2  Buharî, “Ta’bir” 26; Müslim, “Rüya” 8, (2263).
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Rüya tabiri usulü, metafiziğin alt dallarından ve 

doğa bilimlerinin konuları içinde nefse ilişkin ba-

hislerindendir. Metafizik ve doğa bilimleri, teorik 

felsefenin en şerefli iki ilmidir. Teorik felsefe ise, et-

kisinin kalıcı olması sebebiyle pratik felsefeden daha 

şereflidir. Bu yüzden Reis (İbn Sînâ) bu iki ilimle, 

diğer ilimlerle uğraştığından çok daha fazla uğraş-

mıştır. 

Metni kaleme aldığım dönemde, ilim tahsili yo-

lundan ayrılmıştım ve günlerim tamamıyla atalet 

günlerine dönmüştü.  Üstelik telif sırasında yanım-

da ne bir kitap ne bir kitap bölümü ne de tek bir 

varak vardı. Hâliyle unutkanlık denizinde boğulma-

nın yakalayıverdiği bilgilerimi hatırıma getiremez-

dim. Bu nedenle eseri olabildiğince kısa ve özlü yaz-

maya gayret ettim ve unutkanlığa dönüşen bilgileri
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hatırlatacak kadarıyla yetindim. Böylece Mescid-i 

Haram’da altınoluk (mîzâb-ı rahmet) karşısında Al-

lah’tan yardım isteyerek, yine O’ndan beni hataya 

düşmekten korumasını ve doğruya yönlendirmesi-

ni dileyerek eseri üç günde tamamladım. Şüphesiz 

Allah zafer bahşeden, yardımcı, bolca ikram eden 

ve karşılıksız çokça ihsan edendir. Parlak kabiliyet 

sahipleri ve sağlam tabiatlılardan umulan, kusurlu 

kısımları inayet örtüleriyle örtmeleridir. Zira insan 

unutkanlık ve hatadan azade değildir. Eseri, on fasıl 

üzere tertip edip el-Aşeretü’l-Kâmile (on tam gün) 

olarak isimlendirdim.

Birinci fasıl nefis için kullanılan lafızlar hakkın-

da, ikinci fasıl
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nefsin tarifi hakkında, üçüncü fasıl nefsin soyut 

oluşuna burhan getirme hakkında, dördüncü fasıl 

bilen ve eyleyen güç hakkında, beşinci fasıl mad-

denin iliştiği tikellerin nefiste mi yoksa uzuvlarda 

mı resmolduğu hakkında, altıncı fasıl nefsin fiilleri 

hakkında, yedinci fasıl nefsin temsili hakkında, se-

kizinci fasıl uykunun beyanı hakkında, dokuzuncu 

fasıl rüyanın keyfiyeti hakkında ve onuncu fasıl ta-

birin keyfiyeti hakkındadır. 

1. Fasıl: İnsânî  Ruh İçin Kullanılan Lafızlar 
Hakkında

Şeriat insan ruhundan genellikle  kalp olarak bah-

setmiştir. 
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Allah Teâlâ ve Tebâreke şöyle buyurmaktadır: “On-

lar, iman edenler ve Allah’ın zikriyle kalpleri mut-

main olan kimselerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak 

Allah’ı anmakla mutmain olur.” Hz. Peygamber de 

şöyle buyurmuştur: “Kulların kalpleri kaynayan bir 

kazandan daha sık değişir.” Yine o şöyle buyurmuş-

tur: “Mümin kimsenin kalbi Rahman’ın parmak-

larından iki parmağı arasındadır, onu dilediği gibi 

çevirir.” Şeriatta insanî ruh için ruh lafzı da kullanıl-

mıştır. Zira Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Sana ruhtan 

sorarlar. De ki:  Ruh Rabbimin emrindendir.” Şeri-

atta  kalp, insan bedeninin sol tarafında göğsünün 

altında bulunan kozalağımsı et parçasına da denir.
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Nitekim Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Âde-

moğlunun vücudunda bir et parçası vardır, o iyi, 

doğru olursa bütün vücut iyi, doğru olur; o bozu-

lursa bütün vücut bozulur. Sonra o, “işte o parça 

kalptir” buyurmuştur. Filozoflar buna  düşünen ne-

fis derler.

2. Fasıl: Nefsin Hakikati Hakkında Vuku 
Bulan İhtilafın Beyanı, Filozoflar ve 
Muhakkik Kelâmcılara Göre Nefsin Tarifi

Aklî ilimler erbabı nefsin hakikati hakkında ihti-

lafa düşmüşlerdir. Kelâmcıların çoğu 
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tıpkı gül suyunun güle sirayeti gibi, nefsin de bede-

ne sirayet etmiş latîf cisim olduğunu söylediler. Bazı 

kelâmcılar ise nefsin kalpte, yani kozalağımsı et par-

çasında bulunan, bölünemeyen bir parça olduğunu 

düşündüler. Hâsılı bu hususta çok fazla görüş var-

dır fakat biz bunları aktarıp da sözü uzatmayacağız. 

Muhakkik kelâmcılar nefsin bedene hulûl etmemiş 

soyut bir şey olduğunu ve bedenin parçalarından 

bir parça olmadığını söylemişlerdir. Beden nefsin 

âletidir ve nefis onu dilediği gibi kullanır. Bu, filo-

zofların genelinin görüşüdür.  Bazıları ise nefsi şöy-

le açıkladılar: “Düşünen nefis, tümel şeyleri idrak 

etmesi ve düşünsel eylemlerde bulunması bakımın-

dan, organik tabii cismin ilk yetkinliğidir.”
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Yetkinlikle kastedilen bir şeyin kendisi sebebiy-

le yetkinleştiği her şeydir. Yetkinliklerin ilki, türü 

yetkinleştiren, yani türün türselliğini tamamlayan 

yetkinliktir. Söz konusu tarifte yetkinliğin “ilk” 

ile sınırlandırılması iş, güç ve zanaatlar gibi ikincil 

yetkinlikleri dışarda bırakmak içindir. Zira bu tarz 

yetkinlikler ilk yetkinlikten sonra gelir ve ikincil 

yetkinliklerle türsellik tamamlanmış olmaz. İlk yet-

kinliğin cisimle kayıtlanması ise cisme bağlı olma-

yan soyut varlıkların ilk yetkinliklerini dışarıda bı-

rakmak içindir. Cismin tabii cisim ile kayıtlanması 

ise matematiksel cisimden kaçınmak içindir. Çünkü 

matematiksel cismin de ilk yetkinliği vardır. Orga-

nikle kastedilen ise onun birtakım organlara sahip 

olmasıdır. 
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Zira bitkisel ve hayvansal güçler bitkisel ve hayvan-

sal nefsin kullandığı organlardır. Bana göre bu kayıt 

herhangi bir şeyden kaçınmak için değil, mâhiye-

tin tam olarak ortaya konması içindir. Çünkü tabii 

cisim organsız/organizmasız olamaz ve onun en alt 

seviyedeki organizması, doğanın hareket ettirme ve 

yetkinlik babındaki organı olan (doğal) eğilimdir. 

Açıklamış olduğumuz kayıtlarla kayıtlanmış yetkin-

lik bitkisel ve hayvansal güçleri kapsamaktadır. “Tü-

mel şeyleri idrâk etmesi (mâ tüdrikü’l-umûre’l-kül-
liyye) cihetinden” sözümüzdeki mâ harfi mastar 

anlamı katan mâdır, böylece bitkisel ve hayvansal 

nefsin güçlerini tanım dışına çıkararak tarifi, tarif 

edilene tahsis eder.
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“Düşünsel fiillerde bulunur” sözümüz, yine mâhi-

yetin tam olarak belirlenmesi içindir. Düşünsel fi-

illerden maksat, sonuçları düşünce yoluyla bilinen 

fiillerdir. Bunlar, ilk kaydı dikkate almazsak, hay-

vansal gücü tanım dışına çıkarır. Çünkü hayvan, 

fiilinin sonucunu bilmesini sağlayacak bir düşünme 

gücüne sahip değildir.

Ebû Hâmid el-Gazzâlî -Allah sırrını takdis etsin- 

er-Risâletü’r-Rûhiyye’de ruhu, “ruhun zâtının haki-

kati, kendi başına kâim bir cevherdir; araz, cisim 

veya yer kaplayan bir cevher de değildir; mekân ve 

yöne hulûl etmemiştir; ne bedene ve âleme bileşik-

tir ne de 
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onlardan ayrıdır; âlemin cisimlerine ve bedenlere 

dâhil olmadığı gibi onların dışında da değildir” diye 

tarif etmiştir. 

Bazı filozoflar ruhu; zâtı ile idrâk eden, organ-

larla bedeni hareket ettiren basit cevherdir diye tarif 

etmişler ve onun cisim, cismânî veya duyularla algı-

lanan bir şey olmadığını söylemişlerdir. Bu tarif, al-

lâme Tûsî’nin Ahlâk-ı Nâsırî’deki ruh açıklamasına 

yakındır. İlgili yerde, nefsin cevherlik ve basitlikle 

nitelenişi ve zâtıyla idrâk eden ve organlarla hareket 

ettiren oluşu ile onun cisim, cismânî veya duyular-

la algılanan olmayışı hakkında birçok burhanî delil 

getirilmiştir. Bunların özeti, Tûsî’nin 
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bahsi geçen kitabında zikrettikleridir.

3. Üçüncü Fasıl: Nefsin Soyut Oluşu 
Hakkında Burhan

Düşünen nefis soyuttur, yani konum sahibi 

değildir ve duyusal işarete konu olmaz. Duyusal 

işaretin anlamı, işaret edenden çıkıp işaret edilene 

ulaşan bir uzamın tevehhüm edilmesidir. Bu husus-

ta burhân şudur: Şayet nefis konum sahibi olsaydı; 

ya bölünemeyen ya da bölünebilen olurdu. Ancak 

nefsin konum sahibi olduğu varsayılırsa onun bö-

lünmemesi ve bölünmesi mümkün olmaz. Şu hâlde 

lâzımın ortadan kalkması 
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melzûmu1 da ortadan kaldıracağından dolayı nefis, 

konum sahibi olamaz. Lâzım ile melzûm arasındaki 

mülâzemet ilişkisi bedihîdir. 

İstisnaya, yani tâlînin ortadan kalkmasına gelin-

ce; her konum sahibi bölünebilirdir denirse, bu var-

sayıma şöyle cevap veririz: Düşünen nefis konum 

sahibidir ve her konum sahibi bölünebilirdir. Birin-

ci şeklin birinci darbından  düşünen nefis bölüne-

bilirdir sonucu çıkar. Böylece tâlînin birinci kısmı 

bâtıl olur. Küçük öncül varsayım yoluyla, büyük 

öncül ise bölünemeyen son parçanın iptali ile geçer-

siz olur.2 Tam olarak burası çelişki mahallidir. Çün-

kü şöyle denir: Siz bölünemeyen son parçayı cismin 

onunla birleşerek meydana geldiği varsayımı üzere 

iptal ettiniz fakat

1 Burada melzûm: “Her konum sahibi bölünür ya da bölünemez”  

önermesidir.

 Lâzım ise: Nefs konum sahibi olduğu için bölünebilir ya da bölünemez 

önermesidir. (Her iki ihtimali eleyince lâzım ortadan kalkacağı için 

melzûm da ortadan kalkmış olacaktır.)

2 Büyük öncül: Her konum sahibi bölünebilirdir. (Bölünemeyen son 

parça ile bu öncül iptal edildi.)

 Küçük öncül: Nefs konum sahibidir. (Konum sahibi olsaydı; ya 

bölünebilir ya da bölünemez olurdu varsayımı ile bu öncül iptal 

edildi.)
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onun zâtını iptal etmediniz. Düşünen nefis, niçin 

cismin kendisinden meydana gelmediği bölüne-

meyen son parça olmasın? Kimileri de bizzat bölü-

nemeyen son parçanın varlığını (yani var, mevcut 

olduğunu) boşa çıkarmaya (batıl kılmaya) giriştiler, 

böylece sözü edilen men‘ etme bu itiraz sahibinden 

düşmüş oldu. Bu girişimde bulunana da birçok 

itiraz getirilebilir. Fakat biz, o itirazları ve bunlara 

yöneltilmiş itirazı da ortaya koyup sözü uzatmaya-

cağız. 

Eğer denirse ki: Parçanın zâtının iptali fayda ver-

mez çünkü nefsin konum sahibi olup bölünemediği 

varsayıldığında, onun mutlaka bölünemeyen son 

parça olması gerekmez, zira nokta olma ihtimali söz 

konusudur.

Derim ki: Eğer nokta bazılarının dediği gibi mev-

cut değilse



כא ة ا ا 71



72 el-Aşeretü’l-Kâmile -  Rüya Tabiri İlmi

men‘ düşer. Noktanın var olduğu varsayıldığında 

ise o, niceliklere mahsus niteliklerden olur ve böy-

lece araz olur. Oysa nefsin cevher olduğu sabittir.

Tâlînin ikinci kısmı -ki bu, nefsin konum sahibi 

olup bölünebildiği varsayımıdır- da bâtıldır. Çünkü 

nefis bölünemeyen anlamı da idrâk edendir. Bölü-

nemeyen anlamı idrak eden her şey bölünemezdir. 

Böylece kıyas nefsin bölünemeyen olduğu sonucu-

nu verir. Küçük öncül kendinde açıktır. Büyük ön-

cül ise mahallin bölünmesi, mahalle hulûl edenin 

de bölünmesini gerektirmesi nedeniyle geçerlidir. 
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Mahallin bölünmesinin mahalle hulûl edenin de 

bölünmesini gerektirdiği, hulûlün sirayet yoluyla 

olmama ihtimalinin bulunduğu gerekçesiyle men‘ 

edilmiştir. Mesela konumda noktanın sonlu çizgiye 

hulûlü, yüzeyde köşenin ve cisimde koni ve müces-

sem köşenin durumu böyledir.

Eğer dersen ki: Burhan nefsin soyut oluşunu or-

taya koymadı ve şeriat bu konuda bir şey söylemedi, 

buna nasıl inanayım? Derim ki: Felsefî meselelerde 

salt burhanlarla kesin bilgi meydana gelmez. Çün-

kü felsefî meselelerin çoğu onların kitaplarını ince-

leyen kimseye de zahir olduğu üzere şüpheden uzak 

değildir. Bilakis söylediğim üzere zevk ve sezginin 

yardımı seni, onların burhanlarımıza itiraz etmele-

rine rağmen birçok meselede aynı düşünceye sahip 

oldukları görüşüne yönlendirecektir.
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Ebû Hâmid el-Gazzâlî -Allah sırrını takdis etsin- 

nefsin soyut oluşuna Hasan b. Ali’nin -Allah on-

lardan razı olsun- sözünü delil getirdi. O da şudur: 

Toprak iman mahallini çürütmez. Çünkü iman tas-

diktir ve tasdik mahalli nefistir. Hiç şüphe yok ki 

toprak bedenin parçalarından her birini ve ilişen-

lerini çürütür. Öyleyse nefis bedenin parçalarından 

ve ilişenlerinden değildir. Nefsin soyut olduğunu 

savunanların delilleri çoktur ancak biz, özetlemeyi 

yeğlediğimizden dolayı delilleri zikretmeyeceğiz. 

4. Dördüncü Fasıl: Akleden ve Eyleyen Güç 
Hakkında
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Düşünen nefsin akleden ve eyleyen gücü vardır. 

Akleden güç, kendisiyle idrâklerin meydana geldiği, 

eyleyen güç ise kendisiyle hareketlendirmelerin or-

taya çıktığı güçtür. Birincisine  nazarî güç ikincisine 

ise  amelî güç denir. Reisten (İbn Sînâ) aktarıldığına 

göre o şöyle demiştir: Nazarî güç ve  amelî güç düşü-

nen nefsin sahip olduğu iki farklı şey değildir. Bila-

kis nefsin iki farklı itibarla iki farklı ismi vardır. O, 

idrâkleri itibarıyla  nazarî güç, fiilleri itibarıyla  amelî 

güç olarak isimlendirilir. İbn Sînâ’nın söyledikleri 

nefsin zâtı ile idrâk edendir görüşüne de uygundur.
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Zira nefis kendini bilir ve kendini bilmenin, bir âlet 

yardımıyla olması mümkün değildir. Çünkü âlet, 

iki şey arasında aracı olmak zorundadır.

Sonra bil ki: nefsin her nazarî bilgiye göre dört 

mertebesi olduğu varsayılır. Nitekim nefis, ilkeler-

den hâlî olup ilkelerin kendisinde meydana gelme-

sine yatkın olabilir. Bu durumda o, ilk heyûlaya 

benzerliği nedeniyle  heyûlânî akıl olarak isimlendi-

rilir. İlk heyûlâ da haddizatında sûretten hâlî fakat 

sûret almaya yatkındır. Bu mertebede nefsin, elde 

edeceği nazarî bilgiye nispeti tıpkı divit ve kalem 

bilmeyen çocuğun yazmaya olan nispeti gibidir.
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Bazen  ilkeler nefiste meydana gelmiş olabilir ve ne-

fis bu  ilkeler yardımıyla nazarî bilgiye ulaşabilir. İşte 

o zaman nefis nazarî bilgiye intikal melekesine sahip 

olduğu için  bilmeleke akıl olarak isimlendirilir. Bu 

mertebede nefsin nazarî bilgiye olan nispeti; diviti, 

kalemi ve basit harfleri bilen fakat yazmayan çocu-

ğun durumu gibidir.  Nazarî bilgi bazen de nefis 

tarafından bilfiil kazanılmış olabilir ki bu durumda 

bilgi müşahede edilmiş olur. Nefis bu mertebede fa-

al akıldan istifadesi nedeniyle  müstefâd akıl olarak 

isimlendirilir. İşte o zaman nefsin nazarî bilgiye olan 

nispeti çocuğun yazdığı esnada yazmaya olan nispe-

ti gibidir. Sonra nefiste meydana gelen nazarî bilgi, 
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nefsin yeni bilgi elde ederken yaşadığı zorluğu ya-

şamadan o bilgiye dönebilmesine imkân verecek 

şekilde tekrar eder, onda karar kılar ve kökleşirse 

-bu durum intikal melekesi olarak tabir edilir- o za-

man nefis  bilfiil akıl olarak isimlendirilir. Sanki bu 

durumda nazarî bilgi, nefiste bilfiil meydana gelir. 

Hem nazarî bilgiye nispetle ortaya çıkan bu durum-

larda nefis için hem de bizzat bu durumların kendi-

si için söz konusu isimler kullanılır. 

Onlardan bazıları ise müstefâd aklı, akıl yürüt-

me yoluyla meydana gelen sûretlerin nefiste hazır 

bulunması, nefsin o sûretleri bilfiil akleden ve onları 

akleden olduğunu da akleden olması şeklinde tefsir 

etmişlerdir. Bu,
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bedensel ilgilerden sıyrılan nadir kimseler dışında 

hiç kimsede müstefâd aklın meydana gelmemesini 

gerektirir. Böyle birinin bedeni ince bir cam gibi 

olur ve güneşi camın arkasından seyreder, onu per-

de arkasından görmeyi arzular, camın kırılmasını 

ve güneşle kendisi arasından perdelerin kalkmasını 

gözler. Sanki Hz. Peygamber’in “ölüm müminin he-

diyesidir” sözündeki müminden kasıt bu kimsedir. 

Sen, bizim bu mertebeleri, nazari bilgilerin tamamı-

na olan nispetin kavranabilmesi için dikkate aldığı-

mızı sanma. Çünkü nefsin bunlardan bazılarına ilk, 
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bazılarına ikinci, bazılarına üçüncü, bazılarına ise 

dördüncü seviyeden nispeti olur. Şayet biz nazarî 

bilgilerin tamamına nispeti dikkate alsaydık, nefsin 

nazarî bilgilerin tamamına olan nispet durumu kav-

ranamazdı. Nefisler, her nazarî bilgiye olan nispet-

leriyle farklı olabilir. Bir nefis aynı nazarîye nispet-

le ilk seviyede, bir diğeri ikinci seviyede, başka bir 

nefis üçüncü seviyede ve diğer bir nefis dördüncü 

seviyede olabilir. 

Bil ki: nazarî bilgiye intikal bazen fikir yoluyla 

bazen de
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talep edilene ilişkin orta terimin bir anda meydana 

gelmesini sağlayan sezgi yoluyla olabilir.  Sezgi ile fi-

kir arasındaki fark, düşüncede hareketin varlığı veya 

yokluğudur. Sezgiyi ilkelerden talep edilen (bilgi-

lere) intikal hızı olarak tefsir edenler müsamahalı 

davranmışlardır. Çünkü hız ancak hareketin sahip 

olabileceği özelliklerdendir. Nefisler fikir ve sezgi 

konusunda farklılık gösterebilirler. Şöyle ki sezgide 

azlık ve çokluk söz konusudur. Bazı nefisler için na-

zarî bilgilerin çoğu sezgisel olurken bazıları içinse 

bunlardan sadece az bir kısmı sezgisel olur. Düşün-

ceye gelince (onda da) hız ve yavaşlık söz konusu-

dur.  Bazı nefisler
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nazarî bilgiye hızlı intikal ederken bazıları da ya-

vaş intikal eder. Nasıl ki azlık ve yavaşlık sezginin 

yokluğu ve düşüncenin fayda vermemesinde son 

bulursa çokluk ve hız da nazarî bilgilerin çoğunda 

veya tamamında, bazı durumlarda veya her durum-

da, düşünsel harekete muhtaç olmamada son bulur. 

Zikretmiş olduğumuz düşünsel kuvvete muhtaç ol-

mayan nefis kutsî güç olarak isimlendirilir. 

Sonra nefsin maddî tikelleri idrâk ettiği organları 

vardır. Tikelleri maddî ile kayıtlamamız, Seyyid’in 

(Cürcânî) -Allah ona rahmet etsin- Şerhu’l-Metâli‘ 
hâşiyesinde açıkça belirttiği üzere nefsin gayri mad-

dî tikelleri organsız olarak idrâk etmesi sebebiyledir. 
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Söz gelişi nefis, renkleri ve ışıkları görme gücü ile 

algılar. Anatomide açıklandığı üzere gözlere uzanan 

iki sinir arasındaki çapraz kesişim noktasına yer-

leştirilen bu güçle renkler ve ışıklar algılanır. Sesler 

işitme gücü ile algılanır. İşitme kanalı çukuruna yer-

leştirilen bu güç ile sesin sebep olduğu ve bu çukura 

ulaşan dalgalı hava algılanır. Boğazdan dudağa ka-

dar olan (harflerin) çıkış noktalarına ulaştığında bu 

dalgalı havada bazı özel nitelikler meydana gelir ki
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bunlar harflerdir. Kokular koklama gücüyle algıla-

nır. Beynin ön kısmında bulunan meme uçlarına 

benzeyen koku reseptörlerine yerleştirilmiş bu güç 

ile kokusu olan maddeye değerek koku niteliği ka-

zanmış hava algılanır. Tatlar tatma gücü ile algılanır. 

Dil organına yayılmış olan sinirlere yerleştirilmiş bu 

güç ile dilin tadı olan maddeye teması ve ağızdan çı-

kan tükürük sıvısının bulunmasıyla tatlar algılanır.  

Sıcaklık, soğukluk, ıslaklık, kuruluk, pürüzlülük, 

düzlük, hafiflik ve ağırlık dokunma gücü ile algı-

lanır. 
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Bir görüşe göre beden derisine ya da muhakkikle-

rin görüşüne göre ise beden sinirlerinin tamamına 

yerleştirilmiş bu güç ile zikri geçen her şey algılanır. 

İşte bunlar beş dış duyudur. Onlar (bizzat) algılayan 

değil nefsin kendileriyle algıladığı yetileridir. Bu ko-

nularda kalem oynatanların sözlerinde yer alan algı-

lamanın bu duyulara isnat edilmesi, kesmenin bıça-

ğa isnadında olduğu gibi mecaz yoluyla fiilin âletine 

nispet edilmesi cihetindendir. Nasıl ki iç duyularla 

idrâk edilenler “anlamlar” olarak isimlendiriliyorsa 

dış duyularla algılananlar da “sûretler” olarak isim-

lendirilir. 

İç duyular da aynı şekilde beş tanedir.
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İlki, kendisiyle sûretlerin idrâk edildiği ortak duyu-

dur. İkincisi,  ortak duyu ile idrâk edilen sûretlerin 

korunduğu ve onların deposu olan hayaldir. Üçün-

cüsü duyusallarda bulunan (fakat) duyu ile algıla-

namayan tikel anlamların kendisiyle idrâk edildiği 

 vehim gücüdür. Dördüncüsü, vehimle idrâk edilen 

anlamların korunduğu ve onların deposu olan hafı-

zadır. Beşincisi, nefsin kendisiyle anlamlarda tasar-

rufta bulunduğu,  bazı anlamları diğer bazıları ile 

birleştirdiği ve bazısını bazısından ayırdığı (güçtür). 

Böylece kafası at kafası olan insan veya kafasız insan,
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yakuttan dağ, cıvadan deniz vb. şeyler tasavvur edi-

lebilir. 

Eğer bunu öğrendiysen deriz ki: beynin yapısı 

üçgen şeklindedir ve sanki kenarlarından iki paralel 

kirişle üç parçaya bölünmüştür. Böylece üçgen üç 

parçaya bölünmüş olur. Bu parçalara da boşluklar 

ve karıncıklar denir. Aşağıdaki şekilde gösterildiği 

gibi, ilk boşluğu iki kirişe paralel kenar ve onu takip 

eden kiriş kuşatır, ikinci boşluğu iki kiriş, üçüncü 

boşluğu ise açının iki kenarı ve onları takip eden 

kiriş kuşatır.

İlk karıncık

İkinci karıncık

Üçüncü
karıncık
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Eğer bu anlaşıldıysa deriz ki: Duyuyla algılanan 

sûretlerin idrâk edildiği  ortak duyu beynin ilk ka-

rıncığının ön kısmına yerleştirilmiş bir güçtür. Bu 

gücün varlığının burhânı, yağmur damlasının ye-

re inişinin düz bir çizgi olarak ve yine dönen bir 

noktanın daire olarak görülmesidir. Görülen şeyin 

bir mahalli olması gerekir. Çünkü o şeyin idrâki, 

sûretinin idrâk edende meydana gelmesinden iba-

rettir. Öyleyse yere inen yağmur damlası ve dönen 

bir noktanın gözlenmesi sırasında görülen çizgi ve 

dairenin mahalli olması gerekir.
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Görme gücü çizgi ve dairenin mahalli olamaz. Çün-

kü onda ancak gözün karşısında bulunan şeyin sûreti 

resmolur. Burada gözün karşısında bulunan yağmur 

damlası ve noktadan başkası değildir. Öyleyse çizgi 

ve dairenin sûretlerinin resmolduğu mahal, görme 

gücünden başkadır. İşte  ortak duyu ile kastettiğimiz 

şey bu sûretlerin mahallidir. Ortak duyuda çizgi ve 

dairenin resmolmasının keyfiyeti ise şöyledir: Hava-

da bir yerde yağmur damlası görüldüğünde görme 

gücünde damlanın sûreti meydana gelir ve bu sûret 

ortak duyuya iletilir. Ardından başka bir hava parça-

sında görülen damlanın sûreti yine görme gücünde 

meydana gelir ve henüz ilk sûret kaybolmadan bu 

sûret de ortak duyuya iletilir.  Böylece ikinci sûretle 

ilk sûret birleşmiş olur. 
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İşte damlaların sûretleri böyle peş peşe geldiklerin-

de ortak duyuda çizgi resmolur. Aynı şekilde dö-

nen nokta da dairenin bir yerinde görüldüğünde 

hareketiyle beraber resmolunur ve görme yetisinde 

noktanın sûreti meydana gelir. Ardından ortak du-

yuya iletilir. Sonra nokta, dairenin başka bir yerinde 

görüldüğünde onun sûreti henüz ilki kaybolmadan 

ikinci kez meydana gelir ve ortak duyuya iletilir. 

Böylece ilk sûretle ikinci sûret birleşmiş olur ve da-

irevî bir düzlemde sûretlerin peş peşe gelmesinden 

dolayı ortak duyuda daire sûreti meydana gelir.

Bu burhâna şöyle itiraz edilmiştir: Peş peşe gelen 

sûretlerin
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görme gücünde resmolması mümkündür. Böylece 

ortak duyuda resmolunduğunu ortaya koyduğu-

nuz şekilde düz çizgi ya da daire görme gücünde 

resmolur. Görme gücünde sadece gözün karşısın-

da bulunan şey resmolur sözünüz ise memnû‘dur. 

Çünkü görme gücünde bir sûretin kalması ve ona 

başka bir sûretin birleşmesi böylece peş peşe gelen 

ve gözün karşısında olmayan iki sûretin onda res-

molması mümkündür. Bu imkânı, güneşe bakıldı-

ğında gözde bir süre sûretin kalması ve yeşil bahçeye 

bakıldığında gözde bir süre yeşil rengin kalması ile 

açıkladılar.

Hayal, beynin ilk karıncığının arka kısmına yer-

leştirilmiş, sûretleri muhafaza eden güçtür.
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Hayalin varlığına dair burhan şudur: Bizde sûretleri 

muhafaza eden bir gücün bulunması gerekir. Çünkü 

biz, bir sûreti görsek sonra onu kaybetsek ardından 

tekrar aynı sûreti görsek, o sûretin daha önce gör-

müş olduğumuz sûret olduğuna hükmederiz. Eğer 

o sûret bizde korunmuş olmasaydı, onu kaybettiği-

mizde bu hükmü vermemiz mümkün olmazdı.

İmam Fahreddin Râzî,  bu burhâna, sûretin bi-

zim göremediğimiz gaybî şeylerde korunmasının 

mümkün olduğu gerekçesiyle itiraz etmiştir. Anlaşı-

lan onun, bizim göremediğimiz şeylerle kastı, duyu-

larımızla algılayamadıklarımızdır. Râzî’nin görüşü 

şöyle reddedilmiştir: Bu mümkün değildir. Çünkü 

bizim duyularımızla algılayamadığımız şeyler
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filozoflara göre basit varlıklardır. Şayet maddî sû-

retler basit varlıklarda meydana gelecek olsaydı on-

ların bölünmesi gerekirdi. Ancak daha sonra işaret 

edeceğimiz üzere bu redde, muhakkiklerin görüşleri 

doğrultusunda cevap verilebilir. 

Burada takdîrî bir karışıklık vardır ki o da şöy-

le denmesidir: Şayet sûret bizim algımız dışındaki 

şeylerde korunmuş olsaydı zühûl ve nisyan arasın-

da fark olmazdı. İtirazı ortaya koyduktan sonra bu 

karışıklığı gidermek için İmam şöyle dedi: Zühûl 

ve nisyân arasındaki fark, zühûlda birleşme mele-

kesinin bulunması, nisyânda ise bu melekenin yani 

nefsin algımız dışındaki gaybî varlıklarla birleşme 

melekesinin bulunmamasıdır. 

Ayrıca  hafıza gücü ortak duyudan farklıdır. Çün-

kü anlamı muhafaza etme
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onu kabul etmeden farklıdır. Çünkü kabul etme 

muhafaza olmadan da olabilir. Mesela su, kabul eder 

ama muhafaza etmez. Birisi şöyle diyebilir: “Muha-

faza olmadan, kabul etmenin varlığı ikisinin farklı 

olduğuna delâlet etmez. Bunun sebebi kabul etme-

nin iki vecihle gerçekleşmesidir. Birincisi sürekli 

kalıcı olan ki bu muhafazadır, ikincisi ise sürekli 

olmayandır. Evet, onlara göre ortak duyuda mey-

dana gelen,  ortak duyu tarafından algılanır. Öyleyse 

muhafaza edilenler ortak duyuda bulunuyor olsaydı 

her zaman  ortak duyu tarafından algılanır olurlardı. 

Sonra biz deriz ki: Muhafaza etme kabul etme-

den farklı olduğundan dolayı
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sûretleri muhafaza edenin onları kabul eden ortak 

duyudan başka olması gerekir. Çünkü birden ancak 

bir çıkar. Vehim gücü  beynin orta karıncığının arka 

kısmına yerleştirilmiş, kendisiyle Zeyd’in düşman-

lığı ve Amr’ın dostluğu gibi duyusallarda bulunan 

fakat duyu ile algılanamayan tikel anlamların idrâk 

edildiği bir güçtür. Vehim gücü, ortak duyudan ve 

hayalden farklıdır. Hayalle farkına gelince vehmin 

işlevi olan idrâkin, hayalin işlevi olan muhafazadan 

farklı olmasıdır. Ortak duyu ile farkına gelince,  or-

tak duyu sûretleri,  vehim gücü ise anlamları idrâk 

eder. Tüm bunlar filozofların görüşlerinin hasılası-

dır. Güçler âletlerdir, idrâk eden ise nefistir. Peki, 

niçin
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bir failin tek âletle iki fiilde bulunması mümkün 

olmasın? Bu hususta birden ancak bir çıkar kaidesi 

üzerine inşa edilmiş birçok ayrıntı vardır. Özellikle 

metafizikteki felsefî meselelerin birçoğu filozofların 

ana konularından biri olan birden ancak bir çıkar 

kaidesine dayanır. Bu konuyu özet geçmek söz ko-

nusu kaidenin iyice anlaşılıp ortaya konmasına en-

geldir. 

Hafıza, beynin üçüncü karıncığının ön kısmına 

yerleştirilmiş bir güçtür. Nasıl ki  hayal ortak duyu-

nun deposu ise  hafıza da  vehim gücünün idrâk et-

tiği anlamları muhafaza eden ve onlara depo görevi 

gören bir güçtür. 
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Hafıza,  vehim gücünden ve ortak duyudan farklıdır. 

Çünkü muhafaza, kabul etmeden başka bir şeydir. 

Hafıza,  hayal gücünden de farklıdır. Zira anlamla-

rın muhafaza edilmesi sûretlerin muhafazasından 

farklıdır.

Mütehayyile gücü, kurtçuk olarak isimlendirilen 

beynin orta karıncığının ön kısmına yerleştirilmiş 

ve sûretleri ya da anlamları birbirleri ile birleştirme 

veya birbirlerinden ayırma işlevine sahip bir güçtür. 

Bu güç, nefsin, kendisi aracılığıyla akledilirlerde 

hareket etmesi itibarıyla  müfekkire, duyularla algı-

lanan şeylerde hareket etmesi itibarıyla da  mütehay-

yile olarak isimlendirilir. Mütehayyile gücü, fiilleri-

nin, diğerlerinin fiillerinden farklı olması sebebiyle 

zikri geçen güçlerden farklıdır. Bu güçlerin bulun-

dukları bölgeler; 
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bölgelerden herhangi birine bir hastalık isabet et-

tiğinde o bölgede bulunan güce nispet edilen fiilin 

zayıflaması ya da tamamen işlevini yitirmesi yoluyla 

bilinir. 

Eyleyen güç, fail ve teşvik edici olmak üzere iki 

kısımdır. Teşvik edici güç eğer bir faydayı elde et-

mek için teşvikte bulunursa şehvet gücü, bir zararı 

uzaklaştırmak ve engellemek için teşvikte bulunursa 

öfke gücü olarak isimlendirilir. Fail güç, nefsin, kas-

ların esneme ve gevşemesiyle uzuvları hareket etti-

ren güçtür. Şehvet ve öfke gücü nefiste kökleşmiş iki 

nitelik olup faydayı elde etmeye ve zararı uzaklaştır-

maya teşvik ederler.
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Bu iki niteliğin nefiste yaratılmasının ve kökleşme-

sinin sebebi bana göre burhânla değil, zevk yoluy-

la bilinir. Şöyle ki insan nefsi bedene ilk iliştiğinde 

kendi zâtının bilgisi dışında bilgilerin tamamından 

yoksundur. Zira nefis zât bilgisinden yoksun ola-

maz. Aynı şekilde nefis, (bedene ilk iliştiğinde) nef-

sânî niteliklerle onların faziletleri ve reziletlerinden 

de yoksundur. Hz. Peygamber, “her doğan fıtrat 

üzere doğar” sözüyle sanki nefsin bu yoksunluk hâ-

line işaret etmiştir. 

Sonra nefis, zâtı itibarıyla bazı şeylerin kendisine 

hoş, bazılarının ise çirkin olmasını gerektirir.
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Nefse hoş gelen bir şey belirdiğinde, nefiste o şe-

ye karşı bir meyil oluşur. Bu durum tekrar ettikçe 

meyil güçlenir ve nefiste söz konusu şeye nispetle 

şehvet gücü meydana gelir. Aynı durum diğer şeyler 

için de geçerlidir. Yine nefse hoş gelmeyen bir şey 

belirdiğinde, nefiste o şeye karşı bir iğrenme/nefret 

oluşur. Bu durum tekrar ettikçe nefret güçlenir. Ay-

nı durum bu şeyle alakalı diğer şeyler için de ge-

çerlidir. Aklen veya şer‘en övülen şeylere meyletmek 

ve yine aklen ve şer‘en yerilen şeylerden iğrenmek/

nefret etmek tıpkı kökü sabit ve dalları gökte olan 

verimli bir ağaca benzer. 
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O ağaç Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. 

Aklen veya şer‘en yerilen şeylere meyletmek ve yi-

ne aklen ve şer‘en övülen şeylerden iğrenmek tıpkı 

cehennemin ta dibinde yetişen, tomurcukları şey-

tanların başlarına benzeyen bir ağaç gibidir. Her 

meylin ve iğrenmenin gerektirdiği gibi eylemde bu-

lunmak bu ağacı sular; gereken eylemi terk etmek 

ise onu kurutmaya ve suyunu kesmeye başlamaktır. 

Öyleyse herkesin meyilleri ve iğrendikleri üzerinde 

düşünmesi gerekir. Her kim övülen şeylere meyledi-

yor ve yerilen şeylerden iğreniyorsa ağaçlarını sulu-

yor demektir. Eğer aksini yapıyorsa ağaçlardan suyu 

kesmiş
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ve onları kurutuyor demektir. Aklen övülen meyil-

leri ve nefretleri, ağaçlarının nasıl sulanacağı; yine 

aklen yerilen meyilleri ve nefretleri, ağaçlarını ku-

rutmanın nasıl olduğu üç kısımdan müteşekkil pra-

tik felsefeyle bilinir.  Zira pratik felsefe, faziletlerin 

ve reziletlerin tanımlarını, faziletin -tıpkı tıptaki 

sağlığı kazanmak ve korumak gibi- nasıl kazanılıp, 

kalıcı hâle getirileceğini aynı şekilde, reziletlerin 

-tıpkı tıptaki hastalığın giderilmesi ve ondan ko-

runulması gibi-  nasıl giderileceğini ve ondan nasıl 

korunacağını açıklar.
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Şer‘en övülen meyilleri ve nefretleri, ağaçlarının na-

sıl sulanacağı; şer‘en yerilen meyilleri ve nefretleri, 

ağaçlarını kurutmanın yolları şeriatla bilinir. Ömrü-

me yemin olsun ki şeriat, pratik felsefeyi incelemeye 

ihtiyaç bırakmaz. Zira yaş ve kuru ne varsa apaçık 

bir kitaptadır. Şu hâlde tıpkı itikadî konularda ol-

duğu gibi pratik felsefeyle elde edilenlere güven ol-

ması için onların şeriata arz edilmesi gerekir. 

5. Beşinci Fasıl: Maddî Tikellerin Duyularda 
mı Yoksa Nefiste mi Resmolduğu 
Hakkında

Bil ki: filozoflar
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duyuların algılayan değil, algı için vasıta oldukla-

rı ve algılayanın nefis olduğu noktasında ittifak, 

algılanan şeylerin duyularda mı yoksa nefiste mi 

resmolduğu konusunda ise ihtilaf etmişlerdir. On-

lardan bazıları resmolmanın organlarda olduğunu 

iddia etmişlerdir. Çünkü şayet maddesel tikeller ne-

fiste resmolsa; bir mahalle hulûl edenin bölünmesi, 

mahallin de bölünmesini gerektireceğinden nefsin 

de bölünmesi gerekecektir. Bu da açıkça nefsin ba-

sitliğine aykırıdır.

Bir başka grup ise -ki bunlar muhakkiklerdir- 

resmolmanın nefiste gerçekleştiğini, duyuların ise 

resmolma için âlet olduğunu söylemişlerdir. Mesela 

ışıklar ve
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renkler göz vasıtasıyla nefiste resmolur. Muhakkik-

ler, nefsin bölünmesinin, bazen bölünmenin mad-

desel tikellerin zihnî varlıklarının değil, hâricî var-

lıklarının lâzımı olduğunu bazen de mahalle hulûl 

edenin bölünmesinin -şayet hulûl sirayet etme şek-

linde gerçekleşirse ki bu memnû‘dur- mahallin de 

bölünmesini gerektireceğini söyleyerek men‘ etmiş-

lerdir. Muhakkiklerin bu düşünceleri, faal aklın tü-

mellerin olduğu gibi maddesel tikellerin de deposu 

olmasının mümkün oluşunu gerektirir. Çünkü yu-

karıdaki söyledikleri dikkate alındığında faal akılda 

maddesel tikellerin resmolması onun basit oluşuyla 

çelişmez. Ben bu hususu âlimlerin seçkinlerinden 

olan muhakkik bir âlime arz ettiğimde
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bana şöyle demişti: “Bu, cevherler ve mercanlarla 

dolu derin bir denizin sahilidir. Eğer bu konuda 

daha fazla düşünürsen; sana, ancak muhakkik ve 

kâmil bir mürşid önderliğinde yapılan riyazetler 

ve mücahedeler neticesinde ortaya çıkabilecek nice 

marifetler ve sırlar açılır.”

6. Altıncı Fasıl: Nefsin Fiilleri ve İlkeleri

Bil ki: Ehl-i hak, kulların fiillerini Allah’ın yarat-

tığını söylediler. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyur-

muştur: “Allah sizi ve amellerinizi yarattı.” Sonra bil 

ki: Allah Teâlâ’nın fiilleri zorunluluk yoluyla değil, 

âdet yoluyla birbiri üzerine terettüb eder.
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Söz gelişi Allah Teâlâ yağmur yağdırmak istediğin-

de; ilk olarak nemli yerlerden ve sulardan buharın 

yükselmesini emreder, ardından soğuğa onu sıkı-

laştırmasını ve suyunu çıkarmasını emreder, böy-

lece yağmur yağar. Aynı şekilde Allah, kulun bir 

fiilini irade ettiğinde ilk olarak onun kalbine bir 

hoşnutluk ya da hoşnutsuzluk tasavvuru ilkâ eder. 

İkinci olarak tasavvur edilen şeyi elde etmeye veya 

onu uzaklaştırmaya yönelik kulda bir arzu yaratır. 

Üçüncü olarak (yine kulda,) arzu ettiği nesneyi elde 

etmeye veya onu uzaklaştırmaya yönelik hiçbir zayıf-

lığın bulunmadığı kesin bir karar yaratır. Dördün-

cü olarak ise fiili yaratır. Arzuyu tasavvurun hemen 

ardından değil, şehvet ve öfkeyi yarattıktan sonra 

yaratır. Kesin kararı da arzunun ardından değil, 
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“tasavvur edilen şey ancak şu fiilden kaynaklanır” 

tasdikini yarattıktan sonra yaratır. İşte bu fiil, Al-

lah’ın kudretinin taalluk ettiği bir makdûrdur. Kesin 

kararın arkasından ancak O’nun kudret yaratmasıy-

la fiil meydana gelir. Belki Allah, kendisinden ka-

rarlılığın meydana gelmediği zayıf bir arzu yaratarak 

arzunun ardından kesin kararlılığı yaratmaz, belki 

de fiilin sonucunun vahim olacağını ya da tasavvur 

edilen şeyde bir zarar bulunduğunu düşündürerek 

veya buna benzer durumlarla kararlılığı zayıflatır. 

Meşhur olduğu üzere ihtiyârî fiillerin dört ilkesi 

vardır: Faydanın meydana geleceğine inanmak, ar-

zu, kararlılık ve kudret. 

Bu dört şeyin
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buraya kadar anlattıklarımızın tamamını gerektir-

diği açıktır. Senin üzerine düşen, Allah Teâlâ’nın 

sayıları çok fazla olmasına rağmen tek bir anda in-

sana, evcil ve vahşi hayvanlara, böceklere ve kuşlara 

farklı tasavvurları nasıl ilkâ ettiği hakkında tefekkür 

etmektir. Allah Teâlâ’nın, tasavvuru (mahlukattan) 

birine yerleştirmesi diğerine de yerleştirmesine en-

gel olmaz. Yine birinde arzu, kararlılık veya fiil ya-

ratması diğerinde de yaratmasına, birinde kararlılığı 

yaratması diğerinde arzu yaratmasına, birinde arzu 

ve kararlılık yaratması diğerinde (sadece) arzu ya-

ratmasına, birinde kararlılık, fiil ve arzu yaratması 

diğerine
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tasavvur ilkâ etmesine mani değildir. Bir işin, ken-

disini başka bir işten alıkoymadığı Allah eksik sı-

fatlardan münezzehtir. Öyleyse ortaya çıktı ki da-

marların hareketi ve nabızların atması ancak O’nun 

meşieti, kudreti ve emri iledir.  Hiç kimse O’nun 

dilemesi olmadıkça dileyemez. Nitekim yüce kita-

bında şöyle buyurmaktadır: “Âlemlerin Rabbi olan 

Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.”

Eğer dersen ki: Tek bir anda farklı tasavvurların 

ilkâsı Eş‘arîlerin mezhebine göre açıktır. Zira Allah 

Teâlâ Kâdir-i Muhtâr’dır. Peki, filozofların mezhe-

bine göre bu anlamı ortaya çıkaracak bir yön var 

mıdır? Derim ki: Kesinlikle!
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Her bir kimse için depolanmış tasavvurlar diğer 

kimse için gizlenmiş tasavvurlardan farklıdır. Her 

bir kimsenin istidadı diğer bir kimseye göre farklılık 

gösterir. Bu nedenle istidadların farklılaşması itiba-

rıyla tasavvurların ilkâsı farklılaşır. 

Eğer dersen ki: Her bir kimsenin gizlenmiş tasav-

vurları vardır. Peki, bazı tasavvurların bir zamanda, 

diğer bazı tasavvurların ise başka bir zamanda ilkâ 

edilmesinin sebebi nedir? Derim ki: (bunun sebebi) 

Gezegenlerin konumunun bu iki zamanda farklılık 

göstermesidir. İşte burada konunun ayrıntılarını sa-

na zikredeceğiz. Her tasavvurun, insana hatta canlı-

ya ulaşmasının başlangıcında bir talihi olmalıdır. O 

vakitte bu talihin,
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diğer merkezlerin ve sair göksel işaretlerin birtakım 

yörüngesel hareketlilikleri olur. Yörüngesel işaretle-

rin aslî işaretlerle birleşmesi hasebiyle de talih tekrar 

eder. Meyil ve nefretin oluşmasının da talihi vardır. 

Talihin güçlü ve zayıf olması sebebiyle meyil ve nef-

ret güçlenip zayıflar. Tasavvur ilkâsının da bir talihi 

vardır. Meyil ve nefret talihinin işaretleri güçlü olur-

sa arzuyu güçlendirir, zayıf olursa zayıflatır. Sonra 

herkese ait gizlenmiş tasavvurları biz akletme dairesi 

olarak isimlendiririz. Bu daire sürekli genişler. Her 

an
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gizlenmiş tasavvurlardan birisi ya da nefsin kendisi-

ne yöneldiği ve akletme dairesinin onunla genişle-

diği başka bir tasavvur nefse nakş olur. Akletme da-

iresi kişiyi çevreler ve onu içerisine hapseder. Kişi o 

daireden ancak zikre devam ederek, kalbindeki ku-

runtuları gidererek ve seyr-i sülûkün diğer şartlarını 

yerine getirerek kurtulabilir. Her kim bu daireden 

kurtulursa zâtına vâkıf olur ve nefsini bilir. Nefsini 

bilen kimsenin Rabbini bilme seviyesine yükselmesi 

de şaşılacak bir şey değildir. Allah beni ve tüm Müs-

lümanlar’ı nefisleriyle Allah’ı bilenlerden eylesin. Şu 

sözlerin sahibi adeta inci dizmiştir:

Şiir:

Evvela sen kendini tanımadıkça

Marifet yolunda doğru gitmezsin
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Nefsini bilmek boş bir iş değil

Kendini bilirsen ne olduğunu bilirsin

Bu sözün hasılası şudur ki yolu bilen,

Hakkı bilen, kendini tanıyandır.

7. Yedinci Fasıl: Nefsin Temsili Hakkında

Bil ki: nefis kral, beden onun ülkesi gibidir. Kra-

lın ülkenin her bölgesine özel malları olur. Nefis 

için de her duyuya özel algı ve her organa uygun 

hareket vardır. 
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Şehvet gücü ülkede vergi toplayan görevli gibidir. 

Zira o her duyudan ve organdan onlara mahsus 

özellikleri alır. Öfke gücü ülkenin güvenlik güçle-

ri gibidir. Zira o vatandaşlara tehlike oluşturacak 

şeylere engel olur. Akıl, ülkenin kanunudur. Zira o 

şehvet gücüne malları toplamasını, öfke gücüne ise 

tehlike oluşturabilecek şeyleri uzaklaştırmasını em-

reder. Öyleyse kanunun adil ve kralın ihtiyacından 

fazlasını halktan almamaları konusunda görevlile-

re hâkim olması gerekir. Aynı şekilde o, güvenlik 

güçlerinin vatandaşa zulmetmelerine engel olur ki 

yönetim tamam olsun. Şayet ülkede
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işler alt üst olur da anayasa görevlilere ve emniyet 

güçlerine mahkûm olursa kral helak olur ve ülke 

bozulur. Şeyh Sinâî -Allah ona rahmet etsin- Hadî-
ka isimli eserinde bunu örneklendirmek üzere şöyle 

bir şiir nazma çekmiştir:

Şiir:

Organlar şehrin meslek sahipleri gibidir

Akıl yasa,  kalp o şehrin sultanıdır

Öfke muhtesip şehvet tahsildar

Bunlardan biri zalim olur diğeri cahil olursa

Tahsildar hiçbir şart koşmazsa

Akıl onu muhtesibe teslim eder

Eğer muhtesip hiçbir kötülük düşünmezse

Akıldan ona yetki verilir
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Eğer [her birine düşen görevler hakkında] söyledik-

lerimden fayda bulurlarsa

Padişah mutlu, ülke huzurlu olur

Ancak eğer herkes şöhrete talip olursa

Kral da mülk de tamam olmaz

8. Sekizinci Fasıl: Uykunun Beyânı Hakkında

Bil ki içgüdüsel ısı karaciğerden kalbe çekilen 

kana sürekli etki eder. Bunun sonucunda, tıpkı sı-

caklığın nemli cisimlere etki ettiğinde olduğu gibi 

kalpten latif bir buhar yükselir. Bu buhar atarda-

marlara girer ve atardamarların yayılışına göre tüm 

bedene yayılır. 
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Bu buhara, canlılık veren ruh denir. Böylece ruhun 

ulaştığı her organa, ona uygun bir feyiz gelir. Me-

sela göze görme gücü, kulağa işitme gücü ve diğer 

organlara da uygun olan yetkiler verilir. Filozofların 

çoğuna göre güçlerin bulunduğu mahal organların 

kendisi değil, bu organlarda gezen ruhtur. Sonra fi-

lozoflar, canlılık veren ruhun çözülme yoluyla yok 

olduğunu ve onun yerine, yükselen buharlardan 

alternatifinin geldiğini söylerler. Bu döngüde  kalp 

pınar, atardamarlar kanal ve organlar da bahçeler/

bostanlar gibidir. Her kanal,
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içerisinde diğerinde olmayan kendine has meyveler 

ve bitkiler bulunan bir bahçeye açılır. Allah Teâlâ’nın 

kudreti beden tarlalarının birbirine komşu olan böl-

gelerinde tek bir sudan sulanmalarına rağmen farklı 

meyveler, yemişler, çiçekler ve bitkiler çıkarır. İşte 

bunda akleden bir topluluk için ibretler vardır. 

Açıktır ki  hayal ve  hafıza deposunda bulunan 

ruhun yok olması o depolarda bulunan sûretlerin 

ve anlamların da yok olmasını gerektirir. Çünkü 

mahallin yok olması mahalle hulûl eden şeylerin de 

yokluğunu gerektirir. Öyleyse mutlak feyiz veren 

Kadîm
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Teâlânın bu depolarda bulunan belirli sûret ve an-

lamları, çözülmeyle yok olan ruha değil de gezmek-

te olan ruha nasıl feyz ettiğini düşün! Her kim ri-

yazetle ruhun çözülmeyle gerçekleşen yokluğunu ve 

onun yerine gelenin varlığını (fenâ bi’t-tahlî ve bekâ 
bi’t-tebdîl) müşâhede seviyesine yükselirse sanki o, 

 kalp kapısı üzerindedir ve kendini bilmekten uzak 

değildir. 

Yok olan ruh ile onun yerine geçen ruh ara-

sındaki ayrımın iki şeyle ortaya çıktığı hususunda 

galip zan oluşmuştur. Bunlardan birisi damarlarda 

dolaşmakta olan buharın azaltılması -çünkü buhar 

fazla ve güçlü olduğu zaman ayrım yapmak zordur-, 

ikincisi ise nefsin tamamıyla ayrıma yönelmesidir. 

Birincisi açlıkla ikincisi ise
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kalbe gelen havatırın yokluğunun sürekli olması 

sebebiyle oluşan hayallerin ortadan kaldırılmasıyla 

meydana gelir. İşte bu, ardında marifetü’n-nefsi bı-

rakan kalbî suskunluktur.

Sonra bil ki: duyular ve organlar çok fazla çalı-

şırsa onlara bitkinlik ilişir. Böylece içgüdüsel ısı içe 

doğru yönelir ve buharlar yükselmeyi bırakır. Böy-

lece duyularda ruhtan hiçbir şey kalmaz ya da ger-

çekten çok az bir miktar kalır. Bunun sonucunda da 

duyular, dinlenip bitkinliği üzerlerinden atana dek 

işlevini yerine getiremez olur. İşte  uyku, bu hâldir. 

Her kimin kalbinde şehâdet âlemine açılan kapılar 

kapanırsa kalbinden gayb âlemine bir nur açılır
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ve onu seyreder.

9. Dokuzuncu Fasıl: Rüyanın Keyfiyeti 
Hakkında

Bil ki: duyuyla algılanan sûretler dışta var ol-

dukları için değil ortak duyuda meydana gelme-

leri nedeniyle algılanırlar. Aksi hâlde dışta her var 

olanın algılanması gerekirdi. Onların ortak duyuda 

meydana gelmesi bazen duyuların çalışması ile dışa-

rıdan, bazen de  mütehayyile gücünün  hayal depo-

sundaki tasarrufu ve sûretleri oradan ortak duyuya 

aktarması ile içeriden gerçekleşir. Duyular işlevini 

yerine getiremediğinde  mütehayyile gücü kendi ta-

sarrufuna başlar ve depolanmış sûretleri ya aynıyla 

ya da ayırma-birleştirme yaptıktan sonra ortak du-

yuya aktarır.
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Sûret ortak duyuda meydana geldiğinde nefis onu 

idrâk eder ve onun duyuyla dışarıdan mı yoksa içe-

riden mi meydana geldiği arasında ayrım yapamaz. 

Bu nedenle uyuyan kimse rüyada gördüğü ile uya-

nıklık durumunda gördüğü arasında fark bulamaz. 

Çünkü rüya,  mütehayyile gücünün  hayal deposun-

daki tasarrufu ile meydana gelir. Hiç kimse ( hayal 

gücünde) şeyin bizzat kendisinin ya da bir parçası-

nın depolanmadığı bir şeyi rüyasında göremez.

Sonra bil ki: nefis ile  gayb âlemi arasındaki per-

de duyular ve onların fiilleri nedeniyle ortaya çıkan 

rezil melekelerdir. İşte  uyku hâlinde duyular işlevsiz 

kalır ve perde tümden kalkarsa nefis, istidadı ölçü-

sünde gayb âlemini müşahede eder.
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Yine bil ki: Mütehayyile gücü anlamlarda tasarruf-

ta bulunur ve hayalden o anlamlara uygun sûretler 

alıp ortak duyuya aktarır. İşte Hz. Peygamber’in 

“nübüvvetin kırk altı parçasından biridir” dediği 

sâlih rüya budur. Mütehayyile gücü bazen de akle-

dilirlerde hiçbir tasarrufta bulunmadan  hayal depo-

sundan ortak duyuya sûretler aktarır. Mütehayyile 

gücü bu işi yapmaya yönlendiren beynin kötü miza-

cıdır. Karışık rüyalardan (ezğâsu’l-ahlâm) olan rüya 

çeşidi budur. Rüya tabircileri bu rüyaların tabirini 

bilemezler. Sonra  mütehayyile gücünün sûretleri al-

masındaki
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ve onlarla anlamlar arasındaki uygunluğu gözetme-

sindeki incelikler, akıllardan çoğunun hayrete düş-

tüğü hatta belki de bazılarını anlamaktan aciz kaldı-

ğı hususlardandır. Sen sanma ki bütün bu işlemler 

nefsinden kaynaklanmaktadır.  Mütehayyile gücü 

bunlar için bir âlettir. Zira o, duyusal varlıklarla ün-

siyet kurduğunda, akledilirlere uygun olarak onlar-

dan bir sûret alır ve akledilirleri onlar için bir aynay-

mışçasına bu sûretsûrette temaşa eder. Ebû Hâmid 

el-Gazzâlî’nin İhyâu Ulûmi’d-Dîn isimli eserinde 

söylediği gibi, bu sûretleri uykuda nefse ulaştıran 

bir melek olması durumu bunun dışındadır. Nefsin 

uykudayken bazı anlamları müşâhede edip bazıla-

rını müşâhede etmemesinin ve  mütehayyile gücü-

nün, anlamların bazılarına uygun sûretler bulup 
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diğer bazılarına bulamamasının farklı sebepleri var-

dır. Bu sebeplerin en önemlisi, nefsin bazısına daha 

fazla ihtimam göstermesidir.

10. Onuncu Fasıl: Tabir Yöntemine İşaret

Daha önce öğrendiğin üzere rüya, nefsin  uyku 

hâlinde müşahede ettiği anlama uygun sûreti idrâk 

etmesinden ibarettir. Gerçeklik ise bu sûretin uyku-

da değil de uyanıkken idrâk edilmesidir. Duyular, 

halvete çekilen seyr-i sülûk yolcularında olduğu gibi 

zikrin daimî olması ile işlevsiz kalabilir. Öyleyse her 

ikisinin de tabiri, söz konusu sûreti nefsin müşahe-

de ettiği anlama yorabilmektir. 

Şimdi biz deriz ki; 
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eğer ilim, bazılarının iddia ettiği gibi meselelerden 

ibaret ise  tabir ilmi, kendisinden tikel rüyaların ta-

birlerinin çıkarımda bulunulduğu usûldür. Eğer 

ilim, meselelerden değil de meseleleri tasdik etmek-

ten ibaret ise,  tabir ilmi bu usûlün bilgisidir. Eğer 

ilim, meleke ise,  tabir ilmi (tikel rüyaların tabirleri-

ni) çıkarımda bulunma melekesidir. Sanma ki irşâd 

ehli -Allah hepsine rahmet etsin- rüyaları çıkarım ve 

düşünce yoluyla tabir edeler. Bilakis onların olayla-

rı tabiri, çok azı dışında sezgi yoluyladır. Onlar bu 

meselelere ihtiyaç duymazlar. Ayrıca şunu iyi bil ki, 

 mütehayyile gücünün veya meleğin anlamlar ile sû-

retler arasında gözettikleri uyumluluklar şahıslara ve 

onların yöneldikleri işlere göre farklılaşır.
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Rivayet odur ki, birisi rüyasında bir sûret görüp 

bunu tabirciye arz etmiş, tabirci de ona sultan ola-

cağını haber vermiştir. Günler sonra o şahıs, tabir-

ciye dönüp tabirinin gerçekleşmediğini bildirince 

tabirci o kişinin mesleğini sormuş, rüya sahibi de 

çöpçü olduğunu söylemiştir. Ardından tabirci “sana 

bugünlerde hiç hayır ulaşmadı mı?” diye sorunca 

çöpçü: “hayır, bugünlerde sadece büyük bir çöp yı-

ğını buldum ve onları kolaylıkla çöplüğe taşıdım” 

demiş. Bunun üzerine tabirci “işte senin saltanatın 

budur” demiştir.

 Güvenilir kimselerden birinin tecrübe ettiğine 

göre; bu kimse ilk başlarda tüccar imiş ve rüyasında 

bal, şeker vb. tatlıları gördüğü günlerde ticaretinde 

bir fayda, 
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alışverişinde bir kâr elde edermiş. Daha sonra bu 

şahıs, ilim tahsil etmeye başlamış ve artık rüyasında 

ne zaman tatlı görse bir kitabı okuması, bir ilmi öğ-

renmesi, bir konuyu anlaması gibi hususlar kendisi 

için kolaylaşırmış. Bir süre sonra ilim tahsilini bı-

rakıp da riyazet ve ibadet yoluna girince, ne zaman 

rüyasında tatlı bir şey görse Allah onu ibadetlerinde 

başarılı kılar ya da istidadına göre kendisinde parlak 

hâller meydana gelirmiş. 

Benzer şekilde sûretler ve anlamlar arasındaki 

uyumluluklar ülkeden ülkeye de değişir. Zira tabir 

kitaplarında hurmanın cömert ve fayda sağlayan 

kimseye delâlet ettiği söylenir. Eğer kişi bunu sıcak 

ülkelerde görürse
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o ülkelerin yerleşimcisi, soğuk ülkelerde görürse o 

ülkelerin yabancısı olur. 

Aynı şekilde sûretler ve anlamlar arasındaki uy-

gunluk kişinin meşgalesine göre de değişir. Aktarıl-

dığına göre birisi İbn Sîrîn’e -Allah ondan razı ol-

sun- “ben insanların ağızlarını ve tenasül uzuvlarını 

mühürlediğimi görüyorum” deyince İbn Sîrîn ona 

mesleğini sormuştur. Sözü edilen şahıs “ben müez-

zinim” dediğinde İbn Sîrîn ona “sen Ramazan ayın-

da tan yeri ağarmadan ezan okuyacaksın” şeklinde 

cevap vermiştir. Öyleyse rüya tabir eden kimsenin 

bu tarz konulardan gafil olmaması gerekir. Bizim 

burada aktardıklarımız uçsuz bucaksız denizden 

sadece bir damladır. Kastedilen, dikkat çekilen ve 

doğru olan şudur ki sûreti nefsin müşahede ettiği 

anlama aynıyla yormak,
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ancak uyuklamayan ve uyumayandan ilham, doğ-

rulama ve destek alan kimse için mümkün olur. 

Şüphesiz O olayları bilen, kendinden başka ilah 

olmayan, Aziz ve Hakim olandır. Buraya kadar an-

lattıklarımız seni bir sûretin çeşitli yönlerden birçok 

anlamla ilişkisi olabileceğine de yönlendirmelidir. 

Bizi buna eriştiren Allah’a hamdolsun. Eğer Allah 

bizi doğru yola iletmeseydi, biz doğru yolu bula-

mazdık. Dünyada ve ahirette hamd O’nadır, hü-

küm O’na aittir ve O’na döndürüleceksiniz.
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Sâbir olarak meşhur, Alî b. Fethullah el-Ma‘dânî 

el-Isfahânî yazmıştır. Allah ahvalini iyi etsin.
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LEVÂMİ‘U TENVÎRİ’L-MAKÂM FÎ 
CEVÂMİ‘İ TA‘BÎRİ’L-MENÂM

Alâeddin el-Kirmânî

Gökleri ve yeri yaratan, aydınlık ve karanlığı 

var eden, yaratılmışları rızıklandıran, lütuf ve ih-

san bahşeden, peygamberlerin sonuncusuna rüya 

ve menâm aracılığıyla, peygamberlik makamıyla 

bu hâli bağlamak sûretiyle, vahyi açık kılan Allah’a 

Allah’a hamd olsun. Ne güzel bir başlangıç ve ne 

hoş bir kapanış! Ardından salat, makam-ı Mahmûd 

sahibi vadedilmiş peygamber, tüm peygamberlerin 

-hepsine selâm olsun- efendisi Hz. Muhammed’in, 

ayrıca O’nun ailesi ve soyundan gelen büyüklerin 

üzerine olsun. Allah, O’nun cömertlik sahibi asha-

bından ve onları kıyamet gününe kadar takip eden-

lerden razı olsun.
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Sonra:

Fakir ve günahkâr kul Alâ’ el-Kirmânî şöyle 

der: Hiçbir kapalılığın bulunmadığı “bilinenler” 

içerisinde rüya, garip olaylardan olup içerisinde 

acayip sırlar vardır. Hz. Peygamber’e gelen vahyin 

başlangıcı rüya ile olmuşken nasıl olmasın ki! Şu 

hâlde rüyanın, kıymetli hakikatleri ve hoş incelik-

leri kapsayan tevili de değerli ilimlerden olur. Hz. 

Yusuf es-Sıddık aleyhisselâmın Allah’ın kendisine 

bahşettiği nimetleri sayarken rüya tabirini mülk ile 

karşılaştırdığı yerde ilahî kitap bu ilmin şerefine şa-

hitlik etmiştir. Nitekim Hz. Yusuf şöyle demiştir: 

“Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve sözlerin 

tevilini -yani rüya tevilini– öğrettin.” Buradan anla-

şılmaktadır ki, mülk Allah’ın kuluna verdiği büyük 

nimetlerdendir; tabii kişi adil olursa. Ayrıca “ sadık 

rüya nübüvvetin kırk altı parçasından bir parçadır” 

hadisinde geçtiği üzere,  rüya tabiri ilminin şerefine 

nebevî sünnet de şahitlik etmektedir. Böylece bu 

yüce ilmin şerefi/değeri sabit olmuştur. İki adil şa-

hitle iddia ispat edildikten sonra Deriz ki: 
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(Öncekiler) tikel rüyaların tabirini gayet tafsilat-

lı inceleseler de,  tabir ilminin yani tikel rüyaların 

tevilinin dayandığı tümel kaideleri derli toplu, sı-

nırlarını tespit edip belirlemediler. Kitaplar bu tikel 

rüya tevilleriyle doludur. Diğer yandan, bu kaidele-

ri felsefe kitaplarının farklı dallarındaki bahislerden 

bulup derlemek mümkündür; her ne kadar bu kai-

deler felsefe kitaplarında tikel rüya tevillerini çıkar-

samanın imkânı babında anılmasa da. Bu kaidelerin 

kaynağı şeriatta  kalp şeklinde adlandırılan düşünen 

insanî nefsin marifeti ve söz konusu nefsin, anlam-

ları müşahede edip bu anlamları  mütehayyile gü-

cü aracılığıyla sûretlerle anlatma gibi çeşitli güç ve 

hâlleridir. Böylece bu ilimde vasıflarımın azlığına 

ve hatalarımın çokluğuna rağmen eser telif etmeye 

karar verdim. Bu esnada yanımda bu ilimlerden ne 

bir kitap ne de bir varak vardı. Unutkanlık denizi-

ne demirli gemiyi boğulma gelip yakalayıvermişti. 

Çünkü ben resmî/zâhirî ilimleri bırakalı aşağı yu-

karı kırk sene olmuştu. Kim bir şeyi bırakırsa o şey 

de onu bırakır. Bu ilimleri öğrenmeyi ve onlarla 

iştigal etmeyi bırakmamın sebebi ancak bana daha 

yüce olduğu gösterilen bir amaç nedeniyle oldu. Al-

lah’tan ümit ederim ki bana gösterilen amaç şeytanî 

vesveselerden değil, Rahmanî ilhamlardan olsun, ta 

ki
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karşılıksız bolca bahşeden Yüce Allah’ın kitabı ile 

yetinerek başka herhangi bir kitaba bakmadan, zikri 

geçen kaideleri bu vakitte imkânım ölçüsünde top-

layabileyim. 

Risâleyi kafamda belirleyip beyan etmeye başla-

dığımda onu bezeyip süslemeyi arzuladım ve (beni) 

yad edecek bu armağanın biteviye kalıcı olmasını 

temenni ettim. Bu pınarın tatlı suyu saf ve istikrarlı 

olup ona ulaşanı serin suyundan mutlulukla sular 

ve ürkmüş kimseyi tek başına ulaşmak istediğine 

yönlendirir. Saadet bana talih lisanıyla hitap ederek 

seslendi ve dedi ki: Bu yüce amaca ulaşmak ve aş-

kın makama girmek sana, ancak işaretle gösterilen 

adil sultanın ismini anmakla ve eserini cömert lider, 

adalet ve ihsan bakımından sultanların en kâmili, 

cömertlik ve minnettarlık açısından en faziletlisi, 

İslâm’ın esaslarını ve temellerini yükselten, imanın 

kaidelerini ve anlamlarını sağlamlaştıran, beldeleri 

kötülükten ve bozulmadan koruyan, halkının iyili-

ğini gözeten, emân sergisini adalet ve ihsan ile seren, 
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iyilik ve minnetle zamanında yaşayanlara cömert-

lik örtüsünü yayan, yıldızların kaynak olup geceleri 

feleklerin onlarla kendisini aydınlattığı, güneş ve 

ayın nöbetleşe gece gündüz kapısı etrafında deve-

ran ettiği, en kıymetli ve en yüce sultan, en onurlu 

kahraman, İslâm’ın koruyucusu ve Müslümanlar’ın 

sığınağı, yaratıcının, yarattıklarının tamamına gön-

derdiği halifesi, cömertlik okyanusu, lütuf ve iyilik 

merkezi, ikram denizi, kralların kendisine boyunla-

rını uzattığı, önünde zalimlerin boyun eğdiği, bü-

külmez görünenlerin kendine eğildiği, hamde layık 

Yüce Allah’ın izzet bahşettiği ulu hakan, hüküm sa-

hibi, övgüye layık Allah’ın cömertlikle mümeyyez 

kıldığı Gazi sultan Bayezid’in ismiyle süslemekle 

kolay olur. Sultan Bayezid Hakk’ın kelimesini yü-

celtmekle güçlü şeriat binasını yükseltmeye, din 

düşmanlarının şüphelerinin karanlığını yakîn nuru 

üzerinden kaldırarak onların kökünü kazımaya de-

vam etmektedir. Uzun zaman bekledim ey ehlinin 

sığınağı! Bu, tüm yaratılmışlara ait kuşatıcı bir du-

adır. Sözü işittiğimde en iyisine tabi oldum; risâleyi 
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kıymet sahibi olması için, şerefin kendinde toplan-

dığı şerefli sultanın ismiyle tertip ettim ve güzellik 

sahibi olması için, onun yücelikler membaı künye-

siyle süsleyip bir araya getirdim. İnsafa meyilli olan-

lardan beklenen, insafsızlığa uzak olup anlaşmazlık 

ve ayrılıktan kaçınanlardan istenen, iyilik ellerini af 

ve cömertlik ceplerinden çıkarıp ayakların kusuru-

na, kalemin hatalarına göz yumarak benim kusur-

larımı örtmeleridir; yoksa hâlimin zayıflığının ve 

sözümün kusurlarının şöhreti yaygındır. İşte ben 

bu karara, Allah’a tevekkül ederek, O’nun âlemlere 

rahmet olarak gönderdiği peygamberlerin efendisi, 

nebilerin sonuncusu, tüm yaratılmışların en hayırlı-

sı Hz. Muhammed’in ve onun yakîn yoluna rehber 

olan ailesi ve ashabının ruhu ile Allah’a tevessül ede-

rek imza attım.

Derim ki: Risâleyi, içerisinde aktarmayı amaç-

ladığım şeye uygun olarak bir mukaddime ile üç 

bâb üzere tertip ettim ve onu, tabir makamını bir 

ay gibi kapsadığı parıltılarla aydınlatıcı nurlar saçan 

ışıltılara benzediği için Levâmi‘u Tenvîri’l-Makâm fî 
Cevâmi‘i Ta‘bîri’l-Menâm olarak isimlendirdim.

Mukaddime

İki fasıl içermektedir.

1. Birinci Fasıl: Tabir Usûlü İlminin Tarifi
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Bil ki eğer ilim, meselelerden ibaret ise  tabir usû-

lü ilmi, üzerine tikel rüyaların tevilinin inşa edil-

diği tümel kaidelerdir. Eğer ilim, meseleleri tasdik 

etmekten ibaret ise  tabir usûlü, bu meseleleri tasdik 

etmekten ibarettir. Eğer bazılarının iddia ettiği gibi 

ilim, melekeden ibaret ise  tabir usûlü, tümel kaide-

lerden tikel rüyaların tabirini çıkarım melekesidir. 

2. İkinci Fasıl: Mevzusunun Belirlenmesi, 
İlkelerinin, Meselelerinin ve Gayesinin  
Açıklanması

Deriz ki: Mantık ilminin mevzusunun ikinci 

akledilirler olması gibi, müdevven ilimlerin her bi-

rinin de bir mevzusu bulunmakta ve o ilimde bu 

mevzunun hâlleri araştırılmaktadır. Yine her ilmin, 

mevzusunun hâllerinin mevzuya yüklenmesiyle 

ortaya çıkan meseleleri vardır. İlmin ilkeleri de ya 

geometri örneğinde nokta, çizgi, yüzey ve talimî ci-

sim gibi o ilimde kullanılan şeylerin tanımları olan 

tasavvurî  ilkeler ya da meselelerin delillerini oluştu-

ran önermelerden ibaret tasdikî  ilkeler olur. Tasdikî 

 ilkeler üç kısımdır. Birincisi mütearif bilgiler olarak 

isimlendirilen kendinde açık  ilkeler, ikincisi müsâ-

dereler olarak isimlendirilen ve kendinde açık olma-

yıp başka bir ilimde açıklanan  ilkeler, üçüncüsü ise 

öğrencinin ilim ehline hüsn-i zan besleyerek kabul 

ettiği önermelerdir.
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İlmin hakikati  meseleler olup  ilkeler onun dışın-

da kalır. Mevzu ise ilimdeki meselelerde mahkûm 

aleyh olması bakımından meselelerin parçası veya 

parçasının parçası olur. Meselenin parçasının par-

çasının da meselenin parçası sayılması uzak bir ih-

timal değildir. İlmin faydası ise o ilmin kendisi için 

talep edildiği şeydir. Mesela mantığın faydası zihni 

düşüncede hatadan korumaktır. Eğer ilim, mantık 

ilmi gibi, bir âlet ilmiyse faydası ona dışsal olup 

kendinde değildir. Eğer ilim, metafiziğin meselele-

rinde olduğu gibi, âlet değilse kendinde faydalıdır.

Sonra deriz ki: Öncekilerin kurallarını kayıt al-

tına almadığı, ayrıca ilkelerini, mevzusunu, mesele-

lerini ve faydasını belirlemediği -eğer belirlenmişse 

de benim hiçbir eserde rastlamadığım-  tabir usûlü 

ilminin mevzusunu, meselelerini, ilkelerini ve fay-

dasını belirlemem gerekir ki  tabir usûlü de müdev-

ven ilimler listesine dâhil olsun.

İlkeler, bizzat felsefî kaidelerin ilkeleridir. Me-

seleler, tikel rüyaların tabirlerinin dayanağı olması 

bakımından söz konusu kaidelerdir. Mevzu, yüce 

ilkelerle birleşmesi sırasında,  mütehayyile gücünü 

kullanarak, duyusal sûretlerle akledilir anlamları 

tasavvur etmesi cihetinden  düşünen nefis olarak be-

lirlenebilir. 
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Zira bu ilkelerde, sonradan duyu âleminde meydana 

geldikten sonra duyu ile algılanan şeylere dönüşecek 

olsalar bile yaratılmış şeylerin aklî sûretleri bulunur. 

İşte nefsin bu sûrete büründürme işi rastgele değil, 

anlamlar ve sûretler arasındaki bir münasebet ne-

deniyle olur. Mesela nefsin akledilir anlamlardan 

olan “ilm”i sûrete büründürmesi duyuyla algılanan 

sûretlerden olan süt aracılığıyla olur. İşin aslı şudur: 

Bir şey kendisine benzeyen başka bir şey aracılığıyla 

sûrete büründürülür. İlim de sütün beden çocukla-

rını yetiştirdiği gibi ruhların çocuklarını yetiştirme-

si bakımından süte benzer. Öyleyse sûret oluşturma 

işi aklediliri duyuyla algılanan şeylere benzetme ka-

bilindendir. 

Tabir usûlünün faydası, tikel rüyaların tevilini 

çıkarsamaktır. Buna göre faydası kendinden başka 

bir şeye yönelik olduğundan  tabir usûlü âlet ilimle-

rinden olur. Felsefeye talip olan kimse bağlamında 

 tabir usûlü ilminin âlet ilmi olmaması bu söylediği-

mize halel getirmez. Çünkü belli  meseleler iki fark-

lı itibarla âlet veya âlet olmayan olabilirler. Bunun 

herhangi bir mahzuru yoktur. Kaldı ki eğer itibarlar 

olmasaydı hikmet bâtıl olurdu.

Birinci Bâb

İki fasıl içermektedir.

1. Birinci Fasıl: Nefsin Tarifi ve Tarifinde 
Kullanılan Sıfatların İspatı
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İnsana ait  düşünen nefis basit, soyut, zâtı ile id-

râk eden ve organlarla tasarrufta bulunan bir cev-

herdir. Bu tanımın parçalarının açıklanması gerek-

mektedir. Bu amaçla deriz ki: Cevher, kendi başına 

kâim olan, yani varlığı bir mevzuda bulunmayan-

dır. Mevzu, tıpkı cismin arazları kâim kılması gibi 

kendisine hulûl eden şeyi kâim kılan bir mahaldir. 

Basit, bölünemeyen demektir. Yani basitte, herhan-

gi bir şey ve ondan başka bir şey olmak üzere iki 

şey düşünülemez. Soyut olan ise, bir konum sahibi 

olmayan yani işaret edenden çıkıp işaret edilene ula-

şan bir uzam tevehhümü demek olan duyusal işare-

te konu olmayandır.  Vehmedilen uzam, çizgi ola-

bileceği gibi yüzey veya geometrik cisim de olabilir. 

Bunlardan ilkinde bizzat kendisine işaret edilen şey 

nokta, ikincisinde çizgi ve üçüncüsünde yüzeydir. 

Bizzat işaret edilen olmasından kasıt, vehmedilen 

uzamın kendisinde sona ermesidir. Aracı ile işaret 

edilen ise bundan başka olup uzamın sona erme-

si ile temeyyüz edenlerdir. Mesela ilkinde çizgi ve 

yüzey, ikincisinde nokta ve yüzey, üçüncüsünde ise 

nokta ve çizgi, ayrıca her iki kısımda geometrik ci-

sim böyledir. Zâtı ile idrâk eden, idrâkte
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genel olarak herhangi bir aracıya, organa ihtiyaç 

duymayan demektir. Bu, onun bazı idrâklerde or-

gana ihtiyaç duymasına engel değildir. Organlarla 

eylem gerçekleştiren, fiilleri ve davranışları aracılar-

la, organlarla olan demektir.

Sonra biz nefsin tarifinde zikredilen sıfatların 

ispatı sadedinde deriz ki: Onun cevher oluşunun 

ispatı şöyledir: Bizden her birimiz “ben” diye kendi-

ne işaret ettiği şeyi bedihî olarak bilir. İşte bu işaret 

edilen nefis olup başkasıyla kâim bir şey değildir. 

Düşünürler nefsin cevher oluşuyla ilgili birçok de-

lil zikretmişlerdir, biz bunları dikkat çekmek olarak 

yorumluyoruz. Çünkü söylediğimiz üzere nefsin 

cevher oluşu bedihîdir. Allah hidayete erdirendir. 

Nefsin basit oluşunun ispatı şudur: Nefis, basit 

aklediliri idrâk eder ve tümüyle akledilir için mahal 

olur. Eğer o, bölünebilen olsaydı mahallin bölün-

mesi ona hulûl edenin de bölünmesini gerektirece-

ğinden basit akledilir de bölünürdü. 

Nefsin soyut oluşunun ispatı şudur: Nefis, akle-

dilirleri idrâk eder ve onlar için mahal olur. Eğer o, 

duyusal işarete konu olsaydı ona hulûl etmiş olan 

akledilir de duyusal işarete konu olurdu. Böylece 

akledilir maddî örtülere bürünmüş uzamda yer kap-

layan olurdu ki bu durumda o akledilir olamazdı.

Nefsin zâtı ile idrâk eden oluşunun ispatı şudur: 

Nefis, kendi zâtını idrâk eder. Bir şeyin kendi zâtı-

nı idrâk etmesi bir organ aracılığıyla olamaz. Aksi 

takdirde
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organın herhangi bir şey ile onun dışındakiler için 

aracı olmaması gerekirdi. Hâlbuki organ herhangi 

bir şey ile onun dışındakiler için ancak aracı olabilir. 

Nefsin organlarla eylem gerçekleştiren olmasının 

ispatı şudur: Nefis, bedeni kaslar ve bağlarla hare-

ket ettirmesi gibi organla birçok eylemde bulunur. 

Filozoflar, nefsin sahip olduğu bu nitelikleri birçok 

delille ispat etmişlerdir. Bizim zikrettiklerimiz bu 

delillerin özüdür ve kıvrak zekâ sahibine bir işaret 

yeterlidir. 

2. İkinci Fasıl: Nefsin Güçleri Hakkında

Bil ki: nefsin bazı güçleri vardır. Bu güçler nefsin 

askerleri, nefis ise onların komutanıdır. Bu nedenle 

İşrâkîler nefsi kendi dillerinde ordu komutanı anla-

mına gelen nur-i esfend olarak isimlendirmişlerdir.

Biz deriz ki: nefsin birçok gücü vardır. Bunlar-

dan bazıları her birimizin bildiği dış duyular, bazı-

ları ise varlığı burhanla bilinen iç duyulardır. Yine 

nefsin beslenme, büyüme ve üreme gibi duyular 

dışında bazı güçleri de vardır ki bu risaledeki ama-

cımız bunlarla alakalı değildir. Öyleyse öncelikle 

duyuları açıklamaya başlayalım, sen de bizim sana 

anlatacaklarımızı iyi dinle! 

Bil ki: Birbirleriyle ilişkili olan şeyler arasında 

bir münasebetin bulunması ilişki için şarttır. Nefis 

maddeden soyut olması cihetinden oldukça latif ve 

saf, beden ise 
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madde olması bakımında nefse göre oldukça yoğun 

ve kirlidir. Dolayısıyla nefis ve beden arasında bir 

münasebet yoktur. Allah nefsin bedene ilişmesini 

ve dilediği bir sûrette onunla bileşim oluşturmasını 

isteyince Hak Teâlâ’nın hikmeti, bedenin sol tara-

fında göğsün altında kozalağımsı yapıdaki  kalp için 

içerisinde bir miktar kan bulunan bir sol boşluk ve 

içerisinde havadan başka bir şey bulunmayan bir sağ 

boşluk yaratmıştır. Sonra içgüdüsel ısı bu kan üze-

rinde hâkimiyet kurduğunda tıpkı nemli bir cisme 

sıcaklık etki ettiğinde olduğu gibi kandan ince bir 

buhar yükselir. Ateşin sıcaklığının suya etki ettiğin-

de bir tencereden yükselttiği buharı görmez misin? 

İşte sağ boşluk böyle bir buharla dolmaktadır. Uzuv-

lardan kalbe bağlı, atardamar olarak isimlendirilen 

damarlar bulunmaktadır. Buhar da,  bu damarlar-

dan her bir organa doğru akmaktadır. Böylece her 

bir organda dolaşan bu buhara, o organa layık bir 

güç feyz etmektedir. Şüphesiz bunlar her şeyi bilen 

Yüce Allah’ın eksiksiz takdirindendir. Sonra nefis, 

bedenle arasında münasebetin meydana gelmesi 

için evvela canlılık veren ruh olarak isimlendirilen 

bu latif buhara ilişir. İkinci olarak da onun, bedenin 

diğer parçalarında dolaşması aracılığıyla bedene iliş-

miş olur. Öyleyse ruh, nefsin ilk iliştiği
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beden ise ikinci iliştiği şeydir. Bedenle ve bedenin 

nitelik kazanımında ortaya çıkan ahlakî özellikleriy-

le nefiste sayısız ilişen meydana gelir. Böylece ne-

fis, melekûtî varlıklardan ve emir âleminden olması 

itibarıyla melekût âleminde bulunmasına rağmen o 

âlemden perdelenir. Seyr-i sülûk yolcuları bu per-

deyi kaldırmanın yolunu bulmak için ne çok yorul-

muşladır. Bu yolda uzun yıllar yolculuk yapmışlar 

ve seyr-i sülûkta ömürlerini harcamışlardır. Niha-

yetinde onlardan bazı inayet ehli kimseler, beden-

le nefis arasındaki ilişkiyi kesmenin ve kaçınılmaz 

ölümden önce bir-iki saat ya da bundan biraz daha 

az veya daha çok, nefsi soyut kılmanın yolunu bul-

muşlardır. Bu makam, bedenden sıyrılma/soyunma 

makamı olup ölüm sonrası hâllerin keşfinde yüce 

bir makamdır. Şeyhlerin büyüklerinden olan Ab-

dülaziz en-Nesefî bazı risâlelerinde kendi şeyhinin 

on üç gün bedenden sıyrıldığını/soyunduğu dile ge-

tirmiştir. Bu konu bizim bu risaledeki amacımızın 

dışındadır. O yüzden duyuların açıklanışı ile ilgili 

kaldığımız yere geri dönelim ve işitme duyusunu 

açıklamaya başlayalım.

Deriz ki: İşitme, alkışta olduğu gibi bir ses çı-

karanın sesi nedeniyle meydana gelen hava dalgası 

kendisine ulaştığında seslerin algılandığı işitme çu-

kuruna dağılmış sinirlerde yayılmış olarak bulunan 

güçtür.
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Şu hâlde ses, havada, yani herhangi bir sebep-

le havaya ilişen özel dalgalarda bulunan nitelikten 

başka bir şey değildir. İnsanın ağzından çıkan hava, 

harflerin çıkış yerlerine ulaştığında bu havada harfler 

denilen bazı nitelikler meydana gelir. İşitme gücü 

ne kıymetlidir! Zira o, kitap ve sünneti anlama se-

bebidir. Doğuştan kör olan birinin aksine doğuştan 

sağır olan birisinin şeriatı ve İslâm’ı öğrenme imkâ-

nı olmadığını görmez misin? Bunun için Kur’ân’da 

işitme gücü, görme gücüne öncelenmiştir. 

İşitme gücünün hava dalgasını algılaması, önce 

sesin kaynağına en yakın olanın sesi işitmesi sonra 

en yakına en yakın olanın işitmesi yoluyla bir dü-

zen içerisinde olur. Eğer denirse ki bu nasıl bilinir? 

Deriz ki: Bir grup insan belirli bir düzen içerisinde 

saflar oluşturur ve başka bir grup, saftaki insanlar-

la sesi işittikleri anda alkışlamaları üzere anlaşarak 

onlara uzaktan seslenirler. Böylece onlar, alkışların 

sıra düzeni içerisinde gerçekleştiğini görürler. Son-

ra deriz ki: işiten sesin nerden geldiğini bilir fakat 

koklayan kokunun nerden geldiğini bilmez. Bunun 

hikmeti; eğer ses, zararlı bir şeyin sesiyse
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işitenin ondan kaçınması, faydalı bir şeyin sesiyse 

ona ulaşmasının kolay olması içindir. 

Görme, kendisiyle renklerin ve ışıkların bizzat, 

şekillerin ve miktarların ise bir aracı ile algılandı-

ğı gözdeki ıslak tabaka üzerine yayılmış bir güçtür. 

Filozoflar görmenin keyfiyeti hakkında görüş ayrı-

lığına düşmüşlerdir. Doğa filozofları görmenin yan-

sıma yoluyla olduğunu, yani görmenin tıpkı suda 

olduğu gibi görülen şeyin sûretinin ıslak tabakaya 

yansımasıyla gerçekleştiğini iddia etmişlerdir. Mate-

matikçiler görmenin keyfiyetini gözden çıkan ışın-

larla açıklamışlardır. Buna göre gözden, tepesi göz-

deki siyah dairenin merkezinde, tabanı ise görülen 

nesneyle bitişik, konik şekle sahip bir ışın çıkmakta-

dır. Böylece koninin tabanının temas ettiği her şey, 

-ister parlaklık aracılığı olmadan görülenlerdeki gibi 

doğrudan olsun, isterse de ışının aynada yansıması 

aracılığıyla görünen yüz gibi parlaklığın yansıması 

vasıtasıyla olsun- görülen olmaktadır. Duyulardan 

kaynaklanan hataların açıklaması, matematikçilerin 

görüşüne göre açıktır. Bu nedenle onlar kitapların-

da bu hataları kendi görüşleri doğrultusunda açıkla-

mışlardır. Yansıma görüşünü derinlikli araştırdıktan 

sonra da bu hataların açıklanması mümkündür.

Sufiler aynada görülenin açıkça misal âleminde 

görüldüğünü ve aynaya herhangi bir şeyin yansıma-

dığını söylemişlerdir. İşrâkî
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filozoflar misal âleminin ispatında sufilere katılırken 

meşşâî filozoflar için böyle bir durum söz konusu 

değildir.  Ancak sen onların misal âlemini reddet-

tiklerini zannetme! Zira bir kimsenin herhangi bir 

şeyi ispat etmemesi onun bu şeyi reddetmesini ge-

rektirmez. Misal âlemi ile ilgili daha geniş açıklama 

inşallah ileride gelecektir.

Koklama, kendisiyle kokuların algılandığı, bey-

nin ön kısmında meme ucuna benzeyen iki sinir 

üzerine yayılmış güçtür. Daha önce de belirttiğimiz 

gibi koklayan kimse koklanan şeyin yönünü bile-

mez.

Tatma, ağızda dilin altından salgılanan tükürük 

yardımıyla tatların algılandığı, dil organı üzeri-

ne dağılmış sinirlere yayılmış güçtür. Tatlar dokuz 

türlüdür: Tatlı, ekşi, tuzlu, acı, yağlı, keskin, tatsız, 

kekrek, mayhoş. 

Dokunma, kendisiyle sıcaklık, soğukluk, ıslak-

lık, kuruluk, sertlik, yumuşaklık, hafiflik, ağırlık, 

pürüzlülük ve düzlüğün algılandığı bedende tüm 

deri üzerine yayılmış bir güçtür. Dokunmayla ger-

çekleşen duyumsama türü ondur. Canlı türü do-

kunma duyusu olmadan var olamaz ancak diğer 

duyular olmadan var olabilir. İşte bunlar beş dış 

duyudur.
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Varlığı düşünme ve akıl yürütmeyle bilinen iç 

duyuların sayısı da beştir. Onlardan biri beynin 

ilk karıncığının ön kısmında bulunan  ortak duyu 

gücüdür. Beynin üç karıncığı vardır. Karıncıkların 

tamamı üç parçaya bölünmüş üçgen gibidir. Filo-

zoflar ortak duyuyu birçok açıdan ispat etmişlerdir. 

Biz bunlardan sadece bir tanesini zikredeceğiz. Biz, 

dönen bir noktayı daire, yere düşen bir yağmur 

damlasını çizgi olarak görürüz. Oysa ne dışta ne de 

gözde daire ve çizgi vardır. Çünkü ıslak tabakaya 

ancak dışta onun karşısında bulunan şey yansır ve 

dışta da nokta ve yağmur damlasından başka bir şey 

yoktur. Öyleyse daire ve çizginin bulunduğu bir yer 

olmalıdır ki işte ortak duyudan kastımız da budur. 

Daire ve çizginin ortak duyuda resmolma keyfiyeti 

ise şöyledir: Nokta ve yağmur damlası önce ilk ko-

numda sonra diğer konumda görüldüklerinde; ilk 

konumdaki sûret, ortak duyuda varlığını sürdürür-

ken ikinci konumdaki sûret de ona bitişir. Bu şekil-

de nokta için daire biçimi yağmur damlası için de 

düz çizgi biçimi olacak şekilde sûretler birbirlerine 

bitişir. Böylece
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daire ve çizgi ortak duyuda resmolur. 

Sonra biz deriz ki: Dış duyularla algılanan tüm 

sûretler ortak duyuda meydana geldikleri için “or-

tak” olarak isimlendirilmiştir. Dış ve iç duyular ara-

sında ortak olduğu için de bu şekilde isimlendiril-

miş olabilir. Zira ona dış duyular yardımıyla dışta 

algılananların sûretleri geldiği gibi uykuda olduğu 

şekilde -bunun açıklaması ileride gelecektir- içerden 

de sûretler gelebilir.

Bazıları ortak duyuyu ispat eden delile şöyle 

itiraz etmişlerdir: Ortak duyu için bahsettiğiniz şe-

kilde (gözdeki) ıslak tabakada daire ve çizginin res-

molması mümkündür. Şöyle ki birinci konumdaki 

sûret yok olmadan ikinci konumdaki sûret onunla 

ıslak tabakada birleşebilir. Zira duyunun karşısında 

bulunan şey yok olduktan sonra (onun) sûreti ıslak 

tabakada kalmaya devam edebilir. Güneşe ve yeşil 

bahçeye bakıldığında sûretin bir süre duyuda kal-

ması bunu göstermektedir. 

Filozofların  ortak duyu ispatıyla ilgili benim baş-

ka söyleyeceklerim de vardır. Buna göre muhakkik-

ler dış duyularla algılanan sûretlerin nefiste resmol-

duğunu, organların da sûretlerin nefiste resmolması 

için vesile olduğunu söylemişlerdir. Öyleyse algı-

lanan sûretlerin nefisten başka mahalle ihtiyaçları 

yoktur. Algılanan sûretlerin nefiste resmolma imkâ-

nını kabul ettirdikten sonra
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onların bahsettiği şekilde daire ve çizginin ortak du-

yuda resmolmasının mümkün olduğu söylenebilir.

İç duyulardan biri de hayaldir. Hayal, içerisinde 

ortak duyunun idrâk ettiği sûretlerin depolandı-

ğı, beynin ilk karıncığının arka kısmında bulunan 

güçtür. O, ortak duyudan farklıdır. Zira  ortak duyu 

sûretleri idrâk eder,  hayal ise onları muhafaza eder. 

Muhafaza ise idrâkten farklıdır. Filozoflar, bu iki 

gücün her birini, birden ancak bir çıkar kaidesi üze-

rine inşa etmişlerdir. Eğer denirse ki: İki cihet ve iki 

itibarla birden iki çıkabilir ve ortak duyunun da iki 

cihet veya iki itibarı olabilir. Biz deriz ki: Bu iddia, 

filozofların görüşüne zarar vermez. Çünkü onların 

kastı, fiillerin çeşitlenmesiyle failde de ya hakiki ya 

da itibarî olarak çeşitlenmenin bulunması gerekti-

ğidir. Nitekim mahallin farklılaşması hulûl edenin 

farklılaşmasını da gerektirir. Bir grup mahallin fark-

lılaşması görüşünü önemsemediler. Çünkü güçler, 

ileride açıklanacağı üzere ruhânî olup cismânî ma-

hallere hulûl etmezler.

Sonra hayalî gücün ispatı hakkında deriz ki: Biz 

bir şeyi görürüz ve o şey bize gizlenir, 
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daha sonra o şeyi tekrar gördüğümüzde onun daha 

önce gördüğümüz şey olduğunu biliriz. İşte o gör-

düğümüz şeyin sûretini muhafaza eden bir gücün 

bulunması gerekir ve  hayal ile kastedilen budur.

Nefsin güçlerinden biri de  mütehayyile gücüdür.  

Bu güç nefsin, onu duyuyla algılanan varlıklarda 

kullanması itibarıyla  mütehayyile; akledilirlerde 

kullanması itibarıyla da  müfekkire olarak isimlendi-

rilir. Bu güç hayalî sûretlerde birleştirme ve ayırma 

işleminde bulunarak, yakuttan bir dağ, cıvadan bir 

deniz, iki başlı ya da başsız bir insan tasavvur edebi-

lir. Yine bu güç tasavvurî akledilirleri tertip ederek 

şeylerin tanımlarını ve betimlerini, tasdikî akledilir-

leri tertip ederek de netice veren kıyasları meydana 

getirebilir. Mütehayyile gücü,  hayal deposundan al-

dığı sûretleri, uykuda duyuyla algılanan sûretlerden 

hâlî durumda olan ortak duyuya aktarır. Sonra biz 

deriz ki: bu duyunun ispatı daha önce zikretmiş ol-

duğumuz, ondan sudur eden fiillerle ilişkilidir. 

Nefsin güçlerinden bir diğeri de  vehim gücüdür. 

Vehim gücü, duyuyla algılanmayıp duyuyla algıla-

nan bir şeyde bulunan tikel anlamların idrâk edildi-

ği, beynin orta karıncığının arka kısmında bulunan 

güçtür. Mesela koyunun kurttaki düşmanlık anla-

mını idrâk etmesi gibi. Vehim gücünün
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kendine has ilginç fiilleri ve acayip etkileri vardır. 

O, (hâriçte) varlığı olmayan vehmî sûretler tasavvur 

eder ve bunlar bir şeye ilişip de ilişkisi devam ettiği 

müddetçe iliştiği şeyin var olması umulur. Tasarruf 

ehlinin vehimle bazı tasarrufları vardır ki bunları eh-

linden başkasına göstermeleri mümkün değildir. İşte 

bunlar  kalp arındığı ve iman nuruyla aydınlandığı za-

man meydana gelir. O zaman iman ferasetine sahip 

kimse hadiste geçtiği şekilde Allah’ın nuru ile bakar. 

Bununla ilm-i kıyâfe denen felsefî feraset arasında 

nice farklar vardır. Velayete inanan -ben de velayete 

inananlardanım- bir şeyhin şöyle dediğini işitmiştim: 

“Vehim gücü kula verilen en büyük şeydir.” Ben, şey-

hin bu sözü üzerine Allah bana bu sözün anlamını 

açana kadar uzun uzun düşündüm. Sonra deriz ki: 

Vehmedici gücün=vehim gücünün varlığı, duyuyla 

algılananlarla kâim tikel anlamların idrâki ile bilinir. 

İbn Sînâ’nın şöyle dediği aktartılmıştır: “Her ne ka-

dar kendine özel bulunduğu yer orta karıncığın arka-

sı olsa da  vehim gücü beyinde sultandır.”

Nefsin güçlerinden birisi de hafızadır. Hafıza, 

 vehim gücü tarafından idrâk edilen tikel anlamların 

depolandığı, beynin son karıncığının ön kısmında 

bulunan güçtür.
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Bu güç, anlamları muhafaza eder ve  vehim gücün-

den farklıdır. Çünkü muhafaza etmek, idrâk etmek-

ten başkadır.

Sonra deriz ki: Hafıza gücünün ispatı şöyle olur: 

Tikel anlamlar bizim farkındalığımızdan uzaklaşıp 

kaybolduğunda biz onları hatırlarız. Öyleyse bu an-

lamların korunduğu bir güç olmalıdır ki  hafıza ile 

kastedilen de budur.

Beynin son karıncığının arka kısmında herhangi 

bir güç bulunmaz. 

Eğer dış ve iç duyuları öğrendiysen bil ki: Bu 

güçler için belirlenen bölgeler, bir duyuya ilişen bo-

zulma nedeniyle duyunun işlevini yitirmesiyle bi-

linir. Burada ortaya konması gereken bir inceleme 

vardır. Buna göre nefsin güçleri nefisle kâim soyut 

ve ruhânîdir. Daha önce zikrettiğim ve yerlerini 

belirlediğim cismânî kuvvetler ise ruhânî güçlerin 

âletleridir. İdrâk nefse aittir ve o tek başına idrâk 

edendir. Duyulara nispet edilen idrâk ise fiilin âlete 

isnat edilmesi yoluyla mecazdır. Dolayısıyla ibare-

nin zahiri seni yanıltmasın.

Eğer şimdiye kadar bahsedilenler anlaşıldıysa 

daha iyi kavranabilmesi ve her bir duyunun diğe-

rinden betimsel tarifle temeyyüz etmesi için iç du-

yuların taksimini zikredelim. Binaen aleyh deriz ki:
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İç duyular ya idrâk eden yani idrâke âlet olan ya 

da idrâk etmeyen yani idrâke âlet olmayandır. İdrâk 

eden de ya (idrak ettklerinde) tasarrufta bulunan ya 

da herhangi bir tasarrufu olmayandır. İdrâk edip ta-

sarrufta bulunan  mütehayyile gücüdür. İdrak eden 

fakat bir tasarrufu olmayan güç ise ya tikel sûret-

leri -sûretlerden murad beş dış duyuyla algılanan-

lardır- idrâk eden  ortak duyu ya da tikel anlamları 

idrâk eden  vehim gücüdür. İdrâk edici olmayan ise 

o idrak edilenleri muhafaza edendir. Muhafaza eden 

de ya sûretleri muhafaza eden  hayal ya da anlamları 

muhafaza eden hafızadır. Allah en iyi bilendir.

İkinci Bâb

Uyku veya başka bir şeyden dolayı bedenle iliş-

kisi kesildiğinde nefsin yüce ilkelerle iletişim kur-

masının, iki ihtimalli olarak onun ya yüce ilkelerde 

müşahede ettiği akledilir anlamları ya da yüce ilke-

lerden kendisine yansımasıyla kendinde müşahede 

ettiği akledilir anlamları, duyulur sûretlerle tasvi-

rinin ve bu makama ilişkin konuların açıklanması 

hakkındadır. Üç fasıl içermektedir.

1. Birinci Fasıl: Nefsin Yüce İlkelerle 
İletişimi ve Akledilir Anlamları Duyuyla 
Algılanan Sûretlerle Tasviri

Bil ki: Daha önce zikrettiğimiz üzere nefis
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soyuttur, emir âlemindendir, akılların ve  yüce  ilke-

ler olarak ifade edilen felekî nefislerin cinsindendir. 

Nefsin onlardan ve emir âleminden ayrılması; bede-

ne ilişmesi, duyuları kullanarak onunla meşgul ol-

ması ve idrâk ettiği şeylere tam olarak yönelmesi se-

bebiyledir. Zira o karakteri dolayısıyla bir şeye tam 

olarak yöneldiğinde, yöneldiği şey dışındakilerden 

gafil olur. Dolayısıyla nefsin uykuda bedenle ilişkisi 

kesildiğinde ve duyuyla algılanan sûretlerin harfleri 

ortak duyunun levhasından silindiğinde nefis, ilke-

lere yönelir. O, bu hâlde sanki ilkelere paralel bir 

ayna gibi olur ve görülenler onda resimler olarak 

bulunur. Böylece mezkûr iki ihtimalden ilkine gö-

re akledilir sûretler nefsin istidadına göre ilkelerden 

ona yansır ya da ikinci ihtimale göre nefis, akledilir 

sûretleri ilkelerde müşahede eder. Kitaplarda zikre-

dilen meşhur görüş, sûretlerin yansıması görüşüdür. 

Mütehayyile gücü, duyuyla algılananları müşahede 

ettiğinden dolayı fıtratı itibarıyla akledilirleri du-

yuyla algılanan sûretlerle tasvir eder. İşte bu tasvir, 

akledilir ve duyu ile algılanan arasındaki ilişkiler ne-

deniyle ondan sadır olur. Bu durum,  halvet ehline 

açıktır. Çünkü onlar akledilir hâllerinden,
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vasıflarından ve huylarından birçoğunu bu hâller, 

vasıflar ve huylarla ilişkili duyuyla algılanan sûret-

ler aracılığıyla müşahede ederler. Belki de müşahe-

de anında onlar müşahede edilenin tevilini ilham 

alırlar. Onlarda meydana gelen bu müşahedelerin 

çoğu zikirle meşgul olduklarında ve duyu âlemine 

yönelmeyi bıraktıklarında gerçekleşir. Öyleyse  mü-

tehayyile gücü akledilir anlamları birleştirme, ayır-

ma vb. yollarla  hayal deposundaki duyusal sûretler-

lerle tasvir eder. Onun birleştirme ve ayırma yoluyla 

oluşturdukları, rüyaların sûretleridir. Mütehayyile 

gücünün akledilir anlamları  hayal deposundaki sû-

retlerle tasavvur etmesi ve (kişilerin)  hayal depoları 

şahıslara göre farklılaşmaktadır. Dolayısıyla  akle-

dilir anlamlar aynı olsa bile  mütehayyile gücünün 

onları tasvir etmesi farklı olabilir. Bu nedenle  rüya 

tabircisi, rüya sahibinin özelliklerinden, onun  hayal 

gücünden ve akledilir anlamlarla sûretler arasındaki 

ilişkileri tedkik etmekten müstağni olamaz. Zira tek 

bir sûret birçok anlamla ilişkili olabilir. Rüya tabir-

cisinin tabirde ve rüyada görülen sûretin anlamlara 

yorulması konusunda işi, ancak Allah’ın ve kâmil 

ruhların yardımı ile tamam olur. 
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Mütehayyile gücü bu sûreti, yüce ilkelerden yansı-

dığı veya nefis onu ilkelerde müşahede ettiği zaman 

oluşturur. İnsan gelecekte kendinde ve ufuklarda 

gerçekleşeceklere çokça yöneldiğinde rüyaların ço-

ğu gelecek olaylarla ilgili olur. Ancak rüya sadece 

bununla sınırlı da değildir. Zira rüyanın kısımları 

bölümünde açıklayacağımız üzere geçmiş ve şimdi-

ki zamanla ilgili rüyalar da olabilir. 

2. İkinci Fasıl: Rüyanın Kısımları ve Bu 
Kısımların Durumlarına İlişkin Meseleler 

Bil ki: Mütehayyile gücünün ortak duyuya ak-

tardığı sûretin -ki bu rüyadır- kısımları vardır. Rü-

yalardan bir kısmının kaynağı beynin kötü mizacı-

dır. Mütehayyile gücü nefsin müşahede ettiği veya 

yüce ilkelerden ona yansıyan anlamların karşılığı 

olmayan sûretleri ortak duyuya aktarır. Mesela an-

lamları akletmeden ve onları tertip etmeden delile-

rin dillerindeki sözler böyledir. İşte bu kısmın tabiri 

olmaz. Çünkü bu rüyadaki sûret, nefsin yüce ilke-

lerle iletişime geçtiği zaman müşahede ettiği anla-

mın sûreti değildir.
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Rüyaların bir kısmında rüyadaki sûret, daha ön-

ce geçtiği üzere yüce ilkelerle iletişime geçtiği zaman 

nefsin müşahede ettiği sûrettir.  Rüyanın bu kısmı 

tabir edilebilir. Öyleyse deriz ki: Nefsin yüce ilke-

lerle iletişime geçtiği sırada müşahede ettiği sûreti 

 mütehayyile gücü tasavvur edemezse nefis onu ha-

tırlamaz ve hiçbir şey müşahede etmediğini sanır. 

Eğer  mütehayyile gücü bu anlamı sûrete büründü-

rür,  hayal o sûreti muhafaza eder ve nefis de onu 

hatırlarsa rüya sahibi, rüyasının tabirini talep ede-

bilir. Mütehayyile gücünün, anlamı büründürdüğü 

sûret, eğer nefsin müşahede ettiği tümel anlamın 

fertlerinden bir fert olan tikel bir anlam ise o zaman 

tevile gerek duymadan rüya olduğu gibi gerçek olur. 

İşte bu rüya, sadık rüyadır. Sadık rüya tevile ihtiyaç 

duymadan, aynıyla gerçek olur. Nitekim Allah Teâlâ 

şöyle buyurmuştur: “Ey İbrahim rüyayı doğruladın” 

yani aynıyla onu gerçekleştirdin ve gördüğün gibi 

kurban şerî bir hüküm oldu. Eğer rüyada görülen 

sûret tümel anlamın altında bulunan tikel anlam ol-

mazsa, (rüya) teville gerçekleşir ki buna da hak rüya 

denir. Nitekim Allah Teâlâ, Yusuf a.s’ın ağzından 

şöyle buyurmuştur: “Rabim rüyayı hak kıldı” yani 

(rüyanın) tevili gerçekleşti. Burada şöyle bir incelik 

bulunmaktadır: Nefis
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çoğunlukla istiare ve mecaz kabilinden bir ilişki 

nedeniyle bir sûretten başka bir sûrete intikal eder. 

Böylece nefis,  mütehayyile gücünün anlamı bürün-

dürdüğü bir sûretten başka bir sûrete geçer ve ge-

nellikle sadece en son intikal ettiği sûreti hatırlar. 

Şayet tabirci, rüya sahibinin hatırladığı sonuncu 

sûreti ona uygun bir anlama  tevil ederse belki de 

müşahede edilen anlam bu olmaz ve tabir doğru 

çıkmaz. Nefsin bir sûretten başka bir sûrete inti-

kal etmediği varsayılarak sûretin, nefsin müşahede 

ettiği ve  mütehayyile gücünün sûret kazandırdığı 

anlama yorumlanması gerçekten çok zor bir iştir. 

Zira tek bir sûret birçok anlama karşılık gelebilir 

ve  mütehayyile gücünün ürettiği sûrete uygun olan 

tüm bu anlamlar arasında müşahede edilen anlamın 

tespitinin zorluğu açıktır. İşte buradan tabir ilminin 

makamının yüceliği anlaşılmaktadır. Şu hâlde zeki 

kimse rüya tabirinin ilahî bir yardım ve rabbânî bir 

destek olmadan kolay olmayacağını bilir.

Rüyaların çoğu gelecekle ilgilidir. Bunun için 

 rüya tabiri kitaplarında genellikle gelecekle ilgili rü-

yalara değinmişlerdir. Fakat rüya bazen geçmişle de
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ilgili olabilir. Bu tür rüyalarda  mütehayyile gücü 

geçmişte gerçekleşmiş olayları uygun sûretlere bü-

ründürür. Mesela  mütehayyile gücü, geçmişte seni 

öven birisiyle ilgili durumu sana gül suyu sunul-

masıyla tasvir eder. Böylece rüyada sana gül suyu 

sunulduğunu görürsün. Bu sûret, geçmişte yaşanan 

övgü olayının sûreti olup gelecekte gerçekleşecek bir 

durum değildir. 

Rüyanın bu kısmının ilginç sırlarından birisi 

şudur: Geçmişte gerçekleşmiş ve nefsin gerçekliği-

ne inandığı durumları  mütehayyile gücü başka bir 

sûretle tasvir ederse nefis  uyku esnasında  mütehay-

yile gücünün sunduğu sûretin gerçekliğine inanır. 

Sonra rüya sahibi uykudan uyandığında bu sûretin 

gerçek olmadığını bilir ve  uyku hâlinde onun ger-

çek olduğuna nasıl inandığına şaşırır. Ben çoğu za-

man  uyku hâlinde geçmişte yaşanmış olaylara yöne-

lik inançlar bulurdum. Uykudan uyandığımda bu 

inançlar yok olurdu ve ben  uyku hâlinde inandığım 

şeylerin gerçek olmadığını bilirdim. Eksikliklerden 

uzak, O’nun dilediği kadarından başka hiç kimse-

nin ilminden bir şey kavrayamadığı Allah Teâlâ ba-

na bunların kaynağını ve sırrını ilham edene kadar 

şaşkınlık içerisindeydim. 
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Hiçbir tevile ihtiyaç duymayan, aynıyla gerçek-

leşen sadık rüyalardan birisi şöyle meydana gelir: 

Nefis, bazı vakitlerde sûfîlerin ve İşrâkî filozofların 

ispat ettiği misâl âlemine yükselir. Duyu âlemin-

deki varlıklar, bu âlemde var olmadan önce misâl 

âleminde mevcutturlar. Misâl âlemine yükselen ne-

fis, bu varlıkları o âlemde müşahede eder. Böylece 

nefsin müşahede ettiği şeyler, duyu âleminde varlığa 

geldiğinde misâl âleminde müşahede edilenin aynısı 

olur. 

Mütehayyile gücü, bazı zamanlarda nefis tarafın-

dan rüyada herhangi bir anlam müşahede edilmediği 

ve beynin kötü mizacı olmadığı hâlde ortak duyuya 

sûretler aktarır. Bu, düşmanlığın, buğzun, nefretin 

izalesi ve onların yerlerine zıtlarının yaratılması gibi 

Allah Teâlâ’nın hikmetleri ve maslahatları sebebiyle 

olur. Mesela bir şahsın diğer bir şahsa hissettiği kötü 

duyguların izalesi ve onların yerine zıtlarının yara-

tılması böyledir. Düşmana karşı ihsan, lütuf ve övgü 

gibi duyguların yaratılması sonucu düşmanlık orta-

dan kalkar yerine muhabbet peyda olur. Bazen de 

bunun aksi yönde dosta karşı küfür, lanet ve dayak 

duygusu muhabbeti ortadan kaldırır ve düşmanlık 

meydana gelir. Böyle bir duygu değişiminin kayna-

ğı nefsin duyuyla algılanan varlıklardan etkilendiği 

gibi hayalî varlıklardan da etkilenmesidir. 
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Nasıl ki sadece duyuyla algılanan varlıklardan etki-

lenip nefiste mezkûr duyguların ortaya çıkması mu-

habbetin ortadan kalkıp düşmanlığın meydana gel-

mesine ya da düşmanlığın ortadan kalkıp muhab-

betin meydana gelmesine sebep oluyorsa, aynı şey, 

-her ne kadar duyu ile rüyada olanın etkisi farklı ol-

sa da- rüyada olanlar için de geçerlidir. Hayal âlemi-

ne olan yakınlık ve duyu âlemine olan yabancılığın 

gücü ile nefsin hayalden etkilenmesi artar. Öyle ki 

aç kimse, rüyasında bir şey yediğini görse uykudan 

tok olarak uyanır. Bu kabilden bana şöyle bir du-

rum hâsıl olmuştu: Şerefli Medine şehrinde -oranın 

sâkinine selâm olsun- halvete girmiştim. Beynimde 

bir kuruluk meydana gelmiş ve bu kuruluk halveti 

bırakmaya karar verecek sınıra ulaşmıştı. Bu kararı 

alacağım esnada bir an duyu âleminden uzaklaştım 

ve yanımda badem yağı gördüm. Sonra burnumu 

bu yağla yağladım. Bu hâl ortadan kalkıp duyu âle-

mine döndüğümde beynimdeki kuruluktan eser 

bulamadım. İşte bu anlatılanlar rüyanın kısımları 

ve durumlarından bir demet esinti idi. Bu kadarıyla 

yetinelim çünkü risâle daha fazlasını kaldırmaz.
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3. Üçüncü Fasıl: Misâl Âlemi Hakkında

Rüyaların bir kısmı nefsin rüyada sûretleri mü-

şahede etmesiyle olur. Sûfîler -Allah sırlarını takdis 

etsin- beş âlem olduğunu söylemişler ve bunları 

beş hazret/varlık mertebesi (hazarât-ı hams) olarak 

isimlendirmişlerdir. ‘Aynlar âlemi, şeylerin hakikat-

lerinin Allah’ın ilmindeki sûretleridir ve âlemlerin 

ilkidir. Ruhlar âlemi, ‘aynlar âleminin, madde ve ili-

şenlerinden soyut mazharlarıdır. Misâl âlemi, ruhlar 

âleminin mazharları olan hayalî sûretlerdir. Duyu 

âlemi, hayalî sûretlerin mazharlarıdır. İnsan âlemi, 

tüm bu âlemlerin özeti ve misalidir. İnsan âlemi, 

âlemlerin sonuncusudur. 

Misâl âlemi ruhlar âlemi ile cisimler âlemi ara-

sında berzah olup onun aracılığıyla ruhlar âleminin 

etkisi cisimler âlemine ulaşır. Onlar misâl âlemi-

nin iki yönü bulunduğunu söylemişlerdir. İlk yön, 

ruhlar âlemine dönüktür ve rüyaların sûretlerinin 

tabirlerle olan ilişkisi gibi ruhlarla ilişkisi bulunan 

misâlî sûretleri kapsar. İkinci yön ise duyu âlemine 

dönüktür ve duyu âleminin tüm sûretlerini kapsar. 

Bu yön, sanki 
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duyu âleminin karşısında duran bir ayna gibidir ve 

duyu âleminin tüm sûretleri bu aynaya yansımıştır. 

Seyr-i sülûk, riyazet ve cezbe yoluyla bu âlemle ara-

sındaki perdeyi kaldırılan kimse duyu âlemini misâl 

âleminde seyreder. Böylece duyu âlemindeki gaybî 

bilgilere vakıf olur, uzak diyarlar ve bu diyarların 

halkları hakkında tamamı doğru haberler verir. İşte 

bu, salih kimselerin, duyuların algılayamadığı gaybî 

şeyler hakkında verdikleri haberlerin bir yönüdür. 

Konuyla ilgili aklıma şöyle bir örnek geldi: Bir satı-

cıdan aynalı bir küre satın almış ve bu küreyi otur-

duğum odada çatıya asmıştım. Bu aynalı kürede ev 

ahalisini görüyordum ve onlar hissetmeseler de on-

ların hareketleri ve oturmalarından hiçbir şey bana 

gizli kalmıyordu.

Her kim mücahede ile birleşik hayalini kullanır-

sa, ayrışık  hayal olarak isimlendirilen maddî güçler-

le değil, zikretmiş olduğumuz ruhânî güçlerle idrâk 

edilen misâl âleminden bilgi alması mümkün olur. 

Şu hâlde nefis, hevanın kirlerinden, aşağılık huy-

lardan ve günahlardan temizlenir ve arınırsa bede-

ne hulûl etmiş cismânî güçlere ihtiyaç duymadan 

ruhânî güçlerle misâl âlemini idrâk eder. 
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Sûfîlerin sözlerini şerh edenlerden biri eğer misâl 

âlemine dikkatlice bakılırsa, onun bitkisel, hayvan-

sal, insanî ve felekî tüm nefslerin aslı olan küllî nef-

sin hayali olduğu görülür demiştir.

Üçüncü Bâb

Rüyayla ilgili geriye kalan  meseleler hakkındadır 

ve üç fasıl içermektedir. 

1. Birinci Fasıl: Tabircinin Gözetmesi 
Gereken Şeyler

Tabircinin gözetmesi gerekenlerden ilki rüya sa-

hibi ve onun mertebesidir. Ta ki rüya, onun hâline 

ve mertebesine uygun olarak tabir edilsin. Aktarıl-

dığına göre birisi rüyasında bir sûret görmüş ve bir 

tabirciye gidip rüyasını anlatmıştır. Bunun üzerine 

tabirci ona sultan olacağını söylemiştir. Olay üze-

rinden bir zaman geçtikten sonra rüya sahibi tekrar 

tabirciye gelip “tabir ettiğin rüya gerçekleşmedi” 

deyince tabirci onun mertebesini öğrenmek için 

kendisine mesleğini ve durumunu sormuş. Rüya 

sahibi mesleğinin çöpçülük olduğunu söylediğinde 

tabirci “senin için bu süreçte bir hayır bir genişlik 

meydana gelmedi mi?” şeklinde bir soru sormuştur. 

Rüya sahibi “evet, çöplüğe çöp topluyordum ve çok 

yorulmuştum. Bir gün sokağın birinden geçerken 

büyük bir çöp yığını buldum ve günlerce onu çöp-

lüğe taşıdım.”
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deyince tabirci: “işte senin saltanatın budur” diye 

cevap vermiştir.

Tabircinin gözetmesi gerekenlerden birisi de 

rüya sahibinin mesleğidir. Aktarıldığına göre birisi 

İbn Sîrîn’e gelip rüyasında adamların ağızlarını ve 

tenasül organlarını, kadınların ise tenasül organla-

rını mühürlediğini bildirmiştir. Bunun üzerine İbn 

Sîrîn ona meşguliyetini sormuş, o kimse de müezzin 

olduğunu söylemiştir. Ardından İbn Sîrîn: “sen Ra-

mazan ayında sabah ezanını vaktinden önce okuya-

caksın” demiştir. Açıkça görüldüğü gibi eğer o şahıs 

müezzin olmasaydı İbn Sîrîn rüyayı bu şekilde tabir 

etmezdi. 

Tabircinin gözetmesi gerekenlerden birisi de rü-

ya vakti ve mevsimdir. Aktarıldığına göre birisi İbn 

Sîrîn’e gelip rüyasında ağaçtan elli nar topladığını 

bildirmiştir. İbn Sîrîn, onun elli dinar kazanacağını 

söylemiş ve rüya gerçekleşmiştir. Daha sonra aynı 

kişi ikinci kez aynı rüyayı gördüğünü haber vermiş, 

İbn Sîrîn bu kez elli sopa yiyeceğini söylemiş ve rüya 

tabir edildiği hâliyle gerçekleşmiştir. Bunun üzerine 

o şahıs rüyanın aynı olmasına rağmen tabirin niçin 

farklılaştığını sorunca İbn Sîrîn “ilk rüya zamanında 

narlar ağaçtaydı, ikinci rüya zamanında ise ağaçlar-

da nar yoktu ve sadece kendisinden meyvenin ve 

yaprakların döküldüğü sopa gibi dallar vardı” şek-

linde cevap vermiştir.
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Kış mevsiminde kar ve sonbaharda çokça yağ-

mur olan bir beldede mütehayyilenin sonbaharda 

ortak duyuya yağmurlar ve seller iletmesi çoğunluk-

la nefsin bir anlamı müşahede etmesinden veya bey-

nin kötü mizacından kaynaklı değil, bilakis mevsim 

ve zamanın o anlamı gerektirmesi nedeniyle olur.

Tabircinin gözetmesi gerekenlerden birisi de 

rüya sahibinin yoğun ilgilendiği ve faydasını diğer 

başka şeylerin faydasına tercih ettiği şeylerdir. Arka-

daşlarımdan birinin bana anlattığına göre kendisi, 

başta tüccarlık yapmaktayken her ne zaman rüya-

sında şeker, bal ve onlardan üretilen diğer ürünler 

gibi tatlı bir şey gördüğünde alışverişinden bir kâr 

ve fayda kazanırmış. Arkadaş, daha sonra ticareti bı-

rakıp ilim talebine yönelmiş. Bu kez de rüyasında 

tatlı şeyler gördüğünde bir konuyu anlar veya bir 

ilim öğrenirmiş. Sonunda ilim talebini bırakıp sey-

r-i sülûk ve mücahede ile meşgul olmaya başlamış. 

Bundan sonra da her ne zaman rüyasında tatlı bir 

şey görürse onun için bir hâl, bir makam, bir vecd 

ya da sûrî veya manevi bir keşf meydana gelirmiş.

Bizim anlattıklarımız, rüyanın tevili ve sırlarına 

yoğunlaşan kimseleri, hakkında konuşmadıklarımı-

za yönlendirecektir. Allah hidayete erdirendir,
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dilediğini doğru yola iletir.

2. İkinci Fasıl: Rüyayı Görene Göre Rüya 
Mertebeleri

Doğruluk, aynıyla gerçekleşme,  hak olma ve 

tabirinin çıkması konusunda rüyaların en değerlisi 

veliler ve sâlihlerin rüyalarıdır. Daha  sonra ise sul-

tanların ve hüküm sahibi kimselerin rüyaları gelir. 

Sultanların rüyalarının çoğu, yönettikleri ülke ve 

tebaanın durumuyla ilgili olup insanların tamamı 

onların rüyasından yararlanırlar. Çünkü onların 

gördükleri, eğer faydalı bir şeyin sûreti ise tüm te-

baaya müjdeci olur, zararlı bir şeyin sûreti ise herkes 

imkânı ölçüsünde onun zararından kaçınır. Söz ge-

lişi Hz. Yusuf a.s. zamanında Mısır kralı, daha önce 

rahat oldukları yılın mahsulünü yedikleri zorlu yedi 

yılı, yedi besili ineği yiyen yedi zayıf inek sûretinde 

görmüştür. Böylece insanlar telef olmasın ve zorlu 

yedi yılda yiyebilsinler diye Hz. Yusuf ’un emriyle 

tohumları başaklarında bırakarak sıkıntıdan kaçı-

nabilmişlerdir. İlk öğretmen filozof Aristoteles’ten 

aktarıldığına göre
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rüya, akılların onuncusu faal aklın ilkâsıdır. O, sul-

tanlara, ilim ve fazilet ehline önem verip onlara; iyi-

likle karşılaşacaklarsa müjde olsun, kötülükle karşı-

laşacaklarsa sakınsınlar diye karşılaşacakları şeyleri 

gösterir. 

Sultanların rüyasından sonra kadıların, selef 

âlimlerinin yolundan gidip ilimlerini makam ve mal 

vesilesi kılmayan zâhir ilim sahibi âlimlerin, sonra 

da fazilet sahiplerinin ve ince sanatlarla uğraşanla-

rın rüyaları gelir. Rüyanın doğruluğunun mihveri 

sözün doğruluğudur. Nitekim hadis-i şerifte şöyle 

geçmektedir: “Rüyası en doğru olanınız, en doğru 

sözlü olanınızdır.”.

3. Üçüncü Fasıl: Hz. Peygamber’in “Dünya 
Rüyadır” Sözünün Tevili

Deriz ki: Dünya rüyadır. Çünkü nasıl ki rüyanın 

sûretleri hayalden uyanınca kaybolur ve onların, rü-

yayı görenin idrâki dışında varlıkları olmayan ha-

yaller olduğu anlaşılır; dünyanın sûretleri de duyu 

âleminden uyandıktan sonra kaybolur.  Bu âlemde-

ki rüyadan uyanma ise ölümle olur. Ölüm ya insan-

ların genelinin yaşadığı gibi kaçınılmaz ölüm olur
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-insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar- ya da nefisle-

re karşı rabbânî inayetle en büyük cihat olan riyazet 

ve mücahede ile bazı seyr-i sülûk yolcularının yaşa-

dığı gibi tercihe dayalı ölüm olur. Dünya ya rüya 

kelimesinin başına benzerlik ifade eden kef takdir 

edilerek (ed-dünyâ ke-hulmin) teşbih sanatı ile ya 

da herhangi bir takdir bulunmaksızın (ed-dünyâ 
hulmün) -bu iddiaya göre- istiare sanatıyla rüyaya 

benzetilmiştir. Dünyanın rüyaya benzemesinin bir 

diğer yönü de  rüya tabiri gibi dünyada olanların 

tabirinin ahirette gerçekleşecek olmasıdır. Şeriatta 

fiiller için zikredilen karşılıklar, fiillerle olan ilişki-

si nedeniyle fiillerin sûreti gibidir. Eğer gözlerini 

açarsan âlemin tamamının tabire yatkın sûretler 

olduğunu ve her mertebenin bir önceki mertebe-

nin tabiri olduğunu görürsün. Ruhlar âlemi, ‘aynlar 

âleminin tabiri,  misâl âlemi ruhlar âleminin tabiri, 

cisimler âlemi de misâl âleminin tabiridir. Her aşağı 

mertebenin üst mertebeye uygun sûretlere sahip ol-

duğunu ve üst mertebenin aşağı mertebenin tabiri 

mesabesinde olduğunu görmez misin? İşte dünya 

hâli de böyledir ve az önce zikrettiğimiz üzere ahiret 

de dünyanın tabiri konumundadır. Evvelen ve âhi-

ren Allah’a hamdolsun.
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