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TAKDİM

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu me-
deniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faaliyetlerde 
bulunma kabiliyetiyle bilim sanat ve kültür değerleri üretir, ürettiği kültür ve 
düşünce ile de tarihin akışına yön verir.

Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar ara-
sındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uzlaşma ve 
işbirliklerine zemin hazırlamıştır. 

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve medeniyet 
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 mümkündür.

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler 
kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir medeni-
yet ve kültür tasavvuru yatmaktadır. 

İlk insandan günümüze kadar gökkubbe altında gelişen her değer, haki-
katin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslam ve Türk 
tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik kay-
nağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih boyun-
ca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı önplanda 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, geçmi-
şimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi idrak 
edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.

Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, Medi-
ne’de, Kahire’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 ürettikle-
ri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeniyetimizin en 
zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin korunması, tercüme 
ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde yeniden inşa edilmesi, 
Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Bu doğrultuda yapıla-
cak 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 alınmaya, 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 

 T. C.  
 Başbakan 
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GİRİŞ

ÂMİRÎ VE ENTELEKTÜEL ŞAHSİYETİ

I. ÂMİRÎ’NİN YAŞADIĞI DEVİRDEKİ  
SİYÂSÎ, DÎNÎ ve İLMÎ HAYAT

A. Siyâsî Hayat

4./10. yüzyılın önemli İslam mütefekkirlerinden biri olan Âmirî 
(381/992), Bağdat Abbâsî Halifeliğinin (132-656/749-1258) Şiî Bü-
veyhî hânedânının (320-448/932-1055) egemenliği altında bulunduğu 
bir devirde yaşamış ve hayatının büyük bir bölümünü Sâmanoğulla-
rı Devleti (266-489/874-999) topraklarında geçirmiştir. Bu dönemde 
Irak’ın doğusu, Büveyhîler ve Sâmânîler arasında paylaşılmıştı.

4./10. yüzyıl, aynı zamanda İslam coğrafyası eyaletlerinden birçoğu-
nun Abbâsî idaresinden ayrıldığı, bu merkezlerde müstakil devletlerin 
kurulduğu bir dönemdir. Bununla birlikte bunların çoğu, siyasi yönden 
bağımsız olmalarına rağmen, halifenin manevî otoritesini kabul etmiş-
lerdi. Böylelikle halife, bütün bu devletlerin üzerinde tam bir egemen-
liğe sahip olmadan tahtta oturmaya devam etmişti. Bu devletler hut-
belerini halife adına okutur, ondan bazı unvanlar alır ve her sene ona 
hediyeler gönderirlerdi. Bu şekilde Endülüs’te Emevîler (138-397/756-
1209), Mağrib’te İdrisîler (172-311/788-932), Tunus’ta Ağlebîler (184-
269/800-908) ve Mısır’da ise Tulûnîler (254-292/868-905), İhşidîler 
(323-358/935-969) ve Fâtımîler (358-567/969-1171) ortaya çıkmış-
tı. Doğuda ise Tâhirîler (205-259/820-872), Saffâriler (254-290/768-
903), Sâmânîler (266-489/874-999) ve Gaznelîler (351-582/962-
1136) kendi devletlerini kurmuşlardı. Halifenin egemenliğinde sadece 
Irak’ın bir bölgesi kalmıştı.

Âmirî’nin kendileriyle ilişkili olması bakımından yukarıda isimlerini 
saydığımız devletlerden özellikle Sâmânîler ve Büveyhîler bizi ilgilen-
dirmektedir. Çünkü Âmirî her iki iktidarın vezir ve yöneticileri tarafın-
dan himaye görmüştür. Bununla birlikte her iki devlet, politik sahada 
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Sünnîlik ve Şiîliğin etkinliğini artırmak yarışı yaptığı bu dönemde bu 
rekabeti belirgin şekilde yansıtmışlar ve Sâmanoğulları Sünnîliğin, Bü-
veyhîler ise Şiîliğin savunucusu olmuşlardır.  

Sâmanoğulları devleti zamanında Mâverâunnehr, Horasan, Sicistan, 
Kirman, Cürcan, Rey ve Taberistan İslam egemenliğine girmiştir. Baş-
kent Buhâra ve önde gelen şehri Semerkant dönemin en önemli kültür 
merkezleriydi ve sosyo-kültürel açıdan Bağdat’a rakip olacak kadar ge-
lişmişti.

Büveyhîler ise Abbâsî halifeleri üzerinde büyük nüfuz sahibi olmuş-
lardır. Öyle ki Büveyhîler istedikleri zaman halifeleri iş başından alıp 
iş başına getiren bir otoriteye kavuşmuşlar ve Irak, Büveyhîler’in Fars 
eyaletindeki başkentleri Şiraz’dan yönetilmiştir. Fakat 447/1055 yılın-
da Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, ordusuyla Bağdat’a girerek Abbâsîler’i 
Büveyhîler’in hâkimiyetinden kurtarmış ve 110 yıllık Büveyhî hâkimi-
yetine son vermiştir.

4./10. yüzyıl, Türk tarihi açısından da önem arz etmektedir. Bu de-
virde Türklerin İslamlaşması bütün hızıyla sürmüştür. Ayrıca hüküm-
darların saraylarında köle statüsünde bulunan Türkler, yavaş yavaş dev-
let idaresi ile ilgili önemli görevlere gelmişlerdir. Türkler böylelikle, ak-
tif güç olarak İslam dünyasındaki olayların içinde rol oynamaya başla-
mışlardır.

B. Dînî ve İlmî Hayat

Merkezî otoritenin zayıflığına mukâbil, Âmirî’nin yaşadığı 4./10. 
yüzyıl, İslam ilim, kültür ve düşünce tarihinin en canlı ve en yoğun ol-
duğu bir dönemdir. Aynı yüzyılın bir diğer önemli özelliği, İslam dü-
şüncesinin teşekkül devrinin bu yüzyılda sona erdiğinin kabul edilme-
sidir. Nitekim bu yüzyılda (4./10. yy.) Kur’ân’ın okunuşu ve yazılışıyla 
ilgili çalışmaların yanında hadislerin tedvîni de tamamlanmış, kelam 
ilmi teşekkül etmiş, Sünnî fıkıh ekolleri de dört mezhep etrafında bu 
devirde oluşmuş, temel eserler ortaya konmuş ve bu dönemden sonra 
ise -bazı istisnaları dışarıda bırakacak olursak- genelde önceki eserleri 
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değerlendirmek suretiyle onlara şerh ve haşiyeler yazmakla iktifa edildi-
ği devre doğru bir gidiş başlamıştır.

Bu devirdeki İslam kültür ve uygarlığının gelişmesinde Abbâsî idare-
sinden bağımsız müstakil devletlerin kurulmasının büyük rolü olmuş-
tur. Eskiden ilim ve kültür merkezi yalnızca Bağdat iken bu devletlerin 
kurulmasıyla Kurtuba, Kâhire, Buhâra, Semerkant ve Rey gibi şehirler 
ön plana çıkmıştır. Nitekim bu şehirlerden Buhâra, Âmirî’nin devrinde 
Sâmânoğulları’nın başkentiydi ve “Âlimlerin Kâbe’si” olmuştu. Âmirî 
uzun yıllar Buhâra’da ikamet ederek burada birçok eser yazmış, bizim 
de tercüme ettiğimiz son eseri olan el-Emed ale’l-ebed’i bu şehirde ta-
mamlamıştır. Bu şehirde bulunan Sâmânoğlu Nuh b. Nasr’ın kütüpha-
nesi, eşsiz bir kütüphane idi.

Âmirî’nin doğum yeri olan Nîsâbur da o devirde İslam kültür mer-
kezlerinin en büyüklerinden birisiydi. Hatta bazı tarihçiler bu şehri 
medreselerin beşiği kabul etmişlerdir. Nîsâbur aynı zamanda araların-
da Mecûsîler’in de bulunduğu farklı dinlerden insanları barındıran bir 
şehirdi.

Âmirî’nin beş yıl kaldığı Rey şehri ise o devirde İslam’ın övünç kay-
naklarından birisiydi. Hadis âlimlerinin, kelamcıların, Kur’ân hafızla-
rının ve zâhitlerin önde gelen merkezlerinden biriydi. Şehirde büyük 
bir kütüphane ve tıp öğrenimi yapılan bir hastane vardı. Meşhûr tabîp 
Ebubekir er-Râzî (320/932) ve diğer birçok ulemâ buraya nispet edil-
mektedir.

Âmirî’nin topraklarında doğduğu, hayatının büyük bir bölümünü 
orada geçirdiği ve orada vefat ettiği Sâmânoğulları Devleti, düşünür ve 
ilim adamlarını dâima koruyan bir devletti. Bu devirde, Sâmânî toprak-
larında Müslüman halkın yanı sıra Mecûsî, Budist, Maniheist, Yahudi 
ve Hıristiyanlar da yaşamaktaydı. Sâmânîler, Sünnî ve Hanefî olmala-
rına ve Sünnîliği desteklemelerine rağmen yukarıda saydığımız çeşitli 
inanç ve fikirlere karşı hoşgörülü olmuşlar, saraylarında Sünnî ve Şiî-
ler’le birlikte Hıristiyan, Budist, Mecûsî ve Maniheistlerin birlikte çalış-
malarını sağlamışlardır.
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Sâmânîler gibi Büveyhîler de ilmi ve alimleri koruyan ve himaye 
eden bir politika izlemişlerdir. Sultan Adududdevle’nin (339-373/949-
983) Bağdat’ta yaptırdığı, el-Bîmâristan el-Adudî adıyla anılan meşhur 
hastane çevresinde büyük bir tıp mektebi gelişmişti. Adududdevle’den 
sonra oğlu Şerefüddevle (373-379/983-989) de bu himayeyi sürdür-
müştür. Şerefüddevle, ölümünden bir yıl önce Bağdat’taki sarayının 
bahçesine bir rasathane yaptırmıştı. O, daha Fars bölgesinde vali iken 
Şîraz’da bir kütüphane inşâ ettirmişti. İhvânu’s-Safâ Büveyhî idaresi es-
nasında kurulup gelişmiş, meşhur İbnü’n-Nedîm (385/995) de İslam’ın 
ilk ansiklopedik ve biyografik eseri el-Fihrist’i 377/987 yılında Büveyhî 
idaresindeki Bağdat’ta kaleme almıştır.

II. ÂMİRÎ’NİN HAYATI 

Horasan ve Mâverâünnehir bölgesinde büyük ün yapmış olan İslâm 
filozofu Âmirî, Nîsâbur’da doğmuş olup, hayatı hakkında ayrıntılı bil-
gi yoktur. Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte, 
Âmirî’nin 381’de vefat ettiğini ve Ebû Zeyd el-Belhî’nin (322/934) en 
ünlü öğrencisi olduğunu biliyoruz. Âmirî üzerinde büyük tesir bırakan 
el-Belhî’den en az üç yıl ders aldığı ve hocasının 322’deki ölümü bilgi-
sine dayanılarak Âmirî’nin Hicrî dördüncü yüzyılın ilk yıllarında doğ-
duğu ortaya çıkmaktadır.

Kısaca Âmirî nisbesiyle andığımız filozofun adı Ebu’l-Hasen Mu-
hammed b. Yûsuf b. Ebî Zerr Muhammed b. Yûsuf el-Âmirî’dir. Filo-
zofun babası, Buhâra kadılığı ve Sâmânî emîri Nuh b. Nasr’ın (331-
343) vezîrliğini yapmış olan Hanefî fakihi Ebû Zerr Muhammed b. Yû-
suf ’tur. Benû Âmir adıyla bilinen ve üyelerinden bir kısmı İslam futû-
hatından sonra Irak ve Horasan bölgelerine yerleşen bir Arap kabilesine 
mensûbiyetinden dolayı Âmirî nisbesiyle anılan filozof, daha çok künye 
ve nisbesiyle Ebu’l-Hasan el-Âmirî adıyla şöhret bulmuştur.

Yukarıda da işaret edildiği gibi Âmirî h. 4./10. asrın ilk yıllarında, 
dönemin önemli ilim ve kültür merkezlerinden biri olan Nîsâbur’da, 
soylu, kültürlü ve dindar bir aile içinde dünyaya gelmiştir. Âmirî ilk 
tahsilini Nîsâbur’da babasından almış ve bu İlk tahsilinde babasından 
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siyer, gramer, tefsir ve fıkıh gibi geleneksel İslâmî ilimleri kapsayan ge-
niş bir dînî kültür almıştır. Daha sonra, on sekiz yaşlarında, kendisine 
“Nîsâbur’lu Filozof” unvanını kazandıracak teşebbüsünün ilk adımını 
atarak devrin ünlü edîb, mütekellim, filozof ve coğrafyacısı ve Meşşâî 
filozofu, Kindî’nin öğrencisi olan Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî’nin 
derslerine katılmak ve felsefe okumak için Belh’e giden Âmirî muhte-
melen hocasının ölümüne (322/934)  kadar yaklaşık üç sene orada kal-
mıştır.

Âmirî Belh’de bulunduğu sırada ailesi başkent Buhârâ’ya göçmüş ve 
bu yüzden o da hocasının ölümünün ardından oraya gitmiştir. Onun 
Buhârâ’daki hayatı hakkında kaynaklarda hiçbir kayıt bulunmamakla 
birlikte onun bu devreyi bir yandan felsefî ve dînî bilgilerini artırmaya 
çalışarak, diğer yandan Sâmânî sarayında Cuma akşamları sultanın hu-
zurunda yapılan ilmî münazaralara katılarak geçirdiği tahmin edilmek-
tedir. Muhtemelen babasının hac yapmak için Buhârâ’dan ayrılmasın-
dan, yahut onun ölümünden sonra Buhârâ’dan ayrılan Âmirî daha son-
ra dönemin diğer önemli ilim ve kültür merkezi olan Rey’e gitmiştir. 
Ebû Hayyân et-Tevhîdî (414/1023) el-İmtâ’ ve’l-Muânese adlı eserinde 
Âmirî’nin Rey’de beş yıl kaldığını ve bu beş yıl zarfında bir yandan öğ-
retimle meşgul olduğunu, bir yandan da eserler kaleme aldığını söyle-
mektedir. Âmirî Rey’de, Büveyhî emîri Rüknü’d-devle’nin vezîri Ebu’l-
Fadl İbnü’l-Amîd’in himayesinde kalmıştır.

Ebu’l-Fadl İbnü’l-Amîd’in vefatından sonra Âmirî Bağdat’a gitmiş-
tir. Nitekim Tevhîdî 360/970 yılında filozofu Bağdat’ta Ebû Hâmid 
el-Merverûzî’nin (362/972) meclisinde fıkıhla ilgili bir meseleyi tartı-
şırken gördüğünü ve onun konuyu felsefî terimlerle tahlil edişine hay-
ran kaldığını aktarmaktadır. Muhtemelen bu ziyaret Âmirî’nin Bağdat’ı 
ilk ziyaretidir. Daha sonra tekrar Rey’e dönmüş ve orada kendisine Bağ-
datlılar hakkındaki kanaati sorulmuş, o da onların görünüşte kibar fa-
kat gerçekte kaba ve ikiyüzlü olduklarını ve Iraklı olmayanları, özellik-
le de Horasanlıları küçük gördüklerini söylemiştir. Nitekim o Bağdatlı 
bilginlerden söz ederken onları bencil, hırçın, dedikoducu, taşralıları, 
özellikle de Horasanlıları hor ve hakir gören kimseler olarak tenkit eder. 
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Böylece birinci Bağdat ziyaretinden kalbi kırık olarak tekrar Rey’e dö-
nen filozof orada, babasının ölümünden sonra yerine geçen vezir Ebu’l-
Feth İbnü’l-Âmîd Zü’l-Kifâyeteyn’in (366/976) himayesine girmiştir. 

Dört yıl sonra Âmirî tekrar Bağdat’a gitmiştir. Anlaşıldığına göre 
Âmirî Bağdatlılardan hoşlanmamasına rağmen, Ebu’l-Feth tarafından 
364/974 yılında kardeşinin oğlu Bahtiyar’a yardım etmesi için Bağ-
dat’a gönderilmiş ve o da gitmek zorunda kalmıştır. Âmirî’nin Bağdat’ı 
bu ikinci ziyaretinin birkaç ay sürdüğü ifade edilmektedir. Ebu’l-Feth 
Bağdat’ta kaldığı süre içerisinde fakihler, edipler, kelamcılar ve felse-
feciler için ayrı ayrı meclisler tertip edilmiş ve muhtemelen bunların 
hepsine Âmirî de iştirak etmiştir. Nakledildiğine göre mantıktan me-
tafiziğe kadar çeşitli felsefî konuların ele alındığı felsefe meclislerin-
de Âmirî ile Bağdatlı filozoflar arasında münakaşalar cereyan etmiş ve 
Âmirî bu münakaşalarda üstün gelmiştir. Horasanlı bir filozof olarak 
Âmirî’nin Bağdat’ta elde ettiği başarı, aslen Horasanlı olan vezir Ebu’l-
Feth İbnü’l-Amîd’in yanındaki itibarını artırdığı kuvvetle muhtemel-
dir. Âmirî’nin 365/975 yılında Ebu’l-Feth ile birlikte Rey’e döndüğü ve 
vezirin 366/976 yılında öldürülmesine kadar onun himayesinde Rey’de 
kaldığı tahmin edilmektedir.

Ebu’l-Feth’in ölümünden sonra vezârete Ebu’l-Kâsım İsmâil b. 
Abbâd geçmiştir. Büveyhî veziri İbn Abbâd’dan yakın alaka görme-
yen Âmirî 366/976 yılında Rey’den ayrılmıştır. Rey’den ayrılmakla 
Âmirî’nin yaklaşık yedi yıl süren Batı seyahati sona ermiştir. Rey’den 
Horasan’a dönen Âmirî 370/980 yılında Nîsâbur çevresinde bulun-
muştur. Âmirî’nin, Sâmâni emîri Nuh b. Mansur’un vezîri Ebu’l-Hü-
seyn el-Utbî’nin vezâreti döneminde (367/977-372/982) Buhâra’da da 
bulunduğu ifade edilmektedir. Bununla birlikte Âmirî’nin Buhâra’da 
bulunuşunun belli aralıklarla mı yoksa sürekli mi olduğunu tespit et-
mek zordur.

Sonuç olarak Âmirî öğrenme, öğretme ve yazmaya hasredilen, yak-
laşık bir asra tanıklık eden uzun bir ömrü müteâkip, 27 şevval 381 
(6 0cak 992)’de Nîsâbur’da, arkasında otuza yakın kitap ve risâle bıra-
karak hayata gözlerini yummuştur. En önemli öğrencileri Ebu’l-Kâsım 
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el-Kâtip ve Ebu’l-Ferec İbn Hindû’dur (420/1029). İbn Hindû, Grek 
hikemiyât antolojisine dair “el-Kelimü’r-Rûhâniyye fi’l-Hikemi’l-Yûnâ-
niyye” adlı bir eser kaleme almıştır.

III. ÂMİRÎ’NİN İLMÎ KİŞİLİĞİ VE BAŞLICA FELSEFÎ 
GÖRÜŞLERİ 

İslam tarihinde ilmî ve fikrî faaliyetlerin canlılığı ve yoğunlu-
ğu bakımından özel bir öneme sahip olan Hicrî dördüncü asrın (m. 
10. yy.) İslam düşünürleri arasında önemli bir yere sahip olan Âmirî 
(381/992), hocası Ebu Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî (322/934) vası-
tasıyla Kindî ekolüne bağlı bir düşünür olarak temâyüz etmiş ve Şeh-
ristânî (548/1153) tarafından “Büyük İslam Filozofları” listesine yer-
leştirilmiştir. Döneminde uyandırdığı büyük tesire ve eserlerinin felsefî 
cazibesine rağmen uzun yıllar İslam düşünce tarihi araştırmacılarının 
haksız ihmaline uğramış olan Âmirî’nin entelektüel şahsiyeti bu giriş 
yazısının sınırlarını hayli aşan bir öneme sahiptir.

 Bir mütefekkir olarak Âmirî’nin sistemi, İslam ilkelerinden kaynak-
lanan ve Tanrı-Âlem ilişkisini bu perspektiften yorumlayan bir sistem-
dir. Âmirî alemin kıdemi, Allah’ın cüz’iyyâtı bilmesi ve haşir konula-
rında Fârâbî ve İbn Sînâ ile kıyaslanmayacak derecede İslam esasları-
na bağlı kalmıştır. Hatta o, âhiret hayatının rûhânî olduğunu söyleyen 
Meşşâîler’i eleştirmekte, ahiret hayatının ruh ve beden ile gerçekleşece-
ğini savunmaktadır. Fizik, metafizik, ilahiyat, mantık, ahlak ve siyaset 
gibi felsefenin çeşitli disiplinlerinde otuzu aşkın, çoğu günümüze kadar 
gelememiş eser bırakan Âmirî, İslam toplumunun temel fikrî meselele-
ri olarak kelam problemlerine yakın ilgi duymuş ve bu konuda eserler 
kaleme almıştır. 

Âmirî, Fârâbî ile İbn Sînâ arasındaki devirde yetişmiş olan Ebu’l-
Fadl İbnü’l-Amîd, Ebû Hayyân et-Tevhîdî, Ebû Süleyman Mantıkî 
es-Sicistânî ve İbn Miskeveyh gibi önemli düşünürlerle birçok dînî ve 
felsefî konularda tartışmalara girişmiş, üstün yetenek ve bilgisini onla-
ra kabul ettirmiştir. Kalâbadî et-Taarruf’da, Ebû Hayyân et-Tevhîdî el-
Mukâbesât’ta, el-İmta’ ve’l-Muânese’de ve Ahlâk-ı Vezireyn’de, Ebû Süley-
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mân Sıvân-ı Hikme’de ve İbn Miskeveyh Câvidân Hırad’da Âmirî’ye ve 
fikirlerine yer vermişlerdir.

Bütün eserlerinde Sünnî akîdeyi savunan Âmirî irâde konusunu iş-
lerken Ebû Hanîfe’den (150/767) “bilginlerin süsü ve şerefi” anlamına 
gelen “zeynü’l-ulemâ” diye övgüyle söz etmiştir. Bundan dolayı rey ta-
raftarı olduğu için Hanbelîler ve İmâmiye tarafından eleştirilmiştir.

Âmirî yaptığı bilimler tasnifinde bilgiyi ikiye ayırmaktadır:

1) Halkın (ammî) bilgisi,

2) Seçkinlerin (hassî) bilgisi.

Ona göre halkın bilgisi oldukça genel ve kanıttan yoksundur. Filo-
zofun bilgisi ise kanıta dayalıdır ve değerli olan da filozofun bilgisidir. 
Âmirî, kanıta dayalı bilgiyi de ikiye ayırmaktadır: 

1) Dînî/millî bilgi, 

2) Felsefî/hikemî bilgi. 

Dînî bilimlerin erbabı peygamberler, felsefî bilimlerin erbabı ise 
hakîmler/filozoflardır. Her peygamber hakîmdir, fakat her hakîm pey-
gamber değildir.

Âmirî dînî bilimleri de üç kısma ayırmaktadır:  

1) Hissî, muhaddislerin ilmi, 

2) Aklî, kelamcıların ilmi, 

3) Hem hissî hem aklî, fakihlerin ilmi. 

Lugat ilmi (dilbilimi) ise, bu ilimlere yardım eden alet ilmi konu-
mundadır ve hepsinin işini kolaylaştırma işlevine sahiptir. 

O, felsefî bilimleri de üçe ayırmaktadır: 

1) Hissî, tabiatçıların ilmi (fizik), 

2) Aklî, ilahiyatçı filozofların ilmi (metafizik), 

3) Hem hissî hem aklî, riyaziyatçıların ilmi (matematik). 

Mantık ilmi de bu ilimlere yardım eden alet ilmi konumundadır. 

Âmirî’ye göre dînî bilimler rütbe ve derece bakımından felsefî bilim-
lerden üstündür. Ona göre bu üstünlüğün üç temel sebebi vardır: 
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1) Dînî bilimler insana ebedî bir mutluluk kazandırmaktadır.

2) Dînî bilimler, öteki bilimlerin, üzerine inşâ edildiği bir temel du-
rumundadır.

3) Dînî bilimler toplumun genelini amaçlar, bu yüzden tikel fayda 
veren diğer bilimlerin aksine tümel bir fayda içerir.

Yukarıda zikredildiği gibi Âmirî felsefî bilimleri Fizik (Tabi’î), Mate-
matik (Riyâzî) ve Metafizik (İlahiyat) ilimleri olmak üzere üçe ayırmak-
ta ve bunlar içinde ilahiyat ilimlerinin ayrı bir yeri olduğunu, çünkü 
bunlarla evrenin yaratılışı ve Allah bilgisine ulaşıldığını söylemektedir. 
Bu noktada Âmirî, öncekilerden kimsenin ilahiyat ilimlerini bilmeden 
filozof ismini almadığını zikretmektedir. 

Görüldüğü gibi İslam düşüncesi tarihinde ilimleri dînî ve felsefî ola-
rak ikiye ayıran Âmirî, dînî ilimler arasında kelam ilmini, felsefî ilimler 
arasında da metafiziği mütekâbil bir mertebeye yerleştirmiştir. Kelamı, 
fıkıh ve hadis ilimleriyle aynı gruba koymuş ve bu ilme ve onun men-
suplarına yöneltilen hücümları tenkit etmiş ve savunmasını yapmıştır. 
Her fırsatta, gerek itikat gerekse ibadet ya da başka yönlerden İslâm’ın 
üstünlüğünü savunan ve konuya el-İ’lâm bi-menâkibi’l-İslâm adıyla özel 
bir eser hasreden Âmirî, ele aldığı bütün konularda hikmete dayalı ras-
yonel bir tavır ortaya koyarak kendi deyişiyle, İslâm’ı “yergicilerin yer-
gisine ve mülhidlerin sövgüsüne” hedef yapan anlayışla mücadele içeri-
sine girmiştir.

Ne Platoncu ne de Aristocu olan, bilakis felsefesi, Yeni Platonculuk 
ile Aristoculuğun karışımı olan Âmirî, Tanrı-varlık ilişkisini yorumla-
mak üzere varlığı ulvî ve süflî olarak ikiye ayırarak varlıkların işleyişin-
de bir hiyerarşinin mevcudiyetini ileri sürmektedir. Buna göre en alt 
mertebede bulunan cisim, fonksiyonunu yerine getirebilmesi için tabi-
at gücüne, tabiat nefis gücüne, nefis akla, akıl da Allah’a boyun eğmek 
zorundadır. Böylece her varlık türünde hâkim olan güç ilâhî kudrettir. 
Dolayısıyla az mükemmelden çok mükemmele gidişte ara etkenler sa-
dece birer aletten başka bir şey değildir, gerçek fâil Allah’tır.
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Nefis kavramı üzerinde de çok duran Âmirî’nin bu alandaki fikirleri, 
başta İbn Sînâ olmak üzere sonraki filozofları etkilemiştir. Nefsin ma-
hiyeti, birliği, basitliği ve ölümsüzlüğü gibi konuları ele alırken nefsin 
fonksiyonlarını fizyolojik ve psikolojik olmak üzere iki gruba ayırmak-
tadır. Fizyolojik nefsin duyu organlarına bağımlı olduğunu, bundan 
dolayı da duyumlarının eksik ve sınırlı olduğunu söylemektedir. Psi-
kolojik nefsin ise basit bir cevher olduğunu, düşünme ve akıl yürütme 
yöntemiyle bilgi ürettiğini söylemektedir.

Sahih din ile sarîh akıl arasında asla bir zıtlaşmanın olamayacağını 
ısrarla vurgulayan Âmirî, dindar ve uzlaştırıcı bir filozof olarak, doğru-
luğunda hiç kuşku duymadığı hak dîn olan İslâm’ın i’tikâdî meselele-
rinde, kendisinin “İslâm’ın cumhuru” dediği Müslümanların görüşünü 
paylaşmaktadır. Bununla birlikte o, bu meselelerin anlaşılması yahut 
onların nasıllığı konusunda Allah’ın insanlar için en büyük hüccet kıl-
dığı akla dayanıp felsefî bir yol takip etmek sûretiyle onlardan ayrılmak-
tadır.

İlk ve Ortaçağ felsefesinde önemli bir problem olan görme olayı ko-
nusunda el-İbsâr ve’l-mübsar adıyla bir eser kaleme alan Âmirî, gözün 
yapısından söz ederken bu hususta araştırma yapacaklara bazı tavsiye-
lerde bulunur ki bu tür bir ilim anlayışına Batı’da ancak XVII. yy.’dan 
itibaren rastlanmaktadır. 

Âmirî nazarında gerçek din ile ilâhî hikmet aynı mizaca sahiptir ve 
bütün zamanların en gerçek dini İsmâilî olan dindir. Ona göre dinler-
den hiçbiri özel bir menfaat ve cüz’î bir fayda için vaz’ olunmamıştır. 
Bilakis, dinlerle ebedî olarak küllî bir maslahat kast olunmuştur. Kendi-
sinin “mutazarrife” olarak nitelendirdiği, haz peşinde koşan, görünüşe 
düşkün, aydın ve entelektüel geçinen bazı kimselerin, akla dayanma-
dıkları gerekçesiyle dinleri inkar etmelerine şiddetle karşı çıkan Âmirî, 
insan için dinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Çünkü ona göre bü-
tün dinlerin dayandığı esaslar olan itikat, ibadet, muâmelat ve cezaların 
hepsi aklîdir ve dünya hayatının devamı için gereklidir. Yine akıl, bütün 
hakikatleri zâtları ile idrakten aciz olduğu ve haricî delillere ihtiyaç duy-
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duğu için, aklen caiz olan şeyleri seçmekte zorlanabilir. Bundan dolayı 
da akıl, bir yol gösterene, yani Allah’a, vahye ve peygambere muhtaçtır.

İslam’ın diğer dinlerle ortak yönlerini, farklılık ve üstünlüğünü ay-
rıntılı bir şekilde ele alan Âmirî, İslam’ın akıl ile nakil, din ile dünya, 
ruh ile beden, fert ile toplum ve toplum ile devlet arasında tam bir 
âhenk kurduğunu, bunun için en son ve en mükemmel din olduğunu 
ve diğer dinleri neshederek onları hükümsüz kıldığını belirtmektedir.

Âmirî’ye göre Yahudilik, anlamsız ve basit bir üstünlük fikrine da-
yanmaktadır. Hıristiyanlık ise uygulanması kolay olmayan bir teva-
zu görüşünü benimsemektedir. Zerdüşt dini daha çok ahlâkî konula-
ra önem vermektedir. Bu dinlerin kitaplarını, Kur’ân’la karşılaştırınca, 
Kur’ân’ın hem dünyevî hem de uhrevî hükümleri gayet iyi bir şekilde 
telif ettiğini ve her dönemin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte oldu-
ğu görülür. Yahudiler kendilerinin üstün oldukları görüşüne kapıldı-
lar, Hıristiyanların çoğu ise dünyadan el-etek çekmeyi dindarlık sandı-
lar, Zerdüşt dininde olanlar, bu dinin ahlâkî hükümlerine rağmen soy 
asâletine bağlandılar. Halbuki İslam dini bu aşırılıkların hiçbirine yer 
vermemiştir. Hz. Muhammed (s.a.s.) basiretli bir komutan, başarılı bir 
devlet başkanı idi. İslam’ın üstünlüğü işte buradan gelmektedir.

Âmirî’ye göre îman hakikatte kesin (yakînî), doğru (sâdık) bir inanç-
tır ve onun mahalli temyîz güçleri içerisinde olan akletme gücüdür. Kü-
für ise hakikatte zannî, kâzib bir inançtır ve onun mahalli de temyiz 
güçleri içerisinde olan tahayyul (hayal) etme gücüdür. Takvâ ise bir 
kimsenin, yakînî inanç ile birlikte amellerini Allah rızası için yapmayı 
alışkanlık edinmesidir. Takvânın mahalli de amelî güçler içerisinde olan 
yönetme (müdebbira) gücüdür. Fısk ise zannî inanç ile birlikte, (kişi-
nin) amelleri Allah rızası için yapmamayı alışkanlık edinmesidir. Fıskın 
mahalli ise amelî güçlerden olan arzu (müşevvika) gücüdür. O halde her 
muttakî aynı zamanda mü’mindir, fakat her mü’min muttakî değildir. 
Mütahayyile gücü, sahte inanç ve doğru inancın her ikisi için de elve-
rişli olabilir. Akletme gücü ise yalnızca doğru inanç için elverişlidir. O 
halde insanın, hatanın zararlarından kendini koruması için hayal ettiği 
şeyleri, akletme gücüne arz etmesi gerekir.
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Yaşadığı dönemde büyük ilgi gören Âmirî, İbn Miskeveyh, Gaz-
zâlî, Ebû Sa’îd el-Endülûsî, Şehrazûrî ve Şehristânî gibi düşünürleri et-
kilemiştir. İslam dünyasında siyâsî ve sosyal bunalımların olduğu bir 
dönemde yaşamış olan Âmirî birçok eserinde siyâsî entrikalardan, ba-
zı dindar çevrelerin sığ ve kısır düşüncelerinin sonucu olarak İslam’ın 
esprisini anlayamadıklarından ve bu sebeple filozofları zındıklıkla suç-
ladıklarından yakınmaktadır.

IV. ÂMİRÎ’NİN ESERLERİ

Âmirî’nin, isimlerini oluşturan kelimeler arasında seci’ bulunan eser-
leri hakkında bilgi edindiğimiz birinci kaynak bizzat filozofun kendi 
eserleridir. Hayatının son yıllarında, 375/985’te yazdığı el-Emed ale’l-e-
bed’in girişinde Âmirî on yedi eserinin adını zikrettikten sonra daha 
başka konulara dair kitapları, risaleleri, çeşitli sorulara verdiği cevapları 
bulunduğunu, mantık ve tabiat ilimlerine ilişkin eserler üzerine şerhler 
ve tefsirler yazdığını, ayrıca emîrler ve devlet büyükleri adına Farsça bir-
çok eser kaleme aldığını ve bütün bu eserlerinin seçkin kimseler nezdin-
de makbul bulunduğunu söylemektedir.

el-Emed ala’l-ebed’in yanında Ebû Süleyman es-Sicistânî’nin Mün-
tehab Sıvânu’l-Hikme’si, Müctebâ Minôvî’nin ez-Hazâyin-i Türkiye’si, 
Sahbân Halîfât’ın Resâilü Ebi’l-Hasen el-Âmirî ve Şezerâtühü’l-Felsefiy-
ye’si, Kasım Turhan’ın Âmirî ve Felsefesi adlı eseri, Mahmut Kaya’nın 
DİA’daki “Âmirî” maddesi, Mehmet Aydın’ın Âmirî, Hayatı, Eserleri 
ve Görüşleri adlı makalesi, Hidayet Işık’ın Âmirî’ye göre İslam ve öteki 
dinler adlı eseri ile Ebû Hayyan et-Tevhîdî ve İbn Miskeveyh’in eserle-
ri Âmirî’nin eserleri hakkında bilgi veren başlıca kaynaklardır. Bunlar 
arasında özellikle Ebû Hayyân et-Tevhîdî’nin, başta Âmirî olmak üzere 
Fârâbî ile İbn Sînâ arasında yaşamış olan ve haklarında başka kaynaklar-
da yeterli bilgi bulunmayan birçok filozof hakkında verdiği ayrıntılı bil-
giler düşünce tarihi açısından son derece kıymetlidir. Çoğunun nazarî 
ilimlere dair olduğu anlaşılan Âmirî’nin eserlerinin pek azı günümüze 
ulaşmış, ancak maalesef çoğunluğu günümüze ulaşmamıştır.



│ XXIكتاب األمد على األبد

1. el-Emed ale’l-ebed

Yazma nüshası Süleymaniye kütüphanesi Servili bölümü, no. 179, 
varak 75b-110a’da bulunan ve nefsin bedenden ayrıldıktan sonraki du-
rumunu araştırmak amacıyla kaleme alınan ve bu vesile ile filozofun ne-
fis, bilgi nazariyesi ve ahlaka dair görüşleri yanı sıra Grek felsefesi tari-
hine ilişkin orijinal bilgiler veren bu felsefî eseri, Everett K. Rowson bir 
girişle beraber neşretmiştir (A Muslim Philosopher On The Soul And Its 
Fate: Al-Âmirî’s Kitâb al-Amad ala’l-abad, nşr. E. K. Rowson, American 
Oriental Society, New Haven, Connecticut, 1988). Eserin muhtevası 
hakkında ileride daha geniş bilgi verilecektir. 

2. el-İ’lâm bi-menâkibi’l-İslâm

İslam Dini’nin faziletlerinden bahseden eser, dine hikmet gözüyle 
bakmakta ve İslam’ın temel ilkelerinden hareket ederek onun diğer din-
lerden üstün olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Yegane yazma nüs-
hası Râgıp Paşa Kütüphanesi, no. 1463, varak 1-28’de bulunan bu eser 
hakkında State and Religion Accerding to Abu’l-Hasan al-Âmirî (IQ, III, 
42-52, 1956-1957) adında bir makale yazarak kitabı tanıtan F. Rosent-
hal onun siyasetle ilgili kısmını The Excellence of Islam in Relation to Ro-
yal Authority (agm., 46-52) adıyla, ayrıca ilimler tasnifiyle ilgili metnini 
de The Classical Heritage in İslam (s. 63-70) içinde İngilizceye tercüme 
etmiştir. Sonrasında Ahmed Abdulhamid el-Ğurâb, Âmirî’nin bu eseri-
ni tahkik ederek bir girişle beraber yayımlamıştır (Dâru’l-Asâle, Riyad, 
1408/1988).

3. es-Saâde ve’l-is‘âd

Analitik-normatif ahlak literatürü kategorisine dahil edilen ve Grek, 
Fars ve İslam ahlak ve siyaset hikemiyâtına dair birçok unsuru da ihtivâ 
eden ahlâk ve siyâset antolojisi mahiyetindeki bu eserin yazma nüshası 
Mr. Chester Beatty kütüphanesi, no. 3702’de bulunmaktadır. Bu yaz-
ma nüshası üzerinden eser, Tahran Üniversitesi’nden Müctebâ Minôvî 
tarafından faksimile olarak 1957-1958’de Wiesbaden’de bastırılmıştır. 
Yine Ahmed Abdulhalim Atıyye tarafından da tahkikli neşri yapılmıştır 
(Dâru’s-Sekâfe li’n-Neşr ve’t-tevzî’, Kâhire). 
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4. İnkâzü’l-beşer mine’l-cebri ve’l-kader

Âmirî’nin, İnsanı mutlak hürriyet (kader) ve mutlak determinizm 
(cebr) problemi karşısında uyarma gibi bir başlıkla kaleme aldığı bu ese-
rin yazma nüshası Princeton Üniversitesi, no. 393b’de (s. 1-25), (filip 
nüshası no. 2163) kayıtlıdır. Adından da anlaşılacağı gibi Âmirî bu ese-
rinde kaza ve kader konusuna değinir. Bu eser Sahbân Halîfât tarafın-
dan, Resâilü Ebi’l-Hasan el-Âmirî içerisinde (s. 249-271) neşredilmiştir.

5. el-Fusûl fî meâlimi’l-İlâhiyye

Bu eserin yazma nüshası Süleymâniye, Esad Efendi 1933 no’lu bir 
yazmanın içerisinde (no. 6d) bulunmaktadır. Bu nüshadan istinsah edil-
miş bir başka nüshası da Tahran Merkez Kütüphanesi no. 535’te bulun-
maktadır. Yeni Platoncu bir filozof olan Proklus Diadikus’un, Kitâbu’l-
Îzâh fî Hayri’l-Mahz diye bilinen ve hataen Aristo’ya nisbet edilen Li-
ber De Causis adlı eserinin bazı değişiklikler ve ilavelerle İslâmîleştirme 
ameliyesine tabi tutulmuş yirmi fasıldan ibaret bir özeti durumundadır. 
Sahbân Halîfât bu eseri, Resâilü Ebi’l-Hasan el-Âmirî içerisinde neşret-
miştir (s. 345-379).

6. el-İbsâr ve’l-mubsar

İstanbul Hafîd Efendi’de bulunan bir nüshasının çalındığı, diğer bir 
nüshasının Dâru’l-Kütübi’l-Mısriyye, Teymûriyye kısmı, no. Hikmet 
98’de bulunduğu nakledilmektedir. Felsefe ve optikle ilgili olmasının 
yanı sıra bu eserde birçok kelam konularına da yer verildiği ifade edil-
mektedir. Sahbân Halîfât bu eseri, Resâilü Ebi’l-Hasan el-Âmirî içerisin-
de neşretmiştir.

7. et-Takrîr li evcühi’t-takdîr

Evrenin yaratılışı ve işleyişi hakkındaki hikmetler ve kader, hürriyet 
vb. konular hakkında yazılmış olan bu eserin yazma nüshası Brinston 
Üniversitesi no. 2163’de bulunmaktadır. Bu eseri de Sahbân Halîfât, 
Resâilü Ebi’l-Hasan el-Âmirî içerisinde (s. 303-341) neşretmiştir.

8. Ferrruhnâme-i Yûnân-ı (Kûyân-ı) düstûr

Bu eser Farsça’dır. Gazâlî’nin (505/1111) Nasîhatü’l-Mülûk’u tarzın-
da bir eserdir. Fihrist-i Edebiyât-ı Parsiyân’da Notices de Literatüre Parsie 
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adıyla kayıtlıdır (1909, s. 52). İngilizce tercümesi, The Persian Rivâyâts 
of Hormâyâr Framarz, (Bombay, 1932) adıyla yapılmıştır.

9. en-Nüsükü’l-‘aklî ve’t-tasavvufu’l-millî

Tevhîdî’nin el-Mukâbesâtı’nda “şerefli kelimeler” (s. 205-210), İbn 
Miskeveyh’in Câvidân Hırad’da “Min vesâyâ el-Âmirî ve âdâbihî” (s. 
347-373) başlıklarıyla, aynı şekilde Muhtasar Sıvânı’l-Hikme’de bu 
eserden yapılan alıntılar Sahbân Halîfât tarafından derlenerek Resâilü 
Ebi’l-Hasan el-Âmirî içinde (s. 470-502) neşredilmiştir.

10. Kitâb fi’l-hikme

Müctebâ Minôvî’nin tahmînî olarak Âmirî’ye nispet ettiği bu eserin 
yazma nüshası Süleymaniye, Esad Efendi no. 933’de bulunmaktadır. 
Eser felsefe ile ilgili bir eserdir.

 11. Ecvibetü’l-mesâil elletî süile ‘anhâ bi’n-Nîsâbûr

Bu eser ise adından da anlaşılacağı gibi Nîsâbûr’da bulunduğu sırada 
kendisine sorulan bazı sorulara verdiği cevaplarla ilgilidir.  

12. Kitâbu’n-nevâdir

Bu son iki eser, Hindistan Osmâniye Üniversite Kütüphanesi’nde 
no. 1411 (1r-5r) ve 1412 (6v-21v)’de Kayıtlı olup yazıları okunamaya-
cak derecede bozulmuştur.

13. Şerhu kitâbi’l-makûlât

Bu eserin bazı parçaları Mübahat Türker tarafından “el-Âmirî ve Ka-
tegorilerin Şerhleriyle İlgili Parçalar” (Araştırma Dergisi, III, s. 87-122) 
adıyla Türkçe ve Arapça olarak yayımlanmışsa da Sahbân Halîfât bun-
ların Resâilü Ebi’l-Hasan el-Âmirî içinde (s. 441-467) daha otantik bir 
neşrini yapmıştır.

14. Vesâyâ el-Âmirî

İçerisinde dînî ve ahlâkî bazı tavsiyeler bulunan bu eser ise Ayasofya 
kütüphanesi no. 1957’de kayıtlıdır.  

15. el-İbâne an- ‘ileli’d-diyâne

el-Emed s. 52’de zikredilen bu eser dinler arası karşılaştırmalarla ilgi-
lidir. Bu kitap günümüze ulaşmamıştır. 
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16. el-İrşâd li tashîhi’l-i’tikâd

Yine el-Emed s. 52’te zikredilen bu eserde metafizik, din felsefesi ve 
dinler tarihi ile ilgili meseleler tartışılmaktadır. Bu eser de maalesef gü-
nümüze ulaşmamıştır.

17. el-Ebhâs ani’l-ehdâs

el-Emed s. 54’te adı zikredilen bu eserin tabiat ilimlerine dair olduğu 
düşünülüp günümüze ulaşmamıştır.

18. el-Ebşâr ve’l-eşcâr

Âmirî’nin el-Emed’inde (s. 54) zikredilen bu eser de tabiat ilimlerine 
dair olup günümüze ulaşmamıştır. 

19. el-İtmâm li fedâili’l-enâm

el-Emed s. 52’de zikredilen bu eserin konusu da ilim-amel münase-
betidir ve bu eser günümüze ulaşmamıştır.

20. el-İnâye ve’d-dirâye

el-Emed s. 56’da adı geçen bu eserin konusu metafizik ve özellikle 
Aristo Metafiziğidir. Bu Eserde Âmirî, Tevhid inancı, Allah ve ahiret 
konusunda Aristo’nun fikirlerini çürütmeye çalışır. Bu eser günümüze 
ulaşmamıştır. 

21. et-Tevhîd ve’l-meâd

Âmirî’nin el-Emed s. 88’de geçen ifadelerinden bunun müstakil bir 
eser olduğu tahmin edilmektedir. Bu eser de maalesef günümüze ulaş-
mamıştır.

22. Şerhu Kitâbi’l-burhân li Aristûtâlîs:

Bu eser ise mantığa dair olup günümüze ulaşmamıştır. el-İbsâr’da bu 
kitaba iki defa atıf yapılmaktadır. 

23. el-İfsâh ve’l-îzâh

Âmirî, “Melekler ve Rûh oraya miktarı elli yıl olan bir günde yükselip 
çıkar.” (Meâric, 70/4) ayetinin açıklaması için el-Emed’de (s. 68) bu ki-
taba gönderme yapmaktadır. Bu eser de günümüze ulaşmamıştır. 
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24. Şerhu’n-nüsüki’l-‘aklî ve’t-tasavvufu’l-millî

Sahbân Halîfât, Âmirî’nin en-Nüsükü’l-Aklî adlı kitabını şerh ettiği, 
tedvin olunmamış bir eserinin olduğunu söylemektedir ve bu eser de 
günümüze ulaşmamıştır.

25. et-Tabsîr li evcühi’t-ta’bîr

Bu eserin adı da el-Emed s. 54’te zikredilmiş ve fakat günümüze ulaş-
mamıştır. 

26.  İstiftâhu’n-nazar

Bu eser de el-Emed s. 54’te zikredilmiş ve fakat günümüze ulaşma-
mıştır.

27. Tahsîlü’s-selâme ani’l-husr ve’l-‘usr

Yine bu eserin adı da el-Emed s. 54’te geçmekte fakat günümüze 
ulaşmamıştır. 

28. Fusûlü’t-teeddüb ve usûlü’t-tehabbub

Bu kitap da el-Emed s. 54’te zikredilmekte ve fakat günümüze ulaş-
mamıştır. 

29. el-Fusûlu’l-burhâniyye li’l-mebâhisi’n-nefsâniyye

el-Emed s. 54’te adı geçen bu eser ruhun metafiziğiyle ilgili olup gü-
nümüze ulaşmamıştır. 

30. Şerhu Kitâbi’n-nefs

31. Şerhu Usûli’l-mantıkiyye

32. Mesâil ve resâil vecîze

33. Ecvibetü’l-mesâili’l-müteferrika

34. Tefâsîru’l-musannefâti’t-tabîiyye

35. Kitâb fî ilmi’t-tasavvuf

Sadece adları zikredilen bu eserler de malesef günümüze ulaşmamış-
tır.

Burada sözü edilen eserler de göstermektedir ki Âmirî çok büyük bir 
İslam mütefekkiridir ve onun eserlerinin incelenmesi İslam düşüncesi 
açısından büyük bir önem arz etmektedir.
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V. EL-EMED ALE’L-EBED’İN MUHTEVÂSI

el-Emed ale’l-ebed, Fârâbî (338/950) ile İbn Sînâ (427/1037) arasın-
da yaşamış önemli bir filozof olan Ebu’l-Hasan el-Âmirî’nin günümüze 
ulaşan en önemli eseridir. Bir girişle yirmi fasıldan oluşan kitabın so-
nundaki bir ifadeden 375/985 yılında tamamlandığı anlaşılmaktadır. 
Muhtemelen Âmirî’nin kaleme aldığı son çalışma olması ve müellifin 
diğer eserlerinden birçoğunun (17 tanesinin) ismini vermesi açısından 
oldukça önemli bir eserdir. el-Emed, Dinler Tarihi’nin temel klasikle-
rinden biri olan ve ilgili disiplinde Farsça en eski eser olarak kabul edi-
len Beyânu’l-Edyân’a da kaynaklık etmiştir.

Eser, nefsin bedenden ayrıldıktan sonraki durumunu araştırmak 
amacıyla yazılmıştır. Âmirî’nin nefis, bilgi nazariyesi ve ahlaka dair gö-
rüşlerinin yanı sıra Grek felsefesi tarihine ilişkin orijinal bilgiler ihtiva 
etmekte ve dinler tarihi ile ilgili bazı bilgiler de içermektedir. Öldük-
ten sonra dirilme ve haşir konusunda İslam ve Yunan felsefesi arasında 
karşılaştırmalar yapmakta ve İslam’ın haşir ile ilgili görüşlerini ayrıntılı 
olarak anlatmaktadır. 

Eserin girişinde Âmirî, akıl sahipleri için bilgisizliğin mazeret sayıla-
mayacağını, oysa ölümden sonra ruhun ne olacağı gibi çok önemli bir 
hususta doyurucu bir eser bulunmadığını ve bu durumun bazı şüphe ve 
tereddütlere yol açtığını, bu yüzden bu konuyu açıklığa kavuşturmak 
için bu kitabı yazdığını söylemektedir.  

Âmirî ilim hakkındaki birinci fasılda, bilginin elde edilme yolları 
hususunda dört ayrı gruptan söz etmektedir: 

1) İlmin kaynağının sadece duyu organları ile idrak olduğunu kabul 
edenler, 

2) İlmin kaynağının sadece akılla idrak etme olduğunu kabul eden-
ler, 

3) Her ikisini de reddedenler, 

4) Her ikisini de kabul edenler. 

Âmirî bunlardan dördüncü grubun doğruya isabet ettiğini söyle-
mektedir. Ayrıca bu bölümde, felsefe kitaplarının çok muğlak ve sem-
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bolik ifadelerle dolu olduğundan söz edilmekte ve felsefe öğreniminin 
zorluğuna işaret edilmektedir. 

Eserin ikinci faslı Dinler Tarihi açısından önem arz etmektedir. Ni-
tekim bu bölümde Âmirî, devrin beşerî coğrafyası ile ilgili geniş bilgi 
vermekte ve beşerî coğrafya açısından ilimlerin doğuşundan, tarihin kı-
sımlarından, tufandan, Zülkarneyn’den, Tevrat’ın tercümesinden, dün-
yanın yaratılışından ve çeşitli târihî bilgilerden bahsetmektedir.

Üçüncü fasılda Âmirî, hikmetin beş sütunu olarak gördüğü Empe-
dokles, Pisagor, Sokrat, Platon ve Aristoteles’ten bahsetmektedir. Vahye 
dayanmadıkları halde onların inançlarının önemli ölçüde İslam’a uy-
gun olduğunu göstermeye çalışmaktadır.  Bu çerçevede kadim ilimlerin 
fayda ve değerini vurgulamak suretiyle bunların gerçekte yabancı ilim-
ler olmayıp, doğu menşeli olduklarını iddia etmekte ve felsefe ile pey-
gamberî gelenek arasında bağ kurmaya çalışmaktadır. 

Dördüncü fasılda ise onların âlem ve Tanrı konusundaki görüşlerini 
anlatmaktadır. Ona göre felsefe ilk defa Empedokles vasıtasıyla onun 
Lokman el-Hakîm’den aldığı hikmetin Yunan beldesine girmesi ile baş-
lamıştır. Ancak Âmirî, Empedokles’in Lokman Hekim’den aldığı öğre-
tiye sadık kalmadığını ifade etmektedir.

Genel olarak beşinci fasıldan itibaren ruhun çeşitli güçlere sahip ma-
nevî bir cevher olduğu açıklandıktan sonra onun ölümsüzlüğüne dair 
deliller serdedilmektedir. Duyulur ve akledilir âlemler arasındaki ilişki 
ve farklar belirtilerek özellikle bu ayrımın ahlâkî neticeleri üzerinde du-
rulmaktadır. Bu konuda kullanılan malzemenin önemli bir kısmı Ef-
lâtun’a ve Yeni Eflâtuncu doktrine dayanmaktadır. 

Bölümlerin muhtevalarına dair ayrıntılı bilgi verecek olursak beşin-
ci fasılda Âmirî Nefsin hisseden (hissî) ve akleden (nutkî) olmak üzere 
ikiye ayrıldığını; hisseden nefsin, ancak cismani organlarla fiillerini or-
taya koyduğunu veya bilgi elde ettiğini; akleden (nutkî) nefsin ise hem 
bilen hem de fiil gerçekleştirebilen özellikte olduğunu söylemektedir. 
İnsan doğasının beden, tabîî güçler ve hisseden nefis bakımından bü-
tün canlılar ile ortak olduğunu ve diğer bütün canlılardan akleden nefis 
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ile ayrıldığını, insan doğasının “insânî” diye vasıflanmasının ancak bu 
akleden nefis ile mümkün olduğunu ifade etmektedir. 

Altıncı fasılda ölümün her ne kadar görünürde acı ve karşılaşılmak is-
tenmeyen bir durum olsa da, gerçekte insanları efendilerine götüren bir 
geçit olduğunu, bundan dolayı akıllı bir kişinin ölümün gelmesinden 
korkmayacağını ve ölüm kendisine ulaştığı zaman da bundan endişe 
duymayacağını kaydetmektedir. Aynı şekilde bu kimsenin efendilerine 
katılmaya layık olmasının, ancak akleden nefisten sadır olan fiillerini 
düzelttikten sonra mümkün olduğunu ve bu fiillerin tamamının beş 
kısımda toplandığını zikretmektedir: 

Birincisi bir fikir oluşturma (el-hatra), sonra o fikri geliştirme (el-
fikra), sonra görüş haline getirme (er-ra’y) sonra inanma (el-i‘tikâd) ve 
en sonuncusu da o fikirde sebat etme (es-sebât)’dir. Bu çeşitlerden her 
birinin birisi faydalı (maslahat) diğeri zararlı (mefsedet) olmak üzere 
birbirine zıt iki hâletinin olduğunu, nitekim zekânın fikir oluşturmak 
(el-hatra) için yararlı, ahmaklığın (beleh) ise zararlı olduğunu; derin 
düşünmenin (tedebbür), görüş haline getirme (er-ra’y) için yararlı, ken-
dini beğenmişliğin (i‘câb) ise zararlı olduğunu; kıvrak zekâlı olmanın 
(fıtne) bir fikri geliştirmek (el-fikra) için yararlı, dikkat zayıflığının 
(gaflet) ise zararlı olduğunu; hakka tabi olmanın inanç (el-i’tikâd) için 
yararlı, fakat kötü dostları körü körüne taklit etmenin (et-taklîd) ise 
zararlı olduğunu ifade etmektedir.

Yedinci fasılda hakîm kişinin cinsel ilişki, yemek, lüks elbiseler giy-
mek gibi bedenî zevklere düşkün olmadığı için bu tür şeyleri ancak za-
ruri ihtiyaç duyduğu miktarda elde etmek istediğini; böyle bir insanın 
yöneticiliğe ve mala karşı da ilgi duymaktan kaçınması gerektiğini; özel-
likle bu kişinin düşünmek ve fikir üretmek için dikkatini bir noktada 
toplaması ve akleden nefsini bedenden ve bedenin ilgi duyduğu şeyler-
den bağımsız kılması gerektiğini zikretmektedir. Böyle bir kimsenin, 
ölüm geldiğinde ölümden sonra karşılaşacağı mükâfat ve hedeflemiş ol-
duğu yüce mertebeye yükselmeyi isteyerek bundan herhangi bir korku 
duymayacağını, bu nedenle o hakka uygun davranışlar sergilemesiyle 
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cesaret  (necde) sahibi, doğruluğuyla erdem (iffet) sahibi, kemaliyetiy-
le fazilet sahibi ve huzurlu bir kalp sahibi olacağını dile getirmektedir. 

Malı ve yöneticiliği ilmin ve hikmetin şerefine tercih eden veya cin-
sel ilişki ve rahatlığı Allah’a kulluk etmeye tercih eden kimsenin ise her 
ne kadar ölümün kaçınılmaz olarak geleceğinden emin olsa da ondan 
korkmaya ve ölümden asla kaçış olmayacağını bildiği halde can havliy-
le ondan kaçmaya müstehak olduğunu; dolayısıyla bu kimsenin ancak, 
ölümden daha fazla zarar vereceğine inandığı ölüm korkusundan ko-
runacağı kadar cesaret elde etmeye çalışacağını; ancak sakınması gere-
ken dünyevî lezzetlerden daha üstün olduğunu düşündüğü uhrevî lez-
zeti kaybetme korkusundan dolayı erdemli olmaya çalışacağını; böylece 
onun, aşırı korkaklığından kaynaklanan bir cesaret ve yine aşırı açgöz-
lülüğünden kaynaklanan bir erdem sahibi olmuş olacağını ve bundan 
dolayı onun, gerçek zâhidler ve yiğitler mertebesine erişmeye layık ol-
madığını ifade etmektedir. 

Sekizinci fasılda, insandaki akleden nefse özgü asil (şerîf ) fiillerin üç 
sınıfa ayrıldığını, bunlardan birisini akleden nefsin, bedenin iştirakiyle 
yerine getirdiğini ve bunun, içerde [kalpte, akılda] olanı açığa çıkar-
mak olduğunu; bunlardan ikincisini fikir gücüyle ortaya koyduğunu ki 
bunun da sonuçları elde etmek için öncülleri birleştirmek olduğunu; 
üçüncüsünü ise re’y gücüyle ortaya koyduğunu ki bunun da mümkün 
olan iki şeyden daha üstün olanını tercih etmek olduğunu kaydetme-
ktedir. 

Böylece akleden nefsin zatının her ne kadar birlik ile nitelendirilse 
de onun, kuvvetleri bakımından birçok olduğunu; kuvvetlerinin en ge-
nelinin, içerde olanı ifade etme gücü olduğunu; kuvvetlerinin en üstü-
nünün ise mümkün olan iki şeyden en üstün olanını tercih etme gücü 
olduğunu zikretmektedir. Bu güç ile akleden nefsin, yetkin olmayan 
(nâkısa) nefisleri yönettiğini, onlara ilim ve hikmet yaydığını ve aşa-
ma aşama onları erdemin zirvesine yükselttiğini söylemektedir. Akleden 
nefsin en yüksek mertebesinin nübüvvet (peygamberlik) mertebesi ol-
duğunu; akleden nefis ne zaman bu mertebeye ulaşma saadetine erişir 
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ve bu mertebede sebat ederse o zaman mukaddes ruh (rûhan mukadde-
seten) olarak isimlendirildiğini zikretmektedir.

Dokuzuncu fasılda kendisine gıpta edilecek mutlu (saîd) insanın, 
ister zayıf isterse güçlü olsun, iffetli, hakîm insan olduğunu; zemmedi-
len, mutsuz (şakî) kimsenin ise ister zengin isterse fakir olsun, cahil ve 
açgözlü insan olduğu ifadelerine yer vermektedir. Âmirî’ye göre güzel 
bir hayat, haysiyetli ve güvenli olarak geçen hayattır. Hikmeti ve iffeti 
tercih eden kimsenin haysiyetli ve güvenli bir hayatı elde edeceğini; aç 
gözlülüğün ve ahmaklığın başına bela olduğu kimse de bu iki hususu 
kaybederek güzel bir hayattan mahrum kalacağını zikretmektedir. 

İlmi ve hikmeti tercih eden, cömertliği ve adaleti seçen, iffetli olma-
da ve ibadette sebat gösteren, tevekkülde ve inançta ihlaslı olan kimse-
nin hürriyet ve adalet ile, hatta yüce gönüllülük ve asil ruhluluk ile ni-
telendiğini; ancak hikmete ve iffetli olmaya kin ve nefret gözüyle bakan 
-savaş ve insan öldürme vakıalarının en büyük sebebinin mal ve yöneti-
ciliğe olan aşırı istek olduğu bilinmesine rağmen- mal ve yöneticiliğe ise 
aşk ve muhabbet gözüyle bakan kimsenin ise sıkıntı çekmeye ve ruhsal 
çöküntüye müstehak olduğunu, apaçık bir hüsranda olduğunu ve rezil 
bir şekilde yok olacağını ifade etmektedir.

 Onuncu fasılda da ahlâkî konulara değinmektedir. İnsan tabiatının 
Allah’ın yaratmasıyla beden ve nefis olmak üzere iki cevherden meydana 
geldiğini; nefsin, kökeni itibariyle semâvî olduğunu ve bundan dolayı, 
hikmet ile mütekâmil hale geldiğinde ulvî âlemin özlemini çektiğini; 
bu iki cevherden diğeri olan bedenin ise kökeni itibariyle yeryüzüne 
ait (ardî) olduğunu ve bundan dolayı da bedenin, şehvet ile dengelerini 
yitirdiğinde süflî alemi arzu ettiğini kaydetmektedir. 

O halde nefsin, özlemini çektiği şeye layık olması için insanın mut-
lak iyi (hayr) olandan ayrılmaması, bedenin arzu ettiği şeye meyletme-
mesi için de mutlak kötü olan şeylerden sakınması gerektiğini; onun 
fiillerinden birisi iyi olmayan bir tarzda gerçekleştiği zaman geri kalan 
diğer bütün fiillerinin onu yüz karası olmaktan ve kepazelikten koruya-
mayacağını; aksine yapmış olduğu bu kötü fiilinden dolayı onun gayre-
tinin beyhûde ve yapmış olduğu bütün amellerin boşa çıkmış olacağını;  
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çünkü insanın, şer olan bir fiili gerçekleştirmekle nefsini ihmal etme-
sinin, onu, kaçınılmaz bir şekilde daha büyük bir kötü fiili gerçekleş-
tirmeye sevkedeceğini; dahası bu kimsenin o tek kötü fiilinden dolayı 
üstatlara, atalara, mümtaz şahsiyetlere, yöneticilere, mescitlere ve ibadet 
edilen diğer mekanlara, vahye ve âyetlere hürmet göstermeyi terk ede-
cek kadar aşırı pervasız ve kafasının dikine giden bir noktaya geleceğini 
ve böylece o kimsenin kutsal olan hiçbir şeye saygısının kalmayacağını 
ifade etmektedir.

On birinci fasılda hikmet, doğruluk, adalet ve cömertlik gibi iyi olan 
bazı şeylerin mutlak iyi; fakat zenginlik, yöneticilik, güzellik ve güç gibi 
iyi olan bazı şeylerin de şartlı (mukayyed) iyi olduğunu kaydetmekte-
dir. Zenginlik, yöneticilik, güzellik ve güç gibi şeylerin ne zaman öv-
güye değer bir tarzda kullanılırsa o zaman iyi olarak nitelendirildiği-
ni; bununla birlikte onlar ne zaman kınanması gereken bir tarzda kul-
lanılırsa o zaman da kötü olarak nitelendirildiğini zikretmektedir. 

Çünkü zenginlik, yöneticilik, güzellik ve güç gibi şeyler ne zaman 
ilâhi şeriatın gerektirdiği şekilde himaye edilirse o zaman, nefs-i natı-
kaya izafetle, onu, faziletin (keramet) kaynağına yükselten kanatlar me-
sabesinde olurlar. Ne zaman da ilâhî şeriatın gerektirdiği şekilde hima-
ye edilmezse tam zıttı gerçekleşir. Bunun sebebi, onların, bizatihi talep 
edilen şeyler olmayıp aksine bizim, bu dünyayı imar ederek, Allah’ın 
halifesi görevini güzel bir şekilde yerine getirmemizde bize yardımcı ol-
ması dolayısıyla talep edilen şeyler olmasıdır. Nasıl ki beste, nağmeli 
sesleri güzelleştiriyorsa aynı şekilde ilâhî şeriatın da bu şeylere yüksek 
bir rütbe ve iyilik vasfı kazandırdığı ifadelerine yer vermektedir. 

On ikinci fasılda bir şeyin başka şeye etki etmesinin dört şekilde ola-
bileceğini zikretmektedir. Bunlar:

1) Cisimlerin cisimlere etki etmesi. Mıknatısın demire etki etmesi 
örneğinde olduğu gibi.

2) Nefislerin cisimler üzerinde etki etmesi. Kem göz (‘ayn) ve rukye 
örneğinde olduğu gibi.

3) Nefislerin nefisler üzerinde etki etmesi. Vaaz ve nasihat gibi.
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4) Cisimlerin nefisler üzerinde etki etmesi. Davul sesi ile işitme ara-
sındaki ilişki gibi. 

Bazı insanların, salih kimselerin yapmış oldukları duaların, sihir ve 
rukyenin etkilerini inkâr ettiklerini ve onların tesadüfler ve âmiyâne 
aldatmacalar olduğunu ve bu gibi şeylerin aslı ve gerçekliği olmadığını 
iddia ettikleri ifadelerine yer vermektedir. Halbuki bütün dini önderle-
rin büyük çoğunluğunun duaya teşvik ettiklerini, rukye ile şifa bulma-
ya çalıştıklarını, sihirden Allah’a sığındıklarını ve bütün bunları inkâr 
edenleri, özellikle samimi duaların bereketini inkâr edenleri ahlaksız 
olarak nitelendirdiklerini kaydetmektedir. Daha sonra ise metafizikçi 
filozofların dua ve sihrin mahiyeti hakkındaki ifadelerine geniş bir yer 
vermektedir.

On üçüncü fasılda geometri meseleleri hakkında eğitim görüp da-
ha sonra metafizik ilimleri elde eden her insanın, geometrinin temel 
prensiplerini, metafizik meseleleri izah (takrîr) etmede kullandığını ve 
geometrinin bütün temel prensiplerinin, salih kullarına, Allah (c.c.)’ın 
yaratmasının büyüklüğünü ve Allah’ın süflî ve ulvî âleme nüfûz etmiş 
olan kudretini gösteren alametler ve deliller olduğunu iddia ettiğini söy-
lemekte ve böyle bir kimsenin geometriyle ilahi meseleleri izah etmesi-
ne bazı örnekler vermektedir. Daha sonra ise fizik (tabîîyye) meseleleri 
hakkında eğitim görüp daha sonra metafizik ilimleri elde eden kimse-
nin de fiziğin temel prensiplerini, metafizik meseleleri izah (takrîr) et-
mede kullandığını; fiziğin bütün temel prensiplerinin, akıl sahiplerine, 
Kur’ân’ın işarette bulunduğu aklî meselelere delalet eden alametler ol-
duğunu ileri sürdüğünü söylemekte ve buna dair örnekler vermektedir.

On dördüncü fasılda tıpkı ateşin kızgın demire nüfuz etmesi gibi 
eğer akleden nefis de bedene nüfuz eden bir cevher ise ve hisseden ruh 
da tıpkı ısının sıcak suda yayılması gibi bedenin her tarafına yayılan bir 
ışınlanma (işrâk) ise o halde akleden nefsin beden olmaksızın bizâtihî 
kâim olmaya elverişli olabilmesi gerektiğini ve fakat hisseden rûhun da 
beden olmaksızın bizâtihî kâim olmaya elverişli olamaması gerektiğini 
zikretmektedir. Daha sonra ise ölümden sonra akleden ve hisseden ru-
hun halinin ne olacağına dair açıklamalara yer vermektedir.
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On beşinci fasılda akleden nefsin her ne kadar aklın ışığını elde etse 
de dinin yönlendirmesi ve hikmet ışığının yardımı olmadığı müddetçe 
yalnızca akıl ile ulvî âleme muttali‘ olacak güce sahip olmadığını, dola-
yısıyla o, dinin ve hikmetin ışığına da sahip olduğunda rûhânî varlık-
ların kökeni olan melekût-u a’lâya yükselmiş olacağını zikretmektedir. 
Nasıl ki ekilen bitkilerin tohumlarındaki tabiî kuvvet ortaya çıkaracağı 
bütün çiçek ve meyveleri tazammun etse ve fakat onları ortaya çıkarma 
hususunda, gübreleme ve toprağı işleme gibi durumlarda çiftçinin yar-
dımından müstağni olamıyorsa, aynı şekilde akleden nefsin de, ortaya 
çıkaracağı fazilet çiçeklerini zâtî nuruyla tazammun etse de onun, bun-
ları bilfiil ortaya çıkarma hususunda dinin prensipleri ve hikmet sana-
tından müstağni olamayacağını ifade etmektedir.

On altıncı fasılda filozofların, kendi geometri prensiplerine göre âle-
mi yüce (a’lâ) ve aşağı (esfel) olmak üzere ikiye ayırdıklarını; Allah’u Te-
ala’nın, üst âlemi, rûhânî canlılarla –ki onlar, farklı mertebelerdeki me-
leklerdir- süslediğini; alt âlemi ise cismânî canlılarla –ki bunlar, çeşitli 
türlerdeki canlılardır- doldurduğunu ifade ettiklerini; ve aşağı âlemin, 
büyüklüğüne rağmen, yüce âlemin ortasına yerleştirildiğini ve onun 
cevherinin de yüce âlemin cevherinin tabanı konumunda olduğunu 
ifade ettiklerini kaydetmektedir. Daha sonra ise filozofların, ulvî âlemin 
yaratılışı hakkındaki açıklamalarına yer vermektedir. 

On yedinci fasılda Âmirî, fizikçilerden (tabîiyyûn) bir grup ve cedel-
cilerden bir fırkanın, akleden nefsin hisseden ruh olduğunu ve onun, 
belirli bir denge içerisinde dört karışımın (el-ahlâtu’l-erba‘a) kaynaşma-
sı ile meydana geldiğini iddia ettiklerini ve onlara göre akleden nefsin, 
bedenin yok olmasından sonra bizâtihî kâim olmaya elverişli bir cevher 
olmadığı ifadelerine yer vermektedir. Daha sonra ise metafizikçi filozof-
lar ve dinlere mensup insanların (erbâbü’l-milel) büyük çoğunluğunun 
fizikçi ve cedelcilerin bu inançlarına karşı çıktıklarını ve tıpkı gülün 
içerisindeki gülsuyu, kristal içerisindeki ışık ışını, inek sütü içerisindeki 
yağ ve kızgın demir içerisindeki ateşte olduğu gibi, akleden nefsin, ha-
kikatte bu insan bedeninin özü, esası (sülâle) olduğuna ve onun, elde 
edilmiş ilimler ve kazanılmış hikmetler için bir mahal olduğuna inan-
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dıklarını zikretmektedir. Devamında ise metafizikçi filozofların bu ko-
nuyla ilgili görüşlerine yer vermektedir. 

On sekizinci fasılda akleden nefsin bilme (âlime) gücüne göre en iyi 
halinin, inançlarındaki kesin bilginin doğruluğunu araştırması; yapma 
(âmile) gücüne göre en iyi halinin ise istediklerindeki hakiki güzelliği 
araştırması olduğunu zikretmektedir. İnandığı şeyin doğruluğuyla ve 
istediği şeyin güzelliğiyle sevinç duymayan her nefsin, hayvânî (behîmî) 
bir yapıya; inançlarında doğru yerine yalandan hoşlanan ve istedikle-
rinde iyi olanın aksine kötü olandan hoşnutluk duyan her nefsin de 
vahşî (sebu‘î) bir yapıya sahip olduğunu kaydetmektedir. Bütün inan-
dıklarında kesin doğrunun sevdalısı olan ve istedikleri her şeyde gerçek 
güzelliğin peşinden koşan nefsin ise melekî bir yapıya sahip olduğunu, 
durumların sürekli değişmesine maruz kalan nefsin de bazı koşullar-
da doğruyu, iyiyi tercih ederken, bazı koşullarda ise yalan ve kötüden 
hoşnutluk duyduğunu ifade etmektedir. Daha sonra insanın bütün bu 
mertebelerdeki halinden ve psikolojisinden bahsetmektedir. 

On dokuzuncu bölümde Maddeciler’in, Stoacılar’ın, Meşşâîler’in, 
Hindular’ın, Müslümanlar’ın, Mu’tezile’nin ve çeşitli İslam fırkalarının 
ahiret hayatı ve ceza-mükafat konusundaki görüşleri özetlendikten son-
ra genel İslâmî anlayış tahlil edilerek onun İslam dışı görüşlere olan 
üstünlüğü dile getirilmeye çalışılır. Bu meyanda Âmirî Yaratıcı’yı kabul 
eden herkesin ebedî mükâfatı da kabul ettiğini, fakat onu inkâr eden-
lerin yalnızca, ibadet kuralları kendilerine ağır gelen ve inançlı insanlar-
dan ayrılan kirli Materyalistler (Dehriyye) olduğunu ifade etmektedir. 
Fakat onların, sapkınlıklarını herhangi bir delile dayandırmayıp, aksine 
iddialarında karmakarışık bir yol izlediklerini ifade etmekte ve ardından 
onların halini anlatan şu ayet-i kerimeye yer vermektedir:“Dediler ki: 
Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak 
zaman helâk eder. Bu hususta onların hiçbir bilgisi de yoktur. Onlar sadece 
zanna göre hüküm veriyorlar.” (Câsiye, 45/24)

Mükâfatın (sevâb) gerekli olduğunu kabul edenler arasında ise onun 
mahiyeti hususunda büyük bir ihtilaf ortaya çıktığını; Stoacılar’ın 
(Revâkiyyîn) bu konu hakkında ruh ve bedenlerin göç ettiğini (tenâ-
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süh) ileri sürdüklerini; kötü nefislerin, hayvanların ve böceklerin şekli-
ne bürüneceğini ve böylece kötülükleri nispetinde kendilerine alçaklık 
ve rezilliğin iltihak edeceğini iddia ettiklerini; daha sonra ise onların, 
insan yapısına geri döneceklerini, doğruluk ve dürüstlüğü benimseye-
ceklerini ve böylece kesin kurtuluşu elde edeceklerini ve üst âlem için 
münasip olacaklarını iddia ettiklerini kaydetmektedir. Daha sonra ise, 
Aristocular’ın (el-Meşşâiyyûn) Stoacılar’a karşı çıktıkları ifadelerine yer 
vermekte ve çeşitli İslam fırkalarının ahiret hayatı, ceza-mükafat konu-
sundaki görüşleri özetlendikten sonra genel İslâmî anlayış tahlil ederek 
onun İslam dışı görüşlere olan üstünlüğünü dile getirilmeye çalışılmak-
tadır. 

Sonuncu fasıl olan yirminci fasılda ise insanın kainat içinde işgal 
ettiği önemli mevki karşısında mükellef tutulmasının hikmeti üzerin-
de durulmaktadır. Buna göre insan varlık mertebeleri çizgisinde rûhânî 
varlıklarla hayvanlar arasında yer aldığı için ilâhî mükâfât veya cezâya 
(va’d ve vaîd) muhatap olmuştur. 

Eser yetmiş üç fırka hadisinin özgün bir yorumuyla sona ermektedir. 
Bu yoruma göre insanlar tercih etmiş oldukları yaşam tarzlarına istina-
den üç sınıfa ayrılmaktadır: 

1) Hükümdarlar (mülûk), 

2) Halk (sûga), 

3) Ayak takımı (hula‘â). 

Sonra bu üç sınıf insanın her biri de amaçları bakımından dört gru-
ba ayrılmaktadır: 

1) Lezzet peşinde koşan, 

2) Servet peşinde koşan, 

3) Riyâset (yöneticilik) peşinde koşan, 

4) Övgü peşinde koşan. 

Sonra bu on iki gruptan her biri de ahlaki tutumlarına (mezhep) gö-
re üç gruba ayrılmaktadır: 

1) Tuzak (mekr) ve hîle (hadîa), 
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2) Zorlama (kahr) ve üstünlük (galebe), 

3) Görenek (resm) ve gelenek (sünnet).

Sonra bu otuz altı gruptan her birinin de ya mezhebini açık bir şe-
kilde ilan ettiğini ya da gizlediğini; böylece bu dünyayı âhirete tercih 
eden grupların sayısının yetmiş ikiye ulaştığını ifade etmektedir. Fırka-i 
nâciyeye (kurtuluşta olan fırka) gelince, onların, fazilet peşinde koşmayı 
yegâne amaç haline getirmiş kimseler olduğunu, fakat hakikatte bun-
ların sayısının oldukça az olduğu ifadelerine yer vermektedir.  

       Yakup KARA

 12.12.2012

 Üsküdar



VI. TERCÜME VE ARAPÇA DİZGİDE  
TAKİP EDİLEN YÖNTEM

Tercümede Süleymâniye kütüphanesi Servili bölümü, no. 179, va-
rak 75b-110a’da bulunan ve bilinen yegane müstensih nüshası esas alın-
mıştır.

Metnin tercümesi ve Arapça dizgisi esnasında takip edilen esaslar 
şöyle sıralanabilir:

1. Metinde geçen ayet, hadis, özlü sözler, alıntılar ve eser adları 
tercümede italik harflerle belirgin hale getirilmiştir.

2. Arapça aslında yer almayan fakat okuyucuya yardımcı olması 
için bizim tercümede koyduğumuz fasıl başlıkları köşeli parantez içinde 
[…] verilmiş ve böylece ana metinden ayrı olduğuna işarette bulunul-
muştur. 

3. Varak numaraları varak sayfalarının sonunda köşeli parantez 
içinde verilmiştir. Mesela [76أ]  sembolü 76. varakın ilk sayfasının (ön 
yüzü) bittiğine dair bir işarettir. Varakın diğer sayfası (arka yüzü) ise 
-karşısındaki say  ,”أ“ sembolüyle gösterilmiştir. Yani ilk sayfalar [76ب]
falar ise  ”ب“ sembolüyle gösterilmiştir.

4.  Arapça metinde eksiklik olan yerlerde, bağlamdan, gelebilece-
ğini düşündüğümüz ifadeler tercümede köşeli parantez […] içerisinde 
verilmiştir. 

5.  Metinde geçen ve meşhur olmayan şahıs, fırka, mezhep ve kabi-
leler hakkında kısa bilgi verilmiş, anlaşılması zor kelimeler ve kavramlar 
dipnotta kısaca açıklanmıştır. 

6.  Hem Arapça metin hem de tercümesi paragraflandırılmış ve 
metinde yer almayan ve bizim tarafımızdan metne ilave edilen her bilgi 
köşeli parantez […] içerisinde verilmiştir.

7.  Esas aldığımız yazma nüshada “sallallâhu aleyhi ve selem” dua 
cümlesi kimi yerde “صلعم” şeklinde, kimi yerde ise  ”علسم“şeklinde 
geçmektedir. Biz, birliği sağlamak için bu dua cümlelerini ”ملسو هيلع هللا ىلص“ şek-
linde göstermeyi tercih ettik. Aynı şekilde Sahabi ve Peygamber isimle-
rinden sonra “aleyhi’s-selam” dua cümlesi yazmada ”علم“ şeklinde yer 
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almaktadır. Biz bu dua cümlelerini de daha anlaşılır olması için ”�“ 
şeklinde göstermeyi tercih ettik.

8.  Arapça metinde ayetler çiçekli parantez ﴾…﴿ içinde verilmiş ve 
hadis metinleri ise tırnak «…» içerisine alınmıştır. Şahıslara ait kaviller 
ise iki noktadan sonra tırnaksız olarak aktarılmıştır.

9.  Arapça metinde lüzum görüldüğü yerlerde başkasına ait söz, 
özellikle belirtilmek istenen terim ve kelimeler için üst çift tırnak “…” 
işareti kullanılmıştır.

10. Eser isimleri Arapça metinde bold (koyu) olarak yazılmıştır.

11. Tercüme için ayrıntılı bir kavramlar, terimler, şahıs, eser, fırka, 
mezhep ve yer isimleri indeksi hazırlanmış eserin sonunda okuyucunun 
hizmetine sunulmuştur.

12. Tercümede anlaşılır ve akıcı bir üslup kullanılmaya gayret gös-
terilmiş ve gerekli görülen yerlerde klasik terminoloji gerekli görülen 
yerlerde de modern terminoloji kullanılmıştır. 

13. Eserin adının, “Kitâbu’l-emed ale’l-ebed” isminin lafzına ve ese-
rin muhtevasına uygun olarak “Sonsuzluk Peşinde” diye Türkçe’ye ter-
cüme edilmesi uygun görülmüştür.  

       Çeviren
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KİTÂBU’L-EMED ALE’L-EBED

SONSUZLUK PEŞİNDE

Yazan

Ebu’l-Hasan Muhammed b. Yûsuf el-Âmirî
Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun



كتاب األمد على األبد

تصنيف 
أبي الحسن محمد بن يوسف العامري

رحمة الّل عليه



[GİRİŞ]

Bismillâhirrahmânirrahîm

O’na güvenir O’na itimad ederim.

Rubûbiyyetini bilme kapılarını bize açan, O’nu birlemede ihlas-
lı olma yolunu bize gösteren, dinden çıkmamızı ve emrinde şüpheye 
düşmemizi engelleyen, kullarının en hayırlısı ve resullerinin sonuncusu 
olan Muhammed –salât ve selâm onun ve samimi, pâk ailesinin üzerine 
olsun- vesilesiyle bizi irşad eden Allah’a hamd-u senâlar olsun.

Allah (c.c.) beni, aklî meseleleri izah eden çeşitli kitaplar yazmaya 
muvaffak kıldı. Ben bu kitapları, teorik kavramları tesis etme husu-
sunda akıl sahiplerine yardımcı olmak amacıyla yazdım. Bu kitaplar 
şunlardır: 

[1] el-İbâne an ileli’d-diyâne (Dînin Sebepleri Üzerine)
[2] el-İ’lâm bi menâkibi’l-İslâm (İslam’ın Üstünlüklerini Beyan 

Etme)
[3] el-İrşâd li tashîhi’l-i’tikâd (İ’tikâdı Sahih Kılmak İçin Kılavuz)
[4] en-Nüsükü’l-aklî ve’t-tasavvufu’l-millî (Aklî Dindarlık ve Dînî 

Tasavvuf )
[5] el-İtmâm li fedâili’l-enâm (İnsanoğlunun Erdemlerini 

Tamamlama)
[6] et-Takrîr li evcühi’t-takdîr (İlâhî Takdirin Çeşitli Yönlerini 

Tesbit Etmek)
[7] İnkâzü’l-beşer mine’l-cebr ve’l-kader (İlâhî Takdir ve Zorlama 

Problemi Karşısında İnsanı Uyarma)
[8] el-Fusûlü’l-burhâniyye li’l-mebâhisi’n-nefsâniyye (Psikolojik 

Konulara Dair Burhânî Deliller)
[9] Fusûlü’t-teeddüb ve usûlü’t-tehabbub (Terbiyeli Olmanın Ana 

Hatları ve Sevimli Olmanın Temel Prensipleri)
[10] el-İbşâr ve’l-işcâr (Bitkilerin ve Ağaçların Yetiştirilmesi 

Hakkında)
[11] el-İfsâh ve’l-îzâh (Açıklığa Kavuşturma ve İzah Etme)
[12] el-İnâye ve’d-dirâye (İhtimam ve Kavrayış)
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بسم الّل الرحمن الرحيم

وبه ثقتي وعليه اعتضادي.

الحمــد لّل الــذي فتــح لنــا أبــواب العلــم بربوبيتــه، ودلنــا علــى اإلخــاص 
بتوحيــده، وجنّبنــا اإللحــاد والشــك فــي أمــره، وأرشــدنا بخيــر عبــاده وخاتــم 

رســله محمــد صلــى الّل عليــه وعلــى الطيبيــن والطاهريــن مــن آلــه.

وبعــد فــإن الّل جــل جالــه لّمــا وّفقنــي لتصنيــف الكتــب المفتنّــة فــي 
إيضــاح المعانــي العقليــة، قصــدا لمعونــة ذوي األلبــاب علــى تقريــر المعالــم 

النظريــة، ويّســر لــي التأليــف فــي:

 اإلبانة عن علل الديانة؛
 وفي اإلعام بمناقب اإلسام؛ 

وفي اإلرشاد لتصحيح االعتقاد؛ 
وفي النسك العقلي والتصّوف المّلي؛

 وفي اإلتمام لفضائل األنام؛
 وفي التقرير ألوجه التقدير؛ 

وفي إنقاذ البشر من الجبر والقدر؛
 وفي الفصول البرهانية للمباحث النفسانية؛

 وفي فصول التأّدب وأصول التحّبب؛
 وفي اإلبشار واإلشجار؛

 وفي اإلفصاح واإليضاح؛ 

وفي العناية والدراية؛
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[13] el-Ebhâs ani’l-ahdâs (Tabiat Olayları Hakkında İncelemeler)
[14] İstiftâhu’n-nazar (Teorik Düşünmeye Başlangıç)
[15] el-İbsâr ve’l-mubsar (Görme ve Görünen)
[16] Tahsîlü’s-selâme mine’l-husr ve’l-üsr (Kabızlık ve İdrar Yolları 

Hastalığından Kurtulmanın Yolları)
[17] et-Tabsîr li evcühi’t-ta’bîr (Rüya Tabiri Hakkında Klavuz)

Bunun dışında, veciz risaleler, çeşitli dînî sorulara cevaplar, temel 
mantık prensiplerini açıklama, fizik eserlerini yorumlama ve hükümdar 
ve önde gelen devlet adamlarına ithafen yazdığım Farsça eserlerim de 
vardır. Nihayetinde bu eserlerin çeşitli beldelerde yayıldığını ve müm-
taz şahıslar tarafından tercih edildiğini gördüm. 

Ayrıca insanın ölüp, ruhunun bedeninden ayrılmasının ardından 
kıyâmet günü haşrolunup mahşer gününde tekrar diriltilmesine kadar 
geçen süreçteki halinin ne olacağından, akıl sahibi bir insanın bîhaber 
olmasının mazur görülemeyeceği, aksine derinliğine bilmesinin övgüye 
değer olduğu kanaatindeyim. Fakat çeşitli ilim dallarına mensup hiç-
bir musannif bu alanda açık bilgiler veren herhangi bir eser kaleme al-
mamıştır. Halbuki bu alanda sapkınların (mülhidîn) sahte görüşleri, 
naturalistlerin/tabiatçıların (tabîiyyîn) itirazları, kelamcıların (mütekel-
limîn) şüpheleri ve din düşmanlarının saldırıları oldukça artmıştır. 

Bu gibi sebeplerden dolayı, sırf bu konuyu açıklayan, açık ve güve-
nilir delillerle desteklenmiş bir kitap yazmam için Allah’tan bana yol 
göstermesini istedim. Söz konusu kitabı da “Kitâbu’l-Emed ale’l-ebed” 
olarak isimlendirdim ve onu yazmakla yüce Allah’ın sevabını elde et-
mek istedim. Bu kitabı okuyan kimsenin her bölümde ayrı ayrı durup 
üzerinde düşünmesi, iyi anlaması ve birinin içeriğini iyice anlamadan 
diğerine geçmemesi için de onu bölümlere ayırdım.

Şimdi ben, bu kitabı inceleyen ve burada sunulan görüşler üzerinde 
araştırma yapan herkesten, buradaki eksiklikleri ve hataları düzeltmek 
için bütün zihni potansiyelini kullanmasını ve bu kitapta doğru ve sağ-
lam tespitlerle karşılaştığında da benim hakkımda hüsnü zan besleme-
sini ve benim için hayır duada bulunmasını rica ediyorum. Çünkü bu 
mesele üstesinden gelinmesi zor ve derin bir meseledir. Beşeri noksanlık 
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 وفي األبحاث عن األحداث؛
 وفي استفتاح النظر؛

 وفي اإلبصار والمبصر؛ 
وفي تحصيل السامة من الُحصر واألُسر؛

 وفي التبصير ألوجه التعبير

ــة  ــة[ المتفرق ــة المســائل ]الديني ــزة، وأجوب  وغيرهــا مــن الرســائل الوجي
ومــا  الطبيعيــة،  المصنفــات  وتفاســير  المنطقيــة،  ]76أ[  األصــول  وشــرح 
اســتتّب لــي تأليفهــا باســم األمــراء والرؤســاء بالفارســية، ووجــدت هــذه 

المؤلفــات منتشــرة فــي البــاد، ومقبولــة عنــد أفاضــل العبــاد. 

ثــم علمــت أن معرفــة اإلنســان بحالــه بعــد موتــه وعقيــب مفارقــة روحــه 
لجســده إلــى أن يحشــر فــي القيامــة ويبعــث فــي النشــأة اآلخــرة، يعــّد مّمــا 
ال يُعــذر العاقــل فــي جهلــه، ويســتحّب أن يوقــف علــى كنهــه؛ وليــس يوجــد 
لطبقــات المصنّفيــن كتــاب يتضّمــن تحقيــق هــذا الفــّن،  وقــد كثــرت فيــه 
ُشــُبهات الملحديــن واعتراضــات الطبيعييــن وشــكوك المتكّلميــن ومطاعــن 

أعــداء الديــن.

اســتخرت الّل تعالــى فــي تصنيــٍف مجــّرٍد لنعتــه، مؤيَّــد باألدلِّــة الواضحــة 
يته “كتــاب األمــد علــى األبــد”، وتحّريــت بــه ثــواب  الصادقــة عليــه، وســمَّ
الناظــر بفهمــه علــى تأّمــل كل  األحــد الصمــد. وجعلتــه مفّصــا ليقــف 
فصــل منــه علــى حدتــه، وال يتجــاوزه إلــى الــذي  يتلــوه إال بعــد اإلحاطــة 

بمضمونــه.

 وأنــا اآلن متشــّفع إلــى كل مــن نظــر فيــه، وتتّبــع حقائــق معانيــه أن 
يصّحــح بكمــال عقلــه مواضــع الخلــل منــه ومواقــع الزلــل فيــه، ويحســن 
وجــده  فيمــا  دعائــه  لصالــح  ويؤّهلنــي  صحيحــا  ألفــاه  فيمــا  الظــّن  بــي 
 قويمــا، فإنــه بــاب يــدّق مأخــذه ويصعــب اإلقــدام عليــه، والنقــص البشــري

5

10

15

20



│8 [GİRİŞ] - Sonsuzluk Peşinde

yaradılışımıza hâkimdir ve doğal zayıflık akıllarımıza baskın çıkmak-
tadır. “Başarı, çalışma ölçüsüncedir” “Her şahıs için kazandığı vardır” 1 
“Allah güzel iş yapanların mükâfatını zayi etmez”2 ve O (c.c.) kullarının 
hallerini bilmekte ve görmektedir.
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مســتول علــى جبّلتنــا، والضعــف الطبيعي مســتحوذ علــى عقولنا. و“التوفيق 
اكتســب﴾، و﴿الّل ال يضيــع أجــر  مــا  امــرئ  بقــدر االجتهــاد”، و﴿لــكل 

المحســنين﴾ وهــو عــّز اســمه بأحــوال عبــاده خبيــر وبصيــر.



BİRİNCİ BÖLÜM 

[BİLGİNİN KAYNAĞI: DUYULAR MI, AKIL MI?]

Allah (c.c.) âyet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: “Dinleyip de sözün 
en güzeline uyan kullarımı müjdele!”3 Hz. Peygamber’in (s.a.s) de şöyle 
buyurduğu rivayet edilmiştir: “İlim çoktur, bu yüzden siz her şeyin en 
güzelini alınız.”4 Hz. Ali’nin (r.a) de şöyle söylediği nakledilmektedir: 
“Her şahsın değeri, sahip olduğu kıymetli bilgiye göredir.”5 ve “Kişi bilme-
diğinin düşmanıdır.”6 

İnsanların, bilginin elde edilme yolları [kaynağı] hususunda dört 
farklı gruba ayrıldıklarını görüyoruz.

[1] Duyularla algılamanın bir gerçekliği bulunduğunu kabul eden 
ve fakat akılla tasavvur edilen mefhumların hiçbir gerçekliği bulunma-
dığını savunanlar. 

[2] Akılla tasavvur edilen mefhumların gerçekliğinin bulunduğunu 
kabul eden ve fakat duyularla algılamanın hiçbir gerçekliğinin söz ko-
nusu olmadığını savunanlar.

[3] Ne akılla tasavvur edilen mefhumların ne de duyularla algılama-
nın herhangi bir gerçekliğinin söz konusu olabileceğini savunanlar.

[4] Hem akılla tasavvur edilen mefhumların hem de duyularla algı-
lamanın gerçekliğinin bulunduğunu kabul edenler.

Şüphesiz ki hissî öğelerin salt akılla idrak edilmesi imkânsızdır. Eğer 
hissî öğeler salt akılla idrak edilebilir olsaydı hissî güçler fuzuli ve ge-
reksiz olurdu. Aynı şekilde aklî mefhumların da hissî güçler ile idrak 
edilmesi imkânsızdır. Eğer aklî mefhumlar hissî güçler ile idrak edile-
bilir olsaydı salt akıl fuzuli ve gereksiz olurdu. Hem aklî hem de hissî 
güçlerin bilgi elde etmede bir gerçekliği bulunmasaydı, o zaman bü-
tün duyular ve akıllar boş, faydasız ve anlamsız olurdu. Böylece ortaya 
çıkmıştır ki bu dört farklı gruptan doğruya isabet edeni, her iki sınıfı 
da kabul eden, yani hem akılla tasavvur edilen mefhumların hem de 
duyularla algılamanın bilgi elde etmede gerçekliklerinin bulunduğunu 
kabul eden gruptur.
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الفصل األول 

ــر عبــادي الذيــن يســتمعون القول  قــال الّل تعالــى فــي محكــم كتابــه: ﴿فبّشِ
فيّتبعــون أحســنه﴾. وروي عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أنــه قــال: « العلــم كثيــر، فخــذوا 
ــال: ــه ق ــي � أن ــام األجــل عل  مــن كل شــيء أحســنه.» وحكــي عــن اإلم

« قيمة كل امرٍئ ما يحسنه»، ] 76ب[ « والمرؤ عدوٌّ ِلما جهله ». 

ثم وجدنا طبقات الناس يفتنّون في أبواب المعارف إلى فرق أربع:

منهــم مــن يعتقــد أن للمــدَرك الحســي حقيقــة وليــس للمتصــّور العقلــي 
حقيقــة؛ 

ومنهــم مــن يعتقــد أن للمتصــّور العقلــي حقيقــة وليــس للمــدَرك الحســي 
حقيقة؛ 

ومنهم من ينفي الحقيقة رأسا للحسيات والعقليات معا؛

ومنهم من يثبت الحقيقة للصنفين جميعا. 

وليــس يُشــك أن المعانــي الحســية ممتنــع إدراكهــا بالعقــول الصريحــة، 
ولــو أنهــا كانــت تــدرك بهــا لكانــت القــوى الحســية فضــا ال يحتــاج إليــه؛ 
وأن المعانــي العقليــة ممتنــع إدراكهــا بالقــوى الحســية، ولــو أنهــا كانــت 
تــدرك بهــا لكانــت العقــول الصريحــة فضــا ال يحتــاج إليــه؛ وأن الصنَفين لو 
كانــا منتفَييــن معــا لكانــت الحــواّس كلهــا والعقــول بأســرها لغــًوا وعبثــا. فقــد 
ظهــر أن الموافقــة للحــق مــن هــذه الفــرق األربــع هــي المعترفــة بالحقائــق 

للصنَفيــن جميعــا أعنــي الحســية والعقليــة. 
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│12 BİRİNCİ BÖLÜM  - Sonsuzluk Peşinde

Hem hissî hem de aklî, bütün hakikatleri reddedenler (nüfât), 
doğruya isabet eden gruptan en uzak olanlar olup bunlar, inatçılık 
ve safsata ile nitelendirilmişlerdir. Öyle görülüyor ki, onların, ken-
dilerini bu hataya düşüren böylesi bir hastalık ve bilgisizlikle karşı 
karşıya kalmalarının sebebi, cedelcilerin teorik meseleler hakkında 
yapmış oldukları tartışmalarda ve muhaddislerin, rivayet ettikleri ha-
dislerde çokça ihtilaf etmeleridir. Kastettiğim şudur ki, onlar her iki 
grubun manaları birbiriyle çelişen ifadeleriyle karşılaştılar ve onlar bu 
ifadeleri tahlil edecek ve doğrusunu yanlışından ayıracak kapasiteye 
de sahip değildiler. Bundan dolayı da bütün hepsinin tutarsız oldu-
ğu hükmüne vardılar ve hepsine çelişkili damgasını vurdular. Böylece 
hepsinin tutarsız olduğu hususundaki bu ilk kabulleri, sonunda on-
ları, muhaddislerin ve cedelcilerin tamamını yalanlamaları sonucuna 
götürmüştür. 

Bununla birlikte insanlar arasında, çelişkili rivayetlerin bulunduğu 
meselelerde doğru ile yanlışı ve yine çok sayıda farklı görüşün ortaya 
çıktığı meselelerde hak ile batılı birbirinden ayırabilen kâmil ve seçkin 
âlimlerin sayısı gerçekten çok azdır. Aynı şekilde, tüm inançlardan 
soyutlanmış ve bütün hakikatleri cahilce reddeden insanlar da top-
lumda az bulunmaktadır.  

Her iki grubun bu bakımdan aynı durumda olması [sayıca az ol-
maları] doğaldır. Çünkü bunların her ikisi de en uç noktaları temsil 
etmektedir. Şüphesiz her türün zıt kutuplarında oldukça az sayıda 
örnek bulunmaktadır. Mesela insanlar arasında büyüklük-küçüklük, 
güzellik-çirkinlik, güçlülük-zayıflık bakımlarından çok uç noktalarda 
olanlar vardır. Fakat bu tip insanlar çok nadir bulunmaktadır. Aynı 
durum at, öküz ve eşek gibi diğer canlı türleri için de geçerlidir. Sa-
yıca çoğunlukta olan örnekler ise, iki uç nokta arasında, ortada yer 
alanlardır. 
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ثــم النفــاة لكافــة الحقائــق- أعنــي الحســية والعقليــة- هــم األبعــدون مــن 
الفرقــة الُمِحقــة، وهــم المنســوبون إلــى العنــاد والسفســطة. ويشــبه أن يكــون 
الســبب لبلواهــم بهــذه الجهالــة والعلــة الُموِقعــة لهــم فــي هــذه النقيصــة 
هــو كثــرة اختافــات الجدلييــن فيمــا يخوضــون فيــه مــن المعانــي النظريــة، 
ــه مــن المعانــي المســموعة- أعنــي  وكثــرة اختــاف المحّدثيــن فيمــا يروون
أنهــم لّمــا صادفــوا الكثيــر مــن قضايــا الفريقيــن متضــاّدة فــي فحواهــا ومتنافية 
ــن  ــوة علــى ســبرها وامتحانهــا والفــرق بي ــم تكــن لهــم ق ــم ل فــي معناهــا، ث
صحيحهــا وســقيمها، وحكمــوا علــى عامتهــا بالتدافــع ووســموها ِســمة 
التناقــض؛ فصــار أّول قبولهــم ألقــوال نفاتهــم مؤديــة لهــم فــي اآلخــرة إلــى 

التكذيــب لعامتهــم. 

الصــدق  بيــن  التفرقــة  علــى  يقــدر  الــذي  المبــّرز  الكامــل  أن  وكمــا 
والكــذب فيمــا اختلفــت الروايــات فيــه ]77أ[ والتمييــز بيــن الحــق والباطــل 
فيمــا كثــرت المنازعــات فــي شــأنه، يقــّل وجــوده فــي النــاس جــّدا؛ كــذا 
المنســلخ عــن العقائــد كلهــا والدافــع للحقائــق بأســرها جهــا يقــّل وجــوده 

ــاس أيضــا. ــي الن ف

وبالحــرّي أن يكــون الحــال فيهمــا كذلــك، فإنهمــا واقعــان فــي الطرفيــن، 
وليــس يُشــك أن األطــراف المتقابلــة توجــد من كل نــوع نزرة بالعدد. ومثاله 
أن المتناهــي مــن النــاس فــي العظــم والصغــر، أو فــي الحســن والقبــح، أو 
فــي القــوة والضعــف، لــن يوجــد إال األوحــد فاألوحــد؛ وبمثلــه الحــال فــي 
األنــواع األخــر كاألفــراس والثيــران والحميــر. وأّمــا األكثــرون أعــدادا فهــم 

المتوّســطون بيــن الحاِشــيتين. 
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Bu husus anlaşılınca biz diyoruz ki: İlimleri bilgisizce reddeden, ce-
halete saplanmış bir kişi belki de kendisini, anlama ve zekâ bakımından 
harikulâde birisi olarak tasavvur ediyordur. Tıpkı sahte mallara sahip  
bir tüccarın, bu malları elinden çıkarmak için, böyle mallar hakkında pek 
fazla bilgisi olmayan kimselere satmaya çalışması gibi bu şahıs da, ibti-
dâî bilgilere sahip ve ortalama bir zekâsı bulunan kişileri aldatıcı, süslü 
ve yapmacık sözleriyle kandırabilir. Bunu yaparken de sahte bir şekilde 
kendisini felsefeyle donatabilir ve kendisiyle tatmin olduğu cahilliğini 
daha etkili bir şekilde gizlemek ve uydurmaca felsefesine derin bir itimat 
sağlamak için de düzmece bir iddia ile kendisinin meşhur filozoflardan 
birinin yolundan gittiğini iddia edebilir. Çünkü o bilir ki felsefe kitapla-
rının çoğu ölümsüz olmasına ve şöhret bulmuş olmasına rağmen hâlen 
daha semboller ve anlaşılması güç ifadelerle doludur. Bundan dolayı da 
onların manasını iyi anlamak için çok dikkatli bir okuma yapmak gerek-
mektedir. Böylece o şahıs, bahsedilen müphem ve karışık felsefe eserle-
rini anlama hususunda uzman olduğunu iddia eder ve onu silah olarak 
kullanıp dini öğrenmeyi küçümsemek ve Müslümanların ileri gelenlerini 
kötülemek için kendini o eserlerin prestijini yükseltmeye adar. 

Durum böyle iken, dindar insanlar kötü akıbetten güvende olma-
dıklarından dolayı, onları bu kötü akıbetten korumak için filozofların 
görüşlerini özetleyeceğiz. Özellikle metafizik ilminde meşhur olanların 
görüşlerini ele alacak ve onların ileri gelenlerinin Allah’ın birliği hakkın-
daki görüşlerini zikredeceğiz. Daha sonra da onların âhiret hakkındaki 
bütün görüşlerine işarette bulunacağız.

İslamı müdafaa edenler, insanların kalplerini filozofların öğretilerin-
den nefret ettirmek ve insanların gönüllerini filozofların doktrinleriyle 
meşgul olmaktan korkutmak ve uzak tutmak için ellerinden gelen bütün 
gayreti göstermişlerdir.  Buna rağmen filozofların şöhretinin insanlar ara-
sında yayılması ve halifelerin sürekli onlara itibar göstermesi, bilgi seviyesi 
düşük, muhakeme gücü zayıf insanların, dini prensiplerle çelişen ve filo-
zoflara nispet edilen görüşleri kabul etmelerine sebep olmuştur. Böylece, 
belki de felsefeyi öğrenmeye getirilen yasaklar aksine onu kabul etmeye 
özendirici bir unsur olmuş ve ayıplama da cezbedici bir rol oynamıştır. 
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وإذا عــرف هــذا، فنقــول: إن الممنــوَّ بجهالتــه الدافــع للعلــوم بغباوته ربّما 

تصــّور نفســه بصــورة البــارع فــي الفهــم والفطنــة، فيغالــط بُخدعــه وزخارفــه 

وتمويهــه كل مــن وجــده ناشــئا فــي المعرفــة ومتوّســطا فــي الفطنــة- صنيــَع 

صاحــب الِســلعة المغشوشــة إذا حــاول ترويجــه علــى مــن ليــس لــه فيهــا 

فضــل بصيــرة. وربّمــا تحّلــى فــي ذلــك بالفلســفة زوًرا، وانتمــى إلــى واحــد 

مــن المشــهورين بهــا كذبــا، ليكــون أكتــم ِلمــا تقنــع بــه مــن الجهالــة وأبلــغ 

فــي إيهــام مــا يفتعــل بــه مــن البراعــة. وذلــك ليقينــه أن كتــب الفلســفة أكثرهــا 

مرمــوزة منغلقــة، وقــد خلــد لهــا ذكــر وســمعة، ولــن يتحقــق معانيهــا إال 

التفخيــم لشــؤونها،  فيهــا ويواظــب علــى  التبريــز  العنايــة؛ فيدعــي  ببليــغ 

متدّرعــا إلــى الغــض مــن علــم الديــن والتنقــص ألئمــة المســلمين. 

ــا  ــة، رأين ــة علــى أهــل المّل وإذ كانــت اآلفــة مــن هــذه الجهــة غيــر مأمون

مــن بليــغ العــاج لهــا أن نذكــر الجمــل مــن مذاهــب المّتســمين بالفلســفة، 

دعــاوي  نصــف  وأن  اإللهيــة،  بالحكمــة  منهــم  المشــهورين  وخصوصــا 

أئمتهــم فــي التوحيــد، ونومــئ إلــى مجامــع مذهبهــم فــي المعــاد. 

فــإن الذابّيــن عــن اإلســام وإن بالغــوا فــي تنفيــر القلــوب عــن معالمهــم 

وروع النفــوس ]77ب[ عــن االشــتغال بمعارفهــم، فــإن اشــتهار صيتهــم فــي 

األمــم مــع تفخيــم الخلفــاء لشــؤونهم علــى الــدوام قــد صــار داعيــة لــذوي 

األفهــام الكليلــة إلــى التصديــق ِلمــا نُســبوا إليــه مــن المخالفــة لألوضــاع 

ــة. وربّمــا صــار المنــع محّرضــة واللــوم إغــراء.  الملّي
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Biz, farklı ulusların tarihlerini anlatarak başlayacağız. Çünkü bu, filo-
zofların hal ve şartlarını, mertebe ve konumlarını sağlıklı değerlendirme-
de çok yararlı olacaktır.



│ كتاب األمد على األبد17

وأن نبــدأ أوال بذكــر تواريــخ األجيــال، فإنــه مــن عظــم مــا ينتفــع فــي 
تحقيــق شــؤونهم وذكــر مراتبهــم.



İKİNCİ BÖLÜM

[KADİM TARİH]

Dili ezberlemekle temayüz eden kimse filolog (lugavî), i’rab bil-
gisinde mâhir olan kimse gramerci (nahvî), aruz kaidelerinde üstat 
olan kimse ise aruzcu (arûzî) diye isimlendirilmektedir. Ayrıca, bu 
üç alanı şahsında toplayıp böylece kendisini güzel bir şekilde ifade 
eden ve şiir yazabilen kimseye de en genel anlamıyla edebiyatçı (edîb) 
denmektedir. 

Aynı şekilde ölçü ve miktarla ilgili bilim dalında öne çıkan kim-
se mühendis, fizik alanında mâhir olan kimse fizikçi (tabîî), mantık 
kurallarında uzman olan kimse ise mantıkçı (mantıkî) olarak isimlen-
dirilmektedir. Ayrıca bu üç alana hâkim olup metafizikle ilgili mese-
leleri araştırmaya güç yetirebilen kimse ise, filozof yani hikmet sever 
olarak isimlendirilmektedir.

Bunu da söyledikten sonra, sözü daha önce vaatte bulunduğumuz 
tarih konularını incelemeye getirmek gerekir. Bu yüzden biz diyoruz 
ki takvimlerde ortak olarak kullanılan dönemler üçtür: 

Birincisi: Zülkarneyn dönemi, 

İkincisi: Hz. Muhammed’in (s.a.s) hicreti dönemi,

Üçüncüsü: Yezdicerd b. Şehriyâr dönemi.

Zülkarneyn dönemi, Roma dönemi olarak; Hicret dönemi, Arap 
dönemi olarak; Yezdicerd dönemi ise Pers dönemi olarak adlandırıl-
maktadır. 

Ayrıca bir de kronolojide zikredilen Buhtunnâsır7 dönemi vardır ki 
ismini, egemen olduğu ilk yıldan aldığı tahmin edilmektedir. Onunla 
Zülkarneyn döneminin başlangıcı arasında dört yüz otuz altı [436] 
yıl vardır. 
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الفصل الثاني 

كمــا أن مــن بــرع فــي حفــظ اللغــة وصــف بأنــه لغــوي، ومــن تمّهــر فــي 
علــم اإلعــراب وصــف بأنــه نحــوي، ومــن حــذق فــي قوانيــن العــروض 
وصــف بأنــه عروضــي، ثــم إذا جمــع بيــن هــذه األبــواب الثاثــة واقتــدر بهــا 

علــى نظــم الــكام ورصفــه قيــل إنــه أديــب علــى اإلطــاق؛ 

كــذا مــن بــرع فــي علــم المقاديــر يوصــف بأنــه مهنــدس، ومــن تمّهــر 
ــن المنطــق  ــه طبيعــي، ومــن حــذق فــي قواني ــع يوصــف بأن ــم الطبائ فــي عل
يوصــف بأنــه منطقــي، ثــم إذا جمــع بيــن هــذه األبــواب الثاثــة واقتــدر بهــا 

علــى تحقيــق المعانــي اإللهيــة قيــل إنــه فيلســوف أي مؤثــر للحكمــة. 

وإذا عــرف هــذا ، فمــن الواجــب أن نصــرف القــول إلــى مــا ســبق الوعــد 
التــي يعــّم اســتعمالها فــي  التواريــخ  بــه مــن ذكــر التواريــخ، فنقــول: إن 

ــة: ــم هــي ثاث التقاوي

أولها تاريخ ذي القرنين،
والثاني تاريخ هجرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص،

والثالث تاريخ يزدجرد بن شهريار.

فأّمــا تاريــخ ذي القرنيــن فيســمى تاريخــا روميــا، وأّمــا تاريــخ الهجــرة 
فيســمى تاريخــا عربيــا، وأمــا تاريــخ يزدجــرد فيســمى تاريخــا فارســيا. 

وقــد اســتعمل فــي الزيجــات تاريــخ بخــت نصــر، وهــو المأخــوذ مــن 
أول ســني ملكــه، وبينــه وبيــن مبتــدأ تاريــخ ذي القرنيــن أربعمائــة وســت 

وثاثــون ســنة. 
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Zülkarneyn8, Kral Darius9 ile savaşmak için Yunanistan’dan hareket 
edip Beytü’l-Makdis’e vardığında, Yahudilerin Mûsa’yı (a.s) tarih başlangıcı 
olarak kabul etmelerinden vazgeçip kendisinin oraya girmiş olduğu yılı esas 
almalarını emretti. Yahudiler de Zülkarneyn’in bu emrine rıza gösterdiler. 
Çünkü Yahudi din adamları (ahbâr) “Mûsa dönemi üzerinden bin yıl geçtik-
ten sonra bir kral ortaya çıkarsa onun dönemine girin” dediler ve Yahudile-
ri bu konuda kendi tercihlerine bıraktılar. Gerçekten Zülkarneyn yeni bir 
döneme girilmesi emrini verdiğinde Mûsa (a.s) üzerinden bin yıl geçmişti. 

Hz. Âdem dönemiyle Büyük Tufan arasında geçen zamanın ne kadar 
olduğu hususunda açık bir şüphe vardır. Tevrat’a göre aradan nesiller ve 
çağlar geçmiştir. Fakat Tevrat tek bir metin halinde değildir. Bir tanesi Ya-
hudilerin elinde, bir tanesi Hristiyanların elinde, bir diğeri de Sâmirîler’in 
elinde olmak üzere üç tane Tevrat metni vardır. Ki bu Sâmirîler, Buhtunnâ-
sır’ın Îranşehr10’den sürgün edip Bilâd-ı Şâm’ı [şimdiki Suriye] boşalttıktan 
ve oradaki Yahudileri sınır dışı ettikten sonra, Yahudilerin yerine yerleştir-
diği kimselerdir. Ayrıca yukarıda zikrettiğimiz Tevrat’ın her üç nüshası da 
birbirinden farklılık arz etmektedir.

Hz. Süleyman b. Dâvud’un ashabı, peygamberleri aracılığıyla Bilâd-ı 
Şâm’ın tahrip edileceği ve sonrasında tekrar imar edileceği bilgisini aldılar. 
Nitekim Allah (c.c.) bu hususta şöyle buyurmaktadır: “Biz, Kitap’ta İsrâi-
loğullarına: Sizler, yeryüzünde iki defa fesat çıkaracaksınız diye bildirdik”11 
Bundan dolayı onlar, Buhtunnâsır’ın Bilâd-ı Şâm’a hareket ettiği haberini 
aldıkları zaman, göç ettiler ve Mısır hükümdarına sığındılar. 

Mısır hükümdarlarından birisinin ilme merakı vardı. Tevrat hak-
kında birtakım haberler duymuştu ve onun Allah (semâ) katından in-
dirildiği haberini almıştı. Bunun üzerine Süleyman b. Dâvud’un as-
hâbından olan önemli Yahudi ilim adamlarından Mısır’da kalanlarının 
tespit edilmesi için emirler çıkardı. Onların yerlerini tespit edince de 
onlara çok güzel muamelede bulundu. Bilâd-ı Şâm imar edilip eski ha-
line döndükten sonra onların, Beytü’l-Makdis’e [Kudüs] dönmelerine 
izin verdi ve onları koruması için yanlarına bir elçi vererek onlara şöyle 
dedi: “Sizden bir isteğim var, o hususta bana yardımcı olursanız bana olan 
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ولّمــا خــرج ذو القرنيــن مــن يونــان قاصــدا لمحاربــة دارا الملــك، فــورد 
� ويجعلــوا  موســى  تاريــخ  يتركــوا  أن  اليهــود  وأمــر  المقــدس،  بيــت 
ســنتهم تلــك تاريخــا. فأجابــوه إليــه، ألن أحبارهــم قــد كانــوا أطلقــوا لهــم 
ذلــك ]78أ[ وقالــوا: إن تّمــت لتاريــخ موســى � ألــف ســنة ثــم اتفــق 
ظهــور ملــك، فانطلقــوا إلــى تاريخــه. وقــد كانــت تّمــت لهــم ألــف ســنة 

ــه.  ــث أمرهــم ب حي

وأّمــا تاريــخ آدم � والطوفــان األعظــم فــإن الشــّك في صّحتهما ظاهر. 
فــإن التــوراة هــو الناطــق باألعمــار والمــدد، ثــم ليــس هــو علــى نســخة ولكــن 
لــه ثــاث نســخ: نســخة عنــد اليهــود، ونســخة عنــد النصــارى، ونســخة عنــد 
الســامرة- هــم األبــدال الذيــن نقلهــم بخــت نصــر مــن إيــران شــهر إلــى بــاد 
الشــام، بعــد أن أخاهــا مــن اليهــود ونفاهــم عنهــا. وهــذه النســخ الثــاث 

مخالــف بعضهــا بعضــا. 

وقــد كان أصحــاب ســليمان بــن داود � قــد عرفــوا مــن جهــة أنبيائهــم 
� خــراب الشــام ثــم عودهــا إلــى عمارتهــا، وذلــك قولــه تعالــى: ﴿وقضينــا 
إلــى بنــي إســرائيل فــي الكتــاب لتفســُدّن فــي األرض مرتيــن﴾. ولّمــا وقفــوا 

علــى قصــد بخــت نصــر إليهــا انجلــوا عنهــا واعتصمــوا بمصــر وملكهــا. 

ــوراة  ــر الت ــد ســمع مخب ــم، وق ــا للعل ــوك مصــر كان محب ــم إن أحــد مل ث
وأنــه منــزل مــن الســماء. وأمــر بتعــّرف مــن بقــي مــن خــواص ســليمان بــن 
ــم أطلــق لهــم االنصــراف إلــى  داؤد مــن اليهــود بمصــر، وأحســن إليهــم، ث
ــى عمارتهــا، وأخــرج معهــم  ــاد الشــام إل بيــت المقــدس بعــد أن عــادت ب
رســوال ليبذرقهــم. وقــال: إن لــي قبلكــم حاجــة إن أســعفتموني بهــا فقــد تــّم 
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teşekkür borcunuzu ödemiş olursunuz. İsteğim bana Tevrat’ı göndermeniz.”  
Bunun üzerine onlar da hükümdarın bu isteğini yerine getirmeyi kabul 
ettiler ve sözlerinde duracaklarına dair yemin ettiler.

Onlar Beytü’l-Makdis’e vardıklarında hükümdara verdikleri sözü yerine 
getirmek hususunda ellerini çabuk tuttular. Çok geçmeden Tevrat nüsha-
sını yazıp hükümdara gönderdiler. Fakat o, İbranice bilmediği için Tevrat’ı 
anlayamadı. Bunun üzerine hükümdar göndermiş oldukları Tevrat’ın ter-
cümesini gerçekleştirmek üzere İbranice bilen birilerini göndermeleri için 
onlara haber gönderdi. Bunun karşılığında ne isterlerse vereceğini vâdetti. 

Bunun üzerine Yahudiler de on iki kabilelerinin (esbât) her birinden al-
tışar şahıs seçtiler. Böylece sayıları yetmiş iki hahama (ahbâr) ulaşmış oldu. 
Onlar Mısır’a vardıklarında hükümdar onların üzerine nimetler yağdırdı, 
onları hediyelere boğdu. Sonra onları ikişerli olmak üzere toplam otuz altı 
gruba ayırdı. Her grubun refah, huzur ve ihtiyaçlarını temin etmesi ve ken-
di başına tercümeyi bitirinceye kadar diğerleriyle görüşmesini engellemesi 
için de her grubun başına bir adam görevlendirdi.

Böylece Tevrat’ın otuz altı tane tercüme edilmiş metni ortaya çıktı. Hü-
kümdar metinleri birbiriyle karşılaştırdı ve bunların birbirlerinden farksız 
olduğunu gördü. Yalnızca bir kelimenin önce veya sonra zikredilmesi (tak-
dim-te’hîr) gibi çok ufak farklılıklar vardı. Bunun üzerine hükümdar onlara 
bol bol hediyeler verdi ve onları güzel bir şekilde [dönüş yolculukları için] 
teçhiz etti. Mütercimler, döndüklerinde arkadaşlarına gösterip övünmeleri 
için, tercüme edilen Tevrat nüshalarından bir tanesini kendilerine hediye 
etmesini hükümdardan istediler. Hükümdar da isteklerini yerine getirdi. 
İşte bu nüsha, en ufak bir tahrife uğramayan nüshadır.  

Tercüme edilen bu otuz altı nüshadan oluşan Tevrat metinlerinin her 
birine göre, Hz. Âdem’in Cennet’ten yeryüzüne inişi ile Büyük Tûfan [Nuh 
Tûfanı] arasında iki bin iki yüz kırk iki yıl zaman farkı vardır. Ki Hristiyan-
lar da mezkûr olaylar arasında bu kadar zaman farkı olduğunu söylemekte-
dirler. Fakat Yahudilerin amel ettikleri, muteber saydıkları nüshaya gelince 
bu nüsha, mezkûr olaylar arasında bin altı yüz elli altı yıl olduğunu ileri sür-
mektedir. Sâmirîler’in elindeki Tevrat nüshasına göre ise Hz. Âdem’in Cen-
net’ten yeryüzüne inişi ile Büyük Tûfan arasında bin üç yüz yedi yıl vardır.  
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ــه بمــا ســأل وحلفــوا  ــوراة. فأنعمــوا ل ــي بالت ــي، وهــو أن تطرفون شــكركم ل
لــه بالوفــاء. 

ولّمــا وصلــوا إلــى بيــت المقــدس عجلــوا إجابتــه وكتبــوا التــوراة وبعثــوا 
بــه إليــه. فكتــب إليهــم أن ينفــذوا إليــه مــن لــه نفــاذ فــي العبرانيــة ليترجمــوا لــه 
بمــا بعثــوا إليــه، فإنــه لــم  يكــن  يفهــم العبرانيــة. ووعــد لهــم الرغائــب عليــه.

واختــاروا مــن أســباطهم اإلثنــي عشــر مــن كل ســبط ســتة نفــر، فبلــغ 
ــر  ــه وف ــوا إلي ــار. فلمــا وصل ــن وســبعين رجــا مــن األحب ــى اثني عددهــم إل
عليهــم األنــزال، وفــرق بيــن جماعتهــم علــى ســتة وثاثيــن فرقــة، ووكل 
التقــاء  مــن  ويمنــع  بمصلحتهــم  يقــوم  ]78ب[  رجــا  منهــم  فرقــة  بــكل 

بعضهــم ببعــض إلــى أن ترجــم كل فرقــة منهــم علــى حدتهــا. 

فصــار فــي قــدر ســتة وثاثيــن نســخة مــن تراجــم التــوراة. فقابــل بعضهــا 
ببعــض فوجدهــا غيــر مختلفــة إال بقــدر مــا كان من تقديــم كلمة أو تأخيرها. 
وأجــزل لهــم الصــات وأحســن تجهيزهــم. فســأله المترجمــون أن يســعفهم 
بنســخة واحــدة منهــا ليفتخــروا بهــا علــى أصحابهــم، ففعــل. وهــذا هــو 

التــوراة الــذي لــم يقــع فيــه التبديــل أصــا. 

ثــم هــذه النســخ كلهــا ناطقــة بــأن مبلــغ الســنين مــن هبــوط آدم مــن الجنــة 
إلــى مجــيء الطوفــان ألفــان ومائتــان واثنــان وأربعــون ســنة؛ وبهــذه الســنين 
يقــول النصــارى. وأّمــا مــا ينطــق بــه التــوراة المعمــول عليــه عنــد اليهــود فهــو 
ألــف وســتمائة وســت وخمســون ســنة. وأّمــا مــا ينطــق بــه التــوراة الــذي عنــد 

الســامرة فهــو ألــف وثلثمائــة وســبع ســنين. 
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Denilmektedir ki İsrâiloğullarından gelen peygamberler, âhir za-
manda Mesih’in Hz. Meryem’den doğacağı ile müjdelenmişlerdi. 
Fakat onlar Îsâ’nın peygamberliğini inkâr ettiklerinden dolayı, Hz. 
Îsâ’nın doğumunu dördüncü bin yıla denk getirmek için –ki bu ra-
kam âhir zamandan uzak bir rakamdır, yani Tevrat’ın dediğine göre 
bu süre yedi bin senedir- atalarının ömürlerini tarihsel olarak kısa 
göstermişlerdir. Fakat tercüme edilen Tevrat’ta bulunan bilgiye göre 
Hz. İsa’nın doğumu altıncı bin yıla denk gelmektedir ki bu da âhir 
zamana yakın bir süredir.

Bundan dolayı kabul edilmeye değer en layık bilgi, yetmiş iki ha-
ham tarafından tercüme edilen Tevrat’ın verdiği bilgidir. Bu Tevrat, 
Tûfan ile Hz. Mûsa’nın doğumu arasında bin beş yüz altı yıl; Mûsa 
(a.s)’nın doğumu ile Buhtunnâsır dönemi arasında bin doksan sekiz 
yıl; Buhtunnâsır dönemi ile İskender döneminin başlangıcı arasında 
da dör tyüz otuz altı yıl olduğunu söylemektedir. Öte yandan Mûsa 
(a.s)’ın doğumu ile Îsâ (a.s)’ın doğumu arasında bin sekiz yüz otuz 
yedi yıl olduğunu; Îsâ’nın doğumu ile Hicret yılının başlangıcı arasın-
da da altıyüz yirmi dokuz yıl olduğunu söylemektedir. Böylece Pers 
hesaplamalarına göre Hz. Âdem ile Hicret yılının başlangıcı arasında 
toplam altı bin iki yüz on beş yıl olmaktadır. 

Fakat bütün Yahudi hahamlarına (ahbâr) göre Hz. Âdem zamanı 
ile Hz. Mûsa’nın İsrailoğullarını Kızıldeniz’den geçirip onları Filistin 
topraklarına sokmak için Mısır’dan çıktığı yıl arasında iki bin dört 
yüz kırk sekiz fazla yıl vardır. Hz. Mûsa’nın Mısır’dan çıktığı zaman 
ile İskender döneminin başlangıcı arasında bin yıl; İskender dönemi 
ile Hicret yılının başlangıcı arasında ise dokuz yüz otuz iki yıl, iki yüz 
seksen dokuz gün vardır. Böylece Hz. Âdem ile Hicret yılının baş-
langıcı arasında, Yahudiler’e göre, dört bin üç yüz seksen yıl, iki yüz 
seksen dokuz gün vardır.
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ويقــال إن األنبيــاء مــن بنــي إســرائيل كانــوا بّشــروا بــوالدة المســيح مــن 
العــذراء البتــول فــي آخــر الزمــان. فلســبب إنكارهــم لنبوتــه نقصــوا مــن 
مــدد األعمــار، ليوقعــوا والدتــه فــي األلــف الرابــع الــذي هــو بعيــد مــن آخــر 
الزمــان- أعنــي الــذي نطــق بــه التــوراة وهــو ســبعة ألــف ســنة. فأّمــا مــا وجــد 
فــي التــوراة المنقــول فــإن والدتــه فــي األلــف الســادس، وذلــك قريــب مــن 

آخــر الزمــان. 

فــإن الخبــر الــذي هــو أولــى أن يؤخــذ بــه مــا أنبــأ بــه التــوراة الــذي ترجمــه 
ــان  ــأن مــن مجــيء الطوف ــار. وهــو ينطــق ب ــرا مــن األحب ــان وســبعون حب اثن
إلــى والدة موســى � ألــف وخمســمائة ســنة وســت ســنين، ومــن والدة 
موســى � إلــى تاريــخ بخــت نصــر ألــف وثمــان وتســعون ســنة، ومــن 
ــون  ــة وســت وثاث ــخ االســكندر أربعمائ ــى أول تأري ــخ بخــت نصــر إل تاري
ــة وســبعة  ســنة؛ ومــن والدة موســى إلــى والدة عيســى � ألــف وثمانمائ
وثاثــون ســنة، ومــن والدة المســيح إلــى أول ســنة الهجــرة ســتمائة وتســعة 
وعشــرون ســنة. فيجتمــع مــا بيــن آدم إلــى أول ســنة ]79أ[ الهجــرة ســتة 

ألــف ســنة ومائتــان وخمــس عشــرة ســنة فارســية. 

فأّمــا عنــد كافــة أحبــار اليهــود فــإن مــا بيــن آدم إلــى خــروج موســى 
مــن مصــر إلــى بحــر القلــزم ليعبــر بهــم بنــي إســرائيل ويدخــل بهــم بريــة 
فلســطين ألفــا ســنة وأربعمائــة وثمــان وأربعــون ســنة مكبوســة، ومــن وقــت 
خروجــه مــن مصــر إلــى أول تاريــخ اإلســكندر ألــف ســنة، ومــا بيــن تاريــخ 
اإلســكندر إلــى أول ســنة الهجــرة تســعمائة واثنــان وثلثــون ســنة ومائتــان 
وتســعة وثمانــون يومــا. فيكــون مــا بيــن آدم إلــى أول ســنة الهجــرة عنــد 
اليهــود أربعــة ألــف وثلثمائــة وثمانــون ســنة ومائتــان وتســعة وثمانــون يومــا. 
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Bu, dönem ve sürelerde farklılıklar olmakla birlikte Tevrat’ın ver-
diği bilgilerin özetidir. Astroloji bilgini Ebû Ma’şer ise astronomik 
takvimini Nuh Tufanı tarihine göre ortaya koymuştur. O, Tûfan’ın, 
Perşembe günü, balık burcunun yükseldiği zamanın son vaktinde, 
yedi gezegenin birleştiği vakitte başladığını iddia etmiştir. Ayrıca o, 
dünya ömrünün yarısının, yani yüz seksen bin senenin geçtiğini ileri 
sürmüştür. Çünkü Ebû Ma’şer’e göre dünyanın ömrü üç yüz altmış 
bin yıldır. O, Tufan ile Hicret’in başlangıcı arasında üç bin yedi yüz 
yirmi beş Pers yılı bulunduğunu ileri sürmüştür. 

Bir siyer otoritesinden yapılan rivâyete göre Hz. Âdem’in yaratılı-
şının başlangıcı ile Nuh Tûfanı’nın başlangıcı olan Cuma gecesi ara-
sında iki bin iki yüz yirmi altı yıl, bir ay, yirmi üç gün ve dört saat 
vardır. Fakat bu şahıs, yazmış olduğu eserlerde çok titiz davranmayan, 
eserlerini özensizce oluşturan ve sağlam temellere dayanmadan görüş 
belirten birisidir.

Persler’e gelince onlar, kendi tarihlerinin Hz. Âdem –ki Hz. Âdem 
onlara göre Kiyûmers12 [ilk insan]’dır- döneminin ilk günü ile başla-
dığını söylemektedirler. Onlar, bu günün, Ferverdin13 ayının Hürmüz 
günü, Güneş’in, koç burcunun yükseldiği zamanın ilk dilimine gir-
diği vakit olduğunu iddia etmektedirler. Ayrıca onlar Zerdüşt’ün –ki 
onlar Zerdüşt’ün peygamber olduğunu ileri sürmektedirler- ortaya 
çıktığı vakitte, Hz. Âdem dönemi üzerinden üç bin güneş yılı geçti-
ğini söylemektedirler. Persler, Zerdüşt’ün bu cümleyi, peygamberlik 
iddiasında bulunduğu zaman ifade ettiğini; bunun da Kral Viştaspa’ın 
saltanatının otuzuncu senesine denk geldiğini ifade etmektedirler. 
Viştaspa’dan sonraki tarihler ise Persler’ce iyi bilinmektedir. 

Persler ayrıca Hanok14’un -ki batılılar bunu Hermes, Müslüman-
lar ise İdrîs olarak isimlendirmektedirler- Methuselah adında bir oğlu 
olduğunu –ki bu Kral Cem’dir-; Methuselah’ın [Metûşaleh] ise ömrü-
nün sonunda Lâmih [Lamech] adında bir oğlu olduğunu ve bu şahsın 
da Nuh’un (a.s) babası olduğunu iddia etmektedirler.

5

10

15

20

25

30



│ كتاب األمد على األبد27

فهــذه هــي مجامــع أخبــار التــوراة علــى اختافهــا فــي المــدد واألعمــار. 
ــه وضــع زيجــه علــى تاريــخ الطوفــان، وزعــم  ــو معشــر المنّجــم فإن ــا أب وأّم
أن ابتــداءه كان يــوم الخمســين فــي الوقــت الــذي اجتمعــت فيــه الكواكــب 
الســبعة فــي آخــر الحــوت، وأنــه قــد مضــى نصــف ســني العالــم، وهــو مائــة 
ــة وســتون ألــف  ــده ثلثمائ ــم عن ــإن ســني العال ــون ألــف ســنة، ف ألــف وثمان
ســنة. وزعــم أن بينــه وبيــن أول ســنة الهجــرة ثاثــة ألــف وســبعمائة وخمســة 

وعشــرون ســنة فارســية. 

وروي عــن بعــض أصحــاب الســير أن بيــن ابتــداء خلــق آدم وبيــن ليلــة 
الجمعــة التــي كان فيهــا ابتــداء الطوفــان ألفــان ومائتــان وســت وعشــرون 
ســنة وشــهر ]وثاثــة[ وعشــرون يومــا وأربــع ســاعات؛ إال أن هــذا الرجــل 

كان متعســفا فــي تصنيفاتــه غيــر مثبــت فيمــا يتكلــم بــه. 

وأّمــا الفــرس فإنهــم يزعمــون أن ابتــداء تاريخهم أّول يوم من ســني آدم- 
عندهــم كيومــرث وأن ذلــك كان هرمــزروز مــن فرورديــن مــاه عنــد دخــول 
الشــمس أول الحمــل؛ وأن زرادشــت، الــذي يدعــون نبوتــه، زعمــوا أنــه فــي 
وقــت ظهــوره كان قــد مضــى مــن ســني آدم ثاثــة آالف ســنة شمســية؛ وأنــه 
قــد أطلــق هــذا القــول عنــد اّدعائــه النبــوة، وكان ذلــك ]79ب[ عنــد مضــي 
ثاثيــن ســنة مــن ملــك بشتاســف. ثــم التواريــخ مــن بعــد بشتاســف معروفــة 

عندهم. 

وزعمــوا أن أخنــوخ- وهــو الــذي يســميه أهــل الغــرب الهرمــس وأهــل 
اإلســام إدريــس- قــد ولــد لــه متوشــلخ- وهــو جم الملك؛ وولد لمتوشــلخ 

فــي آخــر عمــره المــخ- وهــو والــد نــوح. 
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Buraya kadar, bahsedeceğimize önceden söz verdiğimiz tarih ko-
nularına özetle değinmiş olduk. Şimdi ise kadîm milletlerden söz 
ederek bahsi tamamlamamız gerekir. Bu yüzden diyoruz ki yeryü-
zünün farklı bölgelerinde yaşayan başlıca büyük milletlerin sayısı 
altıdan ibarettir ki bunlar: Çinliler, Hintliler, Siyahîler, Berberîler, 
Rumlar ve Türkler’dir. 

Yerkürenin Güneydoğu’sunda Çinliler; Kuzeydoğu’sunda ise 
Türkler yaşamaktadır. Yerkürenin güneyinin merkezinde Hindistan-
lı’lar; onların karşısında, yerkürenin kuzeyinde ise Rumlar yaşamak-
tadır.  Yeryüzünün Güneybatı’sında Habeşistanlılar; onların karşı-
sında, yerkürenin Kuzeybatı’sında ise Berberîler yaşamaktadırlar. 

Bu altı bölge, yeryüzünde meskun olan farklı uç noktaları oluş-
turmaktadır. İran topraklarıyla Arap yarımadası bunların hepsinin 
ortasında kalmaktadır. Bu ulusların hepsi de siyahîler ve beyazlar 
olmak üzere ikili bir taksime tabi tutulabilir. Siyâhîler, Ekvator ile 
Yengeç Dönencesi15  arasında kalan bölgede yaşamaktadır. Beyaz-
ların yaşadığı bölge ise Yengeç Dönencesi ile Büyük Ayı16 arasında 
kalan bölgedir.

Yunan topraklarına gelince, o topraklar Şam [Suriye] toprakla-
rına komşudur. Yukarıda sözü edilen filozoflar da oradan çıkmıştır. 
Şam sakinlerinden birisi İsrâiloğulları’dır. İsrailoğulları, putperest 
Ken’ânîler’e –ki onlar hayli iri yapılı idiler- galip geldikten sonra 
peygamberler ard arda onların içinden çıkmıştır. 

Ahkaflar ise Arap toprakları olan Umman ile Yemen arasında bu-
lunmaktadır. Kocaman cüsseli ve gaddar insanlar olan Ahkâflar, Âd 
b. [Ûs b.] Aram b. Sâm b. Nûh’un soyundan gelmektedirler. On-
ların dini putperestliktir. Allah onlara Hûd’u gönderdi ve onlar ise 
yalanladılar. Bu yüzden onların hepsi, şiddetli bir rüzgar ile helak 
oldular17. 

5

10

15

20

25
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وإذ قــد أتينــا علــى جمــل مــا وعدنــا ذكــره مــن التواريــخ، فمــن الواجــب 
أن نتمــم القــول بذكــر األمــم الماضيــة أيضــا، فنقــول: أمــا األمــم الكبــار 
الســاكنون فــي أطــراف األرض، مقصــور عددهــا علــى ســتة، وهــي الصيــن 

ــرك. ــروم والت ــر وال ــد والســودان والبرب والهن

فجنوب مشــرق األرض مســكن الصين، وشــماله مســكن الترك، ووســط 
جنــوب األرض الهنــد، ورإزائهــم ]الــروم فــي شــماله؛ وجنــوب مغــرب 

األرض مســكن الحبــش، وبإزائهــم[ البربــر فــي شــمال مغــرب األرض. 

فهــذه الممالــك الســتة عامــرة ألطــراف األرض المســكونة، ثــم بــاد 
إيــران وجزيــرة العــرب متوّســطة بينهــا. وجماعتهــم ينقســمون إلــى الســودان 
والبيضــان: فأّمــا الســودان فهــم الذيــن يســكنون مــا بيــن خــط االســتواء إلــى 
ــا البيضــان فهــم الذيــن مســاكنهم بيــن محــاذاة  محــاذاة ممــر الســرطان، وأّم

ممــر الســرطان إلــى محــاذاة بنــات النعــش. 

وأّمــا بــاد يونــان فقــد كانــت مجــاورة للشــام، وخــرج منهــا الفاســفة 
المذكــورون. وكان ســكان أحــد الشــام بنــو إســرائيل، وكانــت النبــوة فيهــم 
متواتــرة، وذلــك بعــد أن غلبــوا الكنعانييــن عبــدة األصنــام، لهــم أجســام 

عظيمــة.

وأّمــا األحقــاف فهــم مــا بيــن عمــان إلــى اليمــن مــن أرض العــرب، وكان 
أهلهــا جبابــرة عتــاة مــن نســل عــاد بــن ]عــوص بــن[ أرم بــن ســام بــن نــوح. 
وكان دينهــم عبــادة الصنــم، وقــد بعــث  الّل إليهــم هــودا فكذبــوه فعّمهــم 

الهــاك بالريــح الصرصــر.
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Semud kavmi ise el-Hicr’de yaşıyordu ki burası Vâdi’l-kurâ’nın yukarısın-
dan Şam topraklarına kadar olan kısımdır. Aram soyundan gelen bu kavmin 
hikâyesi ise malumdur. 

Bâbil’e gelince burası, astronomi ilminin ilk ortaya çıktığı yerdir. Bu ise 
İbrahim (a.s) zamanından daha önceleri gerçekleşmiştir. Astronomi ilminin 
ilk defa onlar tarafından ortaya konulmasının sebebi onların, tarımla ve de-
nizcilikle uğraşmalarıdır ki astronomi bilgisine ihtiyaç duymadan bu alanlar-
da ilerlemek mümkün değildir. 

Mısır ise geometri ilminin ilk defa ortaya çıktığı yerdir. Geometri ilminin 
Mısırlılar tarafından ortaya konulmasının sebebi ise Nil nehrinin her geçen 
yıl taşıdığı su miktarının artması sebebiyle yükselmesi ve tarım arazilerinin 
su baskınlarına maruz kalmasıdır. Bu yüzden onlar bu arazilerini tekrardan 
taksim edilmek için alan ölçümü bilgilerine ihtiyaç duymuşlar ve böylece 
geometri ilmini icat etmişlerdir. 

Şam’a gelince, burası tıp ilminin ilk ortaya çıktığı yerdir. Tıp ilminin ilk 
olarak Şam’da ortaya çıkmasının sebebi ise veba hastalığının bu bölgenin 
her tarafında çok yaygın olması ve sıklıkla zuhur etmesidir. Bundan dolayı 
onlar bu hastalığı tedavi etmek için doğal güçlerden yardım almak zorunda 
kalmışlar ve böylece tıp ilmini meydana getirmişlerdir. 

Yunanlılar’a gelecek olursak onlar da aynı şekilde puta tapıyorlardı. Fakat 
pek az Yunanlı İsrailoğulları’ndan gelen peygamberlere sıkça ziyarette bulu-
nuyordu. 

Çin, Türk ve Horasan topraklarına gelince, buralardan hiçbir zaman 
peygamber çıkmamıştır. Astrologlara göre (ashâbu’l-ahkâm) bu bölgelerden 
peygamber çıkmamasının sebebi, buraların enlem derecesinin otuz üçten 
fazla olmasıdır. Çünkü onlara göre enlem derecesi bu sayının üstünde olun-
ca, çok hızlı hareket eden herhangi bir gök cismi bu bölgeye uğramamak-
tadır.

Bu husus da anlaşılınca biz diyoruz ki dünyanın ömrünün ne kadar ol-
duğu hususunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Müslümanlar, Sâbiîler, 
Hristiyanlar ve Yahudiler dünyanın ömrünün, hareket halinde olan geze-
gen sayılarına mutabık olarak yedi bin yıl olduğu hususunda fikir birliği 
içerisindedirler. Mecûsîler dünyanın ömrünün, burçların sayısına uygun 
olarak on iki bin yıl olduğunu ileri sürmüşlerdir.  Hintliler ise dünyanın 
ömrünün dört milyar üç yüz yirmi milyon yıl olduğunu iddia etmişlerdir.  
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ــى  ــوق وادي القــرى إل ــوا يســكنون الحجــز وهــو ف ــا ثمــود فقــد كان وأّم
أرض الشــام فكانــوا مــن نســل أرم أيضــا. وقصتهــم معروفــة. 

وأمــا بابــل فمنــه ابتــداء علــم النجــوم، وذلــك قبــل زمــان إبراهيــم �. 
وســببه أنهــم كانــوا ]80أ[ مقبليــن علــى صناعتــي الفاحــة والماحــة، ولــن 

يســتغنى فيهمــا عــن أحــكام النجــوم. 

وأّمــا مصــر فمنــه ابتــداء علــم الهندســة. وســببه أن مــّد النيــل كان يكســح 
مزارعهــم فــي كل ســنة، فيحتاجــون إلــى المســاحة فــي قســمتها.

وأّمــا الشــام فمنــه ابتــداء الطبائــع. وســببه أن الوبــاء فــي نواحيــه كان يكثــر 
ويعــم، فيضطــرون إلــى االســتعانة بالقــوى الطبيعيــة. 

وأّمــا أهــل يونــان فقــد كانــوا ُعّبــادا إال األوحــد فاألوحــد ممــن كان 
يختلــف إلــى أنبيــاء بنــي إســرائيل.

قــط. وذكــر  نبــي  منهــا  يخــرج  فلــم  والتــرك وخراســان  الصيــن  وأمــا 
أصحــاب األحــكام أن ســببه زيــادة عرضهــا علــى ثاثــة وثاثيــن درجــة، 
فــإن العــرض إذا زاد علــى هــذا القــدر لــم يمــر علــى ســمة ذلــك الموضــع 

شــيء مــن الكواكــب الســريعة الســير. 

فــإن  فيــه؛  اختلــف  قــد  الدنيــا  عمــر  إن  فنقــول:  هــذا،  تحقــق  وإذا 
عمرهــا  أن  علــى  مجمعــون  واليهــود  والنصــارى  والصابئيــن  المســلمين 
المجــوس  وزعــم  الســّيارة.  الكواكــب  عــدد  علــى  ســنة  ألــف  ســبعة 
أن عمرهــا اثنــي عشــر ألــف ســنة علــى عــدد البــروج. وقالــت الهنــد إن 
 عمرهــا أربعــة ]آالف[ ألــف ألــف وثلثمائــة عشــرون ألــف ]ألــف[ ســنة، 
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Bu rakam onlara göre gezegenlerin, gök cisimlerinin evc noktalarıyla 
(evcât18) merkez noktalarının, koç burcunun yükseldiği ilk noktasın-
dan çıkıp tekrar aynı noktaya dönünceye kadarki deviniminde geçen 
zamanı gösterir. 

Allah’u Teala Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Melekler ve 
Rûh (Cebrâil), oraya, miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan bir günde 
yükselip çıkar.”19 Bunun manasını biz el-İfsâh ve’l-îzâh adlı eserimizde 
açıklamıştık. Hz. Peygamber (s.a.s)’den de dünyanın ömrünün yedi bin 
yıl olduğu rivâyet edilmiştir. Fakat bu sözlerin içerisinde en doğru olanı 
Allah’u Teala’nın sözüdür ki O (c.c.) şöyle buyurmaktadır: “İnsanlar 
sana kıyâmetin zamanını soruyorlar. De ki: Onun bilgisi Allah katındadır. 
Ne bilirsin, belki de zamanı yakındır.”20  
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وهــو عندهــم مــدة حــركات الكواكــب ]و[ األوجــات  والجوزهــرات مــن 
أول نقطــة مــن الحمــل إلــى أن تعــود إليهــا مــرة أخــرى. 

وقــد قــال  الّل فــي محكــم كتابــه: ﴿تعــرج المائكــة والــروح إليــه فــي يــوم 
ــب  ــا الملّق ــاه فــي كتابن ــا معن ــد ذكرن كان مقــداره خمســين ألــف ســنة﴾. وق
بـ“اإلفصــاح واإليضــاح”. وقــد روي عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أن عمــر الدنيــا ســبعة 
آالف ســنة. وأصــدق هــذه األقاويــل قــول  الّل عــز وجــل: ﴿ ومــا يدريــك 

لعــل الســاعة تكــون قريبــا﴾.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

[HİKMETİN BEŞ SÜTUNU]

Tarihte hikmet [bilgelik] ile nitelenen ilk kişi Lokman el-Hakîm’dir. 
Nitekim Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: “And olsun biz Lokman’a: 
Allah’a şükret diyerek hikmet verdik.”21 Lokman el-Hakim, Dâvud (a.s) 
zamanında yaşamıştır. Her ikisi de Bilâd-ı Şâm’da ikamet etmişlerdir. 

Denildiğine göre Yunanistanlı Empedokles22, Lokman el-Hakîm’e 
sık sık ziyaretlerde bulunur ve ondan hikmet öğrenirdi. Fakat o, Yuna-
nistan’a döndüğünde âlem’in yaratılışı, mahiyeti hakkında ahkâm kesip 
durdu, dilediği gibi sözler etti. Ve onun sözlerinin, zâhirî boyutu itiba-
riyle âhiretle ilgili temel prensiplere aykırı olduğu görüldü.

Empedokles’in daha önce Lokman el-Hakîm ile birlikteliği olduğu 
için Yunanlılar onu hikmet ile nitelendiriyorlardı. Hatta o, Yunanlılar 
içerisinde hikmet ile nitelenen ilk kişiydi. Bâtınîlerden bir grup Em-
pedokles’in hikmetinin peşinden gitmekte ve onun çok değerli birisi 
olduğunu ifade etmektedirler. Ayrıca onlar, Empedokles’in çok az idrak 
edilebilecek sembolik ifadeleri olduğunu söylemektedirler.

Yunanlılardan hikmet ile nitelendirilen bir diğer şahıs da Pythago-
ras23’tır. Hz. Süleyman b. Dâvûd’un ashabı, Bilâd-ı Şam’dan Mısır’a göç 
edince Pythagoras bunları ziyaret etmek için sık sık Mısır’a giderdi. 
Pythagoras daha önce Mısırlılardan geometri öğrenmişti. Sonrasında 
ise fizik (tabîî) ilimlerini ve metafizik ilimleri Süleyman ashabından 
öğrendi. Pythagoras öğrendiği bu üç ilmi, yani geometri, fizik ve din 
ilimlerini Yunanistan’a aktardı. Daha sonra kendi zekâsıyla mûsikî il-
mini (ilmü’l-elhân) ortaya çıkardı ve melodileri oran ve sayılardan ya-
rarlanmak sûretiyle ahenkli bir ses uyumu haline getirdi. Sonrasında ise 
Pythagoras bu ilimleri peygamberlik nurundan (mişkâtü’n-nübüvve) 
elde ettiğini ileri sürdü.

Pythagoras’dan sonra Yunanlılardan hikmet ile nitelenen bir di-
ğer şahıs da Sokrates [Socrates]’tir [M.Ö. 469-399]. O, hikmeti Py-
thagoras’dan elde etmiş, fakat kendini ilâhî ilimler ile sınırlamış,  
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الفصل الثالث 

أّول مــن وصــف بالحكمــة كان لقمــان الحكيــم. و الّل يقــول: ﴿ولقــد 
آتينــا لقمــان الحكمــة﴾. وكان فــي زمــن داود النبــي � وكان مقامهمــا 

جميعــا ببــاد الشــام ]80ب[.

وكان إنباذقليــس اليونانــي يختلــف إليــه علــى مــا ُحكــي و يأخــذ مــن 
حكمتــه؛ إال أنــه لّمــا عــاد إلــى بــاد يونــان تكلــم فــي جبلــة العالــم مــا شــاء، 

فُوجــد ظواهرهــا قادحــة فــي أمــر المعــاد.

واليونانيــون كانــوا يصفونــه بالحكمــة لمصاحبتــه كان للقمــان الحكيــم؛ 
بــل هــو أّول مــن ُوصــف منهــم بالحكمــة. وطائفــة مــن الباطنيــة تنتمــي 
ــه رمــوزا قــّل مــا يوَقــف علــى  ــه وتقــول بتفضيلــه، وتّدعــي أن ل إلــى حكمت

ُمنطواهــا. 

ثــم أحــد الموصوفيــن منهــم بالحكمــة فيثاغــورس. وقــد اختلــف إلــى 
أصحــاب ســليمان بــن داود � حيــن انجلــوا إليهــا عــن بــاد الشــام، وكان 
تعّلــم الهندســة مــن المصرييــن. فتعّلــم أيضــا العلــوم الطبيعيــة والعلــوم 
اإللهيــة مــن أصحــاب ســليمان. ونقــل العلــوم الثاثــة- أعنــي علــم الهندســة 
وعلــم الطبائــع وعلــم الديــن- إلــى بــاد يونــان. ثــم اســتخرج بذكائــه علــم 
ــد اســتفاد هــذه  ــه ق األلحــان وأوقعهــا تحــت النســب واألعــداد. واّدعــى أن

ــّوة.  العلــوم مــن مشــكوة النب

اقتبــس  وقــد  ســقراط.  بعــده  بالحكمــة  منهــم  الموصوفيــن  أحــد  ثــم 
 الحكمــة مــن فيثاغــورس؛ واقتصــر مــن أصنافهــا علــى المعالــم اإللهيــة. 
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dünyevî zevklerden yüz çevirmiş, Yunanlılarla aynı dini inanca sahip 
olmadığını ilan etmiştir. Çok tanrıcı anlayışın liderleriyle yüzleşmiş, 
aklî ve mantıkî deliller göstererek onlarla mücadele etmiştir. Bu yüzden 
onlar da halkı Sokrates’e karşı kışkırtmışlar ve onu öldürmesi için krala 
baskı yapmışlardır. Bunun üzerine kral da onların gözünde saygınlık 
kazanmak, övgüye değer olmak için filozofu hapse atmış, daha sonra 
ise halkın şerrinden emin olmak için ona zehir içirmiştir. Sokrates’in 
hikâyesi mütevâtir [güvenilir, sağlam] haberlerle iyi bilinmektedir. 

Sokrates’ten sonra Yunanlılardan hikmet ile nitelendirilen bir diğer 
şahıs ise Eflatun’dur [M.Ö. 427-347]. Yunanlılar arasında o, şerefli bir 
soya sahip ve seçkin bir insandı. Eflatun, hikmeti elde etme hususunda 
Sokrates ve Pythagoras’a uymuştur. Fakat o, dini ilimlerle kendini sı-
nırlandırmamış, aksine metafizik ilimlere ek olarak fizik ve matematik 
ilimlerini de kendinde toplamıştır. Eflatun’un, yazımını bizzat kendisi-
nin üstlendiği birçok meşhur kitabı vardır. Fakat bu kitaplar, semboller 
ve anlaşılması güç ifadelerle doludur. 

Ömrünün sonlarına doğru Eflatun’dan birçok öğrenci mezun ol-
muştu. Böylece öğretim ve okul işlerini en kabiliyetli ve liyakatli öğ-
rencilerine emanet etti ve kendisini tamamen Rabb’ine ibadet etmeye 
hasretmek için insanlardan uzaklaştı.  

Onun zamanında Yunanistan’ın her tarafında veba hastalığı baş gös-
terdi. İnsanlar bunun için Allah’a yakarışta bulundular ve İsrâiloğulları 
peygamberlerinden birine bu hastalığın sebebini sordular. Allah (c.c.) 
da, o peygambere, onlar ne zaman sunaklarını küp şeklinde iki kat bü-
yütürlerse veba hastalığından kurtulurlar diye vahyetti. Bunun üzerine 
onlar da tıpkı eskisi gibi bir kurban kesme yeri inşa ettiler ve onu ilkine 
ilave ettiler. Fakat veba hastalığı iyice arttı. Bunun üzerine onlar tekrar 
Peygamber (a.s)’e geldiler ve bunun sebebini sordular. Allah (c.c.)’da 
Peygamber’e, onların sunağı iki kat büyütmediklerini, aksine öncekinin 
yanına ona benzer bir tane daha eklediklerini, bunun ise sunağın küp 
şeklinde iki kat büyütülmesi anlamına gelmediğini vahyetti.
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وأعــرض عــن مــاّذ الدنيــا؛ وأعلــن الخــاف في الدين علــى اليونانية، وقابل 

رؤســاَء ذوي الشــرك بالحجــاج واألدلّــة. فثــّوروا الغاغــة عليــه. وألجــأوا 

ملكهــم إلــى قتلــه. وأودعــه الملــك الحبــس تحّمــدا إلــى جماعتهــم، وســقاه 

الســّم تفاديــا مــن شــّرهم. وقصتــه معروفــة باألخبــار المتواتــرة. 

ثــم أحــد الموصوفيــن بالحكمــة بعــده أفاطــون. وكان فيهــم شــريف 

ــاس الحكمــة وفيثاغــورس؛  ــي اقتب ــد وافــق ســقراط ف النســب مفضــاال. وق

إال أنــه لــم يقتصــر علــى المعالــم اإللهيــة، بــل جمــع إليهــا العلــوم الطبيعيــة 

ــى تصنيفهــا، إال أنهــا مرمــوزة  ــه كتــب مشــهورة تولّ ــة. ول ــوم الرياضي والعل

منغلقــة.

وقــد تخــّرج بــه عــدد مــن التامــذة فــي آخــر عمــره، وفــّوض التعليــم 

والمدرســة إلــى ذوي البراعــة ]81أ[ مــن أصحابــه، وتخّلــى عــن النــاس 

متجــّردا لعبــادة ربّــه. 

وفــي زمانــه فشــا الوبــاء فــي بــاد يونــان. فتضّرعــوا فيــه إلــى الّل، وســألوا 

أحــد أنبيــاء بنــي إســرائيل عــن ســببه. فأوحــى الّل إليــه بأنــه متــى ضّعفــوا 

مذبحــا كان لهــم علــى شــكل المكّعــب ارتفــع عنهــم الوبــاء. فابتنــوا مذبحــا 

مثلــه وأضافــوه إلــى األّول؛ فــازداد الوبــاء. فعــادوا إلــى النبــي � وســألوه 

عــن ســببه. فأوحــى الّل إليــه بأنهــم لــم يضّعفــوه بــل قربــوا إليــه آخــر مثلــه، 

وليــس هــذا بتضعيــف للمكّعــب. 
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Bunun üzerine onlar da Eflatun’dan yardım istediler. O da: “Siz 
insanları hikmet’ten sakındırıyor ve geometri öğrenmekten nefret ettirme-
ye çalışıyordunuz. Bundan dolayı Allah da sizi cezalandırmak için veba 
hastalığını başınıza musallat etti. Çünkü hikemî ilimlerin Allah katında 
büyük bir değeri, kıymeti vardır.” dedi. Eflatun sonra halkına şöyle dedi: 
“Ne zaman siz, iki çizgi arasında, eşit geometrik oranda, kesintisiz diğer 
iki çizgi çıkarabilirseniz o zaman kurban kesme yerini iki kat büyütmüş 
olacaksınız. O hastalıktan kurtulmak için bunu keşfetmekten başka çare-
niz yok.” Bunun üzerine onlar da Eflatun’un söylediği yapıyı keşfetmek 
için çabaladılar ve sonunda kurban kesme yerini (sunağı) iki kat bü-
yütmeyi başardılar. Böylece veba hastalığından kurtuldular. Bu yüzden 
artık geometri ilmini ve diğer teorik (nazarî) ilimleri kötülemeye son 
verdiler. 

Eflatun’dan sonra Yunanlılardan hikmet ile nitelendirilen bir diğer 
şahıs da Aristoteles’tir [M.Ö. 384-322]. Aristoteles, Zülkarneyn diye 
bilinen İskender’in hocasıdır. O, hikmeti öğrenmek için yaklaşık yir-
mi sene Eflatun’un yanında bulundu. Olağanüstü zekâsından dolayı 
gençliğinde “rûhânî” diye isimlendirildi. Eflatun da onu “akıl” diye 
isimlendirmişti. Aristoteles, mantık kitapları yazmış ve mantığı ilimler 
için bir araç kılmıştır. O kadar ki Aristoteles, mantık ilminin kurucusu 
(sâhibü’l-mantık) diye adlandırılmıştır. Yine o, fizik (tabîî) ve metafizik 
(ilâhî) alanlarına dair kitaplar tertip etmiş ve düzenli olmasına özen gös-
tererek her konu için müstakil birer kitap ortaya koymuştur. Aristoteles 
zamanında devlet işleri Zülkarneyn tarafından iyi yürütülüyordu ve çok 
tanrıcılık (şirk) Yunan topraklarından söküp atıldı.

Yukarıda zikrettiğimiz bu beş isim hikmet ile nitelendirilen şahıslar-
dır. Fakat bunlardan sonra gelen hiçbir Yunanlı “hakîm” olarak isim-
lendirilmemiştir. Aksine onlardan her biri herhangi bir sanat yahut ya-
şam tarzına isnad edilerek isimlendirilmiştir. Mesela Hipokrat [M.Ö. 
460-370] doktor, Homeros [M.Ö. 8.yy] şair, Arşimet [M.Ö. 287-212] 
geometrici, Kinik Diyojen [M.Ö. 412-323] ve Demokritos da fizikçi 
olarak isimlendirilmiştir.
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واســتعانوا حينئــذ بأفاطــون. فقــال: إنكــم كنتــم تزجــرون عــن الحكمــة 
وتنّفــرون عــن الهندســة، فابتاكــم الّل بالوبــاء عقوبــة لكــم؛ فــإن للعلــوم 
الحكميــة عنــد الّل مقــدارا. ثــم ألقــى علــى أصحابــه بأنــه: متــى أمكنكــم 
اســتخراج خطَّيــن بيــن خطّيــن علــى نســبة متواليــة، توّصلتــم إلــى تضعيــف 
المذبــح؛ فإنــه ال حيلــة لكــم دون اســتخراج ذلــك. فعملــوا على اســتخراجه، 
ثلــب  عــن  فأمســكوا  عنهــم.  الوبــاء  وارتفــع  بتضعيفــه.  العمــل  وتّممــوا 

الهندســة وغيرهــا مــن المعالــم النظريــة. 

ثــم أحــد الموصوفيــن منهــم بالحكمــة بعــده أرســطاطاليس. وهــو معّلــم 
اإلســكندر المعــروف بــذي القرنيــن. وكان مازمــا ألفاطــون قريبــا مــن 
عشــرين ســنة القتبــاس الحكمــة. وكان يســّمى فــي حداثتــه “روحانيــا” 
لفــرط ذكائــه؛ وكان أفاطــون يســّميه “عقــا”. وهــو الــذي صنّــف الكتــب 
المنطقيــة وجعلهــا آلــة للعلــوم، حتــى لُّقــب بـ“صاحــب المنطــق”. وهــو 
الــذي رتــب األبــواب الطبيعيــة واألبــواب اإللهيــة، ووضــع لــكل بــاب منهــا 
كتابــا علــى ِحــدة، محافظــا علــى الــِوالء فيــه. وفــي أيامــه اســتتّب الُملــك 

ــان.  ــه الشــرك فــي بــاد يون لــذي القرنيــن وانقمــع ب

فهــؤالء الخمســة كانــوا يوَصفــون بالحكمــة. ثــم لــم يســّم أحــد منهــم 
بعــد هــؤالء “حكيمــا”؛ بــل كل واحــد منهــم كان ينســب إلــى صناعــة مــن 
الصناعــات أوســيرة مــن الســير، بقــراط الطبيــب ]81ب[ وأوميــرس الشــاعر 

ــي وديمقراطيــس الطبيعــي.  وأرشــميدس المهنــدس وديواجانــس الكلب
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Galen (Câlînûs) [M.S. 129-201], yazdığı eserlerin sayısı artınca, ken-
di zamanında, hikmet ile nitelenmesi için çaba gösterdi.  Yani kendisine 
“tabîb” değil de “hakîm” denilmesini istedi. Fakat insanlar bundan do-
layı onunla dalga geçtiler ve şöyle dediler: “Sen merhemlerle, kabızlık 
gideren ilaçlarla, yaraları iyileştiren ve yüksek ateşi (humma) gideren 
ilaçlarla uğraş. Çünkü ilâhî hikmet, onun muhtevasında en ufak bir 
şüphesi olan bir insanın anlayamayacağı ince bir meseledir. Nitekim 
her kim, âlemin kadîm (ezelî) mi yoksa muhdes [sonradan yaratılan] 
mi olduğuna, âhiretin gerçek mi yoksa yalan mı olduğuna, ruhun (nefs) 
cevher mi yoksa araz mı olduğuna dair şüpheleri bulunduğu hususunda 
kendi aleyhine şahitlik ederse, kendisine hakîm denilemeyecek kadar 
mertebesi, gururu ayaklar altında demektir.” 

Çok ilginçtir ki günümüz insanları her ne zaman Öklid’in [M.Ö. 
330-275] kitabını okuyan veya mantık prensiplerine hâkim olan birini 
görseler, bu gördükleri kişi her ne kadar metafizik ilimlerden bîhaber 
olsa da onu “hakîm” olarak nitelemektedirler. Hatta onlar, “beş ezelî 
ilke” (el-kudemâü’l-hamse)24 ve “fâsid ruhlar” (ervâh-ı fâside) hakkında 
hezeyanlarda bulunmuş olmasına rağmen Muhammed b. Zekeriyya er-
Râzî’yi [322/934] -Allah seni aziz kılsın- tıp ilmindeki maharetinden 
dolayı hikmetle vasıflandırmaktadırlar. 

Üstadımız Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî [322/934] çeşitli ilim 
dallarında geniş bilgisi olmasına ve din konularında sapasağlam bir yol 
tutturmuş olmasına rağmen, ne zaman ona büyük saygı gösterenlerden 
birisi hikmeti kendisine nispet ederse bundan büyük bir hoşnutsuzluk 
duyar ve şöyle derdi: “Ne yazık ki öyle bir zamanda yaşıyoruz ki benim 
gibi eksik, kusurlu bir insan hikmet şerefine nispet edilmektedir. Sanki 
onlar Allah'u Teâlâ’nın şu sözünü duymamış gibiler: “Allah hikmeti di-
lediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş demek-
tir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar.”25 Onun hocası Yakub b. 
İshak el-Kindî [252/866]’nin durumu da aynı şekildedir.

Bu husus da anlaşılınca, Eflatun hakkındaki meşhur hikâ-
yelerden birini hatırlamak gerekir. Bu hikâyeye göre Ef-
latun arkadaşlarına şöyle derdi: “Her şeyi bilseniz dahi,  
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ــن كثــرت تصانيفــه ألن يوَصــف  ــه حي وقــد تعــرّض جالينــوس فــي زمان
بالحكمــة - أعنــي أن ينقــل عــن لقــب الطبيــب إلــى لقــب الحكيــم. فتهــّزؤوا 
بــه وقالــوا: عليــك بالمراهــم والمســهات وعــاج القــروح والُحّميــات! فــإن 
الحكمــة اإللهيــة أدقُّ مأخــذا مــن أن يقــف عليــه مــن يتريّــب فــي معالمهــا. 
ــٌم هــو أم محــَدٌث،  ــم أ قدي ــه شــاّك فــي العال فــإن مــن شــهد علــى نســفه بأن
وفــي المعــاد أ حــقٌّ هــو أم باطــل، وفــي النفــس أ جوهــٌر هــو أم عــرض، 

َلمّتضعــة درجتــه مــن أن يســّمى حكيمــا. 

ــدس  ــاب إقلي ــرأ كت ــى رأوا إنســانا ق ــا أنهــم مت والعجــب مــن أهــل زمانن
وضبــط أصــول المنطــق، وصفــوه بالحكمــة، وإن كان خلــوا مــن العلــوم 
اإللهيــة؛ حتــى أنهــم ينســبون محمــد بــن زكريــا الــرازي لمهارتــه فــي الطــّب 
إليهــا- هــذا، أعــّزك الّل مــع صنــوف هذيانــه فــي القدمــاء الخمســة وفــي 

الفاســدة.  األرواح 

ولقــد كان شــيخنا أبــو زيــد أحمــد بــن ســهل البلخــي رحمــه الّل مــع 
توّســعه فــي أصنــاف المعــارف واســتقامة طريقتــه فــي أبــواب الديــن، متــى 
نســبه أحــٌد مــن موّقريــه إلــى الحكمــة يشــمئّز منــه ويقــول: لهفــي علــى زمــان 
يُنَســب فيــه ناقــٌص مثلــي إلــى شــرف الحكمــة، كأنهــم لــم يســمعوا قــول 
الّل تعالــى: ﴿يؤتــي الحكمــة مــن يشــاء ومــن يــؤت الحكمــة فقــد أوتــي 
خيــرا كثيــرا ومــا يّذّكــر إال أولــوا األلبــاب﴾. وهــذا حــال أســتاذه يعقــوب بــن 

إســحق الكنــدي. 

الحكايــات  مــن  أن  أيضــا  تعّلــم  أن  الواجــب  فمــن  هــذا،  وإذا عــرف 
المشــهورة عــن أفاطــون أنــه كان يقــول ألصحابــه: إنكــم إن عرفتــم كل 
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Allah’ı bilmediğiniz müddetçe kendinizi bir şey biliyor zannetmeyin.” Aynı 
şekilde Aristoteles hakkındaki meşhur hikâyelerden birine göre de o 
şöyle derdi: “Bugünden önce su içerdim fakat gene de susuz kalırdım, ta ki 
Allah’ı bilinceye kadar. O’nu bilince su içmeksizin susuzluğumu giderdim.”

Yukarıda isimlerini saydığımız, mutlak olarak hakîm diye isimlendi-
rilen beş Yunan filozofunun peşinden gidenler, Yaratıcı’yı (c.c.) tanıma-
yan ve ölümden sonra ebedî mükâfatın olacağına kesinkes inanmayan 
herkesi hakir ve küçük görüyorlardı ve tıpkı Allah’ın birliğine inanan 
(muvahhid) birinin sapkın (mülhid) birine gösterdiği muamele gibi on-
lar da onlara karşı küçümseyerek muamelede bulunuyorlardı.  

Fakat onların âhiretin sûreti hakkındaki görüşleri bir hususta Ha-
nif26 dininden farklılık arz ediyordu. O da şu ki, onlar bedenin yeniden 
diriltileceğine inanmıyorlar, aksine ebedi mükâfatın yalnızca insan ruh-
larına verileceğini ileri sürüyorlardı. Bundan dolayı İslam, bu toplulu-
ğun sapkın ve dalâlette olduğuna hükmetmiştir. Yaratıcı’nın ve O’nun 
zâtının birliğinin kabul edilmesi, O’na denk olarak ileri sürülenlerin ve 
O’na muhalif olanların reddedilmesi hususunda ise onlar gönüllü ola-
rak itaatkâr davranmışlar ve bu hususta birçok delil ileri sürmüşlerdir.  

Biz buraya kadar yaptığımız açıklamalarla onların durumlarını tas-
vir etmek istedik. Çünkü onlar, tıp, geometri, astronomi, mûsikî ve 
buna benzer, şehirleri meydana getirmek, imar etmek için kullanılan 
ve insanların faydalarına olan şeyleri gerçekleştirmede kendisinden ya-
rarlanılan birçok alanda ihtisas sahibi olmak sorumluluğunu üzerlerine 
almışlardır. Ayrıca onlar bu alanlarda meşhur eserler yazmışlar ve bu 
eserler çeşitli dillere tercüme edilmiştir. Farklı milletlerden aklı başında 
insanlar bu eserleri kabul etmişler ve bu eserler sayesinde yüksek merte-
beler elde etmişlerdir. 

Daha sonra biz zındıkların (zenâdıka) çirkin hareketlerine şa-
hit oluyoruz. Nitekim onlar teker teker aklı zayıf insanların peşle-
rine düştüler. Yukarıda zikredilen değerli filozofların isimlerini ve 
prestijlerini kullanarak insanları kendilerinin de batmış olduğu ah-
laksızlık bataklığına çekmeye çalışmışlardır. Hatta onlar, “eğer Al-
lah’ın dini gerçek ve doğru olsaydı, [yukarıda zikredilen] filozoflar,  
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شــيء فــا تحســبوا أنكــم عرفتــم شــيئا مــا لــم تعرفــوا الّل عــز وجــل. ثــم مــن 
الحكايــات المشــهورة عــن أرســطاطاليس أنــه كان يقــول: كنــُت قبــل اليــوم 

ــا شــرب.  ــُت ب ــُت الّل عــز وجــل فروي ــى إذا عرف أشــرب وأظمــأُ، حت

وا  ــمُّ ــن ُس ــن الذي ــاع هــؤالء الخمســة مــن طبقــات اليونانيي ولقــد كان أتب
ــع جــل  ــّر بالصان حكمــاء ]82أ[ علــى اإلطــاق ياحظــون عامــة مــن ال يُِق
جالــه، وال يوقــن بالثــواب األبــدي بعــد موتــه، بعيــن الزرايــة والهــوان، 

ــد للملحــد؛ ويعاملونهــم مــن االســتخفاف بمثــل معاملــة الموّحِ

إال أن اعتقادهــم كان فــي صــورة المعــاد يخالــف للملــة الحنيفيــة بنكتــة 
ــوا  ــور، ولكــن كان ــوا يعترفــون بالبعــث والنُُش واحــدة، وهــي أنهــم لــم يكون
حكــم  مــا  ولهــذا  البشــرية.  األرواح  لمجــّرد  األبديــة  المثوبــة  يوجبــون 
اإلســام علــى جماعتهــم بالغــّي والضــال. فأّمــا إثبــات الصانــع ووحدانيــة 
ذاتــه، ونفــي األنــداد واألضــداد عنــه، فشــيء قــد أذعنــوا لــه وأوردوا البراهين 

عليــه. 

وإنمــا أحببنــا أن نصــف أحوالهــم علــى هــذا الشــرح ألنهــم تكّلفــوا إتقــان 
صناعــة يُســتعان بهــا فــي عمــارة البــاد وينتفــع بهــا فــي مصالــح العبــاد، 
فيهــا كتبــا  كالطــّب والهندســة والتنجيــم والموســيقي وغيرهــا. وصنّفــوا 
معروفــة، فوقــع لهــا التراجــم باأللســنة المفتنـّـة؛ وارتضاهــا ذوو األلبــاب مــن 

األمــم، وارتفــع بمكانهــا محلُّهــم. 

ثــم وجدنــا أوســاخ الزنادقــة يصطــادون بهــم الواحــد والواحــد مــن َضَعفــة 
العقــول، ويســتدرجونهم بصيتهــم إلــى مــا تدنّســوا بــه مــن الخاعــة. بــل 
 يوهمونهــم بــأن ديــن الّل تعالــى لــو كان ذا حقيقــة صادقــة لــكان أولئــك 
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mükemmel akılları ve feyizli zekâlarıyla, Allah’ın dinini kabul ederlerdi 
ve ona sıkıca bağlanırlardı” diyerek insanların kafasını karıştırmaya ça-
lışıyorlardı. 

Dahası, cedelciler aynı şekilde bu filozofları ilâhî faaliyeti inkar 
(ta‘tîl) ve sapkınlık (ilhâd) ile suçlamışlardır. Ayrıca onlar halka, hak 
dinin kuvvetli düşmanları olduğu, ve “biz onlara karşı mücadele etmek 
için kendimizi hasretmemiş ve onların yalanlarının aksini ispat etmek 
için gayret etmemiş olsaydık sapkın düşünceler İslam topraklarını istila 
ederdi.” düşüncesini aşılamaya çalışmışlardır.

Hayatım üzerine yemin ederim ki, cedelcilerin, hakka yardım etme 
ve dini destekleme hususunda takdire şayan gayretleri olduğu inkâr edi-
lemez bir gerçektir. Fakat cedelcilerin, meşhur hakîm filozoflara ilahî 
atalet görüşünü izafe etmeleri belki de dinsizliğin cazibe kazanmasına 
hizmet etmiş ve zındıklığın güçlenmesinde muharrik unsur olmuştur. 
Bu ise Dehrîler27 fırkasının, zayıf insanlar karşısında güçlenmesine se-
bep olan bir unsurdur.
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مع تكامل عقولهم ووفور أحامهم أْولى بإيثاره والتمّسك به. 

واإللحــاد؛  بالتعطيــل  عليهــم  ينــادون  أيضــا  الجدلييــن  وجدنــا  ثــم 
ــا  ــه- لــوال تجّرُدن ــاء، وأن ويوهمــون الدهمــاء أن لديــن الحــّق خصومــا أقوي
لمجاهدتهــم وانبعاثنــا ِلفســخ أباطيلهــم، َلطّبــق اإللحــاد بيضــة اإلســام.

ولعمــري فــإن للجدلييــن ســعيا مشــكورا فــي نصــرة الحــّق وتأييــد الديــن؛ 
إال أن إضافتهــم التعطيــل إلــى أولئــك الحكمــاء ربّمــا صــار مكســبة لتزييــن 
ــة علــى  ــل الدهري ــد جي ــا يؤيّ ــة. وذلــك مّم ــم الزندق اإللحــاد ومدعــاة لتفخي

الضعــاف مــن البريــة.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

[HİKMETİN NEBEVÎ KAYNAĞI]

Empedokles’in, Yaratıcı’nın sıfatları hakkındaki görüşü şundan iba-
rettir: Her ne kadar Tanrı, ilim, cömertlik, irâde ve kudret gibi kelime-
lerle nitelendirilse de bu farklı isimlere karşılık gelen, varlığından ayrı 
vasıflara sahip değildir. Nitekim biz, alemde mevcut olan her bir şeyin, 
O’nun bilgisi, gücü, irâdesi ve cömertliğinden sadır olduğunu söyler-
ken, O’nun varlığından ayrı çeşitli vasıfları olduğunu kastetmiyoruz. 
Bununla birlikte O, bir ve eşsiz olsa da biz, mevcut olan şeyi yaratanı 
ilim, cömertlik, irâde ve kudret kelimeleriyle vasıflandırıyoruz.

Ayrıca, Allah’ın varlığı (vücûd), alemde mevcut olan herhangi bir 
şeyin var olmasına benzememektedir. Çünkü alemde mevcut olan şey-
lerin varlığı mümkündür (mümkinü’l-vücûd) yani yaratmayla varlığa 
gelir. Allah’ın zâtının varlığı ise zorunludur (vâcibu’l-vücûd) yani varlı-
ğının yaratılmakla hiçbir ilgisi yoktur.  

Aynı şekilde Allah’ın birliği, dünyada var olan herhangi bir şeyin bir 
olmasına benzememektedir. Çünkü dünyada var olan bir şeyin birliği 
ya cüzleri, ya özellikleri ya da benzerleri itibariyle çoğalmaya müsaittir. 
Fakat O’nun zâtı bundan yücedir (müteâl).   

Bu nedenle, her ne kadar Allah’ın ilim, cömertlik, kudret ve irâde 
gibi vasıflarla nitelendirilmesi uygun olsa da O’nun en hususi sıfatla-
rı Hakk ve Hakîm olmasıdır. Hakk olması demek, varlığının öyle bir 
şekilde olmasıdır ki bu, O’nun hakkında “mevcut değildir” ifadesinin 
kullanılmasının imkânsız olması manasını içerir. Hakîm olması ise 
O’nun, her şeyi, amacına en uygun şekilde kusursuz olarak yaratması 
anlamına gelmektedir.    

Fakat Empedokles bu güzel cümleleri itiraf ettikten sonra âhiretle ilgili 
konularda kafası karışmıştır. Nitekim meşhur bir görüşüne göre filozof, 
sevgi (mehabbe) ve egemenlik (ğalebe) kavramlarını ileri sürmektedir. Bu 
ikisinin manası şudur ki, nefsin cevherinin biri tabiat diğeri akıl olmak 
üzere iki niteliği vardır. Nefs bazen tabiat özelliği ile uyum içinde olan 
bir fıtrata sahip olabilir ve böylece fiilleri sevgiye göre meydana getirir.  
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الفصل الرابع 

مذهــب إنباذقليــس فــي صفــات البــارئ عــز وجــل أنــه، وإن ُوصــف 
بالعلــم والجــود واإلرادة والقــدرة، فليــس هــو ذا معــان متمّيــزة تختــّص 
بهــذه األســماء المختلفــة. ولكــن كمــا أنـّـا نقــول لــكل واحــد مــن موجــودات 
العالــم أنــه معلوُمــه ومقــدوره ومــراُده وفيــض جــوده، مــن غيــر أن نُثِبــت فيــه 
معانــي شــتى، كــذا أيضــا نصــف ُموِجدهــا بالعلــم والجــود واإلرادة والقــدرة 

ــا فــردا.  وإن كان أحديّ

وكما أن وجوده ليس يشــبه شــيئا من موجودات العالم، إذ الموجودات 
العالميــة محققــة بالوجــود اإلمكانــي- أعني بحســب الصنعــة- وذاته واجب 
الوجــود، ال بحســب الصنعــة؛ كــذا أيضــا وحدانيتــه ليســت تشــبه وحدانيــة 
ــر-  ــات العالميــة معّرضــة للتكثّ شــيء مــن موجــودات العالــم، إذ الوحداني

إّمــا بأجزائهــا وإّمــا بمعانيهــا وإّمــا بنظائرهــا- وذاتــه متعــال عــن هــذا. 

فهــو إذاً وإن صلــح أن يوصــف بالعلــم والجــود والقــدرة واإلرادة، فــإّن 
أخــّص صفاتــه هــو أنــه حــّق بذاتــه وحكيــم بذاتــه. وإن معنــى الحــق أن 
وجــوده بحيــث يمتنــع انطــاُق أن ال وجــود عليــه. وإن معنــى الحكيــم هــو 

أنــه ُموِجــد لــكل شــيء علــى أتــّم مــا يليــق بــه مــن الغــرض. 

ثــم أنــه مــن بعــد اعترافــه بهــذه الجملــة الحســنة قــد خّلــط بشــأن المعــاد. 
ــة. ومعناهمــا أن  ــة والغلب ــه كان يقــول بالمحّب ــه أن ــإن المشــهور مــن مذهب ف
جوهــر النفــس ذو معنَييــن أحدهمــا الطبــع واآلخــر العقــل؛ وأنــه قــد يتفــق 
 لــه فطــرة بحســب الطبــع فيصيــر حينئــذ مؤّديــا أفعالــه بحســب المحّبــة، 
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Bazen de nefis, akıl ile uyum içerisinde olan bir fıtrata sahip olabilir 
ve böylece fiilleri egemenliğe göre tasarlar. Bu iki fıtrattan her birinin 
varoluş süresi diğerininkine eşittir. Ayrıca bu iki fıtrattan biri haz veren, 
diğeri ise acı veren bir özelliğe sahiptir. Fakat Empedokles’in tasarlamış 
olduğu bu iddianın katiyen herhangi bir delili yoktur. 

Allah’u Teala’nın sıfatları hakkındaki Empedokles’in bu inancına Py-
thagoras da katılmaktadır. Fakat Pythagoras bu konuda Empedokles’ten 
bir noktada ayrılmaktadır. Şöyle ki Pythagoras bizim Allah’ı Hakk diye 
nitelendirmemizin, O’nu Hakîm diye nitelendirmemize bağlı olduğu-
nu iddia etmektedir. Çünkü ona göre Hikmet, Hakk’dan önce gelmek-
tedir ve Hakk, ancak Hikmet ile birlikte Hakk olmaktadır.

Ayrıca Pythagoras, âhiretle ilgili konularda Empedokles ile aynı 
görüşlere sahip değildir.  Nitekim Pythagoras’ın meşhur bir görüşüne 
göre, âlemin tamamı on iki kısma ayrılmaktadır. Bunlardan dört tanesi 
süflî varlıklardır ki bunlar toprak, su, hava ve ateştir. On iki kısımdan 
sekiz tanesi ise semâvî varlıklardır ki bunlar ise yedi kat gök ve bunları 
çepeçevre kuşatan Kürsî’dir. Bu âlemin üzerinde nûrânî bir alem vardır, 
akıllar bu alemin güzelliğini ve parlaklığını idrak edemez ve bu aleme 
karşı arınmış ruhlar özlem duyarlar. Ayrıca bu kısımlardan her biri, biri 
altta diğeri üstte olmak üzere katmanlar halinde tasarlanmıştır. Alttaki 
katman üstteki katmanın adeta bir tabanı mahiyetindedir.

Nefsini gurur, kibir, haset ve buna benzer cismânî arzulardan arın-
dırmak sûretiyle en güzel şekilde terbiye eden her insan, bu saydığımız 
âlem kısımlarının en üst derecesinde olmaya ve böylece âlemin cevher-
lerinde yayılmış olan ilahî hikmeti gözlemlemeye, onun farkına varma-
ya hak kazanmış olur. İnsan bu mertebeye erişme bahtiyarlığını elde et-
tiğinde artık o, gerçek mutluluğa ve gerçek şerefe nail olmuş demektir. 
Tıpkı mûsikî melodilerinin işitme organına gelmesi gibi artık bundan 
sonra, haz veren bütün şeyler bu kimseye yavaş yavaş gelmeye başlar. 
Öyle ki bu haz veren şeyleri elde etmek için onları isteme zahmetine 
girmesine bile gerek kalmaz. 

Sokrates, bu konuda Pythagoras ile aynı görüşü paylaşmakla birlikte 
iki hususta ondan farklı düşünmektedir. Bunlardan ilki, Sokrates’e göre 
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وفطــرة بحســب العقــل فيصيــر حينئــذ مؤّديــا أفعالــه بحســب الغلبــة؛ وإن 
لــكل واحــد مــن الفطرَتيــن مــدة زمانيــة مســاوية لمــدة صاحبتهــا؛ وإن أحــد 
الفطرَتيــن ُمِلــّذة واألخــرى مؤِلمــة. وليــس يوجــد علــى مــا اخترعــه مــن هذي 

الدعــاوي شــيء مــن الحجــج أصــا. 

وقــد وافقــه فيثاغــورس فيمــا يعتقــد مــن صفــات البــارئ تعالــى إال فــي 
نكتــة ]83أ[ واحــدة وهــي أنــه يزعــم أن وصفنــا إيــاه أنــه ]حــق متعلــق بوصفنا 

إيــاه أنــه[ حكيــم، فــإن الحكمــة قبــل الحــق وبهــا يصيــر الحــق حقــا. 

ــه كان  ــه أن ثــم خالفــه فــي شــأن المعــاد أيضــا. فــإن المشــهور مــن مذهب
يقــول إن العالــم بكليتــه منقســم إلــى اثنــي عشــر قســما، أربعــة منهــا هــي 
األجــرام الســفلية- أعنــي األرض والمــاء والهــواء والنــار- وثمانيــة منهــا 
هــي األجــرام العلويــة- أعنــي الســموات الســبع والكرســي المحيــط بهــا؛ 
وإن فــوق هــذا العالــم عالمــا نورانيــا ال يــدرك العقــول حســنه وبهــاءه، وإليــه 
يشــتاق األنفــس الزكيــة؛ وإن كل قســم مــن هــذه األقســام منضــود تحــت 

ــه.  ــل ل ــه كالثُف ــى المســتعلي علي ــة إل ــوه، وهــو باإلضاف ــذي يعل القســم ال

 [ الُعجــب والتجّبــر  مــن  بالتبــّري  نفســه  تقويــم  إنســان أحســن  وأيّمــا 
والمــراءاة[ والحســد وغيرهــا مــن الشــهوات الجســدانية فقــد صــار مســتأها 
ألن يصيــر فــي أعلــى أقســامها فيطّلــع علــى جميــع مــا شــاع فــي جواهــر 
ــال الســرور الحــّق  العالــم مــن الحكمــة اإللهيــة. ومتــى ســعد بذلــك فقــد ن
والعــّز الحــّق؛ فــإن األشــياء الُمِلــّذة حينئــذ تأتيــه رســا نحــَو إتيــان األلحــان 
الموســيقية إلــى حاســة الســمع، وال يحتــاج إلــى أن يتكلــف طلبهــا أصــا. 

وقــد وافقــه ســقراط علــى هــذا، إال فــي نكتَتيــن. إحداهمــا أن قــال إن 
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bizim Allah’ı Hakîm diye nitelendirmemiz, O’nu Hakk diye nitelendir-
memize bağlıdır. Çünkü Hakk, Hikmet’den önce gelmekte ve Allah’ın 
son derece kâmil olduğu bilgisi her ne zaman hasıl olsa O, hikmet ile 
vasfedilmektedir.

Sokrates’in Pythagoras’a katılmadığı ikinci husus ise şudur: Sokrates 
ikinci dirilişte gökyüzünün yıldızsız olacağını savunmaktadır. Çünkü 
yıldızların gökyüzündeki konumlarını sürdürmelerinin sebebi, onları 
taşıyan feleklerin (el-eflâkü’l-hâmile) hızlı hareketleridir. Fakat hareket 
halindeki her şey sonunda herhangi bir şekilde sükûnete erecektir. Fe-
leklerin dairesel dönüşleri sona erip sükûnete erince de yıldızlar saçı-
lacak ve birbirlerine bitişik halde tıpkı bir alev topu gibi yeryüzünü 
kuşatacaklardır. Kirlenmiş, kötü ruhluların hepsi ateş ile kuşatılmış bu 
yeryüzünde kalacaklardır. Gökyüzü ise pak, tertemiz ruhlular için yer-
yüzü gibi olacak ve onların gökyüzü de bundan daha muhteşem, nûrânî 
bir gökyüzü olacaktır. Orası da kusursuz güzelliğin ve nezih tatların 
olduğu yerdir. 

Ayrıca Sokrates, Pythagoras’ın görüşlerine karşı şu ilaveyi de yap-
mıştır: Sokrates’e göre halis hikmeti elde etme şerefine nail olan her 
kimse mutlak iyiliği de elde etmiştir. Kulun erdemli olmasının en üst 
mertebesi de kendisiyle arasında herhangi bir aracı olmaksızın Hakk 
olan Mevlâ’sıyla iktifa etmesidir. Her kim hikmeti elde etmek için Mev-
lâ’sı ile kendi arasında herhangi bir aracıya ihtiyaç duyarsa bu kimsenin 
kulluk mertebesi aşağı derecede demektir. Mevlası ile kendi arasında 
aracının daha fazla olduğu her kimse de kulluk derecesi bakımından 
daha aşağıdadır.

Beden, kendi yararına olan hususlarda tabiatının etkisine; ta-
biat da fiillerini gerçekleştirme hususunda nefsin yönetimine; ne-
fis de seçim yapma hususunda aklın rehberliğine ihtiyaç duyduğu 
için, ilâhî yol göstermenin dışında, akıldan üstün bir yol açıcı (fâtih) 
yoktur. Durum böyle olunca açıktır ki bütün tasarruflarında sa-
rih aklın yardımına müracaat eden kimsenin, Mevla’sıyla yetinme 
mutluluğuna erişeceği açıktır. Fakat bedeninin arzularına tabi olan, 
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وصفنــا إيــاه أنــه حكيــم متعّلــق بوصفنــا إيــاه أنــه حــّق، فــإن الحــّق قبــل 
الحمكــة، ومهمــا حصــل العلــم علــى غايــة كمالــه ُوصــف بأنــه حكمــة. 

بــا  تصيــر  الثانيــة  النشــأة  ]فــي[  هــي  الســماء  إن  قــال  أن  واألخــرى 
كوكــب. فــإن ســبب ثباتهــا فيهــا هــو ســرعة حــركات األفــاك الحاملــة لهــا، 
وكل متحــّرك فإلــى ســكون مــا؛ ومهمــا ســكنت األفــاك عــن دورانهــا، فــإن 
ــرة  ــاألرض متصــا بعضهــا ببعــض كالدائ ــر محيطــة ب ــر فتصي كواكبهــا تتناث
الملتهبــة. وإن كل نفــس كانــت دنســة شــريرة فإنهــا تبقــى فــي هــذه األرض 
الزكيــة كاألرض، وتصيــر  الســماء لألنفــس  بالّلهيــب. وتصيــر  المحاطــة 
ســماؤهم ســماء نوريّــة أشــرف مــن هــذه؛ وهنــاك الحســن المحــض والّلــّذة 

المحضــة ]83ب[. 

ثــم زاد علــى فيثاغــورس أيضــا بــأن قــال إن كل إنســان شــرف باقتنــاء 
الحكمــة الخالصــة فقــد صــار محتويــا علــى الخيــرورة المطلقــة. وأعلــى 
درجــات العبــد فــي الخيــرورة هــو أن يكتفــي بمــواله الحــّق عــز اســمه عــن 
الواســطة بينــه وبيــن مــواله. ومــن احتــاج فــي اقتنــاء الحكمــة إلى واســطة بينه 
وبيــن مــواله فهــو ناقــص فــي درجــات العبوديــة؛ وكل مــن كانــت الوســائط 

بينــه وبيــن مــواله أكثــر فهــو فــي رتبــة العبوديــة أنقــص. 

وإذا كان البــدن مفتقــرا فــي مصالحــه إلــى تأثيــر الطبيعــة، وكانــت الطبيعــة 
ــر النفــس، وكانــت النفــس مفتقــرة فــي  ــى تدبي ــة أفعالهــا إل مفتقــرة فــي تأدي
اختيارهــا إلــى إرشــاد العقــل، ولــم يكــن فــوق العقــل فاتــح إال الهدايــة 
اإللهيــة؛ فبالحــرّي أن يكــون المســتعين بصريــح العقــل فــي كافــة المصــارف 
البــدن،  التابــع لشــهوة  لــه بغبطــة االكتفــاء بمــواله؛ وأن يكــون  مشــهودا 
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tabiatın emirlerine boyun eğen, nefsin ihtiraslarına göre hareket eden 
kimse ise aklın gerektirdiklerine göre hareket etmediği için Mevla’sın-
dan uzak ve aşağı mertebededir. O halde birçok ilki (evâil) önceleyip de 
aklıyla İlk Hakk’a yükselmeyen kimsede hayır yoktur.

 Eflatun’a gelecek olursak, onun görüşlerinde farklılık vardır. Ni-
tekim Eflatun, Devlet Adamı (Bûlîtîkûs) yani Şehirlerin Yönetimi adlı 
kitabında âlemin ebedî olduğunu, yaratılmadığını ve bâkî olduğunu 
söylemektedir. Bir dehrî [materyalist] olan Proklus, bu görüşü kabul 
etmiş ve âlemin ezelîliği hakkında bir kitap yazmıştır ki bu kitaba da 
Yahya en-Nahvî reddiye yazarak aksini ispatlamıştır. Fakat daha sonra 
Eflatun, Timaeus (Tîmâvîs) diye bilinen kitabında âlemin sonradan ya-
ratılmış olduğunu, Yaratıcı’nın onu sonradan, hiçbir nizam yokken ni-
zamlı bir hale sokarak var ettiğini, âlemin cevherlerinin hepsinin madde 
ve sûretin bileşimi olduğunu ve her bileşimin de parçalanmaya müsait 
olduğunu ifade etmiştir.  

Eflatun’un öğrencisi Aristoteles, onun, birbiriyle çelişen bu iki gö-
rüşü ileri sürerek bunlarla neyi kastettiğini açıklamamış olsaydı Efla-
tun’un kafasının karışık olduğuna hükmedilirdi. Fakat Aristoteles, 
“mükevven” yani yaratılmış lafzının ortak anlamlı isimlerden olduğunu 
belirterek, Eflatun’un “ebedî, gayr-ı mükevven” sözüyle âlemden önce 
zamanın olmadığını ve âlemin, sonraki bir zamanda herhangi bir şey-
den yaratılmadığını kastettiğini açıklığa kavuşturmuştur. “Mükevven” 
yani yaratılmış sözüyle de Allah’ın onu kaostan düzene soktuğunu kas-
tettiğini, yani âlemin varlığının, maddeyi sûret ile düzene sokan yarat-
maya bağlı olduğunu söylemiştir. Çünkü madde ve sûretten hiç birinin 
diğerine bileşimi olmaksızın kendi başına var olması mümkün değildir. 
Bu yüzden madde ve sûretin yaratıcısı, bunların her ikisini intizamlı 
bir bileşime sokmak sûretiyle varlık âlemine getirmiştir. Dolayısıyla O, 
yaratıcı etkinliğiyle âlemi, kaostan düzenli hale, yani yokluktan varlık 
haline getirmiştir.

Eflatun, Yasalar (Nevâmis) adlı kitabında bu konuyu açık-
lamıştır. O, âlemin nedensel bir başlangıcı olduğunu, fakat za-
mansal bir başlangıcı olmadığını söylemiştir. Yani âlemin, onu, 
zamandan bağımsız bir şekilde yaratan (ihtirâ‘) bir faili vardır.  
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المنقــاد لدعــاوي الطبيعــة، والمؤاتــي لهــوى النفــس، إذا لــم يكــن مستمســكا 
بموجــب العقــل، بعيــدا مــن مــواله ناقصــا فــي رتبتــه. فــإذا ال خيــرورة لمــن 

لــزم األوائــل الكثيــرة ولــم يتــرّق بعقلــه إلــى الحــّق األول. 

كتابــه  فــي  قــال  فإنــه  مذهبــه.  فــي  اختلــف  فقــد  أفاطــون  وأمــا 
ن دائــم  “بولوطيقــوس” – أي تدبيــر المــدن- إن العالــم أبــدّي غيــر مكــوَّ
البقــاء؛ وتعّلــق بهــذا القــول برقليــس الدهــري وصنـّـف فــي أزليــة العالــم كتابه 
الــذي نقضــه يحيــى النحــوّي. ثــم ذكــر فــي كتابه المعــروف بـ“طيماوس” إن 
العالــم مكــّون، وإن البــارئ قــد أبدعــه مــن ال نظــام إلــى نظــام، وإن جواهــر 
العالــم كلهــا مرّكبــة مــن المــاّدة والصــورة، وإن كل مرّكــب فهــو معــّرض 

لانحــال. 

ولــوال أن تلميــذه أرســطوطاليس شــرح معنــاه مــن اختــاف القوَليــن 
لحكــم عليــه بالحيــرة- إال أنــه بيــن أن لفظــة “المكــّون” مترتبــة تحــت 
االســماء المشــتركة؛ وأن مقصــوده مــن قولــه أن العالــم أبــدي غيــر مكــّون- 
أي لــم يســبقه زمــان ولــم يُحــَدث عــن شــيء؛ ]84أ[ وإن مقصــوده مــن قولــه 
أنــه مكــّون وقــد صرفــه البــارئ مــن ال نظــام إلــى نظــام- أي وجــوده متعّلــق 
بالصنعــة الناظمــة للمــادة بالصــورة. وليــس وال لواحــد مــن هذيــن وجــوٌد 
بذاتــه دون االتحــاد بصاحبــه، فالُمبــِدع لهمــا إًذا قــد أوجدهمــا علــى التأحيــد 
النظمــي. فهــو إًذا بفعلــه اإلبداعــي صــارف للعالــم مــن ال نظــام إلــى نظــام- 

أي مــن العــدم إلــى الوجــود. 

ولقــد صــّرح بذلــك فــي كتــاب “النواميــس”، فقــال إن للعالــم بــدًوا 
لــه فاعــل قــد اخترعــه ال فــي زمــان؛  بــدو زمانــي- أي  لــه  ــا وليــس   ِعّليًّ
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Eğer birisi Allah’ın âlemi yaratma sebebini sorgulayacak olursa biz de 
O’nun, cömertliğini ortaya çıkarmak için bizâtihî irâde ettiğini ve irâde 
ettiği şeyi de meydana getirmeye kadir olduğu şeklinde cevap veririz. 

Aynı şekilde Eflatun, daha sonra Phaedon (Fâzun) diye isimlendiri-
len kitabında nefsin cevherinin yaratılmadığını ve ölümsüz olduğunu; 
buna karşılık Timaeus adlı kitabında yaratıldığını ve ebedî değil ölümlü 
olduğunu söylemiştir.

 Eflatun’un birbiriyle çelişen bu iki sözünden kastının ne olduğu-
nu açıklığa kavuşturma görevini Aristoteles üstlenmiş ve şöyle demiştir: 
“Eflatun birinci sözüyle nefsin yaratılma aşamasında kuvve halinden 
fiil haline doğru gelişme göstererek, tedricen meydana getirilmediğini, 
aksine ansızın yaratıldığını ve mükâfat yurdunda da nefsin başına ölüm 
hadisesinin gelmeyeceğini kastetmiştir. İkinci sözüyle ise nefsin ceha-
letten bilgiye ve bozukluktan fazilete dönüşmeye açık olduğunu ve Al-
lah’ın onun devamlı olarak kalıcı olmasını istemediği müddetçe nefsin 
kendi başına sonsuza kadar var olmaya kadir olmadığını kastetmiştir.”

Eflatun bunu Timaeus adlı kitabında açıklamış ve her şeyin yaratıcı-
sının, rûhânî cevherlere “Siz ölümsüz varlıklar değildiniz fakat ben ilâhî 
kuvvetimle sizin kalıcı olmanızı sağlıyorum” diye vahyettiğini söylemiş-
tir. 

Aynı şekilde Pythagoras ve Sokrates’in farklı görüşler ileri sürdüğü 
Hikmet’in mi Hakk’tan önce, yoksa Hakk’ın mı Hikmet’ten önce oldu-
ğu konusunda Aristoteles doğruyu açıklamış ve şöyle demiştir: Hakk, 
Hikmet’ten daha geneldir. Fakat Hakk bazen aşikâr, bazen ise gizli olur. 
Hikmet ise Hakk’tan daha özeldir. Fakat Hikmet yalnızca aşikâr olur, 
gizli olmaz. O halde Hakk âlemin her tarafına yayılmıştır ve âlemde 
zuhur etmiş olan Hikmet’i kapsamaktadır. Hikmet ise, âlemin her tara-
fında âşikar bir şekildedir ve âlemde yayılmış olan Hakk’ın ortaya çık-
masına sebep olmaktadır. Fakat Hikmet ve Hakk’ın her ikisi de âlemi 
vücûda getiren Allah’ın yaratmasından ve âlemi ayakta tutan Allah’ın 
gücünden ayrı düşünülemez. Dolayısıyla her iki görüş de farklı açılar-
dan düşünüldüğünde kabule şayandır.
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وإن فاحصــا ]إن[ فحــص عــن ســبب اختراعــه لــه، أجبنــاه بأنــه ُمريــٌد بذاتــه 
إلفاضــة جــوده وقــادر علــى إيجــاد مــا أراد. 

وبمثلــه قــد أطلــق القــول فــي كتابــه المنســوب إلــى “فــاذن” أن جوهــر 
النفــس غيــر مكــّون وأنــه ال يمــوت؛ وقــال فــي كتــاب “طيمــاوس” إنــه 

ــم.  ــر دائ ــه ميــت غي مكــّون وإن

وقــد تولّــى أرســطاطاليس تبييــن مــراده مــن اختــاف اللفظتيــن فقــال: 
عنــى بقولــه األّول أي لــم يتــدّرج فــي حدوثــه مــن القــّوة إلــى الفعــل، لكنــه 
أُحــدث دفعــة؛ ثــم لــن يعــرض لهــا المــوت فــي دار المثوبــة. وعنــى بقولــه 
ــى  ــة إل ــى العلــم ومــن الرذيل ــه معــّرض لاســتحالة مــن الجهــل إل ــي أن الثان
الفضيلــة؛ وأن ذاتــه مــا كان ليفــوز بالبقــاء األبــدي لــوال اســتبقاء الّل لــه علــى 

الــدوام.

ولقــد صــّرح بذلــك فــي كتــاب “طيمــاوس”، فقــال إن خالــق الــكل 
أوحــى إلــى الجواهــر الروحانيــة بـ“إنكــم لســتم بحيــث ال تموتــون ولكنــي 

أســتبقيكم بقوتــي اإللهيــة.” 

ومــن مثلــه قــد أوضــح أرســطاطاليس حقيقــة الصــواب مّمــا اختلــف فيــه 
فيثاغــورس وســقراط فــي أن الحكمــة قبــل الحــّق والحــّق قبــل الحكمــة، 
فقــال: إن الحــّق أعــّم مــن الحكمــة، إال أنــه قــد يكــون جلّيــا وقــد يكــون 
خفيــا؛ وأّمــا الحكمــة فهــي أخــّص مــن الحــق، إال أنهــا لــن تكــون إال جليــة. 
فــإًذا الحــّق مبســوط فــي العالــم مشــتمل علــى الحكمــة المســتفيضة فــي 
العالــم، والحكمــة ]84ب[ مســتفيضة فــي العالــم موِضحــة للحــّق المبســوط 
فــي العالــم. وكا المعنَييــن ليســا يفارقــان صنــع الّل الُموجــد للعالــم وقوتــه 

الممســكة للعالــم. فالقــوالن إًذا مقبــوالن بجهــة وجهــة. 
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Buraya kadar, mezkûr dört filozofun görüşlerinden bizim anladığı-
mız, tasavvur ettiğimiz ve felsefeye nispet edilen temel şahsiyetlerden 
derlediğimiz görüşlerin özetini verdik. Fakat onların bu konularda yaz-
mış oldukları kitapların, onları anlaşılabilir kılan herhangi bir açıklayıcı 
olmaksızın kavranması mümkün değildir. Çünkü bu kitaplar semboller 
ve bilmecelerle doludur. Bu eserleri yazanlar, onları kasıtlı olarak anla-
şılmaz kılmışlardır. Bunun da üç sebebi vardır:

1) Hikmetin sırlarının, ehil olmayan biri tarafından öğrenilmesini 
engellemek. Çünkü böyle birisi hikmetin sırlarına vâkıf olarak onları, 
bir takım kötülükleri gerçekleştirmede araç olarak kullanabilir.

2) Hikmet aşığı olan birisinin onu elde etmek için göstermesi gere-
ken gayrette gevşeklik göstermemesini sağlamak. Her ne kadar tembel 
kimse anlaşılmazlığı sebebiyle onu zor görüp küçümsese ve hikmet aşığı 
olan biri ona erişmede meşakkat çekse de durum böyledir.

3) Öğrencinin derinlemesine düşünmesini sağlayarak zihnini yor-
mak sûretiyle tabiatını bilemek. Bunu yaparak öğrencinin zevkli istek-
lere ve nefsin gevşemesine meyletmemesini; ve öğrencinin bütün cehd 
ve gayretini tamamıyla tabiatın yüz çevirdiği şeyleri anlamaya yönelt-
mesini sağlamak.

Aristoteles’in görüşlerini ise el-İnâye ve’d-dirâye adlı kitabımızda 
özetledik ve onun, Allah’ın birliği ve âhiret hakkındaki yaklaşımlarını 
açıkladık. 
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فهــذا هــو جملــة مــا تصّورنــاه مــن مذهــب هــؤالء األربعــة وتلّقفنــاه 
ــي هــذه  ــة ف ــى الفلســفة. وليســت كتبهــم المصنّف مــن األئمــة المنســوبين إل
فإنهــا محشــّوة  يفتحهــا،  فاتــح  مــن غيــر  يُوَقــف عليهــا  األبــواب بحيــث 

بالرمــوز واأللغــاز. وإنمــا كانــوا يتعّمــدون ذلــك لمعــان ثــاث:

أحدهــا الكراهــة لئــا يغــوص علــى أســرار الحكمــة أحــد ممــن ليــس لهــا 
بأهــٍل، فتصيــر ُعــّدًة لــه علــى اكتســاب ضــرب مــن الشــرارة؛

والثانــي أن ال يتوانــى العاشــق لهــا فــي بــذل العنايــة القتنائهــا، وإن لحقْتــه 
ــّقة فــي تحصيلهــا واســتصعَبها الكســاُن لغموضهــا ويزدريها؛  الشُّ

والثالــث تشــحيذ للطبــع باســتكداد الفكــر لئــا يجنــح المتعلــم إلــى طيــب 
عــة وَرْوح النفــس، ويُقبــل بجهــده علــى تفّهــم مــا ينفــر عنــه الطبــع.  الدَّ

الملّقــب  كتابنــا  فــي  أوردنــا جملــه  فقــد  أرســطاطاليس  مذهــب  فأّمــا 
والمعــاد. التوحيــد  فــي  طرقــه  وأوضحنــا  والدرايــة”  بـ“العنايــة 
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BEŞİNCİ BÖLÜM

[RUHUN GÜÇLERİ]

Akıl her ne kadar altındaki duyulara dayalı vehim idraklerinin 
(el-mevhûmâtü’l-hissiyye) tamamını yönetmeye ve üzerindeki apaçık 
akledilebilir şeylerin tamamını idrak etmeye muktedir olsa da bunların 
her ikisi için elverişli olması ancak kendisine egemen olan ilâhî kuvvet 
ile mümkündür. Nasıl ki tabiat onu hareket ettirmek bakımından be-
denleri kuşatıyor; ve nefis onu yönetme bakımından tabiatı kuşatıyor; 
akıl da ona yol gösterme bakımından nefsi kuşatıyorsa, aynı şekilde 
Hakk olan İlk de (el-Evvelu’l-Hakk) önceden takdir etmek sûretiyle her 
şeyi ihata etmektedir. O halde cisim, yaratılışı itibariyle tabiata, tabiat 
da yaratılışı itibariyle nefse boyun eğmektedir. Nefis ise doğası gereği 
akla itaat eder. Aynı şekilde akıl da doğası itibariyle Allah (c.c.)’a boyun 
eğmektedir. 

Bununla ortaya şu sonuç çıkmıştır ki âlemde yaratılmış olan var-
lıkların her biri kendine özgü gayesi bakımından mükemmel olsa da 
aslında, yaratılış itibariyle emir altındadır ve zatı gereği noksan bir var-
lıktır. Mutlak kemal sahibi olan ise Bir ve Hakk olan Allah’tır. Hatta 
bununla ortaya şu sonuç da çıkmıştır ki âlemdeki varlıklar birbirleriyle 
karşılıklı ilişki içerisindedirler ve ilâhî kuvvet bunların hepsine sirayet 
etmektedir. Ayrıca bunların hepsinin zatını meydana getiren [Allah], ne 
cisim, ne tabiat, ne nefis ne de akıldır. Fakat O (c.c.), birincil varoluş ile 
bunların hepsinden öncedir.  

Bunu da tespit ettikten sonra biz diyoruz ki: Fâil olan varlıkların, 
herhangi bir fiili gerçekleştirmeye muktedir olamayan bir varlıktan 
daha şerefli, yüce olduğu hususunda kuşku duymuyoruz. Aynı şekilde 
bilen varlıkların, hiçbir şeyi bilmeye muktedir olamayan herhangi bir 
varlıktan daha şerefli olduğunda da şüphe etmiyoruz. 
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الفصل الخامس 

ــه مــن الموهومــات الحســية  ــا تحت ــر عامــة م إن العقــل وإن صلــح لتدبي
وإلمســاك كافــة مــا فوقــه مــن المعقــوالت البديهيــة، فإنــه ليــس يصلــح لهمــا 
إال بالقــوة اإللهيــة المســتعلية عليــه. وكمــا أن الطبيعــة محيطــة باألجســام 
لهــا،  التدبيــر  إحاطــة  بالطبيعــة  محيطــة  والنفــس  لهــا،  التحريــك  إحاطــة 
والعقــل محيطــة بالنفــس إحاطــة الهدايــة لهــا، كــذا األول الحــّق محيطــة 
باألشــياء كلهــا إحاطــة التقديــر لهــا. فــإًذا الجســم بجبّلتــه طائــع للطبيعــة، 
والطبيعــة بجبّلتهــا طائعــة للنفــس، والنفــس بجبّلتهــا طائعــة للعقــل، والعقــل 

ــى.  ــارئ تعال ــع للب ــه طائ بجبّلت

وبهــذا يعلــم أن كل واحــد مــن ُمبدعــات العالــم وإن كان باإلضافــة إلــى 
خــاّص غرضــه كامــا لــه، فإنــه فــي جبّلتــه مقهــور ناقــص ]85أ[ الــذات؛ وأن 
ــة  ــم أن الموجــودات العالمي ــل بهــذا يعل الكمــال المطلــق لألحــد الحــّق. ب
مرتبطــة بعضهــا بالبعــض؛ وأن القــوة اإللهيــة ســارية فيهــا كلهــا؛ وأن موجــد 
ذواتهــا ليــس بجســم وال طبيعــة وال نفــس وال عقــل، لكنــه عــز جالــه متقــدم 

لهــا بالوجــود األّولــي. 

وإذا عــرف هــذا، فنقــول: لســنا نشــّك فــي أن كل شــيء يوجــد فاعــا فهــو 
ــة شــيء مــن األفعــال أصــا؛  أشــرف مــن الشــيء الــذي ليــس يصلــح لتأدي
وأن كل شــيء وجــد عالمــا فهــو أشــرف مــن الشــيء الــذي ليــس يصلــح ألن 

يعلــم شــيئا أصــا.
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│60 BEŞİNCİ BÖLÜM - Sonsuzluk Peşinde

Ayrıca mutlak anlamıyla cismin, herhangi bir fiil ortaya koyma ka-
biliyeti yoktur. Aksine cisim, yalnızca edilgen konumunda olmak üzere 
hazırlanmıştır. Yani cisimler cevher olmaları itibariyle arazlara mahal-
dirler. Benzer şekilde beden de bizatihi herhangi bir şey bilmeye mukte-
dir değildir. Fakat beden, fiil gerçekleştirme gücü ile birleşme istidâdına 
sahip olduğu gibi bilme gücü ile birleşme istidâdına da sahiptir. 

İğne, bıçak, matkap ve balta, çeşitli güçler ile birleşmeksizin, sırf ci-
sim olmaları itibariyle fiil gerçekleştirselerdi bunların fiillerinin birbiri-
ne benzer şekilde olduğu görülürdü. Aynı şekilde muhtelif türdeki hay-
vanlar, çeşitli güçler ile birleşmeksizin, sırf bedenleri aracılığıyla kendi 
maslahatlarına olan şeyleri bilselerdi onların bu isteklerinin birbirine 
benzer olduğu görülürdü. 

Dolayısıyla ne cismin zatının varlıkların en üstünü olduğuna, ne 
de cisimlerden herhangi birisinin üstünlük bakımından önceliğe sahip 
olduğuna hükmetmek doğrudur…28 Aksine bunlar, kendisine birleşen 
başka hususlar vesilesiyle üstünlük elde etmektedir ki bunlar da ya tabi-
at ya nefis ya da akıldır. O halde ortaya çıkmıştır ki, eğer cisimden ba-
ğımsız şekilde var olabilen bir nesne herhangi bir fail varlık ise, cismin 
zatından kesinlikle daha üstündür.

Hiç şüphe yok ki tabiat her ne kadar fa’âl olsa da o, yalnızca cisim 
ile kâim olmaktadır. Çünkü o, hakikatte cismânî bir formdur (hilye).

Nefis bazen hisseden (hissî) bazen de akleden (nutkî) olur. Hisse-
den nefis, ancak cismânî organlarla fiillerini ortaya koyar veya bilgi elde 
eder. Ki bu organlar bunları gerçekleştirmesi için tabii kuvvetlerle ha-
zırlanmıştır. Dolayısıyla hisseden nefis tabiî cismin bir formu (hilye) 
mahiyetindedir. Bir şeyin formu konumunda olan her şey, kâim olması 
hususunda o şeye bağlıdır. Kendi başına kâim olan bir şey de, yalnızca 
başkasıyla kâim olabilen bir şeyden daha üstündür.  
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│ كتاب األمد على األبد61

ثــم الجســم بمــا هــو جســم مطلــق لــن يصلــح إلبــراز شــيء مــن األفعــال، 
محــا  بجوهريتــه  يكــون  أن  أعنــي  االنفعــال-  لمجــّرد  مســتعّد  هــو  بــل 
لألعــراض؛ وبمثلــه لــن يصلــح ألن يعلــم شــيئا بذاتــه، لكنــه مســتعّد ألن 

ــّوة الفعــل.  ــه ق ــان، كمــا هــو مســتعّد ألن يّتحــد ب ــّوة العرف ــه ق يّتحــد ب

وكمــا أن اإلبــرة والســكين والمثقــب والفــأس لــو كانــت فاعلة بجســميتها 
دون مــا اتّحــد بهــا مــن القــوى المختلفــة لُوجــدت أفاعيلهــا متشــاكلة، كــذا 
أيضــا الحيوانــات المختلفــة األنــواع لــو علمــت المصالــح بجســميتها دون 

مــا اتّحــد بهــا مــن القــوى المفتنّــة لُوجــدت مطلوباتهــا متشــاكلة. 

فــإًذا ال يجــوز أن يحكــم بــأن ذات الجســم أشــرف الموجــودات، أو أن 
يحكــم لشــيء مــن األجســام بالتقــّدم فــي الشــرف. بــل ]...؟[ بواســطة معنــى 
آخــر مّتحــد بــه، إّمــا الطبيعــة وإّمــا النفــس وإّمــا العقــل. فقــد ظهــر إًذا أنــه لــو 
وجــد شــيء مــن الموجــودات فاعــا مــا وقــد انفــرد فــي قوامــه عــن الجســم، 

فهــو ال محالــة أشــرف مــن ذات الجســم. 

وليــس يُشــّك أن الطبيعــة وإن كانــت فّعالــة فــا قــوام لهــا إال بالجســم، إذ 
هــي فــي الحقيقــة ِحليــة جســمانية. 

وإن النفــس قــد تكــون حســية وقــد تكــون نطقيــة. ثــم الحســية ليســت 
ــي أعــّدت  ــرز أفعالهــا وال تصيــب معارفهــا إال باألعضــاء الجســمانية الت تب
ــة ]85ب[ للجســم الطبيعــي. وكل مــا  ــة؛ فهــي إًذا ِحلي لهــا بالقــوى الطبيعي
هــو حليــة للشــيء فقوامــه متعّلــق بــه؛ وذو القــوام بذاتــه أشــرف مّمــا ال قــوام 

لــه إال بغيــره. 
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│62 BEŞİNCİ BÖLÜM - Sonsuzluk Peşinde

Akleden (nutkî) nefis ise hem bilen hem de fiil gerçekleştirebilendir. 
Akleden nefis bazen hisseden nefsin formu olduğu (mütehallî) bedende 
bulunabilir. Bu durumda kendi başına kâim olmaya muktedir olma-
yan akleden nefse göre, bu nefsin formunu teşkil ettiği beden zât bakı-
mından daha üstündür. Eğer akleden nefis kendi başına kâim olmaya 
muktedir ise o zaman, formu olduğu bedenden zât bakımından daha 
üstün olacaktır. Akleden nefis, kâim olması hususunda, formu olduğu 
bedenden soyut olmaya muktedir ise o zaman bizim, onun, formu ol-
duğu bedenden daha üstün olduğunu tasdik etmemiz gerekir.

İnsan doğasının beden, tabîî güçler ve hisseden nefis bakımından 
bütün canlılar ile ortak olduğu ve insan doğasının diğer bütün canlılar-
dan akleden nefis ile ayrıldığı ortaya çıkmıştır. O halde insan doğasının 
“insânî” diye vasıflanması ancak bu akleden nefis ile mümkün olmak-
tadır.    

Bu husus da anlaşıldıktan sonra bizim, açıklamayı biraz daha ileri 
götürmemiz gerekir. Bu yüzden diyoruz ki akleden nefsin, yapma ve 
bilme güçlerini kapsadığı ve hisseden nefsin bilmeyi gerçekleştiremeye-
ceği anlaşılmıştır. Bundan dolayı birisinin, insanın kâmil olmasında ak-
leden nefsin yeterli olacağı ve akleden nefisle birlikte diğer nefse ihtiyaç 
olmayacağı zannına kapılmasında şaşılacak bir şey yoktur. Dolayısıyla 
bizim, akleden nefis ve hisseden nefis arasındaki farkın mahiyetini izah 
ederek bu zannı ortadan kaldırmamız gerekir. Bunun için diyoruz ki:

Hisseden nefsin fiil ortaya koyması ya şehvetin uyarması (heyecân) 
sonucu ya da öfkenin (gadab) aniden galeyana gelmesi sonucu olmak-
tadır. Şehvetin uyarmasıyla canlı, bedeninde eksik olan her ne ise onu 
artırmak için hareket etmektedir. Öfkenin galeyana gelmesi sonucu ise 
canlı, bedenine zarar verecek olan şeyi defetmek için harekete geçmek-
tedir. Canlı her iki fiili de isteğine (şevk) göre gerçekleştirmektedir.

Hisseden nefsin bilgi elde etmesi, duyu ile idrak etmek gibi 
ya bedenî bir organ ile ya da vehm ile tahayyul etmek gibi be-
denî bir organ olmaksızın gerçekleşir. Bedenî araç ile insan hâli-
hazırdaki mevcut olan şeyleri ayırt etmektedir. Bedeni bir araç dı-
şındaki şeyle ise insan, gâib olan şeylerin ayrımını yapmaktadır.  
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│ كتاب األمد على األبد63

ــة معــا، وقــد توجــد فــي الجســم  ــة فهــي عامــة فعال ــا النفــس النطقي وأّم
المتحلــي بالنفــس الحســية. فهــي إًذا إن لــم تكــن صالحــة ألن تقــوم بذاتهــا 
فالمتحلــي بهــا أشــرف ذاتــا منهــا؛ وإن كانــت صالحــة ألن تقــوم بذاتهــا فهــي 
أشــرف ذاتــا مــن المتحلــي بهــا. وإن كانــت صالحــة ألن تنفــرد عنــه فــي 

القــوام فبالحــرّي أن نشــهد لهــا بالشــرف عليــه. 

وإذا ُعلــم أن الجبّلــة اإلنســانية مشــاركة للحيوانــات كلهــا فــي الجســمية 
وفــي القــوى الطبيعيــة وفــي النفــس الحســية، ثــم تنفصــل عنهــا بالنفــس 

النطقيــة، فهــي إًذا لــم توَصــف باإلنســانية إال بهــذه. 

وإذا تحّقــق هــذا، فمــن الواجــب أن نترّقــى فــي البيــان قليــا فنقــول: لمــاّ 
كانــت النفــس النطقيــة منتظمــة لقوَتــي الفعــل والعرفــان، وقــد ُعلــم أن النفس 
الحســية ليســت تفــوز بالعرفــان، فــا عجــب أن يظــّن اإلنســان أنهــا تكــون 
لــة اإلنســانية، وال يُحتــاج معهــا إلــى النفــس األخــرى. فنحــن  كافيــة فــي تكمُّ

إًذا جــدراء بــأن نزيــل هــذا الظــّن بإيضــاح وجــه الفرقــان بينهمــا فنقــول: 

أّمــا النفــس الحســية فــإن تأديتهــا للفعــل إّمــا أن تقــع بحســب هيجــان 
الشــهوة، وإّمــا أن تقــع بحســب فــوران الغضــب. وبهيجــان الشــهوة يتحــّرك 
الحيــوان إلــى اســتزادة مــا ينتقــص مــن بدنــه، وبفــوران الغضــب يتحــّرك 
الحيــوان إلــى دفــع مــا يضــّر ببدنــه. وكا الفعَليــن يؤّديهمــا الحيــوان بحســب 

شــوقه. 

فأّمــا إصابتهــا العرفــان فإّمــا أن يقــع بآلــة بدنيــة، كاإلدراك بالحــس، وإّمــا 
ــز اإلنســان  ــة يُمّي ــة البدني ــل بالوهــم. وباآلل ــة، كالتخي ــة بدني ــر آل أن يقــع بغي
ــة.  ــن األشــياء الغائب ــز اإلنســان بي ــة يُمّي ــر اآلل ــن األشــياء الحاضــرة ، وغي بي
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İnsan her iki ayırt etmeyi de idrâkî edilgiye (el-infiâlu’l-idrâkî) göre ya-
par. 

Akleden nefsin fiil ortaya koyması yalnızca doğru düşünmek (er-ra-
viyyetü’s-sâdıka) sûretiyle daha faziletli olan şeylerin ihtiyâr (seçim) edil-
mesi sonucu gerçekleşmektedir. Bu nefsin bilgi elde etmesi ise yalnızca 
sıhhatli bir tefekkürle, akledilebilir (ma‘kûlât) apaçık (bedîhî) şeylerden 
çıkarım (istinbât) yoluyla mümkün olmaktadır.  

Hisseden nefis her ne kadar yapma ve bilme gücüyle bağlantılı ise 
de bu iki güç birbirinden farklı şeylerdir. Bunun delili, şehvetin uyar-
masının karaciğer ile, öfkenin galeyana gelmesinin ise kalp ile ilişkili ol-
masıdır. Ayırt etme (temyîz) melekesi ise beynin kısımlarıyla ilişkilidir. 
Ayrıca nefsin fiil gerçekleştirme ve bilme için yetkin olması, yalnızca 
onu harekete geçiren haricî bir unsur ile olmaktadır ki bu haricî unsur, 
duyular ile algılanabilen ve arzu edilen şeylerdir. 

Akleden nefsin bilgi türetmesi, kendisinde bilgi türetme özelliğinin 
bulunmasına bağlıdır. Bu yüzden akleden nefis içerisindeki yapma ve 
bilme güçleri, yetkinliklerini kendi zâtları ile ortaya koymakta; bunun 
için harici bir muharrik unsura ihtiyaç duymamaktadır. Ayrıca yapma 
ve bilme güçleri farklılık arz etmemektedir.  

Dolayısıyla ortaya çıkmıştır ki akleden nefis, yapma ve bilmeyi ger-
çekleştirmede cismânî herhangi bir şeyden yardım almaya ihtiyaç duy-
mamaktadır. Hisseden nefis ise yapma ve bilme güçlerini kullanmada 
hâricî unsurlara ihtiyaç duymaktadır. Bundan dolayı fiillerini elde etme 
ve bilgi birikimini tesis etme hususunda bütün cismânî unsurlardan 
müstağni olan şeyin, kendi başına kâim olmaya elverişli olması gerekir. 
Fakat bütün bu hususlarda cismânî unsurlara ihtiyaç duyan şeyin, ken-
di başına kâim olması mümkün değildir.   

Bununla ortaya çıkmıştır ki her ne kadar hikmeti elde etmek, 
hisseden nefsi ıslah etmede yararlı olsa da bu yarar ârızîdir. Çün-
kü hikmeti elde eden kimsenin ilk maksadı, fiillerini erdem ilkesi-
ne göre gerçekleştirmek ve düşüncelerini temel dini inançlar (akî-
de) paralelinde tasarlamak için tercih gücünü ıslah etmek olacaktır. 
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وكا التمييَزيــن يفــوز بهمــا اإلنســان بحســب االنفعــال اإلدراكــي. 

وأمــا النفــس النطقيــة فــإن تأديتهــا للفعــل لــن يقــع إال بحســب االختيــار 
للمعانــي األفضــل بالرويــة الصادقــة وإصابتهــا العرفــان لــن يقــع إال بحســب 

]86أ[ االســتنباط مــن المعقــوالت البديهيــة بالفكــر الصحيــح. 

والعرفــان  الفعــل  لقوَتــي  منتظمــة  ُوجــدت  الحســية وإن  النفــس  فــإن 
فــإن القوَتيــن تتباينــان. والدليــل عليــه أن هيجــان الشــهوة متعّلــق بالكبــد، 
وفــوران الغضــب متعّلــق بالقلــب، وإصابــة التمييــز متعّلــق بأجــزاء الدمــاغ. 
ثــم كمالهــا للفعــل والعرفــان لــن يقــع إال بحســب المحــّرك لهــا مــن خــارج- 

أعنــي المحسوســات والمشــّوقات. 

ــة فليســت تســتغزر المعرفــة إال بحســب االســتغزار  ــا النفــس النطقي وأّم
للمعرفــة. فقّوتــا الفعــل والعرفــان فيهــا إًذا تُبديــان كماَليهمــا بمجــّرد ذاتيهمــا، 

ال بمحــّرك مــن خــارج. ثــم همــا ليســا يتباينــان. 

فقــد ظهــر أن النفــس الناطقــة تكــون مســتغنية فــي تأديــة فعلهــا وتحقيــق 
النفــس  وأّمــا  الجســدانية؛  المعانــي  مــن  بشــيء  االســتعانة  عــن  عرفانهــا 
الحســية، تكــون مفتقــرة فيهمــا إلــى المعانــي الخارجــة. فبالحــرّي أن يكــون 
المعنــى المســتغني فــي تحصيــل أفعالــه وتقديــر معالمــه عــن كافــة المعانــي 

ــر إليهــا. ــك المفتق ــه، وال كذل الجســدانية صالحــا ألن يقــوم بذات

اســتصاح  فــي  ُمجديــا  كان  وإن  الحكمــة  اقتبــاس  أن  يُعلــم  وبهــذا 
األول  القصــد  ألن  عرضيــا،  يكــون  فيــه  جــدواه  فــإن  الحســية  النفــس 
ليصيــر  االختياريــة،  القــّوة  اســتصاح  إلــى  مّتجهــا  يكــون  مقتبســها  مــن 
الحقيقــة،  بحســب  معتقــدة  ومعارفــه  الفضيلــة  بحســب  مــؤداة   أفعالــه 
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Böylelikle o, kör kalıplardan ve taklitten korunmuş, isteklerinde ve ih-
tiraslarında akla itaat etmek için arzu ve öfkeyi kontrol altında tutabil-
meyi başarmış olur.   
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فيســلم عــن اآلئيــن والتقليــد. إال أنــه يتعاطــى مــع ذلــك تأديــب الشــهوة 
والغضــب، ليذعــن للعقــل فــي الهــوى والُمْنَيــة.



ALTINCI BÖLÜM

[ÖLÜM GEÇİDİ]

Aynı şeye eşit olan şeylerin, birbirlerine de eşit olduğu veya bütü-
nün, parçasından daha büyük olduğuna dair inancımız örneklerinde 
olduğu gibi, kesinliği süreklilik arz eden gerçek bilgilerin doğrulukları 
bedenî bir duyu organıyla kanıtlanamaz. Nitekim bedenî duyu organla-
rı da hata yapma ve yanılma ihtimali taşımaktadır. Aksine bu bilgilerin 
doğruluğu, ilâhî hüccet olan, doğuştan gelen akılla elde edilmiştir ve bu 
akıl, tıpkı bedendeki gözün görme gücündeki işlevi neyse o da nefs için 
aynı işlevi görmek üzere ikame edilmiştir.

Fakat sarih akıllar insan yaratılışında hisseden nefisler ile birleşmiş 
durumdadır. Malumdur ki yaratılışta birleşmiş olan iki şeyin birini di-
ğerinden soyutlamak için ne zaman gayret gösterilse bunun gerçekten 
zor bir iş olduğu görülür ve böyle bir durumda beceri ve deneyim ka-
zanmaktan asla müstağni olunamayacaktır. Ayrıca aklın, işleyişi itiba-
riyle duyulardan mücerret olmadığı düşünüldüğünde, beden onu, ayırt 
etme (temyîz) sahasından birçok canlı türünün bizimle ortak olduğu 
alanlara çekecektir. Hatta beden, bizim, varlıkların tabiatlarına aşina 
olmamızı sağlayacak olan gerçek mevzulardan haberdar olmasından 
aklı alıkoyacaktır. İnsan, yaratılışı itibariyle böyle büyük bir durum ile 
imtihan edilmekle yüz yüze olduğu için insanın aklına şöyle bir soru 
gelebilir: “Kurtuluş yolu nasıldır?”

Bu soruya, Allah (c.c.)’ın dînî kurallar koymak ve uyulması gereken 
şer’î modeller vazetmek sûretiyle böyle bir soru sorulma gerekçesini or-
tadan kaldırdığı şeklinde cevap verilir. Çünkü bu dînî kurallar, akleden 
nefsi, yok olmaya açık olan şeylerden bâkî olmaya elverişli olan şeylere 
yönlendirmektedir. Ayrıca bu dinî kurallar, kapkaranlık zulmetlerden 
kurtulup nurlu aydınlıklara çıkmamızda bize rehberlik etmektedir. 
Böylelikle insan, bu dinî kurallar ve şer’î modeller vesilesiyle hayvanlık 
tabiatından hikmetin ihtişamına, hatta fizik (süflî) âlemden metafizik 
(ulvî) âleme yükselir. Bundan dolayı denmiştir ki “İnsan doğası gereği 
dinî bir canlıdır (el-insânu dîniyyün bi’t-tab‘).”
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الفصل السادس 

بــأن  اعتقادنــا  نحــو   - باليقيــن  أبديّــة  هــي  التــي  الحقيقيــة  العلــوم  إن 
المســاوية للشــيء الواحــد متســاوية، وأن الــكل أكثــر مــن جزئــه - لــن تصيــر 
مســتثبتة بالحــس البدنــي  الــذي هــو معــرض للغلــط والســهو؛ لكنهــا تصيــر 
ــم للنفــس مقــام  ــة، وقــد أقي ــاة بالعقــل الغريــزي، الــذي هــو حجــة إلهي مقتن

ــن الجســدانية.  ــوة المبصــرة للعي الق

وإذ كانــت العقــول الصريحــة فــي الجبّلــة البشــرية مّتحــدة بــاألرواح 
ــة ]86ب[ متــى ابتغــي بالســعي  الحســية، ومعلــوم أن المّتحَديــن فــي الجبّل
تجريــُد أحدهمــا عــن اآلخــر فــإن الخطــب ســيصعب جــّدا ولــن يســتغنى فــي 
ــإن  ــم يجــّرد العقــل عــن الحــس ف ــم إذا ل ــاض؛ ث ــة واالرتي شــأنه عــن الدرب
البــدن ســيجذبه مــن بــاب التمييــز إلــى األبــواب التــي يشــاركنا فيهــا أصنــاف 
الحيــوان، بــل يشــغله عــن التعــّرف للمعانــي الحقيقيــة التــي تنيــف بنــا علــى 
ــل هــذه الخطــة  ــه بمث ــّوا مــن جبّلت ــد ممن ــع الموجــودات؛ وإذ كان العب طبائ

العظيمــة- فلقائــل أن يقــول: كيــف الســبيل إلــى النجــاة؟ 

جوابــه أن الّل جــل جالــه قــد أزاح عّلتــه باألوضــاع الدينيــة والُمثُــل 
الشــرعية. فإنهــا أّسســت علــى منهــاج تصــّرف األنفــس النطقيــة عــن األشــياء 
ــا عــن الظــام  ــاء، الســالك بن ــى األشــياء الصالحــة للبق ــاء إل المعرضــة للفن
الدامــس إلــى الضــوء المســِفر، ليترّقــى بهــا اإلنســان مــن طبائــع البهيميــة إلــى 
رونــق الحكمــة، بــل مــن العالــم الســفلي إلــى العالــم العلــوي. ولهــذا مــا قيــل 

“إن اإلنســان دينــي بالطبــع.” 
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Sonra hikmet ehli insanlar, mezkur dini kurallar ve şer’î modellerden 
düşünme gücüyle istinbât edilen anlamları açığa çıkarmak için başvu-
rulan ilkeleri belirlemişlerdir. Onlar bu ilkeleri, sıhhati ve sağlamlığı 
hususunda şüpheden emin olunan adalet terazisi olarak ikame etmiş-
lerdir. Bu kurallar, mantık ilminin de ilgilendiği dört sanattır ki bunlar: 
Bölme (taksîm), tanımlama (tahdîd), çözümleme (tahlîl) ve kanıtlama 
(burhân)’dır. 

Dolayısıyla içimizdeki akıllı biri, eğer tabiatı itibariyle hikmete uy-
gun birisi olursa, yani keskin anlayışlı, güçlü hafızalı, kendini güzel 
ifade eden, tasavvur yeteneği iyi olursa ve buna ilaveten hikmeti elde 
etme konusunda hırslı, onu tahsil etmede samimi niyetli olursa, bu 
kimsenin, Hakk’a ulaşmak, inanmak, onun peşinden gitmek ve onu 
açıklamak için dinî prensiplere özenle ve sebatla uyarak akleden nefsini 
tashih etmesi gerekir. Mezkur şer’î kanunların herhangi bir hususuyla 
ilgili olarak şüpheye düşerse derin bir araştırmaya sebatla devam ederek, 
tertip ve intizamı koruyarak ve herhangi bir gevşekliğin veya sapmanın 
olmadığı dosdoğru yola bağlı kalarak mantık kurallarından yardım alır. 

Böylece bu kişi kesinkes bilir ki onun aşağı âlemi mamur etmek üze-
re Allah’ın halifesi görevini layıkıyla yerine getirmesi ve böylece yüce 
âlemi güzelleştirmede mesafe kat etmesi için Allah (c.c.) onun cevherini 
aklın nuruyla yüceltmiştir. Fakat o ne zaman cevherini kirletse ve ken-
dini heba etse onun dünyası ve âhireti ziyanda demektir. Hatta bu kişi 
bilir ki, Allah (c.c.) onun Evvel’i ve Âhir’idir. Bundan dolayı o, Allah ile 
olan ilişkisini koparmaz, O’ndan başkasından yardım istemez, O’ndan 
yüz çevirenden ve başkasının dostluğunu O’na tercih eden kimseden 
uzak tutar kendini. 

Ayrıca o bilir ki, ölüm her ne kadar görünürde acı ve karşılaşılmak 
istenmeyen bir durum olsa da, gerçekte insanları efendilerine götüren 
bir geçittir. O efendiler ki, o kimsenin dünya hayatı boyunca kavuşmuş 
olduklarından vuslata daha layık ve dünyada kendisine arkadaşlık eden-
lerden daha samimidir. Bu yüzden o, ölümün gelmesinden korkmaz ve 
ölüm kendisine ulaştığı zaman da bundan endişe duymaz. 
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ثــم الحكمــاء قــد أعــّدوا فيهــا قوانيــن يســتعان بهــا فــي اســتثارة المعانــي 
المســتنبطة منهــا بقــّوة الفكــر. فأقامــوا تلــك القوانيــن مقــام الموازيــن العدلــة 
التــي يؤَمــن االرتيــاُب فــي صدقهــا وصحتهــا. وهــي الصناعــات األربعــة التي 
يــدور عليهــا علــم المنطــق- أعنــي التقســيم والتحديــد والتحليــل والبرهــان. 

فــإًذا العاقــل منــا متــى كان فــي طبعــه مناســبا للحكمــة- أعنــي أن يكــون 
ذكــي الفهــم قــّوي الحفــظ جّيــد العبــارة حســن التصويــر- ثــم كان حريصــا 
فــي اقتباســها صــادق العنايــة باقتنائهــا، فمــن الواجــب أن يثقــف النطقيــة 
بالمواظبــة علــى األوضــاع المّلّيــة، ليتــدّرج بهــا إلــى إصابــة الحــّق واالعتقــاد 
للحــّق والمتابعــة للحــق واإليضــاح للحــّق. ومتــى لحقْتــه الِمْريــة فــي شــيء 
ــة، متمّســكا فيهــا بالبحــث  مــن أبوابهــا يســتعين عليهــا بالصناعــات المنطقي
المســتقصي، ومحافظــا علــى الترتيــب المنتظــم، مازمــا للطريقــة المســتقيمة 

التــي ال تشــينها َهــوادة وال ميــل. 

فيوقــن أن الّل جــل وعــز قــد شــّرف جوهــره بنــور العقــل ليتعاطــى بــه 
خافتــه علــى عمــارة العالــم ]87أ[ الســفلي، فيتــدّرج بــه إلــى أن يصيــر زينــة 
للعالــم العلــوي. فإنــه متــى دنّــس جوهــره واســتهلك ذاتــه فقــد خســر الدنيــا 
واآلخــرة. بــل يتحّقــق أن الّل جــل جالــه أّولــه وآخــره؛ فــا ينقطــع عنــه وال 

يــُؤّم ســواه، ويتبــرأ ممــن عــدل عنــه وآثــر صحبــة غيــره عليــه. 

فيعلــم أن المــوت وإن كان ُمــّرا فــي مــرأى العيــن كريــه اللقــاء، فإنــه فــي 
الحقيقــة َمعَبــر إلــى ســادة هــم أكمــل لوصالــه ممــن واصلهــم طــول حياتــه، 
وأخلــص لــه ممــن كان يصادقهــم فــي دنيــاه. فــا يكــره حضــور المــوت، وال 

يكتــرث بــوروده عليــه. 
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│72 ALTINCI BÖLÜM - Sonsuzluk Peşinde

Aynı şekilde onun bilmesi gerekir ki, onun efendilerine katılmaya la-
yık olması, ancak akleden nefisten sadır olan fiillerini düzelttikten sonra 
mümkündür ki bu fiillerin tamamı beş kısımda toplanmaktadır. Birincisi 
bir fikir oluşturma (el-hatra), sonra o fikri geliştirme (el-fikra), sonra gö-
rüş haline getirme (er-ra’y) sonra inanma (el-i‘tikâd) ve en sonuncusu da 
o fikirde sebat etme (es-sebât)’dir. Bu çeşitlerden her birinin birisi faydalı 
(maslahat) diğeri zararlı (mefsedet) olmak üzere birbirine zıt iki hâleti 
vardır. Nitekim zekâ fikir oluşturmak (el-hatra) için yararlı, ahmaklık 
(beleh) ise zararlıdır. Derin düşünme (tedebbür), görüş haline getirme 
(er-ra’y) için yararlı, kendini beğenmişlik (i‘câb) ise zararlıdır. Kıvrak 
zekâlı olmak (fıtne) bir fikri geliştirmek (el-fikra) için yararlı, dikkat zayıf-
lığı (gaflet) ise zararlıdır. Hakka tabi olmak inanç (el-i’tikâd) için yararlı, 
fakat kötü dostları körü körüne taklit etmek (et-taklîd) ise zararlıdır.29

Birisinin aklına şöyle bir soru gelebilir: Eğer ölüm, akleden nefsinin 
fiillerini ıslah edenlere nispetle bu şekilde ise o halde neden hikmeti elde 
etmede başarılı olanlar canlarına son vermekten ve bedenlerini yok et-
mekten –özellikle Evvel ve Âhir’leri olana kavuşmak için acele etmeye 
çaba gösterdiklerinde- yasaklanmışlardır?

Bu sorunun cevabı şudur: Birisi, tek başına bir yapının ortaya çıkma-
sına vesile olmuşsa, bir başkasının bu yapıyı ortadan kaldırmak için ha-
rekete geçme hakkı yoktur. Aksine onu ortadan kaldırma veya muhafaza 
etme yetkisi, o yapıyı ortaya koyma sorumluluğunu üstlenen kimseye 
aittir. O’nun emri olmaksızın, kulun, Mevlâ’sının malına zarar vermesi 
doğru değildir. Fakat onun, kendisine gösterildiği şekilde Rabb’ine sabır-
la kulluk etmesi ve O’na itaatte sebat etmesi gerekir. Aynı şekilde kulun 
inanması gerekir ki Allah’ın kullarının en faziletlisi, birçok bela ve sıkıntı-
ya katlanarak O’na yaklaşmada azimle sabır gösteren kimsedir. Ayrıca kul 
bilir ki Mevla’sının malına karşı suç işleyerek, sabrı daraldığı için bedene 
zarar vererek [kafesi darlığından ötürü kırarak] O’nun emirlerinin ge-
reklerini yerine getirmede ihmalkâr davranarak veya hükmü konusunda 
O’na ihanet ederek faziletli kul olunmaz. Aksine Allah onu serbest bıra-
kıp sıkıntı diyarından göç ettirene kadar, O’nun vermiş olduğu şeyleri 
benimseyerek ve O’nun rızasını hedefleyerek çabalar.
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│ كتاب األمد على األبد73

علــى أن الواجــب عليــه أن يعلــم أيضــا أنــه لــن يصلــح ألولئــك إال بعــد 
اســتصاح األفعــال الصــادرة عــن النفــس النطقيــة؛ وهــي كلهــا منحصــرة فــي 
أنــواع خمســة؛ أّولهــا الخطــرة ثــم الفكــرة ثــم الــرأي ثــم االعتقــاد ثــم الثبــات. 
ولــكل واحــد مــن هــذه األنــواع حالتــان متقابلتــان إحداهمــا فــي المصلحــة 
واألخــرى فــي المفســدة. فــإن الــذكاء مصلحــة للخطــرة والَبَلــه مفســدة لهــا؛ 
والتدبّــر مصلحــة للــرأي واإلعجــاب مفســدة لــه؛ والفطنــة مصلحــة للفكــرة 
والغفلــة مفســدة لهــا؛ واتبــاع الحــّق مصلحــة لاعتقــاد والتقليــد لرفقــاء 

الســوء مفســدة لــه. 

ولقائــل أن يقــول: فــإن كان المــوت باإلضافــة إلــى المســتصلحين ألفعال 
النفــس النطقيــة علــى هــذه الصــورة، فمــا بــال الفائزيــن بالحكمــة منعــوا عــن 
إزهــاق أرواحهــم وإهــاك أجســادهم- وخصوصــا إذا حاولــوا بــه التعجيــل 

إلــى مــن هــو أولهــم وآخرهــم؟ 

جوابــه: ألن مــن تفــّرد بتأســيس البنيــة فليــس لغيــره أن يتوثــب عليهــا 
بالنقــض؛ بــل التدبيــر فــي نقضهــا واســتبقائها يـُـوكَّل إلــى مــن تولـّـى ابتناءهــا. 
ولــن يليــق بالعبــد أن يجنــي علــى ِملــك مــواله إال بأمــره. لكــن عليه أن يصبر 
علــى خدمتــه ويلتــزم طاعتــه، بحســب مــا ُمثـّـل لــه؛ ويعتقــد أن أفضــل عبــاده 
ــا- ال بحســب  ــه باحتمــال الِمحــن والباي ــى التقــّرب إلي ــُره عل مــن دام صب
الجنايــة علــى ملكــه، أو بالكســر ]87ب[ لضيــق حبســه، أو بالتضجيــع فــي 
لــوازم أمــره، أو باالفتيــات عليــه فــي حكمــه؛ لكــن باالعتنــاق ِلمــا حبــاه، 

متوّخيــا لرضــاه إلــى أن يُطلقــه و ينقلــه عــن دار محنتــه. 
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YEDİNCİ BÖLÜM

[BİLGELİK AHLAKI]

Hakîm kişi cinsel ilişki, yemek, lüks elbiseler giymek gibi bedenî 
zevklere düşkün olmadığı için bu tür şeyleri ancak zarurî ihtiyaç duy-
duğu miktarda elde etmek ister. Böyle bir insanın yöneticiliğe ve mala 
karşı da ilgi duymaktan kaçınması gerekir. Özellikle bu kişi bilgisini 
artırmaya çok düşkün olduğunda kesinlikle bilir ki, ne zaman bunun 
için girişimde bulunsa onun, düşünmek ve fikir üretmek için dikkati-
ni bir noktada toplaması ve akleden nefsini bedenden ve bedenin ilgi 
duyduğu şeylerden bağımsız kılması gerekir. Böylelikle o, istediğini ger-
çekleştirmede kendini meşgul ettiğini ve hedeflediğini elde etmede bir 
engel teşkil ettiğini bildiği için bütün bedenî zevklerden uzak durmaya 
kendini zorlamış olur.   

Dolayısıyla o, ebedî, nûrânî âleme yükselmek ümidiyle, gücü yettiği 
kadar ve elinden gelen bütün imkanları kullanarak gayretinin tamamı-
nı, nûrânî nefsini kasvetli bedeninden arındırmaya hasreder. Böylece o, 
ölüm geldiğinde bundan sonra karşılaşacağı mükâfat ve hedeflemiş ol-
duğu yüce mertebeye yükselmeyi isteyerek bundan herhangi bir korku 
duymaz ve ölüm korkusundan emin olmuş olur. Bu nedenle o hakka 
uygun davranışlar sergilemesiyle cesaret  (necde) sahibi, doğruluğuyla 
erdem (iffet) sahibi, kemaliyetiyle fazilet sahibi ve huzurlu bir kalp sa-
hibi olmuş olur.

Malı ve yöneticiliği ilmin ve hikmetin şerefine tercih eden veya cin-
sel ilişki ve rahatlığı izzetin Rabb’ine kulluk etmeye tercih eden kimse 
ise her ne kadar ölümün kaçınılmaz olarak geleceğinden emin olsa da 
ondan korkmaya ve ölümden asla kaçış olmayacağını bildiği halde can 
havliyle ondan kaçmaya müstehaktır. 

Dolayısıyla bu kimse ancak, ölümden daha fazla zarar ve-
receğine inandığı ölüm korkusundan korunacağı kadar cesa-
ret elde etmeye çalışır. Aynı şekilde o, ancak sakınması gere-
ken dünyevî lezzetlerden daha üstün olduğunu düşündüğü uh-
revî lezzeti kaybetme korkusundan dolayı erdemli olmaya çalışır.  
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الفصل السابع

إن كان الرجــل الحكيــم غيــر حريــص علــى اللــذات البدنيــة، كالجمــاع 
ــذي يضطــر  ــدار ال ــا بالمق ــاب الفاخــرة، فإنمــا يلتمــس منه واألطعمــة والثي
إليــه؛ وبالحــرّي أن يبّعــد االهتمــام للرياســة أو للمــال. وخصوصــا، إذا أوِلــع 
باســتغزار المعلــوم، أيقــن أنــه متــى حــاول ذلــك لزمــه أن يجــّرد لــه الرويــة 
ــة للجســد ولمــا يتعاطــاه الجســد؛  ــة مباين ــر النفــس النطقي والفكــر وأن يصّي
ــه بأنهــا شــاغلة  ــة كلهــا، علمــا من ــرؤ مــن المــاّذ البدني فهــو إذا يتكلــف التب

عــن مطلوبــه وعائقــة عــن تحصيــل غرضــه.

فهــو إًذا يكــون متجــّردا فــي مســاعيه لتنحيــة النفــس المضيئــة عــن البــدن 
العالــم  إلــى  الترقــي  بــه  مؤّمــا  عليــه،  واقتــدر  أمكنــه  مــا  بغايــة  المظِلــم 
ــة  ــال األمن ــد حضــوره، وين ــدي. فهــو إًذا ال يكــره المــوت عن ــي األب النوران
عــن روعاتــه، ابتغــاء ِلمــا بعــده مــن مثوباتــه وارتقائــه إلــى مــا يؤّملــه مــن 
رفيــع حاالتــه. فهــو إذا يكــون ذا نجــدة بحّقــه، وذا عفــة بصدقــه، وذا فضيلــة 

ــربه.  ــي ِس ــه، وذا أمــن ف بكمال

فأمــا الموثــر للمــال والرياســة علــى شــرف العلــم والحكمــة، أو الموثــر 
للجمــاع والراحــة علــى التعبــد لــرب العــزة، جديــر أن يكــون خائفــا للمــوت 
وإن أيقــن أنــه ال محالــة الحقــه وأن يكــون شــديد المهــرب منــه وإن تحّقــق 

أنــه ال مهــرب عنــه. 

مخــوف  عــن  احتــرازه  بحســب  إال  النجــدة  يتعاطــى  ال  إًذا  فهــو 
إال  العفــة  يتعاطــى  فــا  المــوت؛  مــن  بــه  أضــّر  أنــه  فيــه  يعتقــد 
عنــه. يعــّف  مّمــا  أفضــل  عنــده  هــي  لــذة  فقــدان  مــن  خوفــه   بحســب 
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│76 YEDİNCİ BÖLÜM - Sonsuzluk Peşinde

Böylece o, aşırı korkaklığından kaynaklanan bir cesaret ve yine aşırı aç-
gözlülüğünden kaynaklanan bir erdem sahibi olmuş olur. Bundan dola-
yı o, zâhitler ve yiğitler mertebesine erişmeye layık değildir. Aynı şekilde 
o, mutlak olarak herhangi bir erdem türüne erişmeye de layık değildir.

Bu yüzden, gerçek hikmeti elde eden ve ihlaslı ibadet etmeyi alışkan-
lık edinen kimse mutlak erdem ile vasıflanan kimsedir. Bununla birlikte 
hakîm ve samimi kul olmayan kimse hakkında erdemli nitelemesinde 
bulunmak ancak tıpkı bir gölge ve hayal mesabesindedir [bu niteleme-
nin bir gerçekliği yoktur].

Birisi şöyle bir itirazda bulunabilir: Diyelim ki durum sizin vasfet-
tiğiniz gibidir. Fakat biz, nefis ile beden arasında bu kadar güçlü bir 
bağ olduğunu gördük. Bilinmektedir ki insan, yaratılışı itibariyle kendi 
yararına olan şeyleri elde etmeye özen göstermek zorunda kalacak, bu 
da onu mülk edinmeye ve aile kurmaya sevk edecektir. O halde gerçek 
bilgiyi elde etmek böyle bir insan için ya başlı başına imkânsız, ya da 
son derece zor bir şey olacak yahut da böyle bir şeyin gerçekleşmesini 
biz ancak nefis bedenden ayrıldıktan sonra bekleyebiliriz. Fakat bu, ka-
bul edilemez bir hükümdür. Çünkü böyle bir şeyi kabul etmek, biz bu 
sûrette yaratılışa sahip olduğumuz müddetçe araştırma ve düşünmenin 
terk edilmesine sebep olacaktır. 

   Buna cevaben söylenecek olan şudur: Her ne kadar yaratılış, be-
den ve nefsi bu şekilde birbirine bağlasa da bu ikisi arasında temel bir 
zıtlık vardır. Çünkü bunlardan birisi kökeni itibariyle rûhânîdir, güzel 
(cemîl) olanı sever ve çirkinden (kabîh) kaçınır. Diğeri ise kökeni iti-
bariyle cismânîdir, lezzete, hoşa giden şeylere düşkündür ve acı veren 
şeyden ise kaçar. Korku, açlık, acı ve buna benzer bedenî afetler her ne 
kadar nefsin başına gelse de bunlar, adalet ve zulüm, iffet ve şehvet düş-
künlüğü, cesaret ve korkaklık, zekilik ve akılsızlık gibi nefsin iyi ve kötü 
arasında ayrım yapan aklî görüşünü kapatmaz. O halde akleden nefsin 
güzel olana meyletmesi ve çirkin olan şeyden kaçınması tarzı, hisseden 
ruhun lezzetli olana meyletmesi ve acı veren şeyden de kaçınmasına 
benzemektedir. 
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│ كتاب األمد على األبد77

 فهــو إًذا يصيــر ذا نجــدة منبعثــة مــن فــرط الجبــن، وذا عفــة منبعثــة مــن فــرط 
الشــره. فهــو إًذا ال يســتحق منقبــة الشــجعان والزهــاد، وال منقبــة شــيء مــن 

أبــواب الفضيلــة علــى اإلطــاق.

ــادة الخالصــة،  ــاض بالعب ــة، والمرت ــز بالحكمــة الحقيقي ــإًذا ]88أ[ الفائ ف
هــو الموصــوف بالفضيلــة المطلقــة. فــإًذا كل مــن لــم يكــن حكيمــا متعبــدا 
فــإن إطــاق وصــف الفضيلــة عليــه لــن يكــون إال بمنزلــة الظــل والخيــال. 

ولقائــل أن يقــول: فــإن كان األمــر كمــا وصفتــم، ثــم وجدنــا النفــس 
مرتبطــة بالبــدن بمثــل هــذا الربــاط القــوي، وقــد علــم أنــه ســيضطر إلــى 
ــة، وذلــك مّمــا يُلجئــه إلــى اقتنــاء الملــك وإلــى  االهتمــام لمصالحــه بالجبّل
التدبيــر لألهــل، فــإن المعالــم الحقيقيــة تكــون إصابتهــا إّمــا ممتنعــا عليــه 
رأســا، وإّمــا متعــذًرا عليــه جــدا؛ وإّمــا أن يقــع لنــا االستســعاد بهــا بعــد فــراق 
ــة  النفــس للبــدن. وهــذا حكــم شــنيع، فإنــه يــؤّدي إلــى تــرك البحــث والرويّ

ــن علــى هــذه الصــورة.  ــا مجبولي مــا دمن

والــذي يقــال فــي جوابــه ان الجبلــة وإن عقدتهمــا علــى هــذه الصــورة، 
ــل  ــي الســوس محــب للجمي ــا، ألن أحدهمــا روحان ــادا ذاتي ــإن بينهمــا عن ف
نافــر مــن القبيــح، واآلخــر جســماني الســوس عاشــق للذيــذ هــارب مــن 
المؤلــم. واآلفــات البدنيــة- كالخــوف والجــوع واأللــم وغيرهــا- وإن كانــت 
ــز بيــن  معترضــة علــى النفــس، فإنهــا لــن تعمــي بصرهــا العقلــي عــن التميي
الجميــل والقبيح-أعنــي كالعدالــة والجــور، وكالعفــة والشــره، والكشــجاعة 
ــاوة. فــإذا ســبيل النفــس الناطقــة فــي الميــل إلــى  ــة والغب والَخــور، وكالفطن
مــا هــو جميــل والنفــار عمــا هــو قبيــح مضاهيــة لســبيل الــروح الحســية فــي 

الميــل إلــى مــا هــو ُمِلــذ والنفــار عمــا هــو مؤلــم. 
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│78 YEDİNCİ BÖLÜM - Sonsuzluk Peşinde

Bizim, temyiz gücümüzle, tabiatımızın bizi sevk ettiği arzulara karşı 
koymamız mümkündür. İnsan, kendi ihtiyârıyla bu iki seçenekten biri-
ni diğerine karşı güçlendirme imkânına sahiptir. Ayrıca ilâhî din, ken-
disiyle, beden afetlerinden nefsin selametini elde edeceği şeyleri tercih 
etmesinde mümkün olduğu kadar insana destek olmaktadır. Bundan 
dolayı denilmiştir ki beden ve nefis arasında özde bir direnme olmasay-
dı insan “ilâhî emr”e muhatap kılınmazdı. 

Şüphesiz ki ilâhî şeriat haramları mübah görme, domuz eti yeme 
gibi bedenin arzuladığı, haz veren, bununla birlikte kötü (kabîh) olan 
şeylerin terk edilmesini emretmektedir. Dondurucu bir soğuğun oldu-
ğu sabahlarda cünüplükten dolayı gusletmek, oruçluyken öğle sıcağı-
nın susuzluğuna katlanmak gibi bedenin arzulamadığı, ona acı veren 
ve fakat iyi olan her şeyin ise yapılmasını emretmektedir. Fakat aldatıcı 
arzular, büyük erdem sahibi insanlara itaat etmek ve ulemâ önünde diz 
çökmek gibi akleden nefsin güzel gördüğü ve fakat acı veren şeylerden 
uzak durmasını sağlarken, ahlaka aykırı fiiller gerçekleştirmek, başkası-
nın mallarını çalmak gibi akleden nefsin çirkin gördüğü, bununla bir-
likte haz veren şeylere ise meyletmesine yol açmaktadır.

Bundan dolayı astronomların ileri gelenleri, semâvî cisimlerin etki-
lerine karşı koymak için akleden nefsin bazen güçlendiği hususunda it-
tifak etmişlerdir. Nitekim bu cisimlerin kuvveti tabîî, nefsin kuvveti ise 
ihtiyârîdir. Seçim gücüne sahip olan insan (muhtâr), hizmete sunulmuş 
olan (musahhar) tabiata hâkim olan ilâhî kuvvet ile desteklendiğinde, 
onun, aklî kuvvetin gerektirdiğine uygun olarak ilâhî kuvvet mukte-
zasınca tasarrufta bulunması mümkün olur. Yine astronomlar, semâvî 
tesirlerin hâkimiyetinin, yalnızca bedenî mizacına tabi olanlar üzerinde 
söz konusu olduğu ve fakat aklına tabi olan kimseler üzerinde herhangi 
bir hâkimiyeti olmadığı hususunda ittifak etmişlerdir. O halde ortaya 
çıkmıştır ki şer’î ilkeleriyle ilâhî din, nefis için, onu esaretten kurtaran 
bir şey mesabesindedir.
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│ كتاب األمد على األبد79

وقــد يمكننــا أن نخالــف بتمييزنــا الشــهوات التــي تقودنــا إليهــا طبيعاتنــا. 
واإلنســان ممكــن مــن تقويــة أحدهمــا علــى اآلخــر باختيــاره. ثــم الديــن 
اإللهــي معاضــد لــه علــى إيثــار مــا ينــال بــه ســامة النفــس عــن آفــات البــدن 
بقــدر اإلمــكان، حتــى قيــل إنــه لــو لــم يكــن بيــن البــدن والنفــس عنــاد ذاتــي 

لمــا انطلــق علــى اإلنســان األمــر اإللهــي. 

وليــس يُشــّك أن الشــريعة اإللهيــة تكــون آمــرة بتــرك مــا يهــواه البــدن مــن 
ُملّذاتــه إذا ]88ب[ كان قبيحــا- كاســتباحة المحــارم وأكل لحــوم الخنازيــر؛ 
وبإيثــار كل مــا ال يهــواه مــن مؤلماتــه إذا كان جميــا- كاالغتســال مــن 
الجنابــة فــي الســبرات، واحتمــال ظمــاء الهواجــر فــي الصيــام؛ وأن الخــوادع 
الشــهوية تكــون منفــرة للنفــس النطقيــة عــن مستحســناتها إذا كانــت مؤلمــة- 
إذا  إلــى مســتقبحاتها  للعلمــاء؛ ومميلــة  كاالنقيــاد لألفاضــل، والمجاثــاة 

كانــت ُملــّذة- كارتــكاب الفواحــش، واســتاب األمــاك. 

ولهــذا مــا اتّفــق أئّمــة المنجمــة علــى أن النفــس الناطقــة قــد تقــوى علــى 
رد آثــار األجــرام العاليــة، فــإن قــّوة األجــرام طبيعّيــة وقــّوة النفــس اختياريــة، 
ومتــى تأيــد المختــار بالقــّوة اإللهيــة المســتعلية علــى الطبيعــة المســخرة 
أمكنــه التصــرف علــى مقتضاهــا كيــف مــا أوجبتــه قوتــه العاقلــة؛ وأن التأثيــر 
الفلكــي مقصــور ســلطانه علــى كل مــن كان فــي أنحائــه متبعــا للمــزاج 
ــه. فقــد ظهــر إذا أن  ــه علي ــا مــن اتّبــع العقــل فــا ســلطان ل الجســداني؛ فأّم
ــة  ــة منزل ــازال مــن النفــس النطقي الديــن اإللهــي يكــون باوضاعــه الشــرعية ن

الشــيء الــذي يحلهــا عــن القيــد واألمــر. 
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Bundan dolayıdır ki mütedeyyin insanlar ve metafizikçi filozoflar, 
nefis ne zaman bedeninin arzularıyla kirlendiyse ve aklın egemenliğini 
hükümsüz kıldıysa Allah (c.c.) tarafından hissî felaketler ve doğal acı-
larla cezalandırılmayı hak ettiği hususunda ittifak etmişlerdir. Sonra bu 
nefis, yalnızca, ilk olarak bedeninin arzularından vazgeçmek, ikinci ola-
rak da işlemiş olduğu kötü amellerden dolayı bağışlanması için Allah’a 
(c.c.) yakarışta bulunmak sûretiyle cezalandırılmaktan kurtulabilir. 

Hatta bundan dolayı denmiştir ki dini hafife alan kimse hakkında 
fazla umutlu olmak gerekmez. Çünkü yemekten dolayı boğazı tıkanan 
kimse belki su ile tedavi edilebilir. Fakat sudan dolayı boğazı tıkanan 
kimsenin asla tedavisi yoktur. 
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ــى  ــى أن النفــس مت ــون عل ــون والحكمــاء اإللهّي ــق المتديّن ــا اتّف ولهــذا م
تدنّســت بشــهوات بدنهــا، وأبطلــت ســلطان عقلهــا، فقــد اســتوجبت عقوبــة 
الّل عــز اســمه باآلفــات الحســية واآلالم الطبيعيــة. ثــم لــن تتفادى عن عقوبته 
إال برفــض شــهواته أّوال، ثــم بالتضــرع إليــه تعالــى فــي تكفيــر المجتــرح مــن 

ســيآته ثانيــا. 

بــل لهــذا مــا قيــل إن المســتخف بالديــن ال يجــب أن يســتأنى فــي أمــره. 
فــإن الغّصــان بالطعــام قــد يعالــج بالمــاء، فأّمــا الَشــِرق بالمــاء فــا عــاج لــه 

أصــا.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM  

[AKLEDEN NEFİS HAKKINDA]

İnsandaki akleden nefse özgü asil (şerîf ) fiiller üç sınıfa ayrılır: 
Bunlardan birisini akleden nefis, bedenin iştirakiyle yerine getirmek-
tedir ki bu, içerde [kalpte, akılda] olanı açığa çıkarmak, ifade etmek-
tir. Diğer bir sınıfı fikir gücüyle ortaya koymaktadır ki bu da sonuç-
ları elde etmek için öncülleri birleştirmektir. Bir diğer sınıfı ise re’y 
gücüyle ortaya koymaktadır ki bu da mümkün olan iki şeyden daha 
üstün olanını tercih etmektir.  

Böylece ortaya çıkmıştır ki akleden nefsin zatı her ne kadar birlik 
ile nitelendirilse de o, kuvvetleri bakımından birçoktur. Onun kuv-
vetlerinin en geneli, içerde olanı ifade etme gücüdür. Onun kuvvetle-
rinin en üstünü ise mümkün olan iki şeyden en üstün olanını tercih 
etme gücüdür. Bu güç ile akleden nefis, yetkin olmayan (nâkısa) ne-
fisleri yönetmekte, onlara ilim ve hikmet yaymakta ve aşama aşama 
onları erdemin zirvesine yükseltmektedir. Akleden nefsin en yüksek 
mertebesi nübüvvet [peygamberlik] mertebesidir. Akleden nefis ne 
zaman bu mertebeye ulaşma saadetine erişir ve bu mertebede sebat 
ederse o zaman mukaddes ruh (rûh mukaddese) olarak isimlendirilir 
ve zemmedilen kötü hasletlere karşı masum hale gelir.

Bu husus da anlaşılınca, biz diyoruz ki akleden nefis her ne ka-
dar beden ile güçlü bir irtibat halinde yaratılmış ise de bu durum 
akleden nefsin, bedeni yönetmesine ve ona egemen olmasına en-
gel değildir. Hâkezâ bu durum bedenin, akleden nefse boyun eğ-
mesine ve ona itaate bağlı kalmasına da engel olmaz. Şüphe yok-
tur ki beden, kendine özgü fiillerini ancak tabîî kuvvet ile yerine 
getirmektedir. Nefis ise kendine özgü fiillerini ancak aklî kuvvet 
ile icra etmektedir. Üstelik insan, egemenliği, tabiatı gereği nef-
se bitişmiş olan akla vermekle emrolunmuştur. Ki o nefis de be-
denin sûretidir. Hatta insanın bunu yapması dinen menduptur 
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الفصل الثامن 

النفــس النطقيــة فــي اإلنســان تكــون مختّصــة بثاثــة أصنــاف مــن األفاعيل 
الشــريفة: صنــف منهــا تؤّديــه بمشــاركة البــدن، وهــو اإلعــراب عــن الضميــر؛ 
وصنــف منهــا تؤديــه بقــوة الفكــر، وهــو تأليــف المقّدمات الســتغزار النتائج؛ 
]89أ[ وصنــف منهــا تؤّديــه بقــّوة الــرأي، وهــو إيثــار أفضــل مــا فــي ]طرَفــي[ 

اإلمكان. 

وبهــذا يعلــم أن ذاتهــا وإن وصفــت بالوحدانيــة فهــي مــن جهــة قواهــا 
متكثــرة؛ وأن أعــم قواهــا هــي قــوة اإلعــراب عــن الضميــر؛ وأن أشــرف 
قواهــا هــي قــوة اإليثــار ألفضــل مــا فــي طرَفــي اإلمــكان. وبهــذه القــّوة تصيــر 
مدبّــرة لألنفــس الناطقــة، ومفيضــة عليهــا بالعلــم والحكمــة، ومســتخرجة 
لهــا بالتدريــج إلــى شــرف الفضيلــة. وغايتهــا فــي الرفعــة هــي درجــة النبــّوة؛ 
ومتــى ســعدت بهــا وأقامــت عليهــا ســميت حينئــذ روحــا مقدســة، وتصيــر 

معصومــة عــن الذمائــم المرديــة. 

وإذا عرف هذا، فنقول: إن النفس النطقية وإن أُسست في الجبّلة مّتحدة 
بالبــدن بمثــل هــذا االرتبــاط القــوي، فــإن ذلــك ليــس يمنعهــا ]من[ أن ترؤســه 
ــزم طاعتهــا.  ــع البــدن مــن أن يخضــع لهــا ويلت ــه، وليــس يمن وتســتولي علي
وليــس يُشــك أن تصــّرف البــدن فــي خصائــص أفعالــه لــن يكــون إال بالقــوة 
الطبيعيــة، وأن تصــرف النفــس فــي خصائــص أفعالهــا لــن يكــون إال بالقــوة 
العقليــة. ثــم اإلنســان مأمــور بــأن يجعل الســلطان للعقــل، الذي هو موصول 
 للنفــس، علــى الطبــع، الــذي هــو صــورة للبــدن؛ بــل هــو منــدوب بالديانة إليه

5

10

15

20



│84 SEKİZİNCİ BÖLÜM   - Sonsuzluk Peşinde

ve şeriat tarafından zorunlu tutulmuştur. Aslında insan, özünü yetkin 
hale getirmeye ve tabîî değil rabbânî olmaya, yani dönüşlerinin altında 
edilgin kalmak yerine felekî etkiler karşısında egemen olmaya teşvik 
edilmiştir. 

Akleden nefsin beden ile olan durumu böyle olunca bizim bilmemiz 
gerekir ki akleden nefsin beden ile olan ilişkisi, insanın yapısını tamam-
layan iki şeyin iştirak etmesi şeklinde, yani kalp, ciğer ve beyin gibi 
temel azaların organizmayla ilişkisi gibi değildir. Çünkü eğer bunlar 
gibi olsaydı o zaman beden ile olan ilişkisi sona erdiğinde bozukluk ak-
leden nefse de hâkim olurdu. İnsanın yapısını tamamlamada ortak olan 
unsurların her biri bir diğerini desteklemesine ve bir diğerinden destek 
görmesine rağmen onlardan herhangi biri bir diğerini asla yönetme yet-
kisine sahip değildir. Aksine, onlardan herhangi ikisi kâim olma bakı-
mından birbirine denktirler ve bunlardan hiçbirisinin diğerine boyun 
eğdirmesi veya onun üzerinde egemen olması gibi bir durum söz konu-
su değildir. Bunlar mertebe bakımından birbirine denk olduğu için de 
her birinin sürekliliği diğerine bağlıdır. Bundan dolayı bunlardan birisi 
fesada uğradığında bu fesâd diğerine de sirayet etmektedir.  

O halde ortaya çıkmıştır ki akleden nefis ebedî kazanımları ve aklî 
sûretleriyle ilâhî manaya en çok benzeyen ve ebedî, bâkî olmaya en 
uygun şeydir. Aynı şekilde ortaya çıkmıştır ki bedenin bozulması ve 
çözülmesi akleden nefsin de bozulmasını ve yok olmasını gerektirme-
mektedir. Bundan dolayı hikmeti elde eden insanın organları felç oldu-
ğunda ve bünyesi zayıfladığında bundan çok fazla üzüntü duymaz ve 
bu durum onu, arkadaşları ve dostları nezdinde de küçük düşürmez. 
Aksine bu kimse nefsinin sahip olduğu nitelikleri kaybetmesi karşılığın-
da bedenî güçlerini geri kazanacağı garanti edildiğinde o, bu ikincisini 
birinciye değişmez. Hatta bedenî güçlerinin kat kat fazlasını geri kaza-
nacağı garanti edilse bile bunu kabul etmez. Öyle ki, eğer temel yapının 
bozulması, nefsin yok olmasını gerektirecek bir durum olsaydı biz, ölü-
ye merhamet dileme, onlara dua etme ve onların iyiliği için tasaddukta 
bulunmakla sorumlu tutulmazdık.
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ــر  ــأن يصي ــه ب ــة ذات ــل هــو مبعــوث علــى تكمل ــه؛ ب ومحمــول بالشــريعة علي
ربّانيــا ال طبيعيــا- أعنــي أن يســتعلي علــى اآلثــار الفلكيــة دون أن ينضغــط 

تحــت دورانهــا. 

ــه  فــإذا كانــت هــذه حالهــا مــع البــدن، فبالحــري أن نعلــم أن ارتباطهــا ب
ليــس هــو علــى ســبيل اشــتراكهما فــي إتمــام الهيــكل اإلنســي- أعنــي مثــل 
األعضــاء الرئيســية التــي هــي القلــب والكبــد و الدمــاغ- حتــى إذا انحــل 
رباطهــا اســتولى الفســاد عليهــا. فــإن المعانــي المتشــاركة فــي إتمــام الهيــكل 
ــدا لصاحبــه ومســتمدا منــه، فــإن الواحــد منهــا  وإن وجــد كل واحــد منهــا مّمِ
لــن يــرؤس اآلخــر؛ لكــن يتكافيــان فــي القــوام، فــا يوجــد أحدهمــا مســتعبدا 
لصاحبــه ومســتعليا ]89ب[ عليــه. ولتكافيهمــا فــي الرتبــة يتقاومــان فــي 

الثبــات، حتــى إذا فســد أحدهمــا شــاع الفســاد فــي اآلخــر. 

فقــد ظهــر إًذا أن النفــس النطقيــة، بقنياتهــا األبديــة وصورهــا العقليــة، 
أشــبُه شــيٍء بالمعنــى اإللهــي وأصلــح شــيء للبقــاء األبــدي؛ وأن انتقــاض 
البــدن وانحالــه ليــس بموجــب فســادها وتاشــيها. ولهذا ما يوجد اإلنســان 
ــه  ــر مستشــعر ب ــه غي ــه وضعفــت بنيت ــّلت أطراف ــا ُش ــى م ــز بالحكمــة مت الفائ
ــل يوجــد بحيــث  ــد األصحــاب والرفقــة. ب فــرط الغمــة، وال بمســتخف عن
لــو ضمــن لــه رجــوع قوتــه الجســدانية إليــه مــع زوال قنيتــه النفســانية عنــه، 
لمــا اســتبدله بهــا، ولــو أُيـّـدت بأضعــاف أضعافهــا. ولــو أن انتقــاض القالــب 
ــا الترحــم للموتــى والصــاة  ــف علين ــا لتاشــي النفــس، لمــا ُوظّ كان موجب

عليهــم والتصــدق ِبنّيتهــم. 
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Birisinin bize karşı çıkıp yaşlılığı aklının zayıflamasına sebep olmuş, 
elden ayaktan kesilen düşkün bir insanın halini bizim aleyhimize delil 
gösteremez. Çünkü bu, öyle bir itirazdır ki yaşlılığı, bedeninin zayıfla-
masına sebep olmasına rağmen aklı, hafızası bozulmamış, sapasağlam 
duran tek bir şahıs bile bulunsa bu itiraz çöker.

Bu da anlaşılınca bizim, açıklamayı biraz daha ileri götürmemiz ge-
rekmektedir. Bundan dolayı biz diyoruz ki hisseden ruh (er-rûhu’l-his-
siyye) her ne kadar zâtı itibariyle bir olsa da o, hissî organların yapısının 
farklılığına göre bedenin tamamına yayılması bakımından kısımlara 
ayrılmaktadır. Bundan dolayı hisseden nefsin, duyular ile algılanabilen 
farklı şeyleri idrak etmesi çeşitlilik arz etmektedir. 

Akleden nefse gelince o, kökeni itibariyle rûhânî olduğu ve herhangi 
bir organ ile etkinlikte bulunmadığı için o, kısımlara ayrılmaya maruz 
kalmamaktadır. O, her ne kadar çeşitli kuvvetlere sahip olsa da onun 
muhtelif kuvvetleri tek bir sûrete sahiptir. Bu da akıl gücüdür (el-kuv-
vetü’l- âkıla) ki akleden nefis bununla varlıkların sûretlerini kavramaya 
güç yetirebilmektedir. İnsan bu güç ile kendi başına bir âlem olabilmek-
te, “o, küçük âlemdir” şeklinde nitelendirilmeyi ancak akla sahip olması 
dolayısıyla hak etmektedir. Ayrıca insan akıl vasıtasıyla ya delillerle ya 
feraset ile ya da sâdık rüya ile birbirine yakın olan şeylerin hakikatle-
rini idrak ettiği gibi birbirine uzak olan şeylerin de hakikatlerini idrak 
etmektedir. 

Aslında kâmil insanın derûnî (bâtın) güzelliğe aşık olmasının, nâkıs 
insanın hâricî (zâhir) güzelliğe aşık olmasından daha güçlü olması da 
akıl ile olmaktadır. Yani salih birisi, bir insanın hikmetine, edebine, 
nezaketine ve vakarına vâkıf olduğu zaman ona olan ilgisi ve onunla 
birlikte olmayı çok istemesi, bu salih insanın30 çekici genç kızların gü-
zelliğine vâkıf olmasından daha güçlüdür. Aslında olması gereken de 
budur. Çünkü kimin üzerinde hissin egemenliği galip olursa o kimse 
zâhir olan güzelliği arzular. Aklın egemenliği kendi üzerinde galip olan 
her kimse de derûnî güzelliği arzular. Bunun sebebi ise zâhirî güzelliğin 
tabîî, derûnî güzelliğin ise rûhânî olmasıdır.
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وليس لمعارض أن يحتّج علينا بالشيخ الهرم الذي أورثت شيخوخيته 
نقصــان عقلــه؛ فإنــه بــاب متــى وجــد فيــه شــخص واحــد تورثــه الشــيخوخيُة 
ضعفــا فــي بدنــه ورأيــه ســديد علــى مــا كان عليــه، كانــت المعارضــة ســاقطة. 

ــا فنقــول: إن  ــان قلي ــي البي ــد ف وإذا تحقــق هــذا، فمــن الواجــب أن نزي
الــروح الحســية وإن كانــت أحديــة الــذات، فإنهــا لســريانها فــي جميــع البــدن 
تتجــزأ بحســب اختــاف أمزجــة األعضــاء المِحســة. ولهــذا مــا يفتــن إدراكهــا 

للمحسوســات المختلفــة. 

وأمــا النفــس النطقيــة فألنهــا روحانيــة الِســنخ، وليســت تفعــل باآللــة، لــن 
يعــرض لهــا التجــزي. وإن كانــت مفتنــة القــوى، علــى أن لقواهــا المفتنــة 
صــورة أحديــة. وهــي القــوة العاقلــة التــي بهــا تقتــدر علــى اســتثبات صــور 
لــن  أنــه  الموجــودات؛ وبهــا يصيــر اإلنســان عالمــا علــى ِحَدتــه- أعنــي 
يســتحق الوصــف بأنــه عاَلــم صغيــر إال بالعقــل؛ وبــه يصيــر مــدركا لحقائــق 
المعانــي المتباعــدة بمثــل إدراكــه لحقائــق المعانــي المتقاربــة، إمــا باألدلــة، 

ــا الصــادق.  وإمــا بالفراســة، ]90أ[ وإمــا بالرؤي

بــل بهــذا يوجــد ِعشــق اإلنســان الكامــل للحســن الباطــن أشــد مــن عشــق 
اإلنســان الناقــص للحســن الظاهــر- أعنــي أن المــرء الصالــح متــى وقــف 
علــى حكمــة اإلنســان وأدبــه وحملــه و وقــاره كان ميلــه إليه وشــغفه بصحبته 
أشــد مّمــا يلقــاه المــرء ]غيــر[ الصالــح مــن وقوفــه علــى جمــال الجاريــة 
الحســناء. وبالحــرّي أن يكــون كذلــك، فــإن مــن غلــب عليــه ســلطان الحــس 
تشــّوق إلــى الحســن الظاهــر، كل مــن غلــب عليــه ســلطان العقــل تشــّوق 
إلــى الحســن الباطــن. وســببه أن الحســن الظاهــر طبيعــي، والحســن الباطــن 

روحانــي. 
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O halde akleden nefis ne zaman arzu ettiği şeylerde övgüye değer 
olanı tercih etmeyi terk eder ve hisseden ruh, akleden nefsin istedikle-
rinin hakikatlerini araştırmada ona eşlik ederse o zaman akleden nefis 
karışıklık ve şaşkınlığa maruz kalmış, hatta o, kendini kaybetmiş, sar-
hoş gibi olur. Çünkü o, semâvî varlıkların, bedenî organların mizaçları 
üzerindeki etkilere tabi olmuş olur. Fakat o, akideyi benimser, kulluk 
etmeye bağlı kalır ve izzetin Rabb’i olan Allah’a yakarışta bulunmaya 
devam ederse, ilâhî madenler (el-meâdinü’l-ilâhiyye) ve melekî ögeler 
onda artmaya başlar. Çünkü saf, tertemiz olan şey ancak kendisi gibi 
som madene layıktır. Ebedî olan şey de yalnızca ebedî olan cevher ile 
uyum içerisinde olur. 

Bu husus su götürmez bir gerçek ise ve şayet biz insan ölümünün, 
nefsin bedeni terk etmesinden başka bir gerçekliği olmadığından emin-
sek, o halde erdem bakımından nefsin kemalinin göstergesi, ölümü se-
vimli bulması ve o geldiğinde de bundan üzüntü duymamasıdır. Fakat 
ne zaman ölümün kendisine gelmesiyle üzüntü duyarsa bu, nefsin zâtı-
nın noksan olduğunu gösterir. 
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مشــّوقاتها،  فــي  الحميــد  االختيــار  تركــت  متــى  النطقيــة  النفــس  فــإًذا 
مطلوباتهــا،  حقائــق  عــن  البحــث  فــي  معهــا  الحســية  الــروح  وأشــركت 
ضــة للســدر والحيــرة؛ بــل صــارت كأنهــا َهيمــى أو ســكرى،  صــارت معرَّ
ألنهــا تصيــر تابعــة للتأثيــرات الفلكيــة فــي أمزجــة األعضــاء البدنيــة. فأّمــا إذا 
اســتخلصت العقيــدة، واستمســكت بالعبوديــة، والزمــت االبتهــال إلــى رب 
العــزة، فوّفــرت عليهــا المعــادن اإللهيــة والمــواّد الملكيــة. فــإن الشــيء النقــي 
لــن يليــق إال بالمعــِدن النقــي، والمعنــى األبــدي لــن يألــف إال الجوهــر 

األبــدّي. 

وإذا كان هــذا غيــر مشــكوك فيــه، ثــم أيقنّــا مــوت اإلنســان ليــس لــه 
حقيقــة غيــر فــراق النفــس للقالــب، فبالحــرّي أن تكــون عامــُة كمالهــا فــي 
الفضيلــة أن تكــون مســتحبًة لــه غيــر مغتّمــة لــوروده؛ ومهمــا اغتّمــت لــه دل 

ذلــك علــى نقصــان ذاتهــا.
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DOKUZUNCU BÖLÜM    

[MUTLULUK VE ERDEM]

Akleden nefis ne zaman bir şeyin bilgisini elde etse, anında, o şeyin 
bilgisini elde ettiğini de bilir. Fakat hisseden ruh ne zaman bir şeyi al-
gılasa, o şeyi algıladığının hemen farkına varamaz. Fakat insan, nefsiyle 
bilir ki hisseden ruh o şeyi idrak etmiştir.

Kendisine gıpta edilecek mutlu (saîd) insan, ister zayıf isterse güç-
lü olsun, iffetli, hakîm olan insandır. Zemmedilen, mutsuz (şakî) olan 
kimse de ister zengin isterse fakir olsun, cahil ve açgözlü olan insandır. 
Güzel bir hayat, haysiyetli ve güvenli olarak geçen hayattır. Hikme-
ti ve iffeti tercih eden kimse bu ikisini de tahsil etmiş demektir. Aç 
gözlülüğün ve ahmaklığın başına bela olduğu kimse de bu ikisinden 
yoksun kalmış demektir. O halde hikmet ve iffet sahibi kimseler için 
olan sıhhat, güzellik, yöneticilik, mal, kavrayış, zekâ, akraba ve dost gibi 
şeylerin hepsi hayırdır. Aynı şekilde aç gözlü ve cehalet sahibi kimseler 
için olan şeylerin hepsi ise şerdir. Neden böyle olmasın ki? Nitekim 
bilinmektedir ki açgözlü ve cahil insan, haysiyetli olmaya ancak kötü 
amellerden korunmak veya aşamalı olarak malından soyutlanmak sûre-
tiyle müstehak olur. Aksi takdirde o, nefret edilen, ayıplanan birisi olur.

O halde akleden nefsi bedenî hazlara tabi olmayan, aksine kendi 
zatıyla uyum içerisinde olan ve irâde etmesinde bedenden bağımsız ha-
reket eden her insan, Evvel’i ve Âhir’i (c.c.) olan’a duyduğu sarsılmaz 
güveni ve yaratma (halk) ve yönetme (emr) kendisine ait olan Allah’a 
olan samimi sadakati dolayısıyla insanın kafasını bulandıran durum-
lardan kurtularak rahata kavuşur ve korkulardan emin ve şaşkınlıktan 
salim olmuş olur.

Bunun sebebi de hikmetin, Allah’ın haşmetinin bir sonu-
cu olmasıdır. Allah’ın haşmetinin üstünde de hiçbir haşmet yok-
tur. Hikmeti tercih eden ve onun ziynetiyle şereflenen kimse 
malı güzel ve yöneticiliği yetkinlik olarak görmez; her ne kadar 
yüce olsa da bir makam, mevkiye ulaşmak ve her ne kadar çeki-
ci olursa olsun [bedenî] bir hazza [erişmek için] boyun eğmez.  
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الفصل التاسع 

النفــس النطقيــة متــى علمــت شــيئا فإنهــا تعلــم فــي الحــال أنهــا قــد علمتــه. 
والــروح الحســية متــى أدركــت شــيئا لــم تــدرك فــي الحــال أنهــا قــد أدركتــه؛ 

واإلنســان بنفســه يعلــم أنهــا قــد أدركتــه. 

والســعيد المغبــوط هــو الحكيــم العفيــف، ضعيفــا كان أو قويــا. والشــقي 
المرجــوم هــو الجاهــل الشــره، غنيــا كان أو فقيــرا. فــإن العيــش الهنــيء 
هــو الكرامــة واألمــن، والموثــر للحكمــة ]90ب[ والعفــة قــد أحرزهمــا، 
ــذوي الحكمــة  ــا هــو ل ــإًذا كل م ــد حرمهمــا. ف ــاوة ق ــّو بالشــره والغب والممن
والــذكاء  والفطنــة  والمــال  والرياســة  والجمــال  كالصّحــة  خيــر-  والعفــة 
والِنســب والرفقــاء- هــي بعينهــا لــذوي الشــره والجهالــة شــر. وكيــف ال 
يكــون كذلــك وقــد علــم أنــه ال يؤّهــل للكرامــة إال تحــّرزا مــن بلــواه أو 

تدرجــا إلــى اســتاب غنــاه؛ وإال فهــو مشــنوء مبّكــت. 

فــإًذا كل إنســان كانــت نفســه النطقيــة غيــر مّتبعــة للمــاّذ البدنيــة، بــل 
كانــت ملتئمــة إلــى ذاتهــا ومباينــة للبــدن فــي إرادتهــا، فإنهــا الســتحكام ثقتهــا 
بمــن هــو أّولــه وآخــره وصــدق مواالتهــا لمــن لــه الخلــق واألمــر، تنــال 

الراحــة مــن الســدر اإلنســي، وتأمــر المخــاوف، وتســلم مــن الحيــرة. 

كبريــاء  فــوق  كبريــاء  وال  الّل-  كبريــاء  مــن  أثــر  الحكمــة  أن  وســببه 
وال  جمــاال  المــال  َيُعــد  ال  فهــو  بزينتهــا  وتشــّرف  آثرهــا  مــن  وإن  الّل. 
عظمــت؛  وإن  للــّذة  وال  جــل  وإن  لجــاٍه  يخضــع  وال  كمــاال،   الرياســة 
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│92 DOKUZUNCU BÖLÜM     - Sonsuzluk Peşinde

Hatta bu kimse, bu dünyayı ve bu dünyanın ihtiva ettiği şeyleri, ter-
temiz nefsi için bir değer olarak görmez. Dahası bu kimse, kendi şere-
finin, bedenini süslemeye (tezyîn) bağlı olduğunu düşünmez. Çünkü 
bir kadın da bazen süslenebilir. Bu kimse kendi şerefinin çok mal elde 
etmeye bağlı olduğunu da düşünmez. Çünkü bir çocuk da bazen onu 
elde edebilir. Aynı şekilde bu kimse kendi şerefinin, akranlarının ona 
itaat etmesine bağlı olmadığını da bilir. Çünkü bazen bir katile de itaat 
edilebilir. Hakeza bu kimse kendi şerefinin, çeşitli arzuları gerçekleştir-
meye bağlı olmadığını da bilir. Çünkü hayvanlar da bazen arzularını 
gerçekleştirebilirler.         

Aksine bu kimsenin gayreti nefsini temizleme, ahlakını güzelleştir-
me, bilgisini geliştirme ve edebini mükemmelleştirmeye yönelir. Bu 
kimse, nefsini yüceltmenin, onu, kibir ve debdebeden arındırma, ceha-
let ve ruhsal çöküntüden uzaklaştırma, hakka boyun eğmeye alıştırma, 
insanlara yol göstermek sûretiyle onu ulvîleştirmeye bağlı olduğunu 
bilir. Çünkü o bilir ki kâmil insan, alışkanlıkları bu şekilde kendisinde 
kökleşen ve karakteri bu şekilde muhafaza edilen insandır. Çünkü Allah 
Âdil’dir ve yalnızca âdil olanı sever; ve O, Temiz’dir (Tâhir) ve yalnızca 
temiz olanı sever.

O halde ilmi ve hikmeti tercih eden, cömertliği ve adaleti seçen, 
iffetli olmada ve ibadette sebat gösteren, tevekkülde ve inançta ihlas-
lı olan kimse bütün tasarruflarında asıl akılla, doğru görüşle, sağlam 
ferasetle ve gaybî hususlara muttalî olmak ile desteklenmeye layıktır. 
Şüphesiz ki kim bu yaşam tarzını kendisi için tercih ederse o, alçaklık 
ve fakirlik korkusuna maruz kalmaz. Çünkü o, geçici mal varlıklarına 
nefret ve tiksinti gözüyle bakar. Dünyalıkların debdebesine bağlı olan 
insanların açgözlülüğünden ve ihtiyaç duyduklarının çok daha fazlası-
nı elde etmek için onlarla rekabet haline girmekten de kaçınır. Böyle 
olunca da bu insan hürriyet ve adalet ile, hatta yüce gönüllülük ve asil 
ruhluluk ile nitelenir. 
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│ كتاب األمد على األبد93

بــل ال يُعــد الدنيــا ومــا َحَوتــه ثمنــا لنفســه الزكيــة. ثــم ال يــرى كرامتــه متعّلقــة 
بتزييــن بدنــه، فــإن المــرأة قــد تتزيــن؛ وال بإصابــة العطايــا الكثيــرة، فــإن 
الصبــي قــد ينالهــا؛ وال بــأن تتخاضــع لــه األقــران، فــإن الفاتــك قــد يتخاضــع 

لــه؛ وال باســتخاص صنــوف الشــهوات؛ فــإن األنعــام قــد تســتخلصها. 

لكــن يّتجــه هّمــه إلــى العنايــة بتطهير نفســه، واســتصفاء أخاقه، وســتغزار 
معالمــه، واســتكمال آدابــه. ويــرى إكــرام نفســه متعّلقــا بتنحيتهــا عــن العجب 
والتــرف، وتبعيدهــا عــن الجهالــة والخــور، ورياضتهــا علــى االنقيــاد للحــّق، 
وتشــريفها بالهدايــة للخلــق، علمــا منــه بــأن اإلنســان الكامــل هــو الــذي 
اســتحكمت ُدربتــه علــى هــذه الســيرة، واســتولى ِمرانُــه علــى هــذه الســجّية. 
فــإن الّل جــل جالــه عــدٌل وال يحــّب إال العــدل؛ ]91أ[ والّل طاهــٌر وال 

يحــب إال الطاهــر. 

فــإًذا الموثــر للعلــم والحكمــة، والمختــار للجــود والعدالــة، والمواظــب 
علــى التعفــف والعبــادة والمخلــص للتــوكل والعقيــدة، جديــر بــأن يصيــر فــي 
أنحائــه كلهــا مؤيّــدا بالعقــل األصيــل، والــرأي الســديد، والفراســة القويمــة، 
واالطــاع علــى المعانــي المغيبــة. وليــس يُشــّك أن مــن آثــر لنفســه هــذه 
الســيرة لــم تعــرض لــه مخافــة الــذّل وال مخافــة الفقــر. فإنــه ينظــر إلــى 
القنيــات الداثــرة بعيــن المْقــت والمقليــة؛ و يمتنــع عــن ]....[ بنــي الدنيــا 
ــّر إليــه منهــا.  فــي شــيء مــن زهراتهــا، وُمجاَذبتهــم فيمــا هــو فــوق مــا يضطّ

ــر النفــس.  ــة وكب ــة والعــدل، بــل بنبــل الهّم ويوصــف عنــد ذلــك بالُحري
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│94 DOKUZUNCU BÖLÜM     - Sonsuzluk Peşinde

Ancak hikmete ve iffetli olmaya kin ve nefret gözüyle bakan -savaş 
ve insan öldürme vakıalarının en büyük sebebinin mal ve yöneticiliğe 
olan aşırı istek olduğu bilinmesine rağmen- mal ve yöneticiliğe ise aşk 
ve muhabbet gözüyle bakan kimse ise endişe ve şaşkınlıkla perişan ol-
maya, sıkıntı çekmeye ve ruhsal çöküntüye müstehaktır. Bu yüzden, bu 
kimse böyle yapmakla ebedî mutluluğu değersiz bir toprağa satmış ve 
geçici olan bir isteği de hakîkî olan izzet ile değişmiştir. Bu ise apaçık bir 
hüsran ve rezil bir yok oluştur.
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│ كتاب األمد على األبد95

فأّمــا مــن نظــر إلــى الحكمــة والعفــة بعيــن الشــنآن والمقليــة، ونظــر إلــى 
المــال والرياســة بعيــن العشــق والمحّبــة- وقــد ُعلــم أن أكثــر دواعــي الحرب 
والقتــال هــو فــرط الحــرص علــى الرياســة والمــال- فجديــر بــأن َيشــَقى 
ــاع النعيــم  ــة. فيكــون قــد ب ــرة ويُبتلــى باالضطــراب واللوث بالَجــَوالن والحي
الألبــدي بالتــراب الســفلي، واســتبدل المشــّوق العرضــي بالعــز الحقيقــي. 

وذلــك هــو الخســار المبيــن والبــوار المهيــن.
5



ONUNCU BÖLÜM

[İNSANIN İKİ BOYUTU]

İnsan tabiatı Allah’ın yaratmasıyla iki cevherden meydana gelmekte-
dir ki bunlar beden ve nefistir. Bunlardan birisi olan nefis kökeni itiba-
riyle semâvîdir. Bundan dolayı, hikmet ile mütekâmil hale geldiğinde 
ulvî âlemin özlemini çekmektedir. Bu iki cevherden diğeri olan beden 
ise kökeni itibariyle yeryüzüne aittir (ardî). Bundan dolayı da beden, 
şehvet ile dengelerini yitirdiğinde süflî âlemi arzu etmektedir.

O halde nefsin, özlemini çektiği şeye layık olması için insanın mut-
lak iyi (hayr) olandan ayrılmaması, bedenin arzu ettiği şeye meyletme-
mesi için de mutlak kötü olan şeylerden sakınması gerekir. Yine insanın 
bilmesi gerekir ki onun fiillerinden birisi iyi olmayan bir tarzda gerçek-
leştiği zaman geri kalan diğer bütün fiilleri onu yüz karası olmaktan ve 
kepazelikten koruyamayacaktır. Aksine yapmış olduğu bu kötü fiil o 
kişide daha fazla göze çarpacak ve o kimse için daha utanç verici hale 
gelecektir. Bu kötü fiilinden dolayı da onun gayreti beyhûde ve yapmış 
olduğu bütün ameller boşa çıkmış olacaktır.  Bunun sebebi ise insanın, 
şer olan bir fiili gerçekleştirmekle nefsini ihmal etmesinin, onu, kaçınıl-
maz bir şekilde daha büyük bir kötü fiili gerçekleştirmeye sevk edecek 
olmasıdır. Dahası bu kimse o tek kötü fiilinden dolayı o kadar aşırı per-
vasız ve kafasının dikine giden bir noktaya gelecektir ki üstatlara, atala-
ra, mümtaz şahsiyetlere, yöneticilere, mescitlere ve ibadet edilen diğer 
mekanlara, vahye ve âyetlere hürmet göstermeyi terkedecektir. Böylece 
o kimsenin kutsal olan hiçbir şeye saygısı kalmayacaktır.

Hiç şüphe yok ki o kimse böyle bir durum içerisinde olduğu za-
man, nefsi kirlendiği için yapmış olduğu namaz, oruç gibi diğer iba-
detler ona bir fayda sağlamayacaktır. Çünkü o insanın bu ibadetlere 
sürekli devam ederek onları yerine getirmesi ancak tabiî bir fiil ve 
alışkanlık, şekil ve merasim, şöhret (süm‘a) ve gösteriş, istihzâ veya ya-
landan ibaret bir şey gibi olur. Bu yüzden bu kimsenin yaptığı iba-
detler ne Allah, ne insanlar ne de melekler nezdinde kabul edilir. 
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الفصل العاشر 

إن الجبّلــة اإلنســية مرّكبــة بصنــع الّل تعالــى مــن الجوهَريــن، أعني القالب 

والنفــس. وإن أحدهمــا- وهــو النفــس- ســماوي الســنخ؛ ولهــذا مــا يشــتاق 

عنــد تكاملــه بالحكمــة إلــى العالــم العلــوي. واآلخــر- وهــو القالــب- أرضي 

الســنخ؛ مــا يشــتاق عنــد تكــّدره بالشــهوة إلــى العالــم الســفلي. 

ــه  ــح ب ــق لتصل ــر مطل ــا هــو خي ــزم م ــى اإلنســان أن يلت ــإًذا الواجــب عل ف

النفــس ِلمــا هــو مشــّوقها، ويحتــرز مّمــا هــو شــّر مطلــق لئــا ينجــذب بــه 

البــدن إلــى مــا هــو مشــّوقه؛ وأن يعلــم أن واحــدا مــن أفعالــه متــى صــودف 

غيــر جّيــد، لــم تصْنــه البواقــي عــن الُســّبة والعــار. بــل يكــون ذلــك أبيــن فيــه 

وأشــنع لــه، فيبــور ألجلــه ]91ب[ ســعيه ويحبــط جميــع مــا عملــه. وســببه 

أن إهمالــه النفــس فــي ضــرب مــن الشــرارة ســيدرجه ال محالــة إلــى مــا هــو 

عظيــم جــدا، حتــى أنـّـه ســيبلغ بــه مــن فــرط الجــراءة وشــّدة القســاوة أن يتــرك 

حرمــة المشــيخة واآلبــاء، وحرمــة األفاضــل والرؤســاء، وحرمــة المســاجد 

ــة لشــيء مــن  ــده هيب ــات. فــا تبقــى عن ــل واآلي ــدات وحرمــة التنزي والمتعب

المعانــي اإللهيــة. 

وليــس يُشــك أنــه متــى صــار كذلــك لــم ينفعــه مــع نجاســة نفســه ســائر 

ــن  ــه ل ــه ل ــه إياهــا وإقامت ــإن التزام ــا. ف ــام مث ــه، كالصــاة والصي ــواب قرب أب

يكون إال كالشيء المتناول طبعا واعتيادا، أو رسما وآئينا، أو سمعة رياء، 

 أو ُهــزأة وخداعــا؛ فــا يقبــل عنــد الّل وال عنــد النــاس وال عنــد المائكــة. 
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Dahası, âhirette bu kimsenin, akideyi terk eden ve ceza ve mükâfatı 
inkar edenler arasına katılması için çağrıda bulunulacaktır. Böylece bu 
kimse nefret edilmesi ve küçümsenmesi sebebiyle ızdırap çekecek, hor 
görülmesi ve aşağılanması yüzünden acı çekmeye maruz kalacaktır. Bü-
tün bunların hepsi, onun tek bir kötü fiile ısrarlı ve cüretkâr bir şekilde 
kendini kaptırması dolayısıyladır. 

Bu husus da anlaşılınca bizim, açıklamayı biraz daha ileri götürme-
miz gerekmektedir. Bundan dolayı diyoruz ki hiç kuşkusuz, insan nefsi 
tarafından doğruluğu idrak edilen şeyler iki kısma ayrılmış bulunmak-
tadır ki bunların biri hissî olan, diğeri ise aklî olandır. Hissî olanlarla 
kastettiğim, işitme, görme, tat alma, koklama ve dokunma olan beş 
duyu organının herhangi biriyle idrak edilen şeylerdir. Aklî olanlarla 
kastettiğim ise sebep ve sonucu, kuvvet ve zayıflığı, güzellik ve çirkinli-
ği, benzerlik ve zıtlığı, adalet ve zulmü, fazilet ve rezîleti, varlık ve yok-
luğu, ilim ve cahilliği bilmek gibi, saptanmasında bedenî organlardan 
herhangi birisinin yardımına ihtiyaç duyulmayan şeylerdir.

 Aynı şekilde sen biliyorsun ki akleden nefis, hissî algılamaları ta-
savvur etmekte ve onların geçici (müstahîl) cüz’îler ve değişken arazlar 
olduklarına hükmetmektedir. O halde akleden nefis temel yapısı itiba-
riyle her iki türü de saptamaya elverişlidir: Aklî formları rûhânî gücüy-
le, hissî formları ise beş duyu organı vasıtasıyla idrak etmektedir. Yine 
sen muhakkak biliyorsun ki bu iki türden biri tümel (küllî), zorunlu 
ve ebedîdir. Diğer tür ise cüz’î, mümkün ve zamanîdir. Buna mukabil 
hissî ruh, aklî formları tasavvur edemez ve her iki sınıf arasındaki ayrımı 
yapmaya da elverişli değildir.

Böylece ortaya çıkmıştır ki aklî formların mahalli eğer cis-
mânî bedenin kendisi olsaydı o zaman onları bilmek küllî de-
ğil de cüz’î olarak ve kalıcı değil de geçici olarak gerçekleşir-
di. O halde aklî formların mahalli, başka bir cevher olmalıdır. 
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ــاَدى فــي اآلخــرة إلــى ِعــداد المنســلخ عــن العقيــدة الجاحــد للجــزاء  ثــم يُن
والمثوبــة، فيشــقى بالمقــت والمذلّــة، ويبتلــى بالهــون والخســأة- كل ذلــك 

النهماكــه فــي الشــرارة الواحــدة علــى ســبيل اإلصــرار والجــرأة. 

وإذا عرفــَت هــذا، فمــن الواجــب أن نترّقــى فــي البيــان قليــا فنقــول: 
لســنا نشــك أن األشــياء المســتثبتة عنــد األنفــس البشــرية توجــد منقســمة 
قســمين: منهــا مــا هــو حســي، ومنهــا مــا هــو عقلــي. وأعنــي بالحســيات مــا 
يكــون اســتثباته بأحــد المشــاعر الخمســة التــي هــي الســمع والبصــر المــذاق 
والشــم واللمــس؛ وأعنــي بالعقليــات مــا ال يســتعان فــي اســتثباته بشــيء مــن 
األعضــاء البدنيــة، كمعرفــة العلــة والمعلــول، والقــوة والضعــف، والجمــال 
والقبــح، والتشــاكل والتضــاّدة، والعدالــة والجــور، والفضيلــة والرذيلــة، 

والوجــود والعــدم، والعلــم والجهــل. 

ثــم تعلــم أيضــا أن النفــس النطقيــة تتصــّور المــدركات الحســية، وتحكــم 
عليهــا بأنهــا جزئّيــات منقضيــة وأعــراض مســتحيلة. فهي إًذا تصلح بسوســها 
الســتثبات الصنَفيــن معــا: أمــا الصــور العقليــة فبقوتهــا الروحانيــة، وأّمــا 
المــدَركات الحســية ]92أ[ فبوســاطة المشــاعر الخمســة. ثــم توقــن أيضــا أن 
أحــد الصنفيــن كلــي وجوبــي أبــدي، والصنــف اآلخــر جزئــي إمكانــي زمنــي. 
ــة؛ ولــن تصلــح للتفرقــة  ــي العقلي ــروح الحســية فلــن تتصــّور المعان وأمــا ال

بيــن الصنفيــن. 

فقد ظهر إذا أن محل الصور العقلية لو كان ذات القالب الجسداني، َلحصل 
 العرفان بها جزئيا ال كليا، ومستحيا ال أبديا، فمحلها إًذا هو الجوهر اآلخر. 

5

10

15

20



│100 ONUNCU BÖLÜM - Sonsuzluk Peşinde

Ancak bedeni hariç tutacak olursak, insanda akleden nefsin dışında 
başka bir cevher bulunmamaktadır. Bu yüzden akleden nefis her ne 
kadar beden ile birleşmiş bulunsa da onun birleşmesi, bedenlerle kâim 
olan arazların birleşmesi tarzında değildir. Aksine o, zâtî kuvvetlere 
sahip, çeşitli arazları kabul etmek için hazırlanmış, ihtiyârî fiilleri ger-
çekleştirmeye muktedir ve kendi başına kâmil olmaya sevk edilmiş bir 
cevherdir. Akleden nefis bedenle iştigali en az seviyede olduğu için de 
bu türden formları idrak etmede en güçlü olan odur. Bu sebeple akle-
den nefsin beden ile birleşmesi zeytinyağının zeytin ile, gül suyunun 
gülün kendisiyle ve ateşin kızgın demir ile birleşmesine benzemektedir. 

Rastgele herhangi bir cevher, tesadüfî herhangi bir arazı kabul et-
meyeceği gibi -nitekim taş, acı çekmeye ve tat almaya elverişli değildir 
ve hava, nakış işlemeye ve yazı yazmaya muktedir değildir- aynı şekilde 
beden, ilim ve hikmeti kabul etmeye ve nefis de renkleri ve sıcaklığı 
algılamaya muktedir değildir.

Bu husus da anlaşılınca, bizim, açıklamayı biraz daha ileri götürme-
miz yerinde olacaktır. Bu yüzden diyoruz ki, biz boyutları birbirine eşit 
iki ahşap parçasını ve sertlikleri birbirinden farklı olan iki taşı gözlem-
lediğimizde bu iki ahşap parça arasında eşitlik bulunduğuna ve bu iki 
taş arasında farklılık bulunduğuna hükmederiz. Bununla birlikte bili-
yoruz ki zihnimizde aklî formlar şeklinde mevcut olan mutlak eşitlik 
ve mutlak farklılık kavramları bu iki gözlemden farklıdır. Çünkü aklî 
kavramların mahalli akleden nefistir ve onlara asla değişiklik uygula-
namaz. Gözle görülür şeylerin mahalli ise cismânî mevzular olup ve 
onlar ani değişikliklere maruz kalabilir. Dolayısıyla iki mahalden birisi 
gözlem ile bilinen cismânî cevherdir, diğer mahal ise burhân ile bilinen 
rûhânî cevherdir.

Âşık bir kimse bir duvar üzerinde sevgilisinin resminin çizilmiş oldu-
ğunu veya sevgilisinin elbisesini bir başka insan üzerinde gördüğünde, 
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وإذ لــم يوجــد فــي اإلنســان جوهــر ســواه إال النفــس النطقيــة، فهــي إًذا وإن 
وجــدت متحــدة بالقالــب فليــس ســبيلها ســبيل األعراض القائمة باألجســام؛ 
لكنهــا جوهــر ذو قــوى ذاتيــة، ومســتعدة لقبــول األعــراض المفتنــة، وصالحة 
لتأديــة األفعــال االختياريــة، ومنســاقة إلــى كمــال علــى ِحــدة. وكلمــا كانــت 
أقــّل اشــتغاال بالبــدن، كانــت أقــوى علــى اســتثبات هــذا الصنــف مــن الصور. 
ــة، واتحــاد  فاتحادهــا إًذا بالقالــب قريــب الشــبه مــن اتحــاد الزيــت بالزيتون

المــاورد بجــرم الــوردة، واتحــاد النــار بالحديــدة المحّمــاة. 

وكمــا أنــه ليــس أيُّمــا جوهــر اتّفــق أن يكــون قابــا أليّمــا عــرض اتّفــق، إذ 
ــّذة، والهــواء ال يصلــح لقبــول النقــش  الحجــر ال يصلــح لقبــول األلــم والّل
والكتابــة؛ كــذا البــدن ال يصلــح لقبــول العلــم والحكمــة، والنفــس ال تصلــح 

لقبــول اللــون والحــرارة. 

وإذا تقّرر هذا، فنحن إًذا جدراء بأن نزيده تبيانا فنقول: إنّا متى شاهدنا 
خشــبَتين متســاويتين فــي قدرهمــا، وحجريــن متفاوتيــن فــي حجريتهمــا، 
حكمنــا علــى الخشــبتين بوجــود المســاواة لهمــا، وعلــى الحجريــن بوجــود 
التفــاوت فيهمــا. ثــم اعتقدنــا مــع ذلــك أن المســاواة المطلــق المعقــول 
عندنــا، والتفــاوت المطلــق المعقــول لدينــا، مباينــان لهذيــن المشــاهَدين. 
فــإن محــل المعقــوالت هــو النفــس النطقيــة، ولــن ينطلــق عليهــا التغييــر 
]92ب[ البّتــة؛ وإن محــل المشــاهدات هــو األجســام الموضوعــة، وقــد 

يعــرض لهــا التغييــر بالســرعة. فــإًذا أحــد المحليــن جوهــر جســماني يوقــف 
ــه بالبرهــان.  ــي يوقــف علي ــان، والمحــل اآلخــر جوهــر روحان ــه بالعي علي

علــى  منقوشــة  معشــوقه  صــورة  رأى  إذا  العاشــق  أن  وكمــا 
إنســان، علــى  مطروحــا  معشــوقه  ثــوب  رأى  أو   الجــدار، 
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bu her iki durum da anında ona sevgilisini hatırlatır. Ancak o bilir ki 
gördüğü sûret aslından daha kusurlu olmakla birlikte sevgilisine benze-
mektedir. Yahut o elbise onun bedeninden çıkarılmış olmasına rağmen 
sevgilinin ta kendisini gözler önüne seriyor değildir. Tıpkı bunun gibi 
nefis de duyu vasıtasıyla doğru bir çizginin veya âdil bir hakîmin far-
kına vardığında, o, mutlak adaleti, mutlak hikmeti, mutlak uzunluğu 
ve mutlak doğruluğu hatırlar. Bununla birlikte nefis bilir ki kendisine 
bunu hatırlatan duyu formları zihnindeki mutlak kavramlara benze-
mektedir. Ne var ki bu ikisinden birisi cüz’î ve değişken iken diğeri küllî 
ve ebedîdir. 

Bununla ortaya çıkmıştır ki duyu ile idrak edilen formlar her ne 
kadar aklî formlardan farklı olsa da,  bu fark onların, aklın onları idrak 
etme yönünde uyarılması için sebep olmalarına engel değildir. Çün-
kü duyusal formlar aklî formlardan daha nâkıs ise de hakikatte onlara 
benzemektedir. Nefse nispetle, duyusal formların [aklî idrak için] sebep 
teşkil etmesi, bir hayvanı uykusundan uyandıran dürtükleyici harekete 
çok benzemektedir. Yani bir hayvan dışarıdan kendisine ilişen bir ha-
reketle uyandığında, kendi başına yapmak istediğini yerine getirmek 
üzere yetkin hale gelmiş olur.
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تذكــر بهمــا المعشــوق فــي الحــال، واعتقــد أن الصــورة شــبيهة بــه إال أنهــا 
أنقــص منــه، وأن الثــوب غيــر ُمثِبتــه إال أنــه صــادر عــن بدنــه؛ كــذا النفــس إذا 
اطلعــت بوســاطة الحــس علــى الحــط المســتقيم، أو علــى العــدل الحكيــم، 
تذكــرت العدالــة المطلقــة والحكمــة المطلقــة، والطــول المطلقة واالســتقامة 
المطلقــة؛ وعلمــت أن هــذا المطلــع عليــه يحاكــي المحّقــق لديهــا إال أن 

أحدهمــا جزئــي متبــّدل واآلخــر كلــي مؤيّــد. 

وبهــذا يعلــم أن المــدركات الحســية وإن كانــت متباينــة للصــور العقليــة، 
فــا مانــع مــن أن تكــون ســببا النتبــاه العقــل عليهــا، إذ هــي فــي الحقيقــة 
تحاكيهــا وإن كانــت أنقــص منهــا؛ وأن تكــون ســببّيُتها باإلضافــة إلــى النفــس 
ــى  ــه مت ــي أن ــوم-  أعن ــوان عــن الن ــة الشــبه مــن الحركــة الموقظــة للحي قريب
الحــركات  لتعاطــى  كمــل  فقــد  خــارج،  مــن  الاحقــة  بالحركــة  اســتيقظ 

ــه. ــة مــن ذات االختياري
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ONBİRİNCİ BÖLÜM

[MUTLAK VE ŞARTLI ERDEMLER]

 İyi olan bazı şeyler vardır ki bunlar mutlak iyidir. Hikmet, doğ-
ruluk, adalet ve cömertlik gibi. Fakat iyi olan bazı şeyler de vardır ki 
bunlar şartlı (mukayyed) iyidir. Yani onlar ne zaman övgüye değer bir 
tarzda kullanılırsa o zaman iyi olarak nitelendirilir. Bununla birlikte 
onlar ne zaman kınanması gereken bir tarzda kullanılırsa o zaman da 
kötü olarak nitelendirilir. Zenginlik, yöneticilik, güzellik ve güç böy-
ledir. Çünkü onlar, ne zaman ilâhi şeriatın gerektirdiği şekilde himaye 
edilirse o zaman, akleden nefse (nefs-i nâtıka) izafetle, onu, faziletin 
(keramet) kaynağına yükselten kanatlar mesabesinde olurlar. Ne za-
man da ilâhî şeriatın gerektirdiği şekilde himaye edilmezse tam zıttı 
gerçekleşir. Bunun sebebi, onların, bizâtihî talep edilen şeyler olmayıp 
aksine bizim, bu dünyayı imar ederek, Allah’ın halifesi görevini güzel 
bir şekilde yerine getirmemizde bize yardımcı olması dolayısıyla talep 
edilen şeyler olmasıdır. Nasıl ki beste, nağmeli sesleri güzelleştiriyorsa 
aynı şekilde ilâhî şeriat da bu şeylere yüksek bir rütbe ve iyilik vasfı 
kazandırmaktadır. 

Bu husus da açıklığa kavuştuktan sonra bizim bilmemiz gerekir 
ki nefsin cevheri her ne kadar tefekkür gücü (kuvvetü’l-fikr), görüş 
oluşturma gücü (kuvvetü’r-ra’y) ve akletme gücü (kuvvetü’l-‘akl) 
gibi çeşitli kuvvetleri ihtiva etse de, nefsin cevherinin bu güçle-
ri ihtiva etmesi, bedenin eli, ayağı, boynu ve başı ihtiva etmesine 
benzememektedir. Aynı şekilde toprak, hava, su veya ateş parçala-
rından teşekkül eden bir şeye de benzememektedir. Çünkü bedenî 
olan öğelerin her biri diğerinden ayrılabilir ve diğeri ile ilişkisi ke-
silebilir. Yani bedenî cevherin sağ tarafı sol tarafından ayrı olur ve 
onun eli olan organ, ayağı olan organdan farklı olur. Nefsânî kuv-
vetlerde ise durum böyle değildir. Çünkü rûhânî cevher, ne uzan-
tısı olan bir boyuta ne de cüzleri farklı olan bir yapıya sahiptir. 
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الفصل الحادي عشر 

مــن الخيــرات مــا هــو مطلــق، كالحكمــة والصــدق والعدالــة والجــود. 
ــد- فهــي متــى اســُتعملت اســتعماال حميــدا  ومــن الخيــرات مــا هــو مقيَّ
ُوصفــت بالخيــرورة، ومتــى اســُتعملت اســتعماال ذميمــا ُوصفــت بالشــرارة- 
كالثــروة والرياســة والجمــال والقــوة. فإنهــا متــى رعيــت على موجب الشــرع 
اإللهــي، نزلــت باإلضافــة إلــى األنفــس النطقيــة منزلــة األجنحــة المرقيــة 
ــْرَع علــى موجبــه، صــار األمــر ]93أ[  لهــا إلــى معــدن الكرامــة؛ ومتــى لــم تُ
بالضــد. وســببه أنهــا ليســت بمطلوبــة لذواتهــا، لكنهــا تطلــب ألن تصيــر 
ــم.  ــي عمــارة هــذا العال ــه ف ــة الّل جــل جال ــا علــى حســن خاف ــا  لن معاون
وكمــا أن التأليــف اللحنــي هــو المزيّــن لألصــوات النغميــة، كــذا الشــرع 

ــرورة.  ــة ووصــف الخي ــي تمــام الرتب اإللهــي هــو الكاســب لهــذه المعان

وإذا تقّرر هذا، فمن الواجب أن نعلم أن جوهر النفس وإن كان منتظما 
ــة، نحــو قــّوة الفكــر وقــّوة الــرأي وقــّوة العقــل، فــإن انتظامــه  للقــوى المفتن
لهــا ليــس بمشــاكل النتظــام البــدن لليــد والرجــل والعنــق والــرأس، وال أيضــا 
ــة  ــة واألجــزاء المائي ــة واألجــزاء الهوائي بمشــاكل النتظــام األجــزاء األرضي
واألجــزاء الناريــة. فــإن كل واحــد مــن المنظومــات البدنيــة قــد يفــارق غيــره 
ــن مــن الجوهــر  ــي بهــذا أن جانــب اليمي ــه؛ وأعن ــه االنفــكاك عن ويعــرض ل
الجســماني يكون متباعدا لجانب اليســار منه، والعضو الذي هو يده يكون 
مخالفا للعضو الذي هو رجله. وليست الحال في القوى النفسانية كذلك. 
ــة؛ ــّد وال بــذي أجــزاء مباين  فــإن الجوهــر الروحانــي لــن يكــون ذا بُعــد ممت
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Aksine o, güçlerinden herhangi birisi bir diğeriyle nitelenmeye elve-
rişli olacak şekilde gerçek bir birliğe sahiptir. Tıpkı ateşteki kuruluk 
ve sıcaklık gibi. Nitekim akleden nefsin fikrî kuvveti aynı zamanda 
bilici (âkıle) ve görüş oluşturma (murte’iye) olarak da isimlendirile-
bilir. Aynı şekilde görüş oluşturma gücü (el-kuvvet-i ra’yiyye), dü-
şünme gücü (müfekkira) ve bilme gücü (âkıle) olarak; bilme gücü de 
görüş oluşturma ve düşünme gücü olarak nitelendirilebilir.

Zatı bakımından farklı olan anlamların (me‘ânî) bu derece, her 
biri tamamına nüfuz edecek derecede birlik (ittihâd) içerisinde ol-
masında şaşılacak bir şey yoktur. Örnek verecek olursak renk, tat ve 
koku her ne kadar hakikatte farklı olsalar da bu niteliklerin hepsi 
tek bir elmada görülebilir. Fakat onların terkibi tek bir tabiat ortaya 
koymadığı için onların birbirlerine nüfuz (sirayet) etmeleri gerçek-
te bizim sözünü ettiğimiz türden bir birlik türü ortaya koymakta-
dır denemez. Çeşitli ışınlar da aynı şekildedir. Nitekim onlar çeşitli 
cevherlerden ışın yaymış olsalar da onların hepsi tek bir parlaklıkta 
birleşebilirler. Fakat bizim sözünü ettiğimiz şekilde bir birlik türü 
olacak şekilde değil.

Cismânî anlamların (me‘ânî) tek bir cevherde birleşmesi ile rûhânî 
anlamların tek bir cevherde birleşmesi arasında fark olduğunu göste-
ren şudur: Cismânî anlamlar maddeye ilişkin (heyûlânî) olduğunda 
benzeyiş yönünden (teşebbüh) onları cevher ile nitelendirmek uygun 
olabilir fakat onları mutlak olarak cevher ile nitelendirmek uygun 
olmaz. Cismânî anlamlar sûrete ilişkin olduklarında ise onları mut-
lak olarak cevher ile nitelendirmek uygun olabilir fakat benzetme 
yoluyla onları cevher ile nitelendirmek uygun olmaz. 

Ruhânî anlamların ise bazen anoloji yoluyla bazen de mut-
lak olarak cevher ile nitelendirilmesi uygun olabilir. Örneğin biz 
insan bedeninin topraktan (ardî), sudan (mâî), havadan (havâî) 
ve ateşten (nârî) olduğunu söylüyoruz. Bununla birlikte, in-
san bedeninin toprak, su, hava ve ateş olduğunu söylemiyoruz. 
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 لكنــه يكــون مــن حقيقــة الوحدانيــة بحيــث يوجــد كل واحــد مــن قــواه 
ــإن القــّوة  ــار. ف ــه، كاليبــس والحــرارة فــي الن صالحــا ألن يوصــف بصواحب
الفكريــة مــن النفــس الناطقــة قــد توصــف بأنهــا عاقلــة ومرتئيــة، والقــّوة 
الرأييــة منهــا قــد توصــف بأنهــا مفكــرة وعاقلــة، والقــّوة العقليــة منهــا قــد 

توصــف بأنهــا مرتئيــة ومفكــرة. 

وال عجــب أن توجــد المعانــي المتباينــة الــذات قــد بلغــت مــن فــرط 
االتحــاد إلــى الحــد الــذي يصيــر كل واحــد منهــا ســاريا فــي جميعهــا. فــإن 
اللــون والطعــم والرائحــة، وإن كانــت مختلفــة الحقائــق، فــإن عامتهــا قــد 
تُــرى فــي التفاحــة الواحــدة؛ ولّمــا لــم تأتلــف منهــا طبيعــة واحــدة، لــم 
توصــف بــأن ســريانها محّقــق علــى ]93ب[ هــذا الصنــف مــن االتحــاد. 
واألشــّعة المختلفــة أيضــا، وإن كانــت تشــرق مــن جواهــر شــتى، فإنهــا قــد 

تتحــد فــي البلــورة الواحــدة؛ لكــن ال علــى هــذا الصنــف مــن االتحــاد. 

والــذي يــدّل علــى الفــرق بيــن اتحــاد المعانــي الجســمانية فــي الجوهــر 
الواحــد، وبيــن اتحــاد المعانــي الروحانيــة فــي الجوهــر الواحــد، أن المعانــي 
الجســمانية متــى كانــت هيوالنيــة فــإن وصــف الجوهــر بهــا قــد يصلــح علــى 
طريــق التشــّبه، وال يصلــح علــى طريــق اإلطــاع؛ ومتــى كانــت صوريــة فــإن 
ــق  وصــف الجوهــر بهــا قــد يصلــح علــى اإلطــاق، وال يصلــح علــى طري

التشــّبه.

وأّمــا المعانــي الروحانيــة فقــد تصلــح بــأن يوصــف بهــا الجوهــر تارة على 
طريــق التشــّبه وتــارة علــى اإلطــاق. ومثالــه أنــا نقــول إن البــدن اإلنســي هــو 
ــار؛ ــه أرض ومــاء وهــواء ون ــاري، وال نقــول إن ــي ون ــي وهوائ  أرضــي ومائ
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Böyle denmişse de zorlama ile (ale’l-kerâhe) söylenmiştir. Ayrıca biz in-
san bedeninin hisseden (hassâs), hareket eden (müteharrik), beslenen 
(muğtezî) ve tahayyül eden (mütehayyil) olduğunu söylüyoruz. Ama 
onun hisseden, hareket edici (teharrukî), besleyici (iğtizâî) ve hayal edi-
ci (tehayyülî) olduğunu söylemiyoruz. Böyle söylense de zorlama ile 
söylenmiştir. Hâlbuki biz insan nefsi için nutkî, fikrî ve aklî olduğunu 
söylediğimiz gibi aynı şekilde biz onun nâtıka, âkıle ve müfekkire oldu-
ğunu da söylüyoruz. 

Bu husus da açıklığa kavuştuktan sonra biz diyoruz ki hisseden ruh 
her ne kadar zâtı itibariyle bir olsa da, o, hakikatte çeşitli güçlere sahiptir 
ki onlar da duyum gücü (kuvvetü’l-ihsâs), arzu etme gücü (kuvvetü’t-te-
şavvuk), ihtiyârî hareket etme gücü (kuvvetü’t-teharruk bi’l-ihtiyâr) ve 
vehm ile tahayyül etme (kuvvetü’t-tahayyül bi’l-vehm) gücüdür. Du-
yum fiili ve ihtiyârî hareket etme filinin bizzat hisseden ruhtan sâdır 
olması mümkün olmayıp ancak kulak, göz, el ve ayak gibi kendisi için 
hazırlanmış olan organlar vasıtasıyla sadır olmaktadır. Arzu etme ve ta-
hayyül etme fiiline gelince, bunlar doğrudan hisseden ruhun kendisine 
bağlıdırlar. Ancak arzu etme, kaçınılmaz olarak hayal etmenin akabinde 
gerçekleşen bir şeydir. Çünkü bizim, hayal etmediğimiz bir şeyi arzu 
etmemiz asla söz konusu değildir. Tersten düşündüğümüzde de durum 
aynıdır. Nitekim biz bir şeyi arzu ettiğimizde kaçınılmaz bir şekilde onu 
hayal ederiz. 

Ne var ki arzu etme gücü amelî (pratik), hayal etme gücü ise ilmî 
(teorik) dir. Ayrıca hayal etme gücü, tek başına bir ayırt etme (temyîz) 
çeşidi olmaya elverişli olduğu için o, ruhu nefse bağlayan bir gem ko-
numundadır. Böylelikle o, bir bakıma hisseden ruh için bir sûret ve 
akleden nefis için ise bir madde gibidir. Ayrıca o, bir yönden rûhânî bir 
yönden de cismânîdir.

Dahası, hayal etme gücü öylesine latiftir ki o, daima akleden nefis-
ten, onun aklî sûretlerinin etkilerini (âsâr); hisseden ruhtan ise onun 
cüz’î algılamalarının etkilerini almaktadır. Hatta o, felekî konumların 
(eşkâl) değişiminden farklı etkiler ve çeşitli ilâhî hikmetlerden de farklı 
etkiler elde etmektedir.   
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اإلنســي حّســاس  البــدن  إن  نقــول  ثــم  الكراهــة.  فعلــى  ذلــك  قيــل  فــإن 
ومتحــرك ومغتــذي ومتخيــل، وال نقــول إنــه حســي وتحركــي واغتذائــي 
وتخيلــي؛ فــإن قيــل ذلــك فعلــى الكراهــة. وأمــا النفــس اإلنســية فقــد نقــول 

إنهــا نطقيــة فكريــة عقليــة، كمــا نقــول إنهــا ناطقــة عاقلــة مفّكــرة. 

وإذا تحقــق هــذا، فنقــول: إن الــروح الحســية وإن كانــت أحديــة الــذات، 
فإنهــا علــى الحقيقــة ذات قــوى مختلفــة، وهــي قــوة اإلحســاس، وقــوة 
التشــوق، وقــوة التحــرك باالختيــار، وقــوة التخيــل بالوهــم. وليــس لفعــل 
اإلحســاس وفعــل التحــرك باالختيــار أن يصــدر عنهمــا إال باألعضاء المَعّدة 
لهــا، كالســمع والبصــر، وكاليــد والرجــل. وأمــا فعــل التشــوق وفعــل التخيــل 
فمتعلــق منهــا بذاتهــا المجــرد؛ إال أن الشــوق يكــون ال محالــة تبعــا للتخيــل، 
ــا  ــر بالعكــس، فإن ــه أصــا؛ أو يكــون األم ــه ال نتشــوق إلي ــا ال نتخيل ــإن م ف

متــى اشــتقنا إلــى شــيء تخيلنــاه ال محالــة. 

إال أن قــوة الشــوق عمليــة وقــوة التخيــل علميــة. وإذ كانــت ]94أ[ القــوة 
المتخيلــة صالحــة ألن تتفــرد بذاتهــا لضــرب مــن التمييــر، فهــي إًذا تنــزل 
منزلــة اللجــام الرابــط للــروح بالنفــس. فهــي إًذا كأنهــا صــورة للروح الحســية 

ومــادة للنفــس النطقيــة، فكأنهــا روحانيــة مــن جهــة وجســمانية مــن جهــة. 

ثــم هــي مــن فــرط اللطافــة بحيــث توجــد علــى الــدوام قابلــة مــن النفــس 
النطقيــة آثــار صورهــا العقليــة، ومــن الــروح الحســية آثار مدركاتهــا الجزئية؛ 
بــل قابلــة مــن اختــاف األشــكال الفلكيــة آثــارا مفتنــة، ومــن صنــوف الحكــم 

اإللهيــة آثــارا مفتنــة. 
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Böylece, arılık (safâ) ve kirliliğine göre, birbiri ardına edilgiler (in-
fiâlât) hayal etme gücüne arız olmaktadır. Bu edilgilerin birliğine göre 
istek uyandıran dürtüler, arzu etme gücüne; bu arzu etme gücünün is-
teklerine göre ise talep edilen şeye bedeni yönlendirme durumu, hare-
ket etme gücüne ârız olmaktadır.

Bundan dolayı hayvânî hareketleri meydana getiren sebepler, felekî 
durumlardan meydana gelen edilgilerdir. Ki bunlar ya arzu etme gü-
cünde, hayal etme gücü aracılığıyla; ya hayal etme gücünde, arzu etme 
gücü aracılığıyla; ya da her iki güçte, bu iki gücün birleşimine göre 
gerçekleşmektedir. Yani hareketler isteyerek gerçekleştirilmişse durum 
böyledir. Şu halde akleden nefis onları yönetmekte ve onlar üzerinde 
hâkim konumda olmaktadır. 
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وذلــك بحســب صفائهــا ودرنهــا تعــرض لهــا االنفعــاالت المتعاقبــة؛ 
بحســب  داعيــة؛  انبعاثــات  الشــوقية  للقــوة  تعــرض  اتحادهــا  وبحســب 

المدعــو.  إلــى  البــدن  المحركــة ســياقة  للقــوة  تعــرض  دواعيهــا 

فــإذا األســباب المولــدة للحــركات الحيوانيــة هــي االنفعــاالت المتولــدة 
مــن األشــكال الفلكيــة، إمــا فــي القــوة الشــوقية بوســاطة القــوة الخياليــة، 
وإمــا فــي القــوة الخياليــة بوســاطة القــوة الشــوقية، وإمــا فــي كلتيهمــا بحســب 
اتحادهمــا- أعنــي إذا كانــت الحــركات طوعيــة؛ ثــم النفــس النطقيــة تصيــر 

مدبــرة لهــا ومســتولية عليهــا. 
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ON İKİNCİ BÖLÜM  

[DUA, RUKYE VE SİHİR ÜZERİNE]

Bir şeyin başka şeye etki etmesi dört türlü olabilir:

[1] Cisimlerin cisimlere etki etmesi. Mıknatısın demire etki etmesi 
örneğinde olduğu gibi.

[2] Nefislerin cisimler üzerinde etki etmesi. Kem göz (‘ayn) ve ruk-
ye31 örneğinde olduğu gibi.

[3] Nefislerin nefisler üzerinde etki etmesi. Vaaz ve nasihat örne-
ğinde olduğu gibi.

[4] Cisimlerin nefisler üzerinde etki etmesi. Davul sesi ile işitme 
arasındaki ilişki gibi. 

Bazı insanlar, salih kimselerin yapmış oldukları duaların, sihir ve 
rukyenin etkilerini inkâr etmiş ve onların denk gelme sonucu mey-
dana gelen tesadüfler ve âmiyâne aldatmacalar olduğunu; onlardan 
hiçbir şeyin aslı ve gerçekliği olmadığını iddia etmişlerdir. Fakat dînî 
önderlerin büyük çoğunluğu duaya teşvik etmişler, rukye ile şifa bul-
maya çalışmışlar, sihirden Allah’a sığınmışlar ve bütün bunları inkâr 
edenleri, özellikle samimi duaların bereketini inkâr edenleri ahlaksız 
olarak nitelendirmişlerdir. Üstelik onlar inanıyorlar ki Allah’a yönele-
rek yapılan dua ne kadar samimi olursa duaya icabet edilme beklen-
tisi o kadar fazla olacaktır. Çünkü onlar Allah’ın, kitabında, nebilerin 
(s.a.s) dualarına icabet ettiğini zikrettikten sonra şöyle buyurduğunu 
biliyorlar: “Onlar (bütün bu peygamberler), hayır işlerinde koşuşurlar, 
umarak ve korkarak bize yalvarırlardı; onlar, bize karşı derin saygı için-
deydiler.” 32  

Metafizikçi filozoflar ise dua ve sihir hakkında, bunların her ikisi-
nin zıt kutuplarda gerçekleştiğine kâil olmuşlardır. Bunlardan birisi 
Bârî olan Yaratıcı’ya karşı samimi bir bağlılığı ifade eden bir meseley-
ken, diğeri, âsi şeytana son derece bağlılığı ifade eden bir meseledir. 
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الفصل الثاني عشر 

تأثير األشياء بعضها في بعض يفتّن إلى أصناف أربعة:

منها تأثير األجسام في األجسام، كالمغناطيس في الحديد؛

ومنها تأثير األنفس في األجسام، كالعين والرقية؛

ومنها تأثير األنفس في األنفس، كالوعظ والنصيحة؛

ومنها تأثير األجسام في األنفس، كالنقر في السماع. 

الســحر  وآثــار  الصالحــة،  الدعــواي  آثــار  النــاس  بعــض  وقــد جحــد 
والرقيــة؛ واّدعــوا أنهــا عــوارض اتفاقيــة وخــدع عاميــة، وليــس لشــيء منهــا 
أصــل وال حقيقــة. فأمــا الجمهــور األعظــم من أرباب الملل فإنهم يتواصون 
َمــن  الســحر؛ وينســبون  مــن  بالرقــى، ويســتعيذون  بالدعــاء، ويستشــفون 
جحدهــا إلــى الخاعــة- وخصوصــا َمــن جحــد بــركات األدعيــة الصالحــة. 
ــى كان  ــم يعتقــدون أن الدعــاء كلمــا كان أخلــص لوجــه الّل تعال ]94ب[ ث

أرجــى لإلجابــة، وتصديقــا لقــول الّل تعالــى فــي كتابــه بعــد ذكــره إلجابــة 
األنبيــاء � فــي دعواتهــم: ﴿إنهــم كانــوا يســارعون فــي الخيــرات ويدعوننــا 

ــا خاشــعين﴾.  ــا وكانوالن ــا وَرَهب رغب

فأمــا اإللهيــون مــن الحكمــاء فإنهــم يذهبــون فــي شــأن الدعــاء والســحر 
ــق باإلخــاص الصــادق  ــي التضــاّد. فــإن أحدهمــا يتعّل إلــى أنهمــا فــي طرَف

لخالــق البريــة، واآلخــر يتعّلــق باالختصــاص البالــغ للشــياطين المــردة. 
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Metafizikçi filozoflar demişlerdir ki biz bununla şunu kastediyoruz: 
İhlas ile dua eden kimse nefsânî kuvvetlerin tamamını yani hayal etme, 
arzu etme ve akletme güçlerinin hepsini birleştirerek yaratma ve yönet-
me kendi elinde olan Allah’a yalvarmak için bu güçlerin hepsini tama-
men soyut hale getirir [hasreder]. Sonra bu güçlerini, insan gücünün 
erişemeyeceği yüce anlamları talep etmek üzere odaklar. O kimse inanır 
ki dua ettiği zaman, Allah (c.c.) cömertliği ile, zor durumda olana ica-
bet eder ve onun üzerinden musibeti uzaklaştırır. Böylece o, güçlerini 
birleştirme özelliği (hâssa) sayesinde akleden nefsinin rûhâniyetini güç-
lendirir. Ayrıca Kur’ân’ın, Allah’ın cömertliğini ve merhametini içeren 
ifadeleri, o kimseyi Allah’a yakarmaya teşvik etmekte ve bu yüzden o, 
Allah’ın, âlemin her tarafına yaydığı ve yaratıklar üzerine yağdırdığı 
rahmet sahibi olduğu bilgisini yakînen elde etmektedir. Ancak nefis-
lerin pislikten arınmasının farklılığına göre insanların rahmetten elde 
etmiş oldukları hisse de farklılık arz etmektedir.

Onlar sözlerine şöyle devam etmişlerdir: Güneş ışınları dünyanın 
her tarafına yayılmıştır. Fakat cevherlerin mertebeleri, ondan pay alma 
bakımından farklılık arz etmektedir. Yani parlaklığı ve duruluğunun 
farklı olmasına göre ondan pay alma oranları da değişmektedir. Bâri 
olan Yaratıcı’nın rahmetine nispetle akleden nefislerin durumu da ay-
nıdır. Nefiste bulunan rahmetten pay alma miktarının çokluğuna göre 
melekler kulu sevmektedir. Kula olan sevgilerine göre de melekler, ona 
yardım etmekte ve birçok hayır kapılarını ona açmaktadırlar. Nitekim 
bu konuda Allah’u Teala şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz, Rabbimiz Al-
lah’tır deyip, sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. On-
lara: Korkmayın, üzülmeyin, size vâdolunan Cennet ile sevinin derler!”33

Onlar şöyle demişlerdir: Şüphe yoktur ki nefis ne zaman özel bir yar-
dım ve imdat ile desteklenirse o, ister tabîî isterse de nefsânî olsun, cis-
manî kuvvetlerin hepsi üzerinde hâkim konumda olur. Böylece, tasavvur 
edilen (mutasavvira) cisimler ya isteyerek (mehabbe) ya da zorla (gale-
be) ona itaat eder ve Allah’a yakaran kimse onlardan istediğini elde eder. 
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قالــوا: ونعنــي بهــذا أن الداعــي باإلخــاص يجمــع القــوى النفســانية 
كلهــا- أعنــي الخياليــة والشــوقية والنطقيــة- ويجّردهــا لابتهــال إلــى َمــن 
لــه الخلــق واألمــر جــل جالــه؛ ثــم يخلصهــا فــي المســألة للمعانــي الشــريفة 
التــي تقصــر عنهــا القــّوة البشــرية، معتقــدا بأنــه عــز اســمه بكرمــه يجيــب 
المّضطّــر إذا دعــاه ويكشــف الســوء عنــه. فيقــّوي روحانيــة نفســه النطقيــة 
بخاصــة اتّحــاد قواهــا. ثــم الكلمــات المتضّمنــة   بجــوده ورحمتــه تحملــه 
علــى االبتهــال إليــه، ويكســب لنفســه اليقيــن بــأن لــه عــز اســمه رحمــة ســارية 
فــي العالــم مســتفيضة علــى الخلــق؛ إال أن أقســاط البشــر تتفــاوت مــن 

حظوتهــا علــى قــدر تفــاوت األنفــس فــي النقــاء عــن درنهــا. 

العالــم، إال أن درجــات  فــي  قالــوا: وكمــا أن شــعاع الشــمس شــائع 
ــة القســط منــه- أعنــي بحســب اختــاف ُرَتبهــا  الجواهــر متفاوتــة فــي إصاب
ــة باإلضافــة إلــى رحمــة  فــي الصقــال والصفــوة؛ كــذا حــال األنفــس النطقي
خالــق البريــة. وبقــدر توّفــر القســط مــن الرحمــة علــى النفــس يكــون محّبــة 
لــه وإمدادهــم  لــه تكــون معونتهــم  المائكــة للعبــد؛ وبحســب محّبتهــم 
ــا الّل ثــم  ــوا ربّن ــه: ﴿ إن الذيــن قال ــر الّل بقول ــاه- كمــا أخب ــر إي بأبــواب الخي
ــة  اســتقاموا تتنــّزل عليهــم المائكــة أال تخافــوا وال تحزنــوا وأَبِشــروا بالجنّ

ــم توعــدون﴾.  التــي كنت

إمدادهــا  بخــاص  النفــس  أيّــدت  متــى  أنهــا  يُشــك  وليــس  قالــوا: 
كلهــا،  األجســام  قــوى  علــى  مســتعلية  تصيــر  ]95أ[  فإنهــا  ومعونتهــا، 
إّمــا  المتصــّورة،  األجســام  لــه  فتذعــن  نفســانية؛  أم  كانــت  طبيعيــة 
منهــا.  ســؤله  للمبتهــل  فيلتئــم  الغلبــة؛  بحســب  وإّمــا  المحّبــة   بحســب 
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Gerçekte bu, ancak yaratma ve yönetmenin elinde bulunduğu Allah’ın 
önceden takdir etmesiyle veya veli kullarına, kendisine kullukta ve te-
vekkülde ihlaslı olmaları hasebiyle ihsan ettiği keramet ile mümkün 
olur. O halde bu güç, veli kulların derecelerine oranla onların tabakaları 
için saklanan (müddehar) bir şey gibidir. Nebîlerin hükümdarlara ve li-
derlere karşı koyacak gücü elde etmeleri bu kabildendir. Bu anlatılanlar, 
duasının sonucuna ilişkin, dua eden kimsenin durumunun tasviridir. 

Metafizikçi filozoflar sözlerine şöyle devam etmişlerdir: Büyücünün 
durumu ise gerçekte bunun tam aksinedir. Çünkü o, bütün nefsânî 
güçlerini hayır yoluna muhâlif olacak şekilde kullanmayı amaçlar. Bun-
dan dolayı o, yasak olan şeyleri tercih etmek için ısrarla bütün dikkatini 
teksîf eder, akleden nefsini aklın otoritesinden tamamen koparır ve ilâhî 
anlamlardan şuursuz bir hale gelir. Ayrıca o, asi şeytanların kuvvetlerine 
güvenir ve dizeler halindeki kelimelerle onları övmeye yönelir. Bu tür 
bir kepazelikle en fazla aldatan insanlar kötü, yaşlı kadınlar ve aldat-
makta usta olan putperest kadınlardır. Özellikle hayız ve adet dönemle-
rinde ve İzzet’in Rabb’i olan Allah’ın zikredilmediği zamanlarda bu tür 
aldatmalar gerçekleşir. Bundan dolayıdır ki “Büyücü kadınlar şöyle şöyle 
yaptılar” (İnne’s-sevâhir fe‘alne kezâ) denilmektedir.      

Onlar sözlerini şöyle sürdürmüşlerdir: Şüphesiz ki öldürücü zehirin 
diğer ruh sahibi şahıslara nispeti neyse bu durumu tercih eden kim-
senin nefsinin de diğer cisimlere nispeti aynıdır. Bu yüzden, bu gibi 
bir nefisten gelecek olan zarar ancak ilk olarak Allah’ı zikretmek, ikinci 
olarak da Allah’ın kelimelerine sığınmak ile defedilebilir. Çünkü bu ifa-
deler büyücüye karşı kullanıldığı zaman asi şeytanın o kimse üzerinde-
ki egemenliği ortadan kalkmaktadır. Bundan dolayıdır ki büyücünün 
vermiş olduğu zarar tabîî kuvvetler ve hisseden ruhlar ile sınırlıdır ve o, 
akleden nefisler üzerinde nadiren etkili olur.

Onlar devamında demişlerdir ki: Büyücü kadınların yapmış oldukla-
rı cismanî hilelerin çoğu düğümlere üflemeyi ihtiva etmektedir. Çünkü 
onlar ne zaman herhangi bir şahsa zarar vermeye teşebbüste bulunsalar 

5

10

15

20

25

30



│ كتاب األمد على األبد117

ولــن يكــون ذلــك فــي الحقيقــة إال بالتقديــر الســابق ممــن لــه الخلــق واألمــر، 
وإال بحســب كرامتــه ألّولياتــه علــى قــدر إخاصهــم التعّبــد لــه والتــوّكل 
ــدار درجاتهــم. ومــن هــذا  ــه. فهــو إًذا كالشــيء المّدخــر لطبقاتهــم بمق علي
القبيــل فــوز األنبيــاء بالقــّوة علــى الملــوك والرؤســاء. فهــذا هــو صــورة حــال 

الداعــي فــي ثمــرة دعائــه. 

قالــوا: وأّمــا الســاحر فحالــه فــي الحقيقــة علــى نقيــض منــه، فإنــه يتعّمــد 
ــار  ــاد علــى ســبيل الخيــر. فيتجــّرد إليث بجميــع قــواه النفســانية لتعاطــي العن
المناهــي فــي اإلصــرار، ويســلخ نفســه النطقيــة عــن ســلطان العقــل بالكليــة، 
وال يستشــعر المعانــي اإللهيــة ويعتمــد قــوى الشــياطين المــردة، ويقبــل 
علــى تفخيمهــم بالكلمــات المؤلّفــة. وأكثــر َمــن يغتــّر بمثــل هــذه الخساســة 
الخبيثــات مــن العجائــز، والمشــركات مــن ذوات المكيــدة، وخصوصــا فــي 
حــال العــراك والحيــض، وفــي وقــت ال يجــري فيــه ذكــر رّب العــّزة. ولهــذا 

مــا يقــال “إن الســواحر فعلــن كــذا”. 

وقالــوا: وليــس يُشــك أن َمــن آثــر هــذه الحالــة فــإن نفســه تصيــر باإلضافــة 
إلــى األجســام األخــر بمنزلــة الســّم الذعــاف باإلضافــة إلــى أشــخاص ذوي 
األرواح. فــا يُســتدفع مضرتهــا إال بذكــر الّل أّوال، ثــم باالســتعاذة بكلماتــه 
ثانيــا؛ فإنهــا متــى اســُتعملت عليــه تمحــق ســلطان المــردة عليــه. ولهــذا مــا 
يقتصــر ضــرره علــى القــوى الطبيعيــة واألرواح الحســية، وقــّل مــن ينفــذ فــي 

األنفــس النطقيــة. 

قالــوا: وإن الحيــل الجســمانية للســواحر يوجــد أكثرهــا متعّلقــا بالنفــث 
النــاس  العقــد. فإنهــا متــى حاولــن اإلضــرار بواحــد مــن أشــخاص   فــي 
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dökülmüş kıl, kesilmiş tırnak, burundan çıkan sümük, boğazdan çıkan 
balgam gibi doğal olarak ondan dışarı atılmış olan ve tabiatına eziyet 
veren, ruhuna ters düşen diğer pislikleri kullanırlar. Büyücü kadınlar, 
bunları bir arada tutması için uygun bir çamur ile birbirine düğümler-
ler ve onları, bir şahsa benzeyecek biçimde bir heykel şekline sokarlar. 
Sonrasında ise onları, büyü yaptıkları şahsın bulunduğu özel bir yere 
saklarlar. Düğümleri de kötü vehimlerle [tılsımlarla] ve asi ruhların 
isimleriyle bağlarlar. Sonra ise, bahsettiğimiz takdirde, Allah korkusu 
olmayan birisinin kullara zarar vermede araç olarak kullanacağından 
korkmasaydık açıklamayı gerekli görecek olduğumuz daha başka hilele-
ri o kişi üzerinde icra ederler.

Metafizikçi filozoflar şöyle devam etmişlerdir: Bu tür bir büyüden 
kurtulmanın tek yolu heykelin ortaya çıkarılması ve onda bulunan 
düğümün çözülmesidir. Nitekim Allah’u Teala şöyle buyurmaktadır: 
“Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden”34 Lebid b. 
A’sam’ın Resûlullah (s.a.s)’e yapmış olduğu büyü böylesi bir büyü idi. 
Bundan dolayıdır ki büyü, çok gizemli meselelerde darb-ı mesel olarak 
kullanılmaktadır. Nitekim [gizli, esrarengiz] bir şey için “Büyüden daha 
hassas”, “Büyüden daha ince” denilmektedir. Hatta bundan dolayıdır ki 
maşukun (sevgili) hali, âşık olanı büyülemiştir diye nitelendirilmekte-
dir. Ayrıca ince mesajlar veren davranışlar için göreni; müzikal melo-
diler için de dinleyeni büyülediği söylenmektedir. Aynı şekilde “Öyle 
sözler vardır ki sihir etkisi yapar.” (inne mine’l-beyâni lesihrâ) denilmiştir.  

Onlar sözlerini şöyle sürdürmüşlerdir: Rukyeye gelince o, doğum 
sancısı ve şiddetli zehirler gibi bir insanın başına gelebilecek acıları de-
fetmede faydalıdır. Bu, ancak doğal uygunsuzluk hasebiyle gerçekleşir. 
Bununla kastettiğim şudur ki saman-kauçuk ağacı35 veya demir-mık-
natısta olduğu gibi tabîî cevherlerden bazısı karşılıklı olarak birbirlerini 
çeken güce sahiptirler. Sünger-elmas veya sirke-bakkâze’de olduğu gibi 
bazıları da karşılıklı olarak birbirlerini itici güce sahiptirler. Ne zaman 
bir çocuğun doğumu itici, acı veren bir hastalık nöbetine mahsus bir 
yıldızın konumuna denk gelirse, bu kişi ne zaman bu tür bir hastalık 
nöbetinden acı çeken birisine üflese onun acı çekmesini sonlandırabilir. 
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عمــدن إلــى الــدرن المدفــوع بطبعــه عنــه، كالَشــعر المتناثر، وقامــة األظفار، 
والمســتنثر مــن المخــاط، والمســتدفع مــن ]95ب[ النخامــة، وغيرهــا مــن 
مائمــة  بطينــة  فعقدنهــا  لروحــه.  المنافــرة  لطباعــه  المؤذيــة  القــاذورات 
إلمســاكها، وشــّكلنها علــى صــورة محاكيــة للشــخص، وخبأنهــا فــي موضــع 
األرواح  وبأســامي  الرديئــة،  باألوهــام  العقــد  وشــددن  بســكناه.  يختــص 
المتمــردة. ثــم يعملــن عليــه المكائــد األخــر، التــي لــوال مخافتنــا أن يصيــر 
ذكرهــا ُعــّدًة لبعــض َمــن ال يراقــب الّل فــي إضــرار عبــاده، ألوجبنــا شــرحها. 

ــه إال باســتخراج التماثــل  ــوا: وهــذا الضــرب مــن الســحر ال مدفــع ل قال
ــن شــّر النّفاثــات فــي الُعقــد﴾.  ــه مــن العقــد. والّل يقــول: ﴿وِم وحــّل مــا في
ومــن هــذا القبيــل كان ســحر لبيــد ابــن أعصــم اليهــودي  لرســول الّل ملسو هيلع هللا ىلص. 
ــة جــّدا، فيقــال “أرقُّ مــن  ــه المثــل فــي المعانــي الخفي ولهــذا مــا يضــرب ب
الســحر” و “ألطــُف مــن الســحر”؛ بــل لهــذا مــا يوصف حال المعشــوق بأنه 
يســحر العاشــق، ويقــال لإلشــارات اللطيفــة أنهــا تســحر الناظــر، ولأللحــان 
الموســيقية أنهــا تســحر الســامع. وقــد قيــل أيضــا “إن مــن البيــان َلِســحرا”.

ــة األوصــاب المعرضــة  ــي إزال ــة فإنهــا توجــد نافعــة ف ــا الرقي ــوا: وأم قال
لإليقــاع، كأنصــاب الموالــد وســموم اللــواذع. وإنمــا يقــع ذلــك بحســب 
النفــار الطبيعــي. وأعنــي بهــذ أن مــن الجواهــر الطبيعيــة مــا هــي متحابّــة 
هــي  مــا  ومنهــا  والمغناطيــس؛  والحديــد  والكهربــا،  كالتبنــة  القــوى، 
مهمــا  والبقاظــة.  وكالخــل  واأللمــاس  كاإلســفنج  القــوى،  متباغضــة 
بتنفيــر  مختصــا  الكواكــب  مــن  شــكل  علــى  المولــود  والدة  اتفقــت 
ــه. ــه أزال الوصــب عن ــى المعــروض ل ــى نفــث عل ــه مت  عــارض موجــع فإن
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Aynı şekilde harflerinin bileşimi ve kelimelerinin nazmı, tam olarak yıl-
dızların düzenine muvâfık olan ilâhî lafızların da bu acıyı yok etmede 
apaçık faydası vardır. Her iki unsur birleştiği zaman ise tesir daha da 
güçlü olmaktadır. Bu karakteristik özellik de bazen o şahsın çocukları 
ve torunları mizacında kalıcı olmaktadır.  

Metafizikçi filozoflar sözlerini şöyle sürdürmüşlerdir: Nazar değmesi 
de bu kabildendir. Çünkü gök cisminin konumu, cismânî (cismani) 
bir güzellikten nefret ettirmeye mahsus olup, bu konum, herhangi bir 
çocuğun doğumuna denk gelirse, bu çocuk her ne zaman kusursuz bir 
güzelliğe sahip bir şeye göz atarsa, onun bu bakışı, sağlığa ters olan ze-
hir mesabesindedir. Fakat bu tesirin güçlü olması ancak çocuğun, o şey 
üzerindeki tahayyülünü sabitleştirmesine göre olmaktadır. 

Şehirleri zararlı haşarattan koruyan tılsımlar da bu kabildendir. Ni-
tekim şehirleri çevreleyen surlar, ya zararlı şeylerin tabiatına ters olan 
toprak ile yoğrulmuştur ya da zararlı şeylerin tabiatına ters olan yıl-
dızların şeklinin ortaya çıkışı esnasında yoğrulmuştur. Fakat halk, bu 
insanların esrarengiz bir hikmete sahip olduklarını zannederek, bütün 
bu olanlarda gizli bir hilenin olduğunu düşünmektedir.  
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 وقــد يقــع أيضــا لأللفــاظ اإللهيــة التــي وافــق تأليــف حروفهــا ونظــم كلماتهــا 
ذلــك النظــم بعينــه نفــع ظاهــر فــي إزالتــه. ومهمــا التــأََم المعنيان قــوي التأثير. 

وربّمــا بقيــت تلــك الخاصيــة في أمزجــة األوالد وأوالد األوالد. 

قالــوا: ومــن هــذا البــاب أيضــا اإلصابــة بالعيــن. فــإن شــكل الفلــك متــى 
كان مختصــا ]بتنفيــر[ الزينــة الجســمانية فوافــق ذلــك الشــكل والدة مولــود 
مــا، فمهمــا الحــظ المولــود شــيئا ذا زينــة كاملــة نــزل لحاظــه منهــا منزلــة 
ــات تخّيلــه  ــره إال بحســب ثب ــه ال يقــوى تأثي الســّم المضــاّد للصّحــة، إال أن
عليــه. ومــن هــذا البــاب الطلســمات الحافظــة للُمــُدن عــن الهــواّم المؤذيــة. 
ــا أن يُعَجــَن مــن تربــة مضــاّد لطبــاع المــؤذي،  فــإن ســورها المحيــط بهــا إّم
وإّمــا أن يُعجــن عنــد طلــوع شــكل مــن الكواكــب مضــاّد لطبــاع المــؤذي. ثــم 

يتوّهــم العــواّم أن هنــاك حيلــة خفيــة، ظنــا عليهــم بمكنــون الحكمــة.
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ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM    

[METAFİZİK MESELELERİN GEOMETRİ VE FİZİK İLKELERİYLE 
AÇIKLANIŞI]

Geometri meseleleri hakkında eğitim görüp daha sonra metafizik 
ilimleri elde eden her insan, geometrinin temel prensiplerini, metafizik 
meseleleri izah (takrîr) etmede kullanır. O, geometrinin bütün temel 
prensiplerinin, Allah (c.c.)’ın yaratmasının büyüklüğünü ve Allah’ın 
süflî ve ulvî âleme nüfûz etmiş olan kudretini salih kullarına gösteren 
alametler ve deliller olduğunu iddia eder ve şöyle der:

Eğer bölünme (tecezzî) ile nitelenemeyen, fakat gücü bütünde 
(fi’l-külli) etkili olan ve hiçbir şeyden gâib olmayan bir zâtı idrak et-
mek istersen, noktayı hayal et. Nitekim nokta, bölünme kabul etmez, 
âlemdeki cisimlerin her yerinde bulunur ve gücü, dünyanın her yerinde 
geçerlidir. Çünkü âlemin ayakta durması (sebât) tamamen ona, yani 
âlemin merkezi olan noktaya bağlıdır. Zira bilinmektedir ki nokta, Al-
lah (c.c.)’ın takdiriyle dünyadaki bütün cisimlerin sürekliliğini koruyan 
bir şey makamındadır. Feleğin kutupları olan iki nokta için de aynı 
durum geçerlidir. Yani Allah’u Teâlâ, yaratmasıyla, feleğin hareketinin 
devam etmesi için noktaları koruyucu olarak ikame etmiştir.  

Eğer geniş bir zaman dilimine yayılmaksızın, kulun Mevla’sı ile olan 
ani irtibatının nasıl olduğunu; yine geniş bir zaman dilimine yayılmak-
sızın, Mevla’nın kula ani bakışı (nazar) irtibatının nasıl olduğunu ve 
hiçbir zeval ve sapma olmaksızın, Mevlâ ile kulun aralarındaki bağlan-
tının (vuslat) sağlamlığını idrak etmek istersen düz bir çizgiyi hayal et. 
Nitekim düz bir çizgi tek bir sûrete sahiptir ve onun uzaması düz bir 
tarzda olmaktadır. Düz çizginin hareketine asla bir kopukluk (inkıta‘) 
ârız olmamaktadır. Aksine düz çizgide hareket bulunduğu zaman bu, 
sabit bir şekilde, yani başında, sonunda ve ortasında devam eder. Allah’ı 
tesbih ve zikretmeler bu şekilde cereyan etmektedir. Nitekim Allah’ın 
kullarından birisi şöyle dua ederdi: “Allahım benim nefsimi düz bir çizgi 
üzere (ala hattın müstakîmin) sana yükselt”.
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الفصل الثالث عشر 

كل مــن تــدّرب فــي المعانــي الهندســية، ثــم حظــي بالعلــوم اإللهيــة، 
فإنــه يســتعين بأصــول الهندســة علــى تقديــر المعانــي اإللهيــة. ويدعــي أنهــا 
كلهــا شــواهد وآيــات تــدل علــى عظيــم صنــع الّل عــز اســمه للصالحيــن مــن 

عبــاده، وعلــى قدرتــه الســارية فــي عالمــي العلــو والســفل. فيقــول: 

إن شــئت أن تقــف علــى ذات ال يوصــف بالتجــزي، ثــم يكــون نافــذ 
القــوة فــي الــكل وال يغيــب عــن شــيء، فتوهــم النقطــة. فإنهــا غيــر موصوفــة 
ــي  ــذة ف ــم، وقوتهــا ناف ــي كل موضــع مــن جســم العال بالتجــزي، وتوجــد ف
جميعــه، إذ ليــس لــه ثبــات إال عليهــا- أعنــي علــى النقطــة التــي هــي مركــز 
مقــام  وجــل  عــز  الّل  بتقديــر  قائمــة  النقطــة  تلــك  أن  ُعلــم  وقــد  العالــم، 
ــن اللتيــن همــا  ــه الحــال فــي النقطتي ــات كل الجســم. وبمثل المســتحفظ لثب
قطبــا الفلــك- أعنــي أن الّل تعالــى قــد أقامهــا بصنعــه مقــام المســتحفظ 

لــدوام حركتــه. 

ــان  ــي زم ــد بمــواله، ال ف ــى صــورة اتصــال العب وإن شــئت أن تقــف عل
فــي زمــان ممتــد، واســتحكام  بالعبــد، ال  المولــى  نظــر  ممتــد، واتصــال 
الوصلــة بينهمــا دفعــة، مــن غيــر زوال وال عــوج؛ فتوهــم الخــط المســتقيم، 
الــذي هــو ذو صــورة واحــدة، وامتــداده علــى ســمت االســتقامة. وال يعــرض 
لتحركــه االنقطــاع البتــة، لكنــه إذا وجــد فيــه كان محفوظــا ]96ب[ علــى 
الثبــات- أعنــي فــي أولــه وآخــره ووســطه. وعلــى هــذا تجــري التســابيح 
وذكــر الّل، وقــد كان بعضهــم يذكــر فــي دعائــه: “الّلهــم ارفــع نفســي إليــك 

علــى خــط مســتقيم.” 
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Eğer herkese verilmiş, gerçek mertebeye erişilebilir, sağlıklı göz-
ler için aşikar, salih dualar ve mukaddes tesbihler ile ilişkili, birincil 
olanlardan ikincil olanlara yani rûhânî varlıklardan cismânî varlıklara 
kadar, hepsinden yardım elde etmeye bitişik –ki bu, âlemin her tara-
fına yayılmış olan rahmettir- fazileti idrak etmek istersen düzlemi ha-
yal et. Nitekim düzlem, karşılaşma ve dokunmaya açık, şekil ve sûret 
vermeye konu olabilen, bölmeye (tafsîl) ve sınırlandırmaya (tahdîd) 
elveren, kendisini çevreleyen sınır ile ilişkili, birinci miktar ile son 
miktar, yani uzunluk ile derinlik arasında bulunandır. Kendi başına 
kâim olan miktar –ki bu, cisimdir- bunda son bulmaktadır.

Eğer tam bir cömertliğe, yüce bir inayete, gerçek bir paylaştırmaya 
–yani hak etme (istihkak) ilkesine göre taksim edilmiş ihsana-, ada-
let ve eşitliğe delalet eden bakışa (nazar), eşyanın, mertebelerine göre 
elde edilmesi için ilim yerine kâim olan hikmete ve künhüne vâkıf 
olunamayacak erdemli siyasete vâkıf olmak istersen o halde, cismi ha-
yal et. Şöyle ki, miktarların tamamlanması cisimde son bulmakta ve 
her maddî cevher, kendisi için uygun olan miktara mahsus olmakta-
dır. Ayrıca o [cevher olduğu için], bizâtihî kâimdir ve kendisiyle idrak 
edilebilecek şeylerin kâim olması için sebep teşkil etmektedir. Fakat 
onun derinliğine vâkıf olunamaz ve yalnızca onunla kâim olan arazlar 
algılanabilir.

Buraya kadar anlatılanlar, ilâhî anlamları izah etmek için geomet-
ricilerin vermiş oldukları örneklerdir. 

Fizik (tabîîyye) meseleleri hakkında eğitim görüp daha sonra meta-
fizik ilimleri elde eden kimse ise fiziğin temel prensiplerini, metafizik 
meseleleri izah (takrîr) etmede kullanır. O, fiziğin bütün temel pren-
siplerinin, akıl sahiplerine, Kur’an’ın işarette bulunduğu aklî meselelere 
delalet eden alâmetler olduğunu ileri sürer ve şöyle der: 
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للرتبــة  معرضــة  للــكل،  موهوبــة  فضيلــة  علــى  تقــف  أن  شــئت  وإن 
الحقيقية، ظاهرة لألبصار الصحيحة، متعلقة باألدعية الصالحة والتســابيح 
المقدســة، مقرونــة بنيــل المعونــة مــن األوائــل إلــى الثواني-أعنــي الروحانيــة 
إلــى الجســمانية- وهــي الرحمــة الســارية فــي العالــم- فتوهــم الســطح الــذي 
هــو معــرض للماقــاة والمماســة، متحمــل للتشــكيل والصــورة، مســتعد 
للتفصيــل والتحديــد، متعلــق بالحــد الحاصــر لــه، متوســط بيــن المقــدار 
األول والمقــدار األخيــر- أعنــي الطــول والعمــق- وإليــه ينتهــي المقــدار 

ــه وهــو الجســم.  ــم بذات القائ

العاليــة، والقســمة  التــاّم، والعنايــة  الجــود  وإن شــئت أن تقــف علــى 
ــداّل  ــدر االســتحقاق- والنظــر ال ــى ق ــة المقســومة عل ــي العطي البالغــة- أعن
ــم لحصــول األشــياء  ــام العل ــة، والحكمــة القائمــة مق ــى القســط والنصف عل
علــى مراتبهــا، والسياســة الفاضلــة الغيــر الموصولــة إلــى اإلحاطــة بكنههــا، 
فتوّهــم الجســم. فــإن تتمــة المقاديــر إليــه تنتهــي، وقــد خــص كل جوهــر 
ــه، وعلــة لقــوام مــا يصيــر  ــم بذات ــه. وهــو قائ ــح ل منــه علــى المقــدار الصال
ــه. ولــن يتوصــل إلــى اإلحاطــة بعمقــه، وال يُحــس إال األعــراض  مــدركا ب

القائمة]بــه[. 

فهذا هو طريقة المهندسين في إيراد األمثلة لتقرير المعاني اإللهية. 

فأمــا مــن تــدرب فــي المعانــي الطبيعيــة، ثــم حظــي بالعلــوم اإللهيــة، فإنــه 
يســتعين بأصــول الطبائــع علــى تقريــر المعانــي اإللهيــة. ويّدعــي أنهــا كلهــا 
أعــام دالــة لــذوي األلبــاب علــى المعانــي العقليــة التــي أشــار إليهــا تنزيــل 

الكتــاب. ويقــول: 
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Akleden nefsin, var olan şeylerin sûretlerini nasıl kavradığını, 
onları nasıl kabul ve muhafaza ettiğini anlamak istersen, sûretlerin, 
kendisi üzerine sırayla gelmesine elverişli olan maddeyi tasavvur et. 
Örneğin, kendisine kılıcın, testerenin, atın, arslanın ve diğer şeyle-
rin şeklinin verilmesinin mümkün olduğu mum böyledir. Nitekim 
mumun cevheri, bu sayılanlardan her birinin şeklini almaya ve mu-
hafaza etmeye elverişlidir. Fakat bir anda bunların hepsinin şeklini 
alma imkânı olmayıp, aksine sıra ile bunların hepsinin şeklini alması 
mümkündür. O halde mum, farklı şekillerin hepsinin bir anda ken-
disinde bulunmaması hususunda nefisten ayrılmaktadır. Öte yandan 
nefis, kendine özgü rûhâniyeti dolayısıyla bütün varlıkların sûretle-
rini sırayla değil bilakis hepsini, bir anda, kendisinde toplanmış ve 
birleşmiş olarak tespit eder.

İlahi dinin kuvvetini, sarih akıl için vuzûhiyetini, ona inandığı 
ve sarıldığı takdirde insanı mutlak hayra iletmedeki elverişliliğini 
anlamak istersen ışığın sûretini tasavvur et. Örneğin güneşin ışın 
yayması, ayın aydınlatması, gözün parıltısı, aynanın parlaklığı ve 
kendileriyle aydınlanan kimseleri istedikleri yararlı şeylere ulaştıran 
diğer ışık veren şeyleri düşün. Nitekim bunlardan her biri, kendine 
özgü bir amaç için hazırlanmış ve sûreti de kendisine yaraşır şekilde 
mükemmel olarak düzenlenmiştir. Bununla birlikte onun arazları ça-
bucak geçip gitmektedir. Böylece onun insanı yönlendirdiği, fayda-
ların nihai noktası olan mutlak hayır değildir. Fakat din, insanı, izâfî 
(mudâf ) iyiye değil bilakis zâtı itibariyle güzel [iyi, yararlı] olana sevk 
etmektedir.   

Eğer kendisini tasavvur eden akıllarda ve ona kulak veren ne-
fislerdeki vahiy meselesini ve onunla ilgili olan, insanlara hi-
dayet verme, kulların maslahatları, görüşlerin ittifak etmesi ve 
karşılıklı ilişkilerin düzenli olmasını anlamak istersen, yetki-
si altındakilere rehberlik eden, işinden iyi anlayan bir fâili düşün. 
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األشــياء  لصــور  الناطقــة  النفــس  اســتثبات  علــى  تقــف  أن  شــئت  إن 
الموجــودة، وقبولهــا لهــا واســتحفاظها إياهــا، فتوّهــم المــادة الصالحة ]97أ[ 
ــي يمكــن أن تشــكل بشــكل الســيف  ــا، كالشــمعة الت لتعاقــب الصــور عليه
الشــمعة  وجوهــر  وغيرهــا.  والســبع  الفــرس  وشــكل  المنشــار،  وشــكل 
صالحــة لقبــول كل واحــد مــن هــذه األشــكال واســتحفاظها، لكــن ال فــي 
ــل علــى التعاقــب؛ فهــي إًذا تفــارق النفــس فــي أن صورهــا  ــة واحــدة ب حال
لــن توجــد مزدحمــة فيهــا بأجمعهــا. فأمــا النفــس فإنهــا لخــاص روحانيتهــا 
ــا  ــل مجموعــة فيه ــى التعاقــب، ب ــة الموجــودات، ال عل تســتثبت صــور كاف

ومتحــدة بهــا. 

للعقــل  ، ووضوحــه  اإللهــي  الديــن  قــوة  علــى  تقــف  أن  شــئت  وإن 
الصريــح، وصلوحــه لتأديــة اإلنســان إلــى الخيــر المطلــق- أعنــي إذا اعتقــده 
واستمســك بــه- فتوّهــم الصــورة النورانيــة، مثــل إشــراق الشــمس وإضــاءة 
المؤديــة  األنــوار  مــن  وغيرهــا  المــرآة،  العيــن، وصقــال  وجــاء  القمــر، 
أعــد  قــد  منهــا  فــإن كل واحــد  المطلوبــة.  الخيــرات  إلــى  بهــا  المســتنير 
لغــرض يختــص بــه، واســتقامت صورتــه علــى أتــم مــا اســتصلح لــه؛ إال أن 
أعراضهــا توجــد منصرمــة بالســرعة، فيكــون تأديتهــا باإلنســان ال إلــى الخيــر 
المطلــق الــذي هــو غايــة الخيــرات. فأمــا الديــن فإنــه يــؤدي بــه ال إلــى الخيــر 

ــر بالــذات.  المضــاف، بــل إلــى مــا هــو خي

وإن شــئت أن تقــف علــى أمــر المتنزيــل فــي العقــول المتصــورة لــه 
والنفــوس المصغيــة إليــه، ومــا يتعلــق بــه مــن رشــاد الخليقــة ومصالــح البرية، 
ــه،  ــم الفاعــل المســتبصر فــي صناعت واتفــاق اآلراء وانتظــام التعامــل، فتوّه
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Mesela hükümran olan kral, yetenekli doktor, güçlü eğitimci, mâhir 
müzisyen ve cismânî tabiatlar ve hayvânî huylar üzerinde tasarrufta bu-
lunan diğer şahıslarda olduğu gibi. Nitekim bunlardan her biri, mâhir 
olduğu sanatı sayesinde, en noksan hâletinden en kâmil haline kadar 
irşad, hidâyet ve duygusal yakınlık (teâlüf ), çekicilik (istimâle) bakı-
mından tasarrufta bulunduğu şeyleri idare eder.   

Buraya kadar anlatılanlar, fizikçilerin (tabîiyyûn), metafizik mesele-
leri izah sadedinde vermiş oldukları örneklerdir.

Kelam sahasında eğitim gören kimse ise cismin yalnızca hareket se-
bebiyle hareket eden olduğunu ve siyahlık sebebiyle siyah olduğunu ve 
tatlılık sebebiyle tatlı olduğunu kabul eder. Fakat o, bazı şeylerde bu 
prensibin dışına çıkar. Nitekim o, bir’in yalnızca iki yoldan birisiyle iki 
olacağını iddia eder. Ya bir’i diğerine birleştirmek sûretiyle ya da bir’i 
yarıdan ikiye bölmek sûretiyle bu olabilir. Sekiz de yalnızca ikinin, ken-
disine eklenmesi sûretiyle on olabilir. İki arşın (zira‘) boyunda olan bir 
şey de yalnızca yarısının, kendisine eklenmesi yoluyla üç zira olabilir.  

Şimdi bu kimse “birleştirme ve ayırma birbirine zıt iki şey ise bun-
lardan her biri, bir’in iki olması için nasıl sebep teşkil edebilir?” diye 
kendisine sorsa bu sorgulama onu, kesinlikle şunu bilmeye sevk edecek-
tir: Sayılar ve miktarların her biri gerçek bir sûrete sahiptir; sarih akıllar 
bazen bu sûretler için hazırlanmış olabilir ve uzayda yer tutan (mevdû‘) 
cevherler bu sûretleri, sıra ile [aynı anda hepsini birden değil] kabul et-
mek için hazırlanmış olabilir. Bu yüzden çokluk, ancak sûretleri [iki ve 
on’un sûreti] kendisinde bulunduğunda (intılâk) ikili ya da onlu olarak 
nitelendirilir. Aynı şekilde, bir büyüklük, ancak miktarları -sözgelişi iki 
zira‘ ve üç zira‘ın miktarı- kendisinde bulunduğunda iki zira‘ ve üç zira‘ 
olarak isimlendirilir.   
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ــده، كالملــك الســائس، والطبيــب الحــاذق،  الهــادي لمــن تصــرف تحــت ي
والرائــض القــوي، والموســيقار الماهــر، وغيرهــم مــن المتصرفيــن علــى 
األخــاق الحيوانيــة والطبائــع الجســمانية. فــإن كل واحــد منهــم يوجــد بمــا 
تحققــه مــن صناعتــه ســائقا لمــا يتصــرف عليــه، بحســب اإلرشــاد والهدايــة، 
وبحســب التآلــف واالســتمالة عــن أنقــص حاالتــه إلى أكمــل ]97ب[ هيآته. 

فهذا هو طريقة الطبيعيين في إيراد األمثلة لتقرير المعاني اإللهية. 

ــأن الجســم لــن  ــه قــد يعتــرف ب فأمــا مــن تــدرب فــي صناعــة الــكام فإن
يصيــر متحــركا إال بالحركــة ولــن يصيــر أســود إال بالســواد، ولــن يصيــر 
حلــوا إال بالحــاوة. إال أنــه يزيــغ فــي بعــض األشــياء عــن هــذا القانــون، 
ويزعــم أن الواحــد لــن يصيــر اثنيــن إال بأحــد أمريــن، إمــا لدنــو الواحــد 
مــن اآلخــر، وإمــا لانفصــال بنصفيــن؛ وأن الثمانيــة لــن تصيــر عشــرة إال 
بانضمــام االثنيــن لهــا؛ وأن ذا الذراَعيــن لــن يصيــر ذا ثاثــة أذرع إال بزيــادة 

ــه.  نصفــه علي

يــن،  ولــو أنــه طالــب نفســه بــأن التدانــي واالنفصــال لمــا كانــا متضادَّ
فكيــف صلــح أن يصيــر كل واحــد منهمــا ســببا لمصيــر الواحــد اثنيــن؟- 
ألّدتــه المطالبــة إلــى اليقيــن بــأن لــكل واحــد مــن األعــداد والمقاديــر صــورة 
حقيقيــة، وأن العقــول الصريحــة قــد تكــون مســتعدة لتلــك الصــور، وأن 
فــإًذا  التعاقــب.  لقبولهــا علــى  تكــون مســتعدة  قــد  الموضوعــة  الجواهــر 
الكثــرة لــن توصــف بالثنائّيــة أو بالعشــارية إال بانطــاق صورتيهمــا عليهــا؛ 
والعظــم لــن يوصــف بــذي الذراَعيــن أو بــذي الثاثــة األذرع إال بانطــاق 

مقداريهمــا عليــه. 
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ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM    

[AKLEDEN NEFSİN CEVHERLİLİĞİ]

Çift sayı ve tek sayı insan nefsinde sabit olan iki sûrettir. Bir sayı 
bunlardan her ikisiyle birlikte nitelendirilemez. Çünkü onlar zâtı iti-
bariyle karşılıklı uyuşmazlık özelliğine sahiptirler. Şüphe götürmez bir 
gerçektir ki sayıların yarısı çift sayı sûretine katılır, diğer yarısı ise tek 
sayı sûretine katılır. Fakat biz daha önce, varsayılan sayılardan her 
birinin, diğer sayılardan hiçbir şeyin bu hususta ona iştirak etmediği 
kendine has bir sûreti olduğunu söylemiştik. O halde varsayılan her 
sayı iki sûret taşımaktadır: 

Birincisi, kendine has olan sûretidir, üçlük ve dörtlük gibi. 

İkincisi ise, kendisi ile başkası arasında müşterektir, çiftlik ve teklik 
gibi. 

O halde ortaya çıkmıştır ki tek sayının zatı üç veya beş değildir. 
Bilakis o, öyle bir şeydir ki zorunlu olarak onu taşımaksızın bu sayı-
lardan hiçbirinin varlığı mümkün değildir. Nasıl ki teklik, çiftliği asla 
kabul etmiyorsa, -nitekim o, zatı itibariyle çift’lik ile uyuşmamakta-
dır- aynı şekilde üçlü de çift’liği kabul etmemektedir. Çünkü üçlük, 
zorunlu olarak tekliği [zatında] taşımaktadır.

Bu durum şüphe götürmez bir gerçek olunca bizim bilmemiz 
gerekir ki ateş ve buzun durumuna nispetle sıcaklık ve soğukluğun 
durumu benzerlik arz etmektedir. Nitekim ateş, kendine özgü ateş 
olmaklık suretine sahip olup sıcaklık suretini taşımaktadır. Buz ise 
kendine özgü buz olmaklık suretine sahip olup soğukluk sureti-
ni taşımaktadır. Nasıl ki sıcaklığın özü asla soğukluğu kabul etmi-
yorsa, aynı şekilde sıcaklığa sebep olan ateş de asla soğukluğu kabul 
etmemektedir. Muhakkak ki, bir şey kendisiyle karşılıklı uyuşmaz-
lık içerisinde olan başka bir şeye zorla musallat edildiğinde o şey 
ya ortadan kalkacak ve yok olacak ya da kaçacak ve uzaklaşacaktır.  
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الفصل الرابع عشر 

ــن يوَصــف  ــي نفــس اإلنســان. ول ــان ف ــان ثابتت ــزوج والفــرد صورت إن ال
العــدد الواحــد بمجموعهمــا وذلــك لخاصيــة تنافيهمــا بالــذات. وليس يُشــّك 
أن شــطرا مــن العــدد يكــون لــه االشــتراك فــي صــورة الــزوج، والشــطر اآلخــر 
يكــون لــه االشــتراك فــي صــورة الفــرد. وقــد ذكرنــا أن لــكل واحــد مــن 
األعــداد المفروضــة صــورة مختّصــة بــه ]98أ[ ال يشــركه فيهــا شــيء مــن 

األعــداد األخــر. فــإًذا كل عــدد ُفــرض فإنــه يكــون مجتلبــا صورتيــن:

إحداهما المختّصة به، كالثاثية والرباعية، 

والثانية المشتركة بينه وبين غيره، كالزوجية والفردية. 

فقــد ظهــر أن ذات الفــرد ليــس هــو الثاثــة أو الخمســة، بــل هــو معًنــى ال 
يصــّح وجــود واحــد منهــا إال وهــو مجتلــب لــه اجتابــا ضروريّــا. وكمــا أن 
الفرديــة لــن تقبــل الزوجيــة، إذ هــي فــي ذاتهــا متنافيــة لهــا، كــذا الثاثيــة لــن 

تقبــل الزوجيــة، إذ هــي مجتلبــة للفرديــة باضطرارهــا. 

وإذ كان هــذا غيــر مشــكوك فيــه، فمــن الواجــب أن نعلــم أن الحــال 
لحالهــا.  مضاهيــة  والثّلــج  النــار  إلــى  باإلضافــة  والبــرودة  الحــرارة  فــي 
فــإن النــار مختّصــة بصورتهــا الناريــة ومجتلبــة لصــورة الحــرارة، والثلــج 
ذات  أن  وكمــا  البــرودة.  لصــورة  ومجتلــب  الثلجيــة  بصورتــه  مختــّص 
الحــرارة لــن تقبــل البــرودة أصــا، كــذا النــار المجتلبــة للحــرارة لــن تقبــل 
ُســّلِط  متــى  للشــيء  المنافــي  الشــيء  أن  يُشــك  وليــس  أيضــا.  البــرودة 
 عليــه مــا ينافيــه قهــرا، فإنــه إّمــا أن يبيــد ويفنــى، وإّمــا أن يهــرب و ينــأى. 
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│132 ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM     - Sonsuzluk Peşinde

O halde soğukluk ne zaman ateşin cevherine musallat olursa ateş ya 
sönecek ve yok olacak ya da ondan uzaklaşacak ve onu terk edecektir. 
Aynı durum, hepsi birbirine zıt sûrette olan varlıklar için de geçerlidir.    

Bu da anlaşılınca şimdi bizim, bu bölümden asıl maksadımız olan 
husustan bahsetmeye başlamamız gerekir. Bu nedenle biz diyoruz ki: 
Tıpkı ateşin kızgın demire nüfuz etmesi gibi eğer akleden nefis de be-
dene nüfuz eden bir cevher ise ve hisseden ruh da tıpkı ısının sıcak suda 
yayılması gibi bedenin her tarafına yayılan bir ışınlanma (işrâk) ise o 
halde akleden nefsin beden olmaksızın bizâtihî kâim olmaya elverişli 
olabilmesi gerekir ve fakat hisseden rûhun da beden olmaksızın bizâtihî 
kâim olmaya elverişli olamaması gerekir. Ayrıca, akleden nefis bedene 
nüfuz eden bir cevher olmayıp, bilakis bedene yayılmış bir ışın olsaydı 
onun, sûretleri–yani cinsleri ve nev‘leri (türleri)- maddelerinden ayır-
ması ve onların hepsini küllî kılması; ve eğer bedene, kendinden geç-
me ile neticelenen veya zihin karışıklığına sebep olan bir değişiklik arız 
olsaydı bu, onların, hisseden ruhtan izale edilmesini gerektirmeyecek 
şekilde onları zatında kavraması mümkün olmazdı.  Aynı şekilde, eğer 
hisseden ruh bedenin her tarafına yayılmış ışın olmayıp bilakis bedene 
nüfuz eden bir cevher olsaydı, hisseden ruhun, beden olmaksızın her-
hangi bir fiili gerçekleştirmesi ve kendi başına herhangi bir araz’ı kabul 
etmesi mümkün olurdu. 

Mademki canlının ölümü hakikatte hisseden ruhun bedenden ay-
rılmasıdır ve bilinmektedir ki o, bedenden ayrıldığında, kendi başına, 
beden olmaksızın herhangi bir fiili gerçekleştirmeye elverişli değildir; o 
halde ölümün kendisine gelmesiyle bedenin, canlı tabiatından başkala-
şıp şekil değiştirmesi, hisseden ruhun ortadan kalkması için bir sebep 
olmalıdır. Çünkü hisseden ruh, beden olmaksızın var olmaya devam 
etseydi onun varlığı abes olurdu. Zira hisseden ruh, beden olmaksızın 
herhangi bir fiili gerçekleştirmeye elverişli değildir.
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│ كتاب األمد على األبد133

ــا أن تنطفــي وتتاشــى  ــار، فإّم ــى جوهــر الن ــى تســّلطت عل ــرودة إًذا مت فالب
وإّمــا أن تتباعــد وتتنّحــى. وبمثلــه الحــال فــي ذوات الصــورة المتضــاّدة 

كلهــا. 

وإذا تقــّرر هــذا، فمــن الواجــب أن نشــرع اآلن فيمــا هــو غرضنــا مــن 
الفصــل، فنقــول: إن كانــت النفــس الناطقــة جوهــرا ملتحفــا بالبــدن كالتحاف 
النــار بالحديــدة المحّمــاة، وكانــت الــروح الحســية إشــراقا ســاريا فــي البــدن 
ــة  ــي المــاء الحــار؛ فبالحــرّي أن تكــون النفــس الناطق كســريان الســخونة ف
صالحــة ألن تقــوم بذاتهــا دون البــدن، وأن تكــون الــروح الحســية غيــر 
صالحــة ألن تقــوم بذاتهــا دون البــدن. ثــم لــو لــم تكــن النفــس الناطقــة 
ــق  ــا أمكنهــا تفري ــه َلَم ــل كانــت إشــراقا ســاريا في ــدن، ب ــا بالب جوهــرا ملتحف
الصــور عــن موادهــا- أعنــي األجنــاس واألنــواع- وأن تجعلهــا كليــة، وأن 
ــٌر يوِرثــه الغشــي  تســتثبتها فــي ذاتهــا اســتثباتا ]98ب[ لــو عــرض للبــدن تغّي
أو يؤّديــه إلــى الدهــش ال يكــون ذلــك مزيــا لهــا عنهــا. ولــو لــم تكــن الــروح 
الحســية إشــراقا ســاريا فــي البــدن، بــل كانــت جوهــرا ملتحفــا بــه، ألمكنهــا 
أن تختــّص بتأديــة فعــل مــا دون البــدن، أن تتفــّرد بقبــول أعــراض مــا علــى 

ِحَدتهــا. 

ثــم إن كان مــوت الحيــوان فــي الحقيقــة هــو زوال الــروح الحســية عــن 
بدنــه، وقــد ُعلــم أنهــا متــى زايلتــه لــم تصلــح لتأديــة شــيء مــن األفعــال دونــه، 
فبالحــرّي أن تكــون اســتحالة البــدن عــن طبــاع الحيوانيــة بــورود المــوت 
ــكان  ــدن ل ــو وجــدت دون الب ــا ل ــروح الحســية. فإنه ــاء ال ــه ســببا النطف علي

وجودهــا عبثــا، إذ ليســت تصلــح لتأديــة شــيء مــن األفعــال دونــه. 
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│134 ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM     - Sonsuzluk Peşinde

Fakat akleden nefis, kendine özgü fiilleri, beden olmaksızın, müs-
takillen gerçekleştirebildiği için, ölümün kendisine gelmesiyle bedenin 
canlı tabiatından başkalaşıp dönüşmesi, akleden nefsin bizzat kendisi-
nin yok olmayıp yalnızca bedenden uzaklaşması için bir sebep olma-
lıdır. Ayrıca akleden nefis bedenden uzaklaştıktan sonra yok olma ve 
ortadan kalkmaya maruz olsaydı veya ebediyen kalıcı olmaya elverişli 
olmasaydı onun yüklemleri zorunlu, ebedî ve küllî olmazdı. Çünkü bir 
şeye arız olan infialin, onu taşıyan cevherden (hâmil) daha üstün olması 
mümkün değildir. O halde ortaya çıkmıştır ki akleden nefis ebediyen 
bâkî olmaya elverişli bir cevherdir, hâlbuki hisseden ruh böyle değildir. 

Bu husus da aydınlığa kavuşunca bizim bilmemiz gerekir ki hikmet 
şerefini yakînen bilen bir kimse, hikmet ehli olmayan bir topluluğun, 
bu dünyada, hikmet ehli olan insanlardan daha mutlu, müreffeh yaşa-
dıklarına şahit olunca, düşüncesi onu, âhiret hayatındaki mutlululu-
ğun daha büyük olduğu hükmüne varmaya zorlar. Bu nedenle, eğer bu 
kimse ölümden nefret ederse –ki ölüm, âhiret mutluluğunu elde etmek 
için bir sebeptir- sanki o, kendisi için hikmeti elde etmeye teşvik edil-
diği mertebeye yükselmekten nefret etmiş gibi olur. Özellikle o, âhireti 
bildiği halde dünyada kalmayı isteyen ve âhiret nimetlerini öteleyerek 
mal, yöneticilik, yandaş ve hizmetçi gibi dünya nimetlerini tercih eden 
bir kimsenin farkına vardığında [o kimsenin bu tercihinin yanlış ol-
duğunu, asıl güzel nimetlerin ve gerçek mutluluğun âhirette olduğu 
hükmüne varır].  

Durum böyle olunca hikmetin şerefini kesin biçimde kavrayan kim-
se, her ne kadar nefis tabiat olarak bedene birleşmiş olsa dahi, bütün 
gayretini, yalnızca, nefsini arındırarak bedeninden tecrit etmeye sarf et-
mesi gerekir. Aksi takdirde beden, onları mağlubiyete uğrattığı takdirde 
kendisi için hazırlanmış olan kerameti elde etmesi için güçlü nefsin, 
kendisine musallat olan hırs, kibir, öfke ve haset gibi düşmanlarla sa-
vaştığı bir sınır mevkiinde olur. Özellikle o, bedeninin, nefsin en yakın 
düşmanı olduğunu bilmesi sebebiyle [nefsini arındırarak bedeninden 
ayırması gerekir].  
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│ كتاب األمد على األبد135

 فأّمــا النفــس النطقيــة لمــا كانــت مســتقّلة ألفعــال مختّصــة بهــا دون البــدن،
ــورود المــوت  ــة ب ــاع الحيواني  فبالحــرّي أن تكــون اســتحالة البــدن عــن طب
ســببا لتنّحيهــا عنــه دون تاشــيها بالــذات. ثــم لــو كانــت النفــس النطقيــة 
بعــد تنحيهــا عــن البــدن معّرضــة للفنــاء والتاشــي، أو غيــر صالحــة للبقــاء 
االنفعــال  فــإن  ضروريــة؛  أبديــة  كّلّيــة  محموالتهــا  كانــت  لمــا  األبــدي، 
العــارض للشــيء لــن يجــوز أن يكــون أشــرف مــن حاملــه. فقــد ظهــر إًذا 
أن النفــس الناطقــة جوهــر صالــح للبقــاء علــى األبــد، وال كذلــك الــروح 

الحســية. 

وإذ قــد ظهــر هــذا، فمــن الواجــب أن نعلــم أن كل مــن أيقــن بشــرف 
الحكمــة، ثــم شــاهد جماعــة ممــن ليســوا مــن أهلهــا أغبــَط عيشــا فــي هــذه 
الدنيــا ممــن هــو أهلهــا، فقــد اضطــره الــرأي إلــى أن يوجــب لــه فضــل الغبطــة 
فــي الــدار اآلخــرة. فهــو إًذا متــى كــره المــوت، الــذي هــو الســبب لنيــل تلــك 
ض علــى اقتنــاء  الغبطــة، فكأنــه كــره الســلوك إلــى المنزلــة التــي ألجلهــا ُحــّرِ
الحكمــة- وخصوصــا إذا علــم أن مــن أحــّب البقــاء فــي الدنيــا وهــو عــارف 
باآلخــرة، وقــد آثــر نعيمهــا، كالمــال والرياســة واألتبــاع والحاشــية علــى 

نعيــم اآلخــرة ]...[ 

فــإًذا ]99أ[ الموقــن بشــرف الحكمــة جديــر أن يكــون ســعيه متجــّردا ألن 
يجعــل نفســه مفارقــة لجســده تصفيــًة، وإن كانــت مّتحــدة بــه طبيعــة؛ الّلهــّم 
إال أن يقــام الجســد مقــام الثغــر الــذي فيــه تقابــل النفــس القويمــة أعداءهــا 
المعتريــة، كالحــرص والعجــب والغضــب والحســد، لتفــوز عنــد الظفــر 
ة لهــا- وال ســيما إذ علــم أنــه أقــرب أعدائهــا إليهــا. عليهــا بالكرامــة المَعــدَّ
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ON BEŞİNCİ BÖLÜM

[AKLIN AYDINLANMASINDA DİN VE HİKMETİN DESTEĞİ]

Eğer akleden nefisten en özel maksat, insanın, süflî âlemi belli bir 
müddet imar edip Allah’ın halifesi olmaya elverişli olması ve daha sonra 
ebedî olarak ulvî âlemin bir zîneti olması ise o halde, akleden nefsin, 
öyle bir kökten yaratılmış olması gerekir ki bu kökün, hakikatte, bu 
âlemin özü ve diğer âlemin de tortusu olması ve onun cevherinin de 
rûhânî anlamların ilki ve cismânî anlamların sonuncusu olması gerekir. 
Tıpkı her iki dünyaya yapışan (mütelâhim) ve her iki kemâle birlikte 
elverişli olan bir şey ve bir yönden bizâtihî hayat olan, diğer yönden 
de hayatın sonradan kendisine katıldığı bir şey ve bir cihetten bizâtihî 
kâim olan, diğer cihetten de başkasıyla kâim olan bir şey ve tıpkı yu-
murtadan çıkan bir civciv gibi olması gerekir ki o, bir yönden mükem-
meldir diğer yönden ise mükemmelliğe yatkındır. 

Bundan dolayı hakîmler onu bir açıya benzetmişlerdir. Nitekim açı-
nın kendisi bölünebilen ve bölünemeyen arasında bulunmaktadır ve 
nokta, her iki hali birleştirmektedir. Hatta hakîmler onu bir tarik ile 
rûhânîlere uzanan ve diğer bir tarik ile de cismânîlere uzanan nübüvve-
te benzetmişlerdir ki vahiy, bu iki uç noktayı birleştirmektedir. 

Akleden nefsin yaratılışı bu köke uygun olarak gerçekleştiği için, 
özellikle hisseden ruh onu bedenî hazlar ile meşgul ettiğinde üstün 
yönetimler (tedâbîr) ve sağlam (muhkem) görüşlerin ona kolayca ve 
uçar gibi gelmemesi gerekir. Bundan dolayı onun kanatlarını ilâhî din 
ve gerçek hikmet ile güçlendirmedikçe bağını çözüp serbest bırakmak 
bizim için imkansızdır. O halde akleden nefis, ibâdet konularından ha-
berdar olduğu ve hikmetin şerefine vâkıf olduğu halde geçici hazları 
tercih ederek ve fani mutluluklara aldanarak onlardan yüz çevirirse, bu-
nun sonucunda onun tüyleri yolunmuş ve kanadı koparılmış olur.
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الفصل الخامس عشر 

إن كان الغــرض األخــّص مــن النفــس النطقيــة هــو أن يصيــر اإلنســان 
صالحــا لخافــة الّل تعالــى فــي عمــارة العالــم الســفلي ُمــّدة مــن الزمــان، ثــم 
يصيــر زينــة للعالــم العلــوي علــى األبــد؛ فبالحــرّي أن تكــون مجبولــة مــن 
ســنخ هــو فــي الحقيقــة خاصــة هــذا العالــم وكــدر ذلــك العالــم، وأن يكــون 
جوهرهــا أّول المعانــي الروحانيــة وآخــر المعانــي الجســمانية- كالمتاحــم 
ِلــِكا العاَلميــن، وكالصالــح لمجمــوع الكماليــن، وكالشــيء الــذي هــو بذاتــه 
حيــاة مــن جهــة وذو حيــاة َدخيلــة عليــه مــن جهــة، وكالشــيء القائــم بذاتــه 
مــن وجــه والقائــم بغيــره مــن وجــه، وكالفــرخ المتفقــئ عــن البيضــة، الــذي 

هــو كمــال مــن وجــه ومســتعّد للكمــال مــن وجــه. 

ولهــذا مــا شــبهها الحكمــاء بالزاويــة يوجــد ذاتهــا متوّســطا بيــن المتجــزي 
وغيــر المتجــزي، ثــم النقطــة جامعــة لحاَليهمــا. بــل شــبهوها بالنبــوة، التــي 
ــم الوحــي  ــى الجســمانيين بخــط، ث ــن بخــط وإل ــى الروحانيي ــدة إل هــي ممّت

جامــع بيــن طرَفيهمــا. 

وإذ كانــت جبّلتهــا محّققــة علــى هــذا الســنخ، فبالحــرّي أن ال تكــون 
التدابيــر الشــريفة واآلراء الُمحَكَمــة متأتيــة لهــا بالهوينــا والدعــة- خصوصــا 
إذا شــغلتها الــروح الحســية باللــذات البدنيــة. ولهــذا مــا وجــد إطاقهــا مــن 
وثاقهــا ممتنعــا علينــا، إال أن نقــّوي أجنحتهــا بالديــن اإللهــي وبالحكمــة 
ــادة وتنّبهــت علــى  ــواب العب ــإًذا النفــس الناطقــة متــى عرفــت أب الحقيقــة. ف
شــرف الحكمــة، فأعرضــت عنهــا إيثــارا، ]99ب[ لّلــّذة العاجلــة وانخداعــا 
بالمســرة الداثــرة، فقــد صــارت بذلــك منتوفــة الريــش مقصوصــة الجنــاح. 
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Bütün bunlara rağmen, her ne kadar akleden nefis, ilk yaratıldığında 
beden kalıbının kuralları altına sokulmuş ve duyu egemenliği altında 
mağlup olsa da aklın ışığı asla ondan bütünüyle kopmaz, çünkü akleden 
nefis için akıl, zâtî bir manadır. Bundan dolayıdır ki çocuk, haz veren 
ve acı veren şey arasında yaptığı ayrıma göre iyi ile kötü arasında ayrım 
yapmakta ve sonrasında ise iyiyi, güzeli “çok iyi, bravo (beh!)” lafzıyla 
ifade etmekte, çirkini, kötüyü ise “kötü” (keh) lafzıyla ifade etmektedir. 

Mâmâfih, akleden nefis her ne kadar aklın ışığını elde etse de dinin 
yönlendirmesi ve hikmet ışığının yardımı olmadığı müddetçe yalnız-
ca akıl ile ulvî âleme muttali‘ olacak güce sahip değildir. Dolayısıyla 
o, onların [dinin ve hikmetin ışığı] hepsine sahip olduğunda rûhânî 
varlıkların kökeni olan melekût-u a’lâya yükselmiş olur. Nasıl ki ekilen 
bitkilerin tohumlarındaki tabiî kuvvet ortaya çıkaracağı bütün çiçek ve 
meyveleri tazammun etse ve fakat onları ortaya çıkarma hususunda, 
gübreleme ve toprağı işleme gibi durumlarda çiftçinin yardımından 
müstağni olamıyorsa aynı şekilde akleden nefis de, ortaya çıkaracağı 
fazilet çiçeklerini zâtî nuruyla tazammun etse de o, bunları bilfiil ortaya 
çıkarma hususunda dinin prensipleri ve hikmet sanatından müstağni 
olamamaktadır.

Bu husus da anlaşılınca, bizim, açıklamayı biraz daha ileri götürme-
miz gerekmektedir. Bundan dolayı biz diyoruz ki: Bârî Teâlâ (c.c.), süflî 
âlemi, kendi hikmetinin derinliğine ve yaratmasının mükemmelliğine 
delalet edecek şekilde yarattığında ve bu âlemin içindeki hissî varlıkları, 
ulvî âlemdeki aklî anlamlara işaret edecek nümûneler kıldığında, onu 
akılla tezyin etmek istedi. Ki akıl, O’nun yaratmasını tespit etmekte ve 
hikmetini tasavvur etmektedir. Daha sonra aklın zâtının, nefsin bir sû-
reti olduğunu ve aklın nefis ile olan ilişkisinin, bir gözün, görme kuvve-
tiyle olan ilişkisiyle aynı olduğunu bildiği için, nefsi içine yerleştirmek 
için insan bedenini tercih etti.  
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علــى أنهــا وإن كانــت فــي مبتــدأ حدوثهــا غرقــة فــي الســوس القالبــي 
ومغلوبــة بالســلطان الحســي، فــإن نــور العقــل لــن يكــون مقطوعــا عنهــا 
بالكليــة؛ فإنــه معًنــى ذاتــي لهــا. ولهــذا مــا يوجــد الصبــي ممّيــزا بيــن الحســن 
والقبيــح حســب تمييــزه بيــن الُمِلــّذ والُمؤلــم، ثــم ُمعّبــرا عــن الحســن بلفظــة 

ــْخ” وعــن القبيــح بلفظــة “َكــْخ”.  “َب

إال أنهــا وإن كانــت فائــزة بنــور العقــل، فإنهــا لــن تقــوى علــى التطلــع 
بــه إلــى العالــم العلــوي مــا لــم يعاونهــا نــور المّلــة ونــور الحكمــة. فهــي إًذا 
بمجموعهــا تصيــر منيفــة علــى الملكــوت األعلــى فــي معــدن الروحانييــن. 
وكمــا أن القــّوة الطبيعيــة فــي البــذور المزروعــة تكــون متضّمنــة لجميــع مــا 
تبديــه مــن الزهــر والثمــر، إال أنهــا لــن تســتغني فــي إظهارهــا عــن معونــة 
الفــاح لهــا بالتســميد والتكريــب؛ كــذا النفــس النطقيــة تكــون بنورهــا الذاتــي 
متضّمنــة لمــا تبديــه مــن زهــر الفضائــل، إال أنهــا لــن تســتغني فــي إظهارهــا 

بالفعــل عــن أوضــاع الملــة وصناعــة الحكمــة. 

وإذا تقــّرر هــذا، فمــن الواجــب أن نترقــى فــي البيــان قليــا، فنقــول: إن 
البــارئ جــل جالــه لّمــا خلــق العالــم الســفلي علــى الهيئــة الدالــة علــى بليــغ 
حكمتــه وإتقــان صنعتــه وجعــل مــا فيــه مــن المعانــي الحســية نموذجــات 
ــه  ــة، أحــّب أن يزيّن ُمشــيرة إلــى مــا فــي العالــم العلــوي مــن المعانــي العقلي
بالعقــل الــذي هــو المتحقــّق للصنعــة والمتصــور للحكمــة. ثــم لّمــا علــم 
ــة القــوة الُمبصــرة للعيــن،  ــازل منهــا منزل أن ذات العقــل صــورة للنفــس ون

ــه.  اســتأثر القالــب اإلنســي إلســكانها في
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Ancak nefsin beden ile birleşmesinin, onun rûhâniyyetine herhangi 
bir zararı yoktur. Aksine bunun, nefis için büyük bir faydası vardır. Ki 
bu fayda da onun, hayır ve şer arasında mükemmel bir şekilde ayrım 
yapacak gücü elde etmesidir. Bununla kastettiğim şudur ki eğer nefis, 
şerri, deneme ve tecrübe yoluyla değil, bilakis îmâ ve işâret yoluyla tespit 
etseydi gerçek anlamıyla ona vâkıf olamazdı. Nitekim yılan sokmasının 
ve bir çocuğu yitirmenin acısının kendisine tarif edildiği kimse ile bu her 
iki acıyla yüzleşen kimse arasında bunların sûretlerini saptama hususun-
da ne kadar büyük fark vardır!

Her ne kadar melekler, insanların maruz kaldığı karşılıklı buğz etme, 
haset etme, hâinlik, kin, hile, fesat, dans etme, cima‘ gibi madde kirine 
bulaşmış şeyleri bilseler de, meleklerin bunları bilmesi bizim bunları bil-
memize benzememektedir. Aynı şekilde, ulvî varlıkların müşahede etme 
bahtiyarlığına eriştiği levh, kalem, arş, kürsî, en alçak derekeler ve en yük-
sek dereceler, mi’râç, burak ve âhiretin diğer durumları gibi yüce şeyleri 
bizim bilmemiz, meleklerin bunları bilmesine benzememektedir. Bunun-
la kastettiğim şudur ki hiçbir kimse, yukarıda sayılanların durumlarının 
hakikatlerine ve sûretlerinin özelliklerine, onlar hakkındaki haberlerin ve 
onlara delalet eden şeylerin doğruluğunu kabul etmeksizin vâkıf olamaz. 

Aynı şekilde melekler hakir şeyleri, ancak beşer tabiatında var olduğu, 
bizim onlardan uzak durmakla sorumlu tutulduğumuz ve kendilerinden 
sakınmakla emrolunduğumuz miktarınca tespit ederler. Fakat onların 
künhüne vakıf olma hususuna gelince, meleklerin bunu bilme imkânı 
yoktur. Öte yandan, akleden nefisler ise beden kalıpları ile birleştikleri 
için bu şeyleri kavrarlar. Fakat daha sonra saf ve temiz olarak bedenden 
ayrıldıklarında ise bu yüce şeylerin hakikatlerine muttali olmak ile mut-
luluk elde ederler. Böylece iki sınıf arasında ayrım yapma hususunda ke-
male ermiş olurlar.  

Hiçbir kimse bize, Bârî Teâlâ’nın her şeyi bilmesi ile itirazda buluna-
maz. Çünkü O (c.c.), her şeyi, yaratıcısı olması dolayısıyla bilmektedir, 
yoksa onları tasavvur ettiği için değil. 
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وليــس فــي اتحادهــا بالقالــب ضــرر لروحانيتهــا، بــل لهــا بذلــك أعظــم 
النفــع، وهــو إفــادة القــدرة علــى التفرقــة بيــن الخيــر والشــر علــى الكمــال. 
البلــوى  الشــر ال بحســب  تتحقــق  لــو كانــت ]100أ[  أنهــا  بهــذا  وأعنــي 
والتجربــة، بــل بحســب اإليمــاء واإلشــارة لمــا وقفــت علــى حقائــق معانيــه. 
وشــّتان مــن يوَصــف لــه ألــم لســعة الحيــة أو ألــم ثــكل الولــد، ومــن ابتلــي 

بهمــا، فــي تحقــق صورتيهمــا! 

وكمــا أن المائكــة وإن علمــوا األشــياء الدنســة التــي يبتلــى بهــا النــاس، 
كالتباغــض والتحاســد، والدغــل والحقــد، والجربــزة والمكــر، والرقــص 
والجمــاع، فــإن علمهــم بهــا لــن يكــون مضاهيــا لعلمنــا بهــا؛ أيضــا كــذا ِعلمنــا 
باألشــياء الشــريفة التــي ســعد بمشــاهدتها المــأل األعلــى، كاللــوح والقلــم 
والعــرش والكرســي، والــدركات والدرجــات، والمعــراج والبــراق، وغيرهــا 
ــا لعلمهــم بهــا.  ــا بهــا لــن يكــون مضاهي ــة، فــإن ِعلمن مــن األحــوال الَمعادي
وأعنــي بهــا أن أحــدا ليــس يقــف علــى حقائــق هيآتهــا وخــاص صورهــا إال 

بحســب التصديــق للخبــر عنهــا والداللــة عليهــا. 

قــدر  علــى  إال  الحقيــرة  المعانــي  يتحققــون  ليســوا  المائكــة  وبمثلــه 
أن لهــا وجــودا فــي طبائــع البشــر، وأنّــا مؤاخــذون بمفارقتهــا ومطالبــون 
باالحتــراز عنهــا؛ فأمــا أن يقفــوا علــى كنههــا فــا ســبيل لهــم إلــى عرفانهــا. 
وأّمــا النفــوس النواطــق فتتحّقــق هــذه المعانــي الدنســة التحادهــا باألجســاد 
القالبيــة. ثــم إذا فارقْتهــا وهــي صافيــة نقيــة، تصيــر مستســعدة باالطــاع علــى 

ــز بيــن الصنَفيــن.  ــذ للتميي حقائــق تلــك المعانــي الشــريفة؛ فتكمــل حينئ

وليــس لمعــاِرض أن يُعارَضنــا لعلــم البــارئ جــل جالــه لألشــياء كلهــا؛ 
فإنــه يعلمهــا مــن حيــث هــو فاعلهــا، ال مــن حيــث هــو متصــّور لهــا. 
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Kaldı ki bizim bu yüce şeyleri bilmememiz ile meleklerin bu süflî 
şeyleri bilmemesi aynı şey değildir. Çünkü bizim bu yüce şeyleri bil-
mememizin sebebi, son derece nakıs varlıklar olmamızdır. Meleklerin 
bu süflî şeyleri bilmemesinin sebebi ise son derece mükemmel varlıklar 
olmalarıdır. Ayrıca bizim, kendimizi nakıs varlık olmaktan kurtarma-
mız için bir yol vazedilmiştir. Halbuki meleklerin zatı, bu noksanlık se-
viyesine inmekten yücedir (müteâl). Çünkü melekler ışıldayan, nûrânî 
varlıklardır ve biri diğerinden gizli değildir. Bilakis meleklerin her biri, 
başlı başına onu gösteren özel bir alamet ile herhangi bir istidlalde bu-
lunmaya ihtiyaç duymaksızın kendi zatını, bir diğer meleğin zatında 
görebilmektedir. Fakat onların görmesi yoğun (kesîf ) cisimlerin yüzey-
lerine düşen bedenî gözlere bağlı değildir. Çünkü onlar öyle bir yaratı-
lışa sahiplerdir ki onda ne karanlık ne de katılık vardır. Onların bakışı 
(el-a‘yünü’l-‘akliyye), uzak ve yakın olan şeyleri aynı düzeyde görmesini 
sağlayan aklî gözler ile gerçekleşmektedir.     
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لاعرفــان  بنظيــر  ليــس  الشــريفة  المعانــي  لتلــك  العرفاننــا  أن  علــى 
المائكــة لهــذه المعانــي الخسيســة. فــإن ســبب العرفاننــا لتلــك هــو فــرط 
النقــص، وســبب العرفانهــم لهــذه هــو فــرط الكمــال. ثــم ُجعــل لنــا ســبيل 
إلــى التفصــي عــن النقــص، وذواتهــم ]100ب[ متعاليــة عــن االنحطــاط إلــى 
النقــص، ألنهــا مضيئــة نّيــرة. فــا يخفــى البعــض علــى البعــض بــل يبصــر كل 
واحــد منهــم ذاتــه فــي ذات صاحبــه، مــن غيــر مــا حاجة بهما إلى االســتدالل 
بالخــواص الشــخصية. وليــس بصرهــم متعّلقــا باألعيــن الجســدانية الواقعــة 
ــس فيهــا ظــام وال  ــة لي ــى جبل ــة؛ فإنهــم عل ــى ســطوخ األجســام الكثيف عل
ــدة  ــة والبعي ــي تبصــر األشــياء القريب ــة الت ــن العقلي جســاوة، ونظرهــم باألعي

علــى حــّدٍ واحــد.
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ON ALTINCI BÖLÜM 

[YÜCE ÂLEM-AŞAĞI ÂLEM AYRIMI]

Filozoflar, kendi geometri prensiplerine göre âlemi yüce (a’lâ) ve 
aşağı (esfel) olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Onlar, Allah’u Teala’nın, 
üst âlemi rûhânî canlılarla –ki onlar, farklı mertebelerdeki melekler-
dir- süslediğini söylemişlerdir. Alt âlemi ise, Allah’u Teala’nın, cis-
mânî canlılarla –ki bunlar, çeşitli türlerdeki canlılardır- doldurduğu-
nu ifade etmişlerdir. Onlar, aşağı âlemin, büyüklüğüne rağmen, yüce 
âlemin ortasına yerleştirildiğini ve onun cevherinin de yüce alemin 
cevherinin tabanı konumunda olduğunu dile getirmişlerdir.

Onlar devamla şöyle demişlerdir: Başından sonuna kadar, bütün 
alt âlem boyunca insan topluluğu olarak bizim konumumuz, nehir 
kıyıları boyunca su içen kurbağaların durumuna çok benzemektedir. 
Çünkü dünyanın her tarafında, nehir yatakları boyunca, sûretleri ve 
bedenlerinin büyüklüğü bakımından farklı görünümlere sahip çeşit-
li insan grupları bulunmaktadır. Aşağı âlemin, yüce âleme mücavir 
olan bölgeleri nûrânî, saf ve temizdir. Bununla birlikte, yüce âlemden 
uzak olan bölgeler ise yoğun (kesîf ), karanlık ve düzensizdir (keder). 
Bizim ikamet ettiğimiz kısım ise nûrânî ve temiz olan değil, fakat 
karanlık ve bulanık olan kısımdır.

Hakîm filozoflar sözlerine şöyle devam etmişlerdir: Bizim, aşağı 
âlemden –yani yeryüzünden-, yüce âleme –yani gökyüzüne- bakma-
mız, denizin dibinde bulunan balığın, suyun yüzeyindeki ışıldayan 
havaya bakmasına çok benzemektedir. Nitekim balık, suyun en üst 
kısmındaki yüzeyde ışıldayan havadaki yıldızları görürse, o yüzeyin, 
kendisine görünen yıldızların kaynağı olduğunu zanneder. Aynı za-
manda o balık, bizim bulunduğumuz yerin, kendisinin bulunduğu yer-
den daha üstün olduğunu, bunu ona haber veren olmadıkça bilemez. 
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الفصل السادس عشر 

إن الحكمــاء بحســب أصولهــم الهندســية لّمــا قســموا العالــم إلــى األعلــى 
ــه الّل تعالــى بالروحانيــة مــن  واألســفل، وذكــروا أن العالــم األعلــى قــد زيّن
األحيــاء – وهــم المائكــة علــى طبقاتهــا- والعالــم األســفل قــد عمــره الّل 
بالجســمانية مــن األحيــاء- وهــم الحيوانــات علــى أنواعهــا- وأّن العالــم 
األســفل علــى عظمــه موضــع فــي وســط العالــم األعلــى، وأن جوهــره ينــزل 

منزلــة الثفــل مــن جوهــر ذلــك العالــم. 

قالــوا بعــد ذلــك: إن مقامنــا معاشــر النــاس مــن كل العالــم األســفل 
قريــب الشــبه مــن مقــام ضفــادع تُســقى شــطوط األنهــار. فــإن فــي كل بقعــة 
مــن األرض علــى مجــاري مياههــا خلقــا مــن اإلنــس مختلــف الهيــآت فــي 
صورهــم ومقاديــر أشــباحهم. وإن الــذي يجــاور العالــم األعلــى مــن أجــزاء 
العالــم األســفل هــو نّيــٌر صــاٍف نقــي، والــذي يبعــد عنــه مــن أجزائــه كثيــٌف 
مظلــٌم كــدٌر. ومســتقّرنا منــه ليــس هــو الجــزء النّيــر والنقــّي، لكنــه علــى 

ــم الكــدر.  الجــزء المظل

قالــوا: فأّمــا نظرنــا مــن العالــم الســفلّي- أعنــي األرض- إلــى العالــم 
العلــوّي- أعنــي الســماء- فإنــه قريــب الشــبه مــن نظــر ســمكة فــي قعــر 
البحــر إلــى الهــواء الُمضــيء علــى ســطح المــاء. وكمــا أن الســمكة لــو 
رأت الكواكــب فيمــا أضــاءت مــن الهــواء علــى الســطح العالــي مــن المــاء، 
وَلمــا  الكواكــب،  مــن  لهــا  َتــراَءى  لمــا  المعــدن  هــو  الســطح  أن  لظنَّــت 
ــر يُخِبرهــا ]101أ[  ــى موضعهــا إالّ بُمخِب ــا عل ــت تعــرف فضــل موضعن  كان
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Fakat o balık, denizin dibinden suyun yüzeyine yükselir de bizim bu-
lunduğumuz yere benzer bir yerde durursa gökyüzünü ve yıldızları fark-
lı bir görüş ile görür. İşte o zaman o, iki durum arasındaki farkı haber ile 
değil doğrudan müşahede (‘ıyân) ile görmüş olur. Bizim yeryüzünden 
yüce âleme bakışımızdaki halimiz de benzer şekildedir. Nitekim gökyü-
zü ile bizim aramızda puslu, kalın (ğalîz) bir hava vardır. Fakat bizden 
birisi ta ki aşağı âlemin nûrânî bölümüne ulaşana kadar havada uçarak 
yükselmesi mümkün olsa o, gökyüzünü ve yıldızları farklı bir şekilde 
görürdü. Nitekim o, görünenin, gerçek gökyüzü olduğuna, ulaşma 
şansını elde ettiği alanın gerçek yeryüzü olduğuna ve bizim üzerinde 
bulunduğumuz yerin, onun üzerinde bulunduğu alana nispetle duru-
munun, denizin bataklık bölgesinin, denizin asıl büyük bölgesine olan 
nispeti gibi olduğuna inanır.

Onlar sözlerine şöyle devam etmişlerdir: Yedi gök üzerinde, onları 
çevreleyen başka bir semâvî cisim (cirm)  daha vardır ki bu, Allah’u 
Teâla’nın, kitabında ifade etmiş olduğu Kürsî’dir. Nitekim O (c.c.), şöy-
le buyurmuştur: “O’nun kürsîsi bütün gökleri ve yeri kaplamaktadır”.36 
Astronomlar onu, burçlar yörüngesi feleği olarak isimlendirmektedir-
ler. Hermes37, ruhuyla oraya yükselmiş, içindekilere muttalî olmuş ve 
bize haber vermiştir. Aşağı âlemde bulunan tabîî hiçbir varlık yoktur 
ki onun muâdili bu semavi cisimde bulunmasın. Çünkü Kürsî tabiatı 
itibariyle varlıkları tevhîd etmek için boyun eğdirilmiştir (musahhar). 
Fakat [Kürsî’deki muâdil varlıklar] o kadar yüce ve güzeldir ki bizim 
bunları bütün hususiyetleriyle tavsif etmemiz ve nefsimizde tasvir etme-
miz imkansızdır. Çünkü onlar aşağı âlemde bulunanlar için bir sebeptir 
(illet). İllet konumundaki bir şeyin ma’lûl [sonuç] konumundaki bir 
şeyden daha yüce olacağı kuşkusuzdur. Özellikle [yukarıda zikredilen] 
muadil varlıkların sûretlerini kabul eden cevher temizlik, saflık, ufuk 
(ufk) ve parlaklık bakımından nihâî noktada olduğunda durum böy-
ledir.  

Onlar devamında şöyle demişlerdir: Bu kütle mûsikî melodilerini ve 
ahenkli mezmurları içermektedir. O, ressamların kullanmış oldukları bü-
tün harikulade renklerle ve olağanüstü şekillerle rengârenk donatılmıştır.  
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حتــى إذا ارتفعــت مــن القعــر إلــى الســطح ]و[ وقفــت علــى مثــل موضعنــا 
منــه أبصــرت الســماء والكواكــب بمــرأى آخــر فمّيــزت حينئــذ بيــن الحاليــن 
ال بالخبــر لكــن بالعيــان؛ كــذا حالنــا بالنظــر مــن ســطح األرض إلــى العالــم 
األعلــى. فــإّن بيننــا وبيــن الســماء ضبابــا وهــواء غليظــا، ولــو أن أحدنــا أمكنــه 
أن يحّلــق طائــرا فــي الجــّو حتــى يشــرف علــى الجــزء النّيــر مــن العالــم 
ذلــك  أن  آخــر، والعتقــد  بمــرأى  والكواكــب  الســماء  الســفلي، ألبصــر 
المبَصــر هــو الســماء الحقيقيــة وأن المعــدن الــذي اتّفــق لــه الحصــول عليــه 
هــو األرض الحقيقيــة، وأن نســبة هــذه التــي نحــن عليهــا إلــى مطلــق األرض 

التــي هــو عليهــا كنســبة حمــأة البحــر إلــى معظــم البحــر. 

قالــوا: فــإن فــوق الســموات الســبع جرمــا آخــر محيطــا بهــا وهــو الكرســّي 
الذي ذكره الّل تعالى في كتابه فقال: ﴿َوسَع كرسّيه السموات واألرض﴾. 
وأهــل التنجيــم يســمونه فلــك البــروج. وإن هرمــس قــد عــرج بروحــه إليــه 
ــا بــه. ومــا مــن كائــن طبيعــي ُوجــد فــي العالــم  ــع علــى مــا فيــه فأخبرن فاطّل
الســفلي إال ونظيــره موجــود فــي ذلــك الجــرم، فإنــه مســخر بطباعــه لتوليــد 
هــذه األكــوان؛ إال أن غايتهــا مــن الشــرف والحســن بحيــث ال يحيــط بــه 
وصفنــا، وال يتمثــل فــي نفوســنا. فإنهــا علــة لهــذه، والشــيء فــي علتــه يكــون 
ال محالــة أشــرف منــه فــي معلولــه- وخصوصــا إذا كان الجوهــر القابــل 

لصورهــا نهايــة فــي النقــاء والصفــاء واألفــق والبهــاء. 

قالــوا: إن ذلــك الجــرم منتظــم لأللحــان الموســيقية والُزبُــر التأليفيــة، وهو 
رون من األلوان العجيبة واألشكال البديعة،   موّشى بكل ما يستعمله المصّوِ
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O, İlâhî emrin altında (teshîr) olarak bu aydınlıkları, ağaçları, çiçek-
leri ve meyveleri hatta altın, gümüş, yâkut ve inci gibi bütün cevher 
çeşitlerini husule getirmektedir (müvellid). Fakat kurt ve haşerat gibi 
pisliklerden ve kokuşmuş şeylerden meydana gelen şeyler bunun dı-
şındadır. Allah (c.c.), gezegenleri (en-nücümü’s-seyyâre), yedi gökte, 
kürsînin gücünü aşağı âleme nakletmek için konumlandırmıştır. Ge-
zegenler Kürsî’nin burçlarını katettikçe tesirleri de farklılaşmaktadır.

Filozoflar sözlerine şöyle devam etmişlerdir: Nasıl ki yeryüzü dört 
nehir yani Dicle, Fırat, Nil ve Ceyhun ile mamur ise -ki bunlar yer-
yüzünün en büyük nehirleridir- ve bu nehirlerin her birinin, diğerle-
rinin tadından farklı, kendine has bir tadı var ise ve yeryüzünün her 
bölgesinin de yalnızca kendine has başlı başına diğer küçük nehirleri 
var ise; aynı şekilde, feleklerde de durum böyledir. Şöyle ki, felekler-
de aynı sayıda büyük nehirler vardır ve onlar çeşitli sûretlere sahiptir-
ler. Onların da bölgenin her tarafına ulaşan akarsu mecraları vardır. 
Böylece her yer onlarla dolar. Ancak bu nehirlerde akan sular, daima 
aşağıya doğru akmasını gerektirecek ağırlığa sahip değildirler. Aksine 
öyle bir forma (sîğa) sahiplerdir ki onların hem yüksek yerlere hem 
de alçak yerlere doğru akması mümkündür. Böylece onlar tıpkı dai-
resel olarak seyir halinde olan bir şey gibi yukarıya ve aşağıya doğru 
kabarabilir ve salınabilirler.  

Onlar sözlerini şöyle sürdürmüşlerdir: Yeryüzü, yedi büyük de-
niz ile kuşatılmıştır. Bu denizlerin her birinin de kendine mah-
sus özellikleri ile yegâne olduğu vâkîdir. Dahası her bölgede göl-
ler ve bataklıklar vardır ki bunlardan,  bu bölgede ikamet eden-
ler faydalanmaktadır. Aynı şekilde göksel (felekî) denizlerde de 
durum aynıdır. Hatta göksel dağlarda ve hatta göksel rüzgâr-
larda da durum aynı şekildedir. Fakat bunların hepsinin sûre-
ti eskime, bozulma, yoğunlaşma ve bulanık olmaktan âzâdedir.  
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ــل  ــوار و االشــجار والزهــر والثمــار، ب ــد بالتســخير اإللهــي لهــذه األن ومولّ
ألنــواع الجواهــر كلهــا، كالذهــب والفّضــة والياقــوت واللؤلــؤ، مــا خــا 
األشــياء المتولّــدة عــن العفونــات والكــدورات، كالديــدان والحشــرات. 
الســبع مقــام  الســموات  فــي  الّل ]101ب[  أقامهــا  قــد  الســيارة  واألنجــم 
أبراجــه  فــي  ولســياحتها  الســفلي،  العالــم  إلــى  الكرســي  لقــّوة  المــؤّدي 

تختلــف تأثيراتهــا فيــه. 

هــي  التــي  األربعــة  أنهارهــا  مــن  معمــورة  األرض  أن  وكمــا  قالــوا: 
معاظمهــا- أعنــي الدجلــة والفــرات والنيــل والجيحــون- وقــد ُخــّص كل 
واحــد منهــا بطعــم مخالــف لطعــوم صواحبــه، ثــم اخُتــّص كل بقعــة مــن 
بقاعهــا بأنهــار أخــر صغــار علــى ِحدتهــا؛ كذلــك الحــال فــي األفــاك. أعنــي 
أن فيهــا أنهــارا عظيمــة علــى هــذا العــدد، وهــي مفتنــة الصــورة، ولهــا مجــار 
يُخلــص بهــا إلــى جميــع أقطارهــا، تمتلــىء منهــا األماكــن كلهــا. إال أن الــذي 
يســيل فــي تلــك األنهــار ليــس بــذي ثقــل يرَجِحــنُّ إلــى الســفل، لكــن علــى 
صيغــة يمكــن لــه الجريــان فــي نشــوزه ووهــاده، فهــو يترجــح ويمــوج إلــى 

فــوق وإلــى أســفل كالجــّوال علــى االســتدارة. 

هــي  التــي  الســبعة  بحارهــا  مــن  مكنوفــة  األرض  أن  وكمــا  قالــوا: 
بــه،  مختّصــة  بمعــان  متفــّردا  منهــا  واحــد  كل  وجــد  وقــد  معاظمهــا، 
علــى  بنفعهــا  تعــود  ومســتنقعات  ُغــدران  بقعــة  كل  فــي  يوجــد  ثــم 
كذلــك  بــل  الفلكيــة،  البحــار  فــي  الحــال  كــذا  البقعــة؛  تلــك  ســّكان 
الفلكيــة-  الريــاح  فــي  الحــال  كذلــك  بــل  الفلكيــة،  الجبــال  فــي  الحــال 
والتكــّدر.  والتكثــف  والتعّفــن  التــأّكل  عــن  منّزهــة  صورتهــا  أن   إال 
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│150 ON ALTINCI BÖLÜM  - Sonsuzluk Peşinde

Öte yandan, nasıl ki yeryüzü haşmetli binalarla, 
büyük tahtlarla, yükselen merdivenlerle, ulu odalarla,  
zarif bahçelerle, kıymetli örtülerle, debdebeli elbiselerle ve ince (latîf ) 
kaplarla süslenmiş ise bu semâvî cismin (cirm) yaratılışında da aynı 
durum söz konusudur. Akleden nefislerden kâmil hikmeti ve samimi 
kulluğu (ubûdiyet) elde edenler, rûhâniyyeti ile, o semâvî cismin içinde 
bulundurduğu her şeye muttali olabilir ve sonra, oradan, bulanıklık ile 
saflık ve illet [sebep] ile malul [sonuç] arasında ayrım yapabilen gözle 
bu aşağı (süflî) numûnelere bakar. İşte bu, beşerî nefisler için mutlak 
saadettir. 

Filozoflar devamla şöyle demişlerdir: Belki birisi şöyle bir itirazda 
bulunabilir; sizin zikretmiş olduğunuz burçlar feleğindeki varlıklar, şe-
ref bakımından daha aşağıda olsalar da, yeryüzündeki muâdillerinin or-
taya çıkması için bir sebep teşkil ettiğine göre, benzerlerinin tabakalar 
halinde tanzim edilmiş olan her bir gökte de ve göklerin altında tanzim 
edilmiş olan cisimlerde yani su, hava ve ateşte de bulunması gerekirdi. 
Fakat ona cevap vermek zor değildir. Çünkü biz, bazen bir balık türü-
nün balıkçının ağına düştüğünde, o ağın, balığın bedenini felç ettiği-
ni bununla birlikte ağın harekete devam ettiğini görürüz. Öte yandan, 
göğün unsurunun gerektirdiği hakikate göre, bu varlıkların her gökte 
muâdillerinin bulunması inkâr edilemez bir gerçektir ve vahiy de bunu 
tasdik etmektedir. Bundan dolayı ortaya çıkan varlıkları meydana getir-
me hususunda bütün unsûrî güçler ile fâil güçler ortaklık etmektedir. 

Buraya kadar anlatılanlar, filozofların ulvî âlemin yaratılışı hakkın-
da, ebedî mükafatın sûretini ortaya koyarken başvurabilecekleri miktar 
ölçüsünce yaptıkları açıklamaların özüdür. Malumdur ki onların bu 
yaklaşım tarzı, Kur’ân’ın beyan etmiş olduğu âhiret hakkındaki temel 
prensiplere aykırı değildir.  
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│ كتاب األمد على األبد151

األســرة،  مــن  وبالرفيــع  األبنيــة،  مــن  بالشــاهق  مزيَّنــة  األرض  أن  كمــا 
وبالمعالــي مــن الــدرج، و بالمصاعــد مــن الغــرف، وباألنيــق مــن البســاتين، 
وبالنفيــس مــن الفــرش، وبالبهيــج مــن المابــس، وباللطيــف مــن األوانــي؛ 
كــذا الحــال فــي جبّلــة ذلــك الجــرم. وإن الفائــز مــن األنفــس النطقيــة بكمــال 
الحكمــة وإخــاص العبوديــة قــد يصيــر بروحانيتهــا مطّلعــا علــى جميــع مــا 
اشــتمل عليهــا، ثــم ناظــرا منهــا إلــى هــذه النموذجــات الســفلية بعيــن التفرقــة 
الســعادة المطلقــة  الثفــل والصفــوة والمعلــول والعّلــة. وتلــك هــي  بيــن 

]102أ[ للنفــوس البشــرية. 

قالــوا: ولعــل معترضــا يعتــرض فيقــول: إن كان مــا فــي فلــك البــروج 
مــن هــذه المعانــي التــي تذكرونهــا علــًة لحــدوث نظائرهــا علــى األرض 
وإن كانــت دونهــا فــي الشــرف، فقــد كان يجــب أن توَجــد أمثالهــا فــي كل 
ــه، وفــي األجــرام المنضــودة تحــت  واحــدة مــن الســموات المنضــودة تحت
الســموات- أعنــي المــاء والهــواء والنــار. إال أن جوابــه لــن يتعــّذر، فإنّــا قــد 
نجــد نوعــا مــن الســمك إذا وقــع فــي شــبكة الصّيــاد أخــدر بدنــه وال يخــدر 
الشــبكة. علــى أن وجــود نظائرهــا فــي كل ســماء، علــى حقيقــة مــا يقتضيــه 
عنصــر الســماء، ليــس بمســتنكر؛ والتنزيــل يشــهد بهــذا. وللقــوى العنصريــة 

شــركة مــع القــوى الفاعلــة فــي إحــداث الكوائــن. 

فهــذا هــو زبــدة مــا شــرحه الحكمــاء مــن جبّلــة العالــم العلــوي بقــدر مــا 
اســتقاموا فــي التقريــر لصــورة الثــواب األبــدي. ومعلــوم أن هــذا المأخــذ 

منهــم ليــس لقــادح فيمــا حققــه القــرآن مــن أصــول المعــاد.
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ON YEDİNCİ BÖLÜM 

[TABİATÇILARIN NEFİS GÖRÜŞÜNÜN ELEŞTİRİSİ]

Fizikçilerden (tabîiyyûn) bir grup ve cedelcilerden bir fırka, akleden 
nefsin hisseden ruh olduğunu ve onun, belirli bir denge içerisinde dört 
beden sıvısının (el-ahlâtu’l-erba‘a)38 kaynaşması ile meydana geldiğini 
iddia etmişlerdir. Onlara göre akleden nefis, bedenin yok olmasından 
sonra bizâtihî kâim olmaya elverişli bir cevher değildir. Bilakis o, mûsikî 
tellerine ârız olan uyuma (te’lîf ), yani onların hüzünlü melodi çeşitleri-
ni meydana getirmesine elverişli sûretine çok benzemektedir. Fakat ya 
başına gelen bir hastalık veya onu zayıf düşüren bir afet sebebiyle bu 
dört karışıma bir çözünme arız olduğunda, bunların kaynaşmasından 
meydana gelen ruh yok olur ve varlığı son bulur. Ruh ortadan kalktık-
tan sonra da beden, yapısal özellikleriyle, olduğu gibi, belli bir süreli-
ğine kalmaya devam eder. Ta ki yanma ve çürüme başına gelene kadar. 
Daha sonra ise, içine yerleştirilmiş olduğu toprak cevherine dönüşüp 
yok olur.

Onlar sözlerine şöyle devam etmişlerdir: Şüphesiz ki çeşitli inançla-
rın liderlerinin (erbâbü’l-milel) büyük çoğunluğu, öldükten sonra ru-
hun varlığını devam ettirdiği inancını taşımaktadırlar. Onlar, can çekiş-
mesi esnasında, ölüm meleğinin onu aldığına inanmaktadırlar. Ayrıca 
onlar, yaşayanların ölüler adına gerçekleştirdikleri salih dualar, sami-
miyetle kılınan namazlar, sadaka-i câriyeler ve daimi şefaatlerin ölülere 
faydası dokunduğu ve onların zâtlarına mutluluk kattığı gibi inançların 
âmiyâne aldanmalar ve felsefî abartmalar olduğuna, bütün bunlarla uğ-
raşmanın ibadeti yerine getirmenin ötesinde hiçbir faydası olmadığına 
inanmaktadırlar. Çünkü ölülerin bedenleri artık cansız, katı bir cisme 
dönüşmüş ve onların ruhları da kaybolarak ortadan kalkmıştır.  

Onlar devamında şöyle demişlerdir: Gönderilmiş olan nebîlerin (a.s) 
ve Allah’a isyan eden kâfirlerin nefislerinin durumları, yok olmaları ba-
kımından eşittir. Ta ki kıyâmet kopuncaya ve Allah (c.c.) insanların be-
denlerini diriltinceye kadar peygamberler herhangi bir mutluluk ema-
resine, kafirler de herhangi bir mutsuzluk emâresine vâsıl olamazlar.  
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الفصل السابع عشر 

زعــم فرقــة مــن الطبيعييــن وطائفــة مــن الجدلييــن أن النفــس الناطقــة هــي 
ــد مــن امتــزاج األخــاط األربعــة علــى اعتــدال  الــروح الحســية، وأنهــا تتولّ
مــا، وليســت هــي بجوهــر يصلــح ألن يقــوم بذاتــه بعــد انتقــاض القالــب؛ بــل 
ــا  ــي صورته ــار الموســيقية- أعن ــف العــارض لألوت هــي أشــبه شــيء بالتألي
الصالحــة لتوليــد صنــوف األلحــان الشــجية؛ وأن األخــاط األربعــة متــى 
عــرض لهــا انحــال، إمــا بمــرض يعروهــا أو بآفــة تقهرهــا، فــإن الــروح 
المتولـّـدة مــن امتزاجهــا تبيــد وتفنــى، ويبقــى القالــب بعــد تاشــيها ُمــّدة مــن 
الزمــان علــى هيئــة تركيبــه إلــى أن يعــرض لــه احتــراق أو عفــن، فيســتحيل 

إلــى جوهــر التربــة التــي ُوضــع فيهــا. 

قالوا: وإن الذي يعتقده الجمهور األعظم من أرباب الملل- ]102ب[ 
أنهــا تكــون باقيــة بعــد موتهــا، وأن ملــك المــوت يتوفاهــا عنــد النــزع، وأن 
األدعيــة الصالحــة والصلــوات الخالصــة والصدقــات الجاريــة والشــفاعات 
الدائمــة التــي يقيمهــا طبقــة األحيــاء بنّيــة الموتــى تكــون نافعــة لهــم ومبهجــة 
لذواتهــم- قــي كلهــا خــدع عاميــة أو تهاويــل فلســفية، لــن يوجــد لتعاطيهــا 
ثمــرة غيــر إقامــة العبــادة. فــإن األبــدان قــد اســتحالت جمــادا، واألرواح قــد 

تاشــت فقدانــا. 

وأنفــس  الســام  عليهــم  المرســلين  األنبيــاء  أنفــس  وإن  قالــوا: 
العــدم،  فــي  األحــوال  متســاوية  صــارت  قــد  إذ  المتمرديــن،   الكفــار 
مــن  شــيئا  هــؤالء  وال  الســعادة  أمــارات  مــن  شــيئا  أولئــك  ينــال  فلــن 
الخليقــة. أجســاد  الّل  ويحيــي  القيامــة  تقــوم  أن  إلــى  الشــقاوة   أمــارات 
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│154 ON YEDİNCİ BÖLÜM  - Sonsuzluk Peşinde

Fakat daha sonra onların her birine gerek hayır gerekse şer olsun, gayre-
ti nispetinde karşılığı verilecektir. 

Metafizikçi filozoflar ve dinlere mensup insanlar (el-milliyyûn mi-
ne’d-dehmâ) fizikçi ve cedelcilerin bu inançlarına karşı çıkmışlardır. 
Onlar aksine, tıpkı gülün içerisindeki gülsuyu, kristal içerisindeki ışık 
ışını, inek sütü içerisindeki yağ ve kızgın demir içerisindeki ateşte oldu-
ğu gibi, akleden nefsin, hakikatte bu insan bedeninin özü, esası (sülâle) 
olduğuna ve onun, elde edilmiş ilimler ve kazanılmış hikmetler için 
bir mahal olduğuna inanmaktadırlar. Ayrıca onlar inanmaktadırlar ki, 
beden her ne zaman ortadan kalkarsa, bir melek, akleden nefsi alır ve 
onu, lehinde ve aleyhindeki hususlarla yüzleşmesi için, kendi gibi olan 
nefislerin bekleme yeri olarak hazırlanmış noktaya yönlendirir.  

 Eğer akleden nefis ölüm ile yok olsaydı, sonra, diriltilen bedenler, 
önceki sahip oldukları yapılarıyla olduğu gibi kıyâmette geri getirilseydi, 
o zaman iki hayat arasındaki ölüm anlamsız (abes) olurdu. Çünkü on-
ları geri getirmeye kâdir olan, onları muhafaza etmeye de kâdirdir. Da-
hası, şerli insanların kıyâmet gününe kadar ölüm hali üzere kalmaları, 
onların, hak etmiş oldukları azaptan kurtulmaları için bir fırsat olurdu. 
Ayrıca seçkin kimselerin elde etmiş oldukları ilimler ve dindar insanla-
rın izlemiş oldukları yaşam tarzı, bütün bunların hepsi sönüp giderdi. 
Bütün bunların sönüp gitmesi ve yok olması da bedenler iade edilip on-
lar içerisinde bu ilimler yeniden yaratılana ve bu yaşam tarzı onlara ye-
niden öğretilene kadar devam ederdi. Bu ise vahyin, şehitlerin durumu 
hakkındaki ifadesiyle çelişmektedir. Nitekim şöyle buyrulmuştur: “Allah 
yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; Rable-
ri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Allah’ın, lütuf ve kereminden 
kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde arkalarından gelecek ve henüz 
kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku 
bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar, Allah’tan gelen 
nimet ve keremin; Allah’ın, müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin 
sevinci içindedirler.”39  Öte yandan bedbaht insanlar (eşkıyâ)’ın durum-
larını beyan eden Kur’ân’ın şu ifadeleriyle de çelişmektedir: “….O za-
limler, ölümün (boğucu) dalgaları içinde, melekler de pençelerini uzatmış,  
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│ كتاب األمد على األبد155

فحينئذ يثاب كل واحد منهم بمقدار مساعيه، إما خيرا وإما شرا. 

وقــد خالفهــم فــي هــذه العقيــدة اإللهيــون مــن الحكمــاء والمليــون مــن 
الدهمــاء واعتقــدوا أن النفــس الناطقــة فــي الحقيقــة ســالة هــذا الجســد 
اإلنســي كالمــاورد فــي الــوردة، أو كالشــعاع النافــذ فــي البلــورة، أو كالســمن 
فــي اللبــن الحليــب، أو كالنــار فــي الحديــدة المحمــاة؛ وأنهــا محــل للعلــوم 
ــاة؛ وأن القالــب مهمــا انتقــض توفاهــا ملــك مــن  المقتبســة والِحكــم المقتن
المائكــة وقادهــا إلــى الموضــع المَعــّد لمواقــف أمثالهــا لتلقــى فيــه مــا لهــا 

وعليهــا. 

ولــو أنهــا كانــت تتاشــى عنــد المــوت ثــم كانــت األبــدان تُعاد فــي القيامة 
كهيئــة مــا هــي عليهــا مــن البنيــة، لــكان المــوت المتوســط بيــن الحياَتيــن عبثا، 
فــإن القــادر علــى إعادتهــا قــادر علــى اســتبقائها؛ ولصــار بقــاء األشــرار علــى 
حالــة المــوت إلــى يــوم القيامــة فرصــة لهــم عــن وبــال العــذاب؛ ولُوجــدت 
العلــوم التــي اقتبســها األخيــار والِســير التــي ســلكها األبــرار كلهــا مضمحلــة، 
ولدامــت علــى اضمحالهــا وتاشــيها إلــى أن تعــاد القوالــب فتخلــق فيهــا 
تلــك العلــوم وتعــرف بتلــك الســير. ]103أ[ وهــذا مخالــف لمــا نــزل بــه 
ــي ســبيل  ــوا ف ــن قتل ــه: ﴿وال تحســبّن الذي ــي شــأن الشــهداء بقول ــل ف التنزي
الّل أمواتــا بــل أحيــاء عنــد ربهــم يرزقــون فرحيــن بمــا آتاهــم الّل مــن فضلــه 
عليهــم  خــوف  أال  خلفهــم  مــن  بهــم  يلحقــوا  لــم  بالذيــن  ويستبشــرون 
وال هــم يحــزون. ويستبشــرون بنعمــة مــن الّل وفضــل وأن الّل ال يضيــع 
ــه:  ــاب فــي شــأن األشــقياء بقول ــن﴾؛ مخالــف لمــا ذكــره الكت  أجــر المؤمني
 ﴿ ولــو تــرى إذ الظالمــون فــي غمــرات المــوت والمائكــة باســطو أيديهــم 
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onlara: ‘Haydi canlarınızı kurtarın! Allah’a karşı gerçek olmayanı söyle-
menizden ve O’nun âyetlerine karşı kibirlilik taslamış olmanızdan ötürü, 
bugün alçaklık azabı ile cezalandırılacaksınız!’ derken onların halini bir 
görsen! Andolsun ki, sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize gelecek-
siniz ve (dünyada) size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız.”40

Metafizikçi filozoflar şöyle devam etmişlerdir: Nefsin, beden sıvı-
larının imtizacından doğan bir tür denge üzere olan düzenden ibaret 
olması da mümkün değildir. Çünkü bizden birisi çeşitli hikmetleri elde 
ettiği, güzel davranışlar sergileme hususunda alışkanlık edindiği, gö-
rüşünün doğruluğuyla meşhur olduğu zaman, daha sonra bedeninin 
mizacı bozulup bunlardan hiçbirisi için elverişli olmadığında; sonra bu 
kimse kendisinden şuursuzluk, baygınlık, şaşkınlık ve cinneti giderecek 
bir şeyle tedavi edildiğinde o kişinin ilmi, edebi ve görüşünün kıvraklı-
ğının, olduğu hali üzere kaldığı görülür. Ayrıca bu kimse yeni bir eğitim 
ve öğrenme yükümlülükleri altına girmek zorunda kalmaz. 

Eğer nefis bir düzenin formu olsaydı onun, üstün akıl, keskin anlayış 
ve müteyakkız görüş gibi erdemleri, onun düzeninin iyiliği, bu mana-
ların karşıtları da onun düzeninin kötülüğü olurdu. Böylece, düzenin 
kendisi yine düzenin iyiliği için taşıyıcı bir cevher (hâmil) olur; düzenin 
sona ermesi de düzenin kötülüğü için cevher olmuş olurdu. Fakat bu-
nun doğru olmadığı açıktır.

Onlar sözlerine şöyle devam etmişlerdir: Eğer akleden nefisler belirli 
bir denge içerisinde nizamlı olsaydı, hiçbir durumda bedene karşı baş 
kaldırmaya ve onun isteklerinden hiçbirisine muhalefet etmeye elverişli 
olmazdı. Aynı zamanda onların hikmet ile mütekâmil olması ve erdem 
ile donatılmış olması da mümkün olmazdı. Aynı şekilde onlar, hiçbir 
durumda bedeni yönetemez; bedeni yönetmek için özgürce tasarruf-
ta bulunamaz; bedeni, sevdiği şeylerin birçoğundan engelleme gücü-
ne sahip olamaz ve bedene hâkim olarak onu, arzuladıklarının zıddına 
yönlendiremezdi. Halbuki biz biliyoruz ki akleden nefisler bu fiillerin 
hepsini bazen tıp sanatına göre bazen de riyazet uygulamalarına göre 
gerçekleştirmektedir.  
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أخِرجــوا أنفســكم اليــوم تجــزون عــذاب الهــون بمــا كنتــم تقولــون علــى 
الّل غيــر الحــق وكنتــم عــن آياتــه تســتكبرون. ولقــد جئتمونــا فــردى كمــا 

خلقناكــم أول مــرة وتركتــم مــا خولناكــم وراء ظهوركــم﴾. 

قالــوا: وال يجــوز أن تكــون النفــس نظامــا متولّــدا مــن امتــزاج األخــاط 
علــى ضــرب مــن االعتــدال. فــإن أحدنا متى اقتنى صنوف الحكم، وارتاض 
بتقويــم اآلداب، واشــتهر بأصالــة الــرأي، ثــم اختــل مــزاج بدنــه فلــم يصلــح 
لشــيء منهــا، فإنهــا متــى عولــج بمــا يزيــل عنــه الغشــية واإلغمــاء والدهشــة 
والجنــون، لُصودفــت علومــه وآدابــه وتيقــظ رأيــه ثابتــة علــى حاالتهــا، ولــم 

تحوجــه شــؤونها إلــى رياضــة متجــددة أو تكاليــف فــي الطلبــة. 

الراجــح  كالعقــل  فضيلتهــا-  لكانــت  لنظــام  كانــت صــورة  أنهــا  ولــو 
ــي  ــرأي المتيقــظ- جــودة لنظامهــا وأضــداد هــذه المعان والفهــم الذكــي وال
رداءة لنظامهــا. فيكــون ذات النظــام حامــا لجــودة النظــام، وزوال النظــام 

حامــا لــرداءة النظــام. وهــذا ظاهــر االختــال. 

قالــوا: ولــو أن األنفــس النطقيــة كانــت فــي الحقيقــة نظامــا معتــدال، لمــا 
صلحــت أن توجــد فــي شــيء مــن حاالتهــا مســتعصية علــى البــدن أو مخالفة 
لمنــاه؛ ولمــا أمكنهــا أن تكــون متكاملــة بالحكمــة ومتحليــة بالفضيلــة؛ ولمــا 
وجــدت فــي شــيء مــن حاالتهــا مترئســة علــى البــدن ومتصرفــة بالتدبيــر 
عليــه؛ ولمــا قــدرت علــى منــع البــدن عــن كثيــر مــن محجوباتــه وأن تجذبــه 
بالقمــع إلــى ضــد شــهواته. وقــد وجدناهــا تفعــل ذلــك، تــارة بحســب صناعــة 

الطــب، وطــورا بحســب صناعــة الرياضــة. 
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Onlar devamında şöyle demişlerdir: Eğer bizim aklî malumatları tah-
sil etmemiz hisseden ruha bağlı olsaydı tikeller (cüz’iyyât) hakkındaki 
olan kesin bilgimiz, tümeller (külliyyât) hakkındaki kesin bilgimizden 
daha güçlü olurdu. Çünkü duyu ne zaman, örneğin bir insan gibi tikel 
bir bireyi tahkik etmek için ona yönelse, onu tamamiyle tetkik edip 
bilmesi imkânı, mesela bir ordu gibi tümel bir anlama yönelip tahkik 
etmesi ve tamamiyle bilmesi imkânından çok daha kuvvetlidir. Hâlbuki 
biz aklî bilgilerde (ma’kûlât) durumun böyle olmadığını, aksine bunun 
zıddı bir durumun söz konusu olduğunu görmekteyiz. Çünkü bizim, 
“aynı şeye eşit olan şeyler birbirlerine de eşittirler” hususundaki bilgi-
mizin kesinliği –ki bu, tümel bir ma’kuldur- bizim, “işaret ettiğimiz 
şu çizgiye eşit olan bu çizgiler aynı zamanda birbirlerine de eşittirler” 
hususundaki bilgimizin kesinliğinden çok daha güçlüdür. 

 Metafizikçi filozoflar sözlerini şöyle sürdürmüşlerdir: Eğer bizim, 
hisseden ruh dışında varlıkların hakikatlerini bilme gücümüz olmasay-
dı, o zaman, güçlü olan kesin akledilebilirler (makûlât), onun, zayıf 
olanları tasavvur etmekten aciz duruma gelmesine sebep olurdu. Çün-
kü son derece güzel olan, duyular ile algılanabilen (mahsûs) bir şey bi-
zim, kendisinden daha az güzellikte olan şeyleri güzel olarak görmeye 
kudretsiz olmamız sonucunu doğurmakta ve son derece tatlı olan bir 
şey de bizim, kendisinden daha az tatlı olan bir şeyin tadını almamızı 
engellemektedir. Hâlbuki biz durumun böyle olmadığını, aksine bu-
nun tam zıddı bir durumun söz konusu olduğunu görmekteyiz. Çünkü 
güçlü aklî, tasavvur edilen şeyler bizim, kendisinden daha az güçlü olan 
şeyleri tasavvur etmeye güç kazanmamıza sebep olmaktadır. O halde 
aklî sûretlerin mahalli bizâtihî hissî mevhûmların da mahalli değildir. 
Aksine o, cismânî olmayan, başka bir cevherdir. 
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قالــوا: ولــو أن تحصيلنــا المعالــم العقليــة كان متعلقــا بالــروح الحســية، 
لــكان يقيننــا بجزئياتهــا أقــوى مــن يقيننــا بكلياتهــا؛ فــإن الحاســة متــى اتجهت 
إلــى تحقيــق الشــخص ]103ب[ الجــزوي- كاإلنســان الواحــد مثــا- كان 
تمكنهــا مــن اســتقصائه فــي المعرفــة أبلــغ منــه إذا اتجهــت إلــى تحقيــق 
المعنــى الكلــي- كالجنــد الواحــد مثــا. ولســنا نجــد األمــر فــي المعقــوالت 
علــى هــذه الصــورة بــل نجــده علــى الضــد منهــا. فــإن يقيننــا بــأن المســاوية 
ــأن هــذه  ــا ب للشــيء الواحــد متســاوية- وهــو معقــول كلــي- أبلــغ مــن يقينن

الخطــوط المســاوية لهــذا الخــط المشــار إليــه متســاوية. 

قالــوا: ولــو لــم تكــن فينــا مــن قــوة العرفــان بحقائــق الموجــودات إال 
ــة يكســبها العجــز  ــا قــوي مــن المعقــوالت اليقيني ــكان م ــروح الحســية، ل ال
ــا  عــن تصــّور مــا ضعــف منهــا؛ فــإن المحســوس الفائــق فــي الحســن يورثن
الضعــف عــن استحســان مــا هــو دونــه فــي الحســن، والطعــم البالــغ فــي 
الحــاوة.  فــي  دونــه  هــو  مــا  اســتحاء  عــن  المــذاق  يضعــف  الحــاوة 
ــإن األقــوى مــن  ــه. ف ــل نجــده علــى الضــد من ولســنا نجــد األمــر كذلــك، ب
المتصــورات العقليــة يكســبنا فضــل القــوة علــى تصــور مــا هــو دونــه. فــإًذا 
ليــس محــل الصــور العقليــة هــو بعينــه محــل الموهومــات الحســية لكنــه 

جوهــر آخــر ]غيــر[ جســماني. 
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ON SEKİZİNCİ BÖLÜM

[MELEKLİK VE HAYVANLIK ARASINDA]

Şüphe götürmez bir gerçektir ki akleden nefsin bilme (âlime) gü-
cüne göre en iyi hali, inançlarındaki kesin bilginin doğruluğunu araş-
tırmasıdır. Yapma (âmile) gücüne göre onun en iyi hali ise istedikle-
rindeki hakiki güzelliği araştırmasıdır. İnandığı şeyin doğruluğuyla ve 
istediği şeyin güzelliğiyle sevinç duymayan her nefis, hayvânî (behîmî) 
bir yapıya sahiptir. İnançlarında doğru yerine yalandan hoşlanan ve 
istediklerinde iyi olanın aksine kötü olandan hoşnutluk duyan her 
nefis de vahşî (sebu‘î) bir yapıya sahiptir. Bütün inandıklarında kesin 
doğrunun sevdalısı olan ve istedikleri her şeyde gerçek güzelliğin pe-
şinden koşan nefis ise melekî bir yapıya sahiptir. Durumların sürekli 
değişmesine maruz kalan nefis ise böylece, bazı koşullarda doğruyu, 
iyiyi tercih ederken, bazı koşullarda ise yalan ve kötüden hoşnutluk 
duymaktadır ki bu da beşerî bir yapıya sahip olan nefistir.

Hiç kuşku yok ki vahşî mertebe ile melekî mertebe tamamen bir-
birinin karşıtı olan iki uç noktayı temsil etmektedirler. Beşerî mertebe 
ve hayvânî mertebe ise ikisinin arasında kalmaktadır. Ancak beşerî 
mertebe melekî mertebeye, hayvânî mertebeden daha yakındır. Hay-
vânî mertebe de beşerî mertebeye, vahşî mertebeden daha yakındır. 
Dolayısıyla akleden nefsin mertebelerinin en alçağı vahşî mertebe; en 
üstünü de melekî mertebedir. Şimdi bizim bu dört mertebeden her 
birinin sûretini tasvir etmemiz gerekmektedir. Bu nedenle biz diyoruz 
ki:

Melekî mertebede insan öyle bir hâlet içerisindedir ki Allah’ın 
kendisine nimet olarak vermiş olduğu sahih akıl, Allah’ın kendisi-
ne ihsân etmiş olduğu sağlam görüş; Allah’ın kendisini halis hikme-
ti ayırt etme ve doğru bilgisini artırma hususunda başarılı kılması;  
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الفصل الثامن عشر 

ليــس يُشــك أن أفضــل حــاالت النفــس الناطقــة بحســب قوتهــا العالمــة 
بحســب  حاالتهــا  وأفضــل  معتقداتهــا  فــي  اليقيــن  لصــدق  التحــري  هــو 
قوتهــا العاملــة هــو التحــري للجميــل الحقيقــي فــي مطلوباتهــا. وأيمــا نفــس 
لــم تكــن مهتشــة للصــدق فيمــا تعتقــده، وال للجميــل فيمــا تطلبــه، فهــي 
ــة الســوس. وأيمــا نفــس كانــت مســتروحة فــي معتقداتهــا إلــى  نفــس بهيمي
الكــذب دون الصــدق وفــي مطلوباتهــا إلــى القبيــح دون الجميــل، فهــي 
ــع  نفــس ســبعية الســوس. وأمــا المســتحبة للصــدق وفــي اليقينــي فــي جمي
معتقداتهــا، وللجمــال الحقيقــي فــي عامــة مطلوباتهــا فهــي نفــس ملكيــة 
الســوس. وأمــا المعترضــة لتقّلــب األحــوال عليهــا، ]104أ[ فتكــون مؤثــرة 
للصــدق وللجميــل فــي بعــض األحــوال ومســتروحة إلــى الكــذب والقبيــح 

فــي بعضهــا، فهــي نفــس بشــرية الســوس. 

وليــس يُشــك أن الرتبــة الســبعية والرتبــة الملكيــة تتعانــدان فــي النهايــة، 
الرتبــة  أن  إال  بينهمــا؛  متوســطان  البهيميــة  والرتبــة  البشــرية  الرتبــة  وأن 
ــة أقــرب  ــة البهيمي ــة، والرتب ــة البهيمي ــة مــن الرتب البشــرية اقــرب الــي الملكي
إلــى البشــرية مــن الرتبــة الســبعية. فــإن أخــس مراتــب النفــس النطقيــة هــي 
الرتبــة الســبعية، وأشــرف مراتبهــا هــي الرتبــة الملكيــة. ونحــن جــدراء بــأن 

نصــف صــورة كل واحــدة مــن المراتــب األربعــة فنقــول: 

يكــون مســرورا  بحالــة  اإلنســان  يوجــد  أن  فهــي  الملكيــة  الرتبــة  أّمــا 
ــل  ــرأي األصي ــه مــن ال ــض ل ــح، وقّي ــه مــن العقــل الصحي بمــا أنعــم الّل علي
الصادقــة؛ للمعالــم  واالســتغراز  الخالصــة  للحكــم  التمييــز  مــن   ووفقــه 

5

10

15

20



│162 ON SEKİZİNCİ BÖLÜM - Sonsuzluk Peşinde

rûhâniyetiyle aşağı ve yüce (süflî ve ulvî) âlemde yükselmek için aldığı 
mânevî destek, bu iki âlemdeki ilâhî yönetim ve gerçek düzeni tanıma; 
altın, gümüş, misk, anber, kadın ve uşak gibi şeylerden haz almaktan 
uzak kalmasını temin etmek için bu iki âlemin her tarafında aklının 
seyahat etmesi ve fikrinin, bu iki âlemin güzelliğinde gezinme bahti-
yarlığının kendisine verilmesiyle sevinç içerisinde (mesrûr) olur. Hatta 
zâtı, yüce âleme erişme isteğiyle yanıp tutuşur ve ebediyen var olmak ile 
müjdelenmiş olma ümidine aşk ile bağlanır.

Böylece o, yalnızca Allah’ın dostluğuna itimad eder, yalnızca Allah’ın 
sevdiği fiili yapar ve yalnızca Allah tarafından kendisi üzerine bol bol 
akan kerametler ile yani dualarına icabet edilmekle, gaybe ait hakikat-
lere (muğayyebât) muttali olmakla, muhtelif afetlere maruz kalmaktan 
güvende olmakla ve çeşitli bereketlerin inmesini istemekle mutmain 
olur. Böylelikle onun nefsi Allah ile çok yakın irtibatından dolayı halis 
akıl ve tertemiz ruh haline gelir, melekler onu severler ve mütemadi-
yen ona yardım etmeyi sürdürürler. O, meleklerden gelen bu yardıma 
itimad eder ve onlar ile olan sağlam irtibatına güven duyar. O, dünya 
hallerinin kendisi üzerinde bir ağırlık gibi olduğunu ve kendisi için im-
renilmeyecek şeyler olduğunu görür ve bundan dolayı süflî âlemden 
ulvî aleme, hissî alemden aklî aleme, cismânî âlemden rûhânî âleme ve 
geçici âlemden ebedî âleme göç etmeyi arzular. İşte bu, insan cevheri 
için gerçek bir yetkinliktedir. Nitekim Allah-u Teâlâ şöyle buyurmuş-
tur: “Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka 
güzel bir hayat ile yaşatırız ve mükâfatlarını, elbette yapmakta oldukları-
nın en güzeli ile veririz.”41    

Melekî mertebenin zıddı olan vahşî mertebede ise insan ken-
dini beğenmiş, hevasının peşinden gitmeye düşkün, dinin hü-
kümlerine boyun eğmeyecek kadar kibirli, hakkın karşısında 
olanı tercih eden, dünyanın zînetlerine düşkünlüğünden dola-
yı âhiret nimetlerinden yüz çevirmiş bir hâlet içerisinde bulunur. 
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والعلــو،  الســفل  عاَلمــي  علــى  بروحانيتــه  االســتعاء  مــن  بــه  أيّــد  ومــا   
واإلحاطــة بمــا فيهمــا مــن التدبيــر اإللهــي والنظــام الحقيقــي؛ ومــا أُوتيــه مــن 
الغبطــة بســياحة عقلــه فيهمــا و بجــوال فكــره فــي زهراتهمــا شــاغا لــه عــن 
االلتــذاذ بالذهــب والفضــة والمســك والعنبــر والنســاء والغلمــان. بــل يصيــر 
ذاتــه مشــغوفا بطلــب الخلــوص إلــى العالــم العلــوي، وعاشــقا لمــا استبشــر 

بــه مــن البقــاء األبــدي. 

فا يركن إال إلى مواالة الّل تعالى وال يفعل إال ما أحبه الّل، وال يطمئن 
إال إلــى الكرامــات الــداّرة عليــه مــن الّل – أعنــي بــه االســتجابة للدعــوات، 
واالســتنزال  اآلفــات،  لعــوارض  واألمــن  المغيبــات  علــى  واالطــاع 
لصنــوف البــركات. فتصيــر نفســه لفــرط االتصــال بــه عقــا خالصــا وروحــا 
صافيــة، فتســتحبه المائكــة وتُِمــده بــدوام المعونــة؛ فيتحقــق ذلــك منهــم 
ــده  ــاه كالمســتثقل عن ــق بمــا اســتحكم مــن وصالهــم. فيــرى أحــوال دني ويث
وكالمســتبغض لديــه، فيتمنــى االنتقــال مــن ]103ب[ العالــم الســفلي إلــى 
العالــم العلــوي، بــل مــن العالــم الحســي إلــى العالــم العقلــي، بــل مــن العالــم 
ــم  ــي إلــى العال ــم االنتقال ــن العال ــل م ــي، ب ــم الروحان ــى العال الجســماني إل
األبــدي. وذلــك هــو الكمــال الحقيقــي للجوهــر اإلنســي. وقــد قــال الّل 
تعالــى  : ﴿مــن عمــل صالحــا مــن ذكــر أو أنثــى وهــو مؤمــن فلنحيينــه حيــاة 

طيبــة ولنجزينهــم أجرهــم بأحســن مــا كانــوا يعملــون﴾. 

وأّمــا الرتبــة المعانــدة لهــا وهــي الســبعية فهــي أن يوجــد اإلنســان ُمعَجبــا 
ــراً  بنفســه، مولعــا بمتابعــة هــواه متعظمــا عــن االنقيــاد ألحــكام الديــن، مؤث
للعنــاد عــن الحــق، مستأيســا عــن نعيــم اآلخــرة الســتهتاره بزبــرج دنيــاه. 
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O, kendi yetkinliğinin maskaralıkta, üstünlüğünün ahlaksızlıkta, şerefi-
nin insanları küçük görmede ve mutluluğunun da yaratılanlara egemen 
olmakta olduğunu düşünür. İnsanlara ne kadar kaba, aksi davranır, on-
lara ne kadar zarar verir ve kötülük yaparsa, kanaatine göre bu davra-
nışlar sağlam ve erdemli bir karakterin işaretleridir. Böylece onun nefsi 
sinsi olmaları bakımından kurt ve çaylağa, zararlı olmaları bakımından 
akrebe ve yılana, tehlikeli olmaları bakımından ayı ve domuza, hırsız 
olmaları bakımından da fare ve çekirgeye benzemektedir.

Böylece o, bu hayat tarzına devam eder ve bu hayat tarzını huy 
(hulûk) ve karakter (seciyye) haline getirir. Çünkü âsî şeytanlar onu, bu 
hayat tarzına alıştırırlar ve kibirli, günahkâr insanlar da ona bu husus-
ta yardakçılık yaparlar. Bu nedenle rûhânî varlıkların ona bakışı bizim 
içimizdeki faziletli şahsiyetlerin kurda, çaylağa, çekirgeye ve fareye bakı-
şına benzer olur. Doğrusu bu kimse tek bir adım atabilmesi için kendi-
sine yol gösterici olmayan ve bulunduğu şartlar içerisinde hiçbir şeyden 
güvende olmayan kör ve sağır bir kimse gibi olur. Bu ise insan cevheri 
için gerçek bir bedbahtlıktır. Nitekim Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: 
“Yoksa kötülük işleyenler ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini, inanıp 
iyi ameller işleyen kimseler ile bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hü-
küm veriyorlar!”42    

Hayvanî mertebede ise insan, doğası itibariyle hikmete elverişli de-
ğildir. Fakat o, insanlık değerlerine karşı da değildir. O, yalnızca çoğu 
insanın zâhir bir hayat tarzı üzere olduklarını görür. O, bu hayat tarzına 
alışır ve kendi kurtuluşunun, bu yaşam tarzını arayış içinde olmaya bağ-
lı olduğunu kabul eder. Bunun üzerine o, dünyevî kazançlar elde etmek 
için o insanlara iştirak eder ve ticarî işlemlerde onlar ile yakın ilişkiler 
kurar. Onun tek endişesi yaşamını rahatlık içerisinde sürdürmektir ve o 
kimse âhirette hangi durumlarla karşılaşacağıyla hiç ilgilenmez. Böylece 
o, çabalarıyla dünyasını mamur eder, kötülüğüyle insanlara zarar ver-
mez. O, başarının, kendi izlemiş olduğu yola bağlı olduğunu ve iyiliğin 
de kendine özel hareket tarzı ile elde edilebileceğini düşünür. O kimse 
herkesin peşinden gider, her davetçinin peşine düşer. Bu tür insanlara 
yardım etmek ilahî dinlerin amaçlarından olsa gerektir. 
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ــة،  ــه بالخاعــة وشــرفه باالســتذالل للخليق ــة وبراعت ــه بالمجان ــرى كمال وي
وســعادته بالتغلــب علــى البريــة. ويعتقــد أنــه كلمــا كان أعنــت وأعنــد وأضــر 
بالنــاس وأفســد، كان ذلــك أبلــغ فــي جادتــه و أدّل علــى فضيلتــه. فتصيــر 
نفســه إمــا مشــاكلة للذئــب والحــدأة فــي اختاســهما، وإمــا مناســبة للعقــرب 
والحيــة فــي إضرارهمــا، وإمــا مضاهيــة للــدّب والخنزيــر فــي شــرههما، وإمــا 

مشــابهة للفــأر والجــراد فــي ســرقتهما. 

فيــدوم علــى تلــك الســيرة ويجعلهــا خلقــا وســجية. فتألفــه الشــياطين 
المــردة عليــه ويُمــّده الُعتــاة والَفَســَقة فيــه. ويصيــر نظــر الروحانييــن إليــه 
قريــب الشــبه مــن نظــر أفاضلنــا إلــى الذئــب والحــدأة والجــراد والفــأر. بــل 
يصيــر كاألصــم األعمــى الــذي ال يهتــدي لُمِضّيــه قدمــا وال يأمــن شــيئا مــن 
ــه. وذلــك الشــقاء الحقيقــي للجوهــر اإلنســي. وقــد قــال الّل تعالــى:  حاالت
﴿ أم حســب الذيــن اجترحــوا الســيئات أن نجعلهــم كالذيــن آمنــوا وعملــوا 

الصالحــات ســواء محياهــم ومماتهــم ســاء مــا يحكمــون﴾. 

وأّمــا الرتبــة البهيميــة فهــي أن يوجــد اإلنســان فــي طباعــه غيــر مــؤات 
ــد للفضائــل اإلنســية لكــن يــرى جمهــور النــاس علــى  للحكمــة، وال بمعان
ســيرة ظاهرة، فيعتادها ويرى نجاته مقرونة بتعاطيها. ثم ]105أ[ يشــاركهم 
فــي المكاســب الدنيويــة ويابســهم فــي المهــن المعامليــة، ويكــون متجــردا 
لتســوية معاشــه غيــر مهتــّم لشــيء مــن أحــوال معــاده. فيعمــر دنيــاه بســعيه وال 
يــؤذي الخلــق بخبثــه ويــرى الفــوز مقرونــا بمــا هــو عليــه مــن أنحائــه والخيــر 
مجتلبــا مــن خــاص مصارفــه. ويكــون تابعــا لــكل ناطــق ومجيبــا لــكل داع 
وبالحــري أن تكــون الشــرائع اإللهيــة مقصوداتهــا معاضــدة هــذا الصنــف 

مــن الخليقــة. 
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Beşerî mertebede ise insan fazileti seven, hikmetin şerefini bilen, onu 
elde etmeye meyleden ve şiddetli bir tutkuyla tahsil etmeye çalışan bir 
hâlet içerisinde olur. Fakat bu kimse zorunlu bir meşguliyet ile veya 
kendisine arız olan bir hastalık ile karşı karşıya gelebilir ve böylece nef-
sini eğitme hususunda engellenmiş, gayretini terbiye etme hususunda 
kösteklenmiş olabilir. Hatta bu kimsenin temyiz gücü çıldırmak, şeh-
vet, korku ve acı gibi başına gelen ızdıraplarla ve kendisine ilişen arıza-
larla normal işleyişinden sapmış bile olabilir. Bununla birlikte eğer o, 
noksanlığını gidermeye ve önündeki engelleri ortadan kaldırmaya güç 
yetirebilirse, kâmil bir insan olma hususunda başarılı olabilir ve gerçek 
serveti elde edebilir.   

Akleden nefsin mertebeleri işte bu dört sınıftan ibarettir. Hiç kuşku 
yok ki Allah (c.c.), bazen onurlandırmak ve ikramda bulunmak; bazen 
karşılık ve mükâfat olarak; bazen kulunu iyi olan şeylerle (hayrât) karşı 
karşıya getirmek; bazen de denemek ve imtihan etmek için kullarına 
nimet verebilir. Dolayısıyla, Allah’ın nimetlerinden melekî nefislere 
ulaşanlar birinci sınıfa,   beşerî nefislere ulaşanlar ikinci sınıfa, hayvânî 
nefislere ulaşanlar üçüncü sınıfa, vahşî nefislere ulaşanlar ise dördüncü 
sınıfa ait olacaktır. Aynı şekilde bu nefislerin âhiretteki mertebelerinin, 
rûhânî varlıklar tarafından biliniyor olması ve insan türünden sahipleri 
için hazırlanmış olması gerekir. Allah kullarının hallerinden haberdar-
dır ve onları görmektedir.
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ــاً  وأّمــا الرتبــة البشــرية فهــي أن يوجــد اإلنســان مســتحباً للفضيلــة موقن
بشــرف الحكمــة، مائــا إلــى اقتنائهــا، شــديَد الحــرص علــى تحصيلهــا، إال 
أنــه يبتلــى بشــغل ضــروري أو بعــارض مرضــي، فيعــاق عــن رياضــة نفســه 
ويقتصــر عــن تهذيــب مســاعيه. بــل تصيــر قــوة التمييــز بــه مصروفــة عــن 
جهتهــا باالنفعــاالت الحادثــة واألعــراض الطائــرة- أعنــي كالجــن والشــبق 
والخــوف والوجــع. ولــو أنــه تمكــن مــن جبــران نقصــه وإماطــة عوائقــه، 

ــا.  ــه ذخــرا حقيقي ــه كمــاال إنســيا واكتســب ب الســتعقب ب

وإذا كانــت مراتــب األنفــس النطقيــة محصــورة فــي هــذه األربــع، ثــم لــم 
يُشــك أن لّل جــل جالــه قــد ينعــم عبــاده، تــارة بحســب التشــريف واإلكــرام 
وتــارة بحســب المجــازاة والمثوبــة، وتــارة بحســب التعريــض للخيــرات، 
وتــارة بحســب البلــوى واالمتحــان، فبالحــري أن يكــون الواصل من نعم الّل 
إلــى األنفــس الملكيــة مــن الصنــف األّول، والواصــل الــى األنفــس اإلنســّية 
مــن الصنــف الثانــي، والواصــل الــى األنفــس ]البهيمّيــة مــن الصنــف الثالــث، 
والواصــل إلــى األنفــس[ الســبعّية مــن الصنــف الرابــع، وأن تكــون درجاتهــا 
ة ألربابهــا مــن اآلدمييــن. والّل  فــي اآلخــرة معلومــة عنــد الروحانييــن، ُمعــدَّ

بأحــوال عبــاده خبيــر بصيــر.
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ON DOKUZUNCU BÖLÜM 

[AHİRET HAYATI HAKKINDA FARKLI TELAKKİLER]

Hiç kimse yoktur ki Yaratıcı’yı kabul etsin de ebedî mükâfatı kabul 
etmesin. Onu inkâr edenler, yalnızca, ibadet kuralları kendilerine ağır 
gelen ve inançlı insanlardan ayrılan kirli materyalistler (dehriyye) dir. 
Fakat onlar sapkınlıklarını herhangi bir delile dayandırmamakta, aksine 
iddialarında karmakarışık bir yol izlemektedirler. Nitekim Allah (c.c.), 
onları şu ifadelerle zikretmektedir: “Dediler ki: Hayat ancak bu dünya-
da yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helâk eder. Bu 
hususta onların hiçbir bilgisi de yoktur. Onlar sadece zanna göre hüküm 
veriyorlar.”43

Mükâfatın (sevâb) gerekli olduğunu kabul edenler arasında ise onun 
mahiyeti hususunda büyük bir ihtilaf ortaya çıkmıştır. Bir grup filozof 
–ki onlar Stoacılar (Revâkiyyîn) diye bilinmektedir- bu konu hakkında 
ruh ve bedenlerin göç ettiğini (tenâsüh) ileri sürmüşlerdir. Onlar, kötü 
nefislerin, hayvanların ve böceklerin şekline bürüneceğini ve böylece 
kötülükleri nispetinde kendilerine alçaklık ve rezilliğin iltihak edeceği-
ni iddia etmişlerdir. Daha sonra ise onların, insan yapısına geri döne-
ceklerini, doğruluk ve dürüstlüğü benimseyeceklerini ve böylece kesin 
kurtuluşu elde edeceklerini ve üst âlem için münasip olacaklarını iddia 
etmişlerdir.

Daha sonra ise, Aristocular (el-Meşşâiyyîn) olarak bilinen başka 
bir grup filozof Stoacılar’a karşı çıkmışlardır. Onlar, bu âlemin, oldu-
ğu sûreti üzere, ebedî olarak bâkî kalacağını söylemişlerdir. Yine on-
lar, akleden nefisler için mükâfat ve cezalandırmanın olacağını tasdik 
etmişler ve fakat bedenlerin yeniden hayat bulacağını [cismânî haşr] 
inkar etmişlerdir. Onlar, birisi öldüğü zaman o kişinin kıyâmetinin 
koptuğuna, sonra eğer bu kimse mutluluğu kazanmış (saîd) ise onun 
rûhânî nefsinin yüce âleme erişeceğine, yok eğer mutsuzluğu hak et-
miş (şakî) ise onun karışık cismânî nefsinin aşağı âlemde kapana kı-
sılmış halde kalacağına inanırlar. Onlar, meleklerin, hakikatte o âleme 
erişen sağlam (kavîm) nefisler olduklarına ve şeytanların ise hakikatte  
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الفصل التاسع عشر 

ليــس أحــد ممــن أقــر بالصانــع جــل جالــه إال وهــو يقر بالثــواب األبدي. 
ــادة وانســلخوا  ــل العب ــن اســتثقلوا ُمثُ ــة، الذي وإنمــا يجحــده أوســاخ الدهري
عــن أهــل الملــة. ولــم يســندوا ضالتهــم إلــى حجــة بــل ســلكوا فــي دعواهــم 
]105ب[ مســلك الحيــرة، كمــا قــد ذكرهــم الّل بقولــه: ﴿وقالــوا مــا هــي إال 

حياتنــا الدنيــا نمــوت ونحيــا ومــا يهلكنــا إال الدهــر ومــا لهــم بذلــك مــن علــم 
إن هــم إال  يظنــون﴾.

فأّمــا صــورة الثــواب فقــد وقــع فيــه بيــن المقريــن بوجوبه اختــاف عظيم، 
فــإن فرقــة مــن الفاســفة- وهــم المعورفــون بالرواقييــن- قالــوا فيــه بتناســخ 
األرواح واألجســاد. وادعــوا أن أنفــس األشــرار تلبــس بأشــباح البهائــم 
والحشــرات، فتلحقهــا المذلــة والهــوان علــى قــدر شــرارتهم. ثــم تعــود 
إلــى الهيــكل اإلنســية، وتُؤِثــر الســداد واالســتقامة، تتخلــص علــى اإلطــاق 

وتصلــح للعالــم العلــوي.

ببقــاء  وقالــوا  هــؤالء،  ناقضــوا  بالمشــائين  يُعرفــون  منهــم  فرقــة  ثــم 
علــى  والعقــاب  الثــواب  وأثبتــوا  صورتــه.  علــى  أبــداً  العالــم  هــذا 
مــات  مــن  أن  واعتقــدوا  األجســاد.  بعــث  وأنكــروا  النواطــق،  النفــوس 
الروحانيــة  نفســه  فقــد خلصــت  إن كان ســعيدا  ثــم  قيامتــه،  قامــت  فقــد 
الجســدانية  نفســه  ارتبكــت  فقــد  شــقيا  كان  وإن  العلــوي،  العالــم  إلــى 
المختلطــة فــي العالــم الســفلي؛ وأن المائكــة فــي الحقيقــة هــي األنفــس 
الحقيقــة  فــي  الشــياطين  وأن  العالــم،  ذلــك  فــي  الحاصلــة   القويمــة 
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bu âlemde gizlenen âsi nefisler olduklarına inanırlar.  

Mecûsîlerin, Dualistlerin (es-Seneviyye), Yahudilerin ve Hristiyan-
ların iddialarını ise biz el-İrşâd li’tashîhi’l-i‘tikâd adlı eserimizde bütün 
yönleriyle anlattık. Hindistan halkına gelince, onların çoğu arasında 
egemen olan görüşe göre bedenler ne zaman ateşin içinde yakılsa onla-
rın ruhları rezalet ve alçaklıktan kurtulur.

Müslümanların ileri sürdüğü görüş ise yeniden dirilme (ba‘s), hesap 
gününden sonra dağıtılma (neşr), cennet ve cehennemi kabul etmek-
tir. Bununla birlikte onlardan Mu’tezile diye bilinen bir grup, akleden 
nefislerin gerçekte bir mevcudiyetlerinin olmadığını ve fakat filozof ge-
çinenlerin, aklî düzeyi basit olan insanları onlarla korkuttuğunu iddia 
etmektedir. [İleri sürdüklerine göre] insan, bizim müşahede ettiğimiz, 
mevcut olan yapıdan başka bir şey değildir ve hayat, Allah’ın kendi irâ-
desiyle bu yapının içine yerleştirdiği bir arazdır. Ölüm hayatın zıttıdır 
ve o nerede arız olursa, onun gelişiyle hayat ortadan kalkar. Ne zaman 
bedenin yapısı yok olur ve onun uzuvları ayrılırsa, o zaman beden, ne 
hayatın ne de ölümün kendi içerisinde bulunması için elverişli olur. 
Çünkü bunların her ikisini sıra ile kabul eden şey, onları bünyesine ka-
bul eden (mudâf ) bedendir ve beden ne zaman hayatın kendi içerisine 
girmesine elverişsiz bir hâlet içerisinde olursa aynı zamanda ölümün de 
kendi içerisine girmesi için elverişsiz olur. Fakat Allah (c.c.), bedenin 
uzuvlarını âhiret hayatında (fi’n-neş’eti’l-âhira) toplayacak ve hayatın 
kendi içerisine girmesine elverişli bir oluşum meydana getirecektir. 
Sonra ise beden içerisinde hayatı yaratacaktır…44 ve öyle bir şekilde 
yaratacaktır ki kişi dünyadayken işlediği amelleri bilecektir. Allah (c.c.) 
onu, işlediği bu fiilleri için hesaba çekecek ve sonrasında ise onu ya 
cennete ya da cehenneme sevk edecektir. 

İslam ehlinin çoğunluğuna, yani Ehl-i Rey, Ehl-i Hadîs, Şîa ve 
Hâricîler’e gelince, onların bu konulardaki görüşlerini özetlediğimiz-
de ve isabet ettikleri görüşleri incelediğimizde şunu görüyoruz: Onlar 
hakîkatte insan ruhlarını ölüm meleğinin aldığına inanmaktadırlar. 
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هي األنفس  المتمردة المحتجبة بهذا العالم.

وأّمــا دعــوى المجــوس، ودعــوى الثنويــة، ودعــوى اليهــود، ودعــوى 
النصــارى، فقــد اســتقصينا ذكرهــا فــي كتابنــا الملقــب ب“اإلرشــاد لتصحيح 
االعتقــاد”. فأمــا جيــل الهنــد فالغالــب علــى دهمائهــم أن األجســاد متــى 

ــة والهــوان. ــران فقــد تخلصــت األرواح عــن المذلّ حرقــت بالني

وأّمــا الــذي يديــن بــه أهــل اإلســام فهــو القــول بالبعــث والنشــور والجنــة 
ــة تدعــي أن النفــوس النواطــق  ــار. إال أن طائفــة منهــم تُعــرف بالمعتزل والن
ليــس لهــا وجــود فــي الحقيقــة، لكــن المتفلســفين يهّولــون بهــا علــى العقــول 
العاميــة؛ وأنــه ليــس اإلنســان إال مــا نشــاهده مــن التركيــب القائــم، ]106أ[ 
وأن الحيــاة عــرض أحلــه الّل  بإرادتــه فيــه؛ وأن المــوت مضــاد للحيــاة، 
وهــو أينمــا عــرض يــزول بحلولــه الحيــاة؛ وأن تركيــب البــدن  مهمــا انتقــض 
وتفرقــت أوصالــه، فإنــه ليــس يصلــح حينئــذ ألن توجــد فيــه الحيــاة أو 
المــوت، فــإن القابــل لهمــا علــى التعاقــب هــو البــدن المضــاف، ومتــى صــار 
فــي حالــة لــم يصلــح ألن يحــل بــه الحيــاة، لــم يصلــح ألن يحــل بــه المــوت؛ 
وأن الّل جــل جالــه يجمــع أجــزاء البــدن فــي النشــأة اآلخــرة، ويؤلفهــا تأليفــا 
صالحــا لحلــول الحيــاة، ثــم يخلــق فيــه الحيــاة ] [ حيــث علــم مــا قدمــه مــن 
ــة وإمــا إلــى  ــى الجن ــم ينقلهــا إمــا إل ــه، ث ــا، ويحاســبه علي ــه  فــي الدني أعمال

النــار.

وأّمــا جمهــور أهــل اإلســام- أعنــي أصحاب الــرأي وأصحاب الحديث 
والشــيعة والخــوارج- فإنــا متــى لخصنــا مذهبهــم فيــه وفّتشــنا عــن صوابــه، 
 وجدناهــم فــي الحقيقــة يعتقــدون أن األرواح البشــرية يتوفاها ملك الموت،
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Eğer ruhlar bedenlerin içerisindeyken iman-ı sadık ile salih ameller iş-
lemişlerse o zaman, bedenlerden ayrıldıklarında rahmet melekleriyle 
birlikte, çeşitli onur ve payeler (kerâme) içerisinde olmaktan mutluluk 
duyarlar. Onların mutluluk duyması, bölünmüş bedenî formlar (eşbâh) 
halinde, hatta hükümdarın yüceliği altında dizilmiş seçkin mertebelere 
göre olur. Fakat eğer onlar bedenlerin içerisindeyken küfür içerisinde bu-
lunarak ve kötü ameller işleyerek günaha bulaşmışlarsa ta kıyâmete kadar 
çeşitli azaplara maruz kalarak berbat bir hal içerisinde olacaklardır. Son-
rasında ise âhiret hayatında bedenlerine geri döneceklerdir.                                            

Müslümanlara göre kıyâmetin kopması için gerekli olan şartların ilki, 
ölümün hepsini kapsaması için canlıların ruhlarına (sûret) üflenmesidir. 
Sonra ise yoğunluk (kesâfe) hâletinden incelik (letâfe) hâletine dönüşme-
si için yeryüzünde bir sarsıntı meydana gelir. Sertliğine rağmen dağlar, 
tıpkı bulutlar gibi gezinir veya yeryüzü ve su üzerindeki alevlenmiş sıcak 
havaya benzer hale dönüşür. Ta ki denizler kaynayıp taşana ve yeryüzü, 
buharların yayılmasıyla sarsılana kadar. Sonra ise Allah’ın kudretiyle, yedi 
göğün, hali üzere olduğu dairesel hareketi sona erdirilir ve mü’minlerin 
müjdelenmiş olduğu Allah’ın cennetindeki ebedi mükâfata benzer bir 
hale dönüştürülür. Daha sonra ise insanların amelleri, indirilen kitapla-
rın temel prensiplerine arz edilerek insanlar, sorgulanacakları geniş bir 
alanda toplanır. Bu, onların elde ettikleri güzel amelleri (hasenât) veya 
işlemiş oldukları kötü amelleri (seyyiât) açıkça gösterecek şekilde gerçek-
leşir ve onların sürmüş oldukları hayatın herhangi bir bölümünün gizli 
kalması mümkün değildir. Onlardan her biri, kendisine indirilmiş olan 
Allah’ın kitabına göre nefsinin hesabını verecektir. Kimin amelleri kita-
bın muhtevasına uygun bulunursa onun kitabı sağ tarafından verilecek 
ve sırtının arkasından atılmayacaktır. Onun hesabı zevkli, keyif veri-
ci olacak ve amellerinin belli bir ağırlığı ve kıymeti olacaktır. O, ebedî 
mükâfat ile müjdelenecek ve daha sonra kendisine vaat edilen cennet 
nimetlerine sevk edilecektir.  Fakat kimin de amelleri bunun zıddına bu-
lunursa tehdit edilmiş olduğu cehennem azabıyla [cezalandırılacaktır]. 
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 وأنهــا متــى فارقــت أجســادها وكانــت تــؤدي فــي قوالبهــا أعمــاال صالحــة 
مــع اإليمــان الصــادق، فإنهــا تستســعد مــع مائكــة  الرحمــة بأنــواع الكرامــة، 
فيكــون استســعادهم بحســب األشــباح المنقســمة، بــل بحســب المراتــب 
المســتخلصة كالمنظوميــن مــن تحــت عــز الملــك؛ ومتــى كانــت مرتكبــة فــي 
قوالبهــا الكفــر واألعمــال الســيئة، فإنهــا تشــقى إلــى القيامــة بأنــواع العقوبــة؛ 

ثــم إنهــا فــي النشــأة اآلخــرة تُعــاد إلــى  األجســاد.

ليعمهــم  فــي صــورة األحيــاء  النفــخ  هــو  القيامــة  أشــراط  ابتــداء  وأن 
ــة  ــة فــي األرض ليســتحيل بهــا عــن حــال الكثاف ــوع الرجف ــم وق المــوت، ث
إلــى حــال اللطافــة، حتــى أن الجبــال مــع صابتهــا تســير ســير الســحاب أو 
تصيــر شــبيها بهــواء مشــتعل  الحــرارة علــى األرض والمــاء، حتــى أن البحــار 
تصيــر مســجورة، واألرض بســطوع البخــار متزلزلــة. ثــم تطــوى الســموات 
الســبع عمــا هــي عليــه مــن التحــرك الــدوري بقــدرة الّل تعالــى، وتنقــل إلــى 
ــر بــه المؤمنــون مــن الثــواب األبــدي  ]106ب[ الحالــة المشــاكلة ِلمــا بُّشِ

ــة الســاهرة، ويؤاخــذون بعــرض  ــى البقع ــق عل ــة الّل. ويحشــر الخل ــي جن ف
أعمالهــم علــى الكتــب المنزلــة، وتكــون صــورة دالــة علــى مــا اكتســبوه مــن 
حســناتهم أو قارفــوه مــن ســيئاتهم، وال يمكــن كتمــان شــيء مــن ســيرهم. 
ويصيــر كل واحــد منهــم محاِســب نفســه علــى كتــاب الّل المنــزل إليــه. 
فمــن وجــدت أعمالــه موافقــة لمــا فــي ضمنــه، وقــد أوِتَيــه بيمينــه ولــم ينبــذه 
وراء ظهــره، فــإن حســابه يكــون مبهجــا ذا ســرور، ويقــع ألعمالــه وزن 
ومقــدار، ويبشــر بالمثوبــة األبديــة ويســاق إلــى مــا وعــد بــه مــن نعيــم الجنــة. 
د  بــه مــن عــذاب النــار.   ومــن وجــدت أعمالــه بالضــد منــه ]...[ بمــا هــّدِ
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İşte o anda bütün yaratıklar [Kur’ân’ın ifadesiyle] şöyle olacaktır: 
“Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman, Sağdakiler, ne mutlu o sağ-
dakilere! Soldakiler, ne bahtsızdırlar onlar! (Hayırda) önde olanlar, 
(ecirde de) öndedirler. İşte bunlar, (Allah’a) en yakın olanlardır,”45

Çocukların ve küçüklerin âhiretteki mertebeleri ise Kur’ân’ın fa-
ziletli kimseleri kendileriyle müjdelemiş olduğu hizmetlilere, yani 
hurilere çok benzemektedir. Hatta insan nev’inin, diğer türlere de-
ğil de küçük çocuklara özel bir sevgi beslemesinin sebeb-i hikmeti, 
Allah (c.c.)’ın ebedî dünyada onları hizmetliler olarak ikame etmiş 
olması olsa gerektir.

Şu halde ortaya çıkmıştır ki insan doğasındaki süreç üç çıkış 
(nez‘a) şeklini içine almaktadır:

Birincisi, spermin (nutfe) bedenî formlardan çıkması, 

İkincisi, ceninin rahim ve plasentadan çıkması, 

Üçüncüsü ise, ruhun yoğun (kesîf ) bedenden çıkması. 

Birinci çıkış haz almayla ilişkilidir. İkinci çıkış acı çekmeyle iliş-
kilidir. Üçüncü çıkış ise iki kısma ayrılmaktadır: Temiz olan bütün 
ruhların çıkması haz almayla ilişkili, günâhkar olan bütün ruhların 
çıkması ise acı çekmeyle ilişkilidir. 

Buraya kadar anlatılanlar, İslam ehlinin büyük çoğunluğunun 
âhiretin sûreti hakkındaki görüşlerinin özüdür. Bununla birlikte, ya-
pısı, özel sûretleri bakımından âhiret hallerinin gerçekleri, yalnızca 
bizim va’d ve vaîd’e muhatap olduğumuz ölçüde vâkıf olunabilecek 
meselelerdendir. O zaman biz vahyin zâhirini, tutarsız ve imkansız 
olan şeylerden ayrıştırdığımızda ve kendisiyle haber verilen şeyi ge-
çerli ve mümkün olan alana hamlettiğimizde; konusunda muhalif 
iddialara karşı tercih edilmeye değer olduğunu açıkladığımızda; ken-
disiyle çelişenlere karşı imtiyaz sahibi olduğunu takdir ettiğimizde, 
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وعنــده ذلــك يصيــر الخلــق كلهــم ﴿أزواجــا ثاثــة فأصحــاب الميمنــة مــا 
ــا أصحــاب المشــأمة والســابقون  ــة وأصحــاب المشــأمة م أصحــاب الميمن

الســابقون أولئــك المقربــون﴾.

وأمــا الصبيــة واألطفــال فيشــبه أن تكــون مرتبتهــم  فــي اآلخــرة مرتبــة 
الخــدم الذيــن بشــر التنزيــل األفاضــل بهــم أعنــي الحــور العيــن. بــل يشــبه 
أن تكــون الحكمــة فــي اختصــاص النــوع اإلنســي بمحبــة الولــدان الصغــار 
دون مــا ســواه مــن األنــواع األخــر هــو أن يقيمهــم الّل تعالــى فــي دار األبــد 

مقــام الخــدم.

فقد  ظهر أن مجرى الجبلة في اإلنسان متعلق بثاثة نزعات: 

إحداها نزعة النطفة عن األشباح البدنية، 

والثانية نزعة الجنين عن الرحم والمشيمة، 

والثالثة نزعة الروح عن البدن الكثيف. 

فأمــا النزعــة األولــى فمتعلقــة باللــذة؛ وأمــا النزعــة الثانيــة فمتعلقــة باأللم؛ 
وأمــا النزعــة الثالثــة فعلــى قســمين: فــأي روح كان صافيــا فــإن نزعــه يكــون 

متعلقــا باللــذة، وكل روح كان ذا أوزار فــإن نزعــه يكــون متعلقــا باأللــم.

فهــذا هــو زبــدة مــا يعتقــده الجمهور من أهل اإلســام فــي صورة المعاد؛ 
على أن حقائق األحوال المعادية ] 107أ[ على هيآتها وخصائص صورها 
مما لن يوقف عليه إال بمقدار ما خوطبنا به من الوعد والوعيد. ثم إذا أزلنا 
ظاهــره عــن اإلحالــة واالمتنــاع، وأوقعنــا المخَبــر بــه فــي الجــواز واإلمــكان، 
 وبينّا رجحانه على دعاوي الخصوم في بابه، ]و[ قدرنا مزيته على نقيضه،
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o zaman, geometri meselelerinde kesin (zarûrî) burhan delilinin değeri 
neyse ve fizikî meselelerde apaçık delillerin değeri neyse vahyin âhiret 
hakkındaki sorular hususundaki değeri de aynı olur. Bundan dolayı, 
akıllı kimsenin, gerekliliğine kesin iman edip vahyin müjdelediği mik-
tarıyla tasdik ettikten sonra, âhiretin keyfiyetini tasavvur etmekten aciz 
kalması, özellikle de Allah (c.c.) şöyle buyurduğu için “Ve sizi bilmedi-
ğiniz bir âlemde tekrar var edelim diye (ölümü takdir ettik).”46 ve yine 
“Yaptıklarına karşılık olarak, onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç 
kimse bilemez.”47 diye buyurduğu için Yaradan’ı indinde mazur görülür. 
Bundan dolayı hikmet ehli insanlar münâcâtlarında şöyle söylemekte-
dirler: “Mü’minin, iman etmek sûretiyle kendisini (Allah’ı) idrak etmesinin 
asla mümkün olmadığını itiraf ettirdiği gibi, kendisine nimet verilen kim-
senin de Allah’a şükretmekle tam olarak şükrünü eda edemeyeceğini itiraf 
ettiren Mevla’nın şanı ne yücedir!” Eğer bu [âhiret], gerekliliğini itiraf 
eden kimsenin, kıyâmetin koptuğu zamanı ve âhiret hayatını görmesi 
haricinde, künhüne vâkıf olması umulmayan bir konu olmasaydı, Allah 
(c.c.), Rasûl (s.a.s)’üne şöyle buyurmazdı: “De ki: Ben peygamberlerin 
ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vah-
yedilene uyarım.”48  Allah (c.c.)’ın şu sözü de aynı hususu ifade etmekte-
dir: “Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü kendisine 
ait olan Allah ne yücedir! Kıyâmet saatini bilmek de O’na mahsustur. Siz 
O’na döndürüleceksiniz.”49 

Birisinin aklına şöyle bir soru gelebilir: Mâdemki göklerin ve yeryü-
zünün bizim gözlemlediğimiz şekilde vazedilmiş olması [düzenlenmiş 
olması] bir hikmete binaendir, o halde Hakîm (c.c.) neden onu olduğu 
hali üzerinden değiştirsin? 

Fakat biz buna şöyle cevap veririz: Hakîm birisi, hikmetli dü-
zenlemesini, ondan amaçlanan elde edildikten sonra değiştirebi-
lir. Fakat onun değiştirmesi, ancak kendisi gibi hikmetli olan ve 
diğer bir maksadı elde etmeye elverişli olan başka bir düzenle-
meyle gerçekleşir. Çünkü hikmetli düzenlemelerin hepsi gerçek 
maksatlara tâbîdir, yoksa maksatlar düzenlemelere tabi değildir. 
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ــه مقــام البرهــان الضــروري فــي المعانــي الهندســية، ومقــام  قــام التنزيــل في

األدلــة الواضحــة فــي المعانــي الطبيعيــة. وصــار العاقــل بقصــوره عــن تصــّور 

كيفياتــه، بعــد إيقانــه بوجوبــه وتصديقــه بمقــدار مــا بشــر بــه التنزيــل، معــذورا 

عنــد خالقــه- وخصوصــا إذا قــال عــز اســمه: ﴿وننشــئكم فيمــا ال تعلمــون﴾، 

وقــال: ﴿فــا تعلــم نفــس مــا أخفــي لهــم مــن قــرة أعيــن﴾. ولهــذا مــا كان 

ــه  ــرار المنعــم علي ــي مناجاتهــم: ســبحان مــن جعــل إق ــون ف الحكمــاء يقول

بالعجــز عــن أداء شــكره شــكرا لــه، كمــا جعــل إقــرار المؤمــن بأنــه لــن يجــوز 

إدراكــه إيمانــا بــه. ولــو ال أنــه بــاب ال مطمــع للمعتــرف بوجوبــه في اإلحاطة 

بكنهــه إال عنــد قيــام الســاعة وإال فــي النشــأة اآلخــرة، لمــا قــال تعالــى جــده 

لرســوله ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿قــل مــا كنــت بدعــا مــن الرســل ومــا أدري مــا يفعــل بــي وال 

بكــم إن أتّبــع إال مــا يوحــى إلــّي﴾. وإليــه يرجــع قولــه تعالــى: ﴿وتبــارك 

الــذي لــه ملــك الســموات واألرض ومــا بينهمــا وعنــده علــم الســاعة وإليــه 

ترجعــون﴾.

التــي  الهيئــة  علــى  الســموات واألرض  إن وضــع  يقــول:  أن  ولقائــل 

ــره الحكيــم عمــا هــو عليــه؟ نشــاهدها لّمــا كان حكمــة فِلــَم يَغّيِ

إال أنــا نجيبــه أن الحكيــم قــد يغيــر وضعــه  الحكمــي بعــد حصــول 

حكمــي  آخــر  وضــع  إلــى  إال  يقــع  لــن  تغييــره  أن  غيــر  منــه؛  غرضــه 

كلهــا  الحكميــة  األوضــاع  فــإن  اآلخــر.  للغــرض  صالــٍح  مثلــه، 

لألوضــاع.  تبعــا  األغــراض  وليســت  الحقيقيــة،  لألغــراض   أتبــاع 
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Örneğin müzisyen, udun tellerini amacına en uygun şekilde çalması 
için hikmetli bir düzenlemeye göre akort etmektedir. Sonra o düzenle-
meden maksadı hasıl olunca, mevcut düzenlemeyi, udun tellerini başka 
bir şekilde en uygun çalması için, kendisi gibi hikmetli olan başka bir 
düzenlemeyle değiştirmektedir. 

Hakîmler şöyle demişlerdir: İlâhî fiillerin, Allah’ın gücü kapsamında 
gerçekleştiği açıklığa kavuşunca, onların yalnızca en iyi yönüyle sevk 
edildiğine hükmedilmesi gerekir. İlahi fiillerin en iyi yönüyle sevk edil-
diği aşikâr olunca da bu, en güçlü burhan değerinde olur. Böylece aklın, 
onun üzerine hüküm bina etmesini zorunlu kılar ve her ne kadar gücü 
dahilinde (makdûr aleyh) olsa bile ondan başka bir şeye yönelmez.
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ومثالــه أن الموســيقار ســوى عــوده علــى وضــع حكمــي كأصلــح مــا يكــون 
لغرضــه مــن نقــر الدســتان، ثــم إذا تــّم غرضــه مــن وضــع أحالــه إلــى وضــع 

]107ب[ آخــر حكمــي مثلــه كأصلــح مــا يكــون لنقــر الدســتان اآلخــر.

ــن وقوعهــا تحــت  بُّيِ قــال الحكمــاء: إن األفعــال اإللهيــة متــى  وقــد  
القــدرة، فمــن الواجــب أن يحكــم بأنهــا لــن تنســاق إال على أفضل الجهات. 
ومتــى اتضــح فيهــا الوجــه األفضــل، فقــد نــاب ذلــك منــاب البرهــان األيقــن؛ 
ــره،  ــى غي ــه إل ــه وال يعــدل عن ــي الحكــم علي ــذ أن يبن وأوجــب العقــل حينئ

وإن كان غيــره مقــدورا عليــه.
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YİRMİNCİ BÖLÜM  

[KURTULUŞA ERENLER KİMLERDİR?]

Îman hakikatte kesin (yakînî), doğru (sâdık) bir inançtır ve onun 
mahalli temyîz [ayrım yapma] güçleri içerisinde olan akletme gücüdür. 
Küfür ise hakikatte kesin olmayan (zannî), yanlış (kâzib) bir inançtır; 
onun mahalli de temyiz güçleri içerisinde olan tahayyul gücüdür. Takvâ 
ise bir kimsenin, kesin inanç ile birlikte amellerini Allah rızası için yap-
mayı alışkanlık edinmesidir. Takvânın mahalli de amelî güçlerden olan 
yönetme (müdebbira) gücüdür. Fısk ise zanna dayalı inanç ile birlikte, 
amelleri Allah rızası için yapmamayı alışkanlık edinmesidir. Fıskın ma-
halli ise amelî güçlerden olan arzu (müşevvika) gücüdür. O halde mut-
lak olarak, her muttakî şüphesiz ki aynı zamanda mü’mindir. Bununla 
birlikte her mü’min mutlak olarak aynı zamanda muttakî değildir.  

Mütahayyile gücü, yanlış inanç için elverişli olabildiği gibi doğru 
inanç için de elverişli olabilir. Akletme gücü ise yalnızca doğru inanç 
için elverişli olabilir. İnsanın, yanlışın zararlarından kendini koruması 
için hayal ettiği şeyleri, akletme gücüne arz etmesi gerekir. Fakat bazen 
insan, yanlışı ortaya çıkar ve kusurlu olmanın sebep olduğu ayıpla azar-
lanır korkusuyla bunu yapmaktan kaçınır. Fakat o böyle yaptığı zaman, 
yanlışında ısrar etmiş ve bu münasebetle kınanma, ayıplanma, cezalan-
dırılma ve suçlanmayı hak etmiş olur. Nasıl ki görme yetisine sahip olan 
bir kimse daha sonra görme yeteneğini kaybettiğinde körlük ile nitele-
niyorsa, servet sahibi olan bir kimse de daha sonra servetini kaybetti-
ğinde fakirlik ile niteleniyorsa [aynı şekilde inanç sahibi bir kimse daha 
sonra inancını kaybettiğinde o, imansızlık ile nitelenmektedir] takva ve 
fısk’ta da aynı durum söz konusudur. 

Binâenaleyh, bilgiyi ve hikmeti seven bir kimse onları elde et-
mek için “görme” (basar) iddiasından önce “bakış” (nazar) iddia-
sında bulunur. Çünkü âlimlerin ilim bakımından en sağlam ola-
nı ancak eğitildikten (tehzîb) sonra ilmini tesis eden kimsedir. 
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الفصل العشرون

اإليمــان فــي الحقيقــة هــو االعتقــاد الصــادق اليقينــي، ومحلــه مــن القــوى 
التمييزيــة هــو القــوة العاقلــة. والكفــر فــي الحقيقــة هــو االعتقــاد الــكاذب 
الظنـّـي، ومحلــه مــن القــوى التمييزيــة هــو القــوة المتخيلــة. فأمــا التقــوى فهــو 
التــدرب فــي تأديــة األعمــال لوجــه الّل تعالــى مــع االعتقــاد اليقينــي، ومحلــه 
ــي  ــدرب ف ــا الفســوق فهــو الت ــرة. وأم ــوة المدبّ ــة هــو الق مــن القــوى العملي
تأديــة األعمــال ال لوجــه الّل تعالــى مــع االعتقــاد الظنــي، ومحلــه مــن القــوى 
العمليــة ]هــو القــوة[ المشــوقة. فــإًذا كل متــق علــى اإلطــاق فهــو ال محالــة 

مؤمــن؛ وليــس كل مؤمــن فهــو متــق علــى اإلطــاق. 

صلوحهــا  حســب  الصادقــة  ]للعقيــدة[  المتخيلــة  القــوة  تصلــح  وقــد 
للعقيــدة الكاذبــة؛ وأمــا القــوة العاقلــة فلــن تصلــح إال للعقيــدة الصادقــة. 
واإلنســان منــدوب إلــى أن يعــرض مــا يتخيلــه علــى قوتــه العاقلــة ليأمــن بــه 
آفــات الكــذب؛ إال أنــه ربمــا كــره ذلــك تجافيــا مــن أن يظهــر خطــاؤه فيؤنـّـب 
بعــار النقيصــة. ومتــى فعــل ذلــك فقــد عــرض لــه التمــادي فــي الكــذب، 
فيســتحق بــه اللــوم والمذّمــة والعقــاب والمؤاخــذة. وكمــا أن مــن كان مــن 
أهــل البصــر ثــم لــم يكــن  لــه البصــر وصــف بالعمــا، وكل َمــن كان مــن 
أهــل الثــروة ثــم لــم تكــن لــه الثــروة وصــف بالفقــر، ]...[ وبمثلــه الحــال فــي 

التقــوى والفســق.  

فإًذا المحّب للعلم والحكم يحب أن يستعمل في اقتنائها تقديم النظر قبل 
 اّدعاء  البصر. فإن أثبت العلماء علما َمن لم يثبته إال بعد ]108أ[ التهذيب،
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Hatiplerin konuşma bakımından en hikmetlisi de yalnızca düşünüp 
taşındıktan sonra sözlerini telafuz eden kimsedir. Sabırlı olmaya ve sağ-
duyuyu elden bırakmamaya en fazla ihtiyaç duyan kimse, hikmeti seven 
kimsedir. Çünkü hikmet, meşakkati peşin ve fakat mükâfatı ise geç elde 
edilen bir şeydir. Fakat o, hikmetin meyvelerini dört gözle beklediği 
zaman, onları elde etmeye çabalamasının meşakkati de ona hafif gelir 
ve böylece onları elde etme yolunda sarf edilen zahmet de onun ağırına 
gitmez.

Bu husus da anlaşılınca, biz diyoruz ki: Va’d ve vaîd’in kulların sınıf-
larına yönelmesi ancak üç anlamın toplamıyla olabilir: 

Birincisi, [Allah’a ait] gerçek egemenlik (el-mülkü’l-hakîkî), 

İkincisi, [Allah tarafından] erdemli yönetim (es-siyâsetü’l-fâdıla), 

Üçüncüsü, ise [insandaki] kusurun [Allah tarafından] giderilmesi 
(izâhatü’l-ille). 

[Allah’a ait] Hâkimiyet de ancak dört sıfatın toplamıyla gerçek ola-
bilir: 

Birincisi, O’nun varlığının zorunlu (vâcibü’l-vücûd) olması gerekir. 
Çünkü O’nun varlığı mümkün (mümkinü’l-vücûd) olsaydı o zaman 
O, gerçek egemen olmazdı. 

İkincisi, O’nun, zâtında tek (vahdâniyyü’z-zât) olması. Çünkü O’na 
benzeyen bir eşi olsaydı o zaman O, gerçek egemen olmazdı.

Üçüncüsü, O’nun gücünün geçerli (nâfizü’l-kudre) olması. Çünkü 
O, herhangi bir zayıflıkla güçsüz bırakılsaydı gerçek egemen olmazdı.

Dördüncüsü ise, O’nun kusursuz hikmet sahibi (tâmmü’l-hikmet) 
olması. Çünkü O, az da olsa bilgisiz olsaydı gerçek egemen olmazdı.

[Allah tarafından] Erdemli yönetim ise ancak dört şartın toplamıyla 
erdemli olabilir:
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وأحكــم القائليــن قــوال مــن لــم يثبتــه إال بعــد الرويــة. وأحــوج النــاس إلــى 
اســتعمال األنــاة وإلــى األخــذ بالحــزم هــو المحــب للحكمــة؛ فإنهــا عاجلــة 
المؤنــة آجلــة المثوبــة. ومتــى تطلــع إلــى ثمرهــا خّفــت عليــه مؤنــة طلبهــا، 

فــا يوجــد ســاخطا للتعــب فــي اقتنائهــا.

وإذا عــرف هــذا فنقــول: إن الوعــد والوعيــد لــن يتجهــا علــى طبقــات 
العبيــد إال بمجمــوع معــان ثــاث: 

أحدها الُملك الحقيقي، 

والثاني السياسة الفاضلة، 

والثالث إزاحة العلة. 

فأما الملك فلن يكون حقا إال بمجموع صفات أربع: 

إحداهــا أن يكــون واجــب الوجــود، فإنــه متــى كان ممكــن الوجــود لــم 
يكــن حقيقــي الملــك؛ 

والثانيــة أن يكــون وحدانــي الــذات، فإنــه متــى كان ذا نظيــر مشــاكل لــه 
لــم يكــن حقيقــي الملــك؛ 

والثالثــة أن يكــون نافــذ القــدرة، فإنــه متــى كان مشــوبا بالضعــف لــم يكــن 
حقيقــي الملك؛ 

والرابعــة أن يكــون تــاّم الحكمــة، فإنــه متــى كان ذا غبــاوة، وإن قّلــت، لــم 
يكــن حقيقــي الملك.

وأما السياسة الفاضلة فلن تكون فاضلة إال بمجموع شرائط أربع: 
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Birincisi, koruma ve gözetme (hıfz ve riâye),

İkincisi, eşitlik ve adalet (insâf ve ma’dele),

Üçüncüsü, sorgulama ve hesaba çekme (isti’râz ve muhâsebe),

Dördüncüsü ise, mükâfat ve cezalandırma (cezâ ve muâhaze). 

[İnsandaki] Kusurun [Allah tarafından] giderilmesi (izâhatü’l-ille) 
ise ancak dört şeyin toplamıyla giderilmiş olabilir:

Birincisi, sağlık (sıhhat),

İkincisi, yeterlilik (kifâye),

Üçüncüsü, süre tanımak (mühle),

Dördüncüsü ise, yol gösterme (hidâye).

Kendinin, bu on iki hususun toplamını tedârik ettiğini gören her 
kimsenin [yani dînî ve ahlâkî yükümlülüğün kaynağı olarak Allah’a bu 
sıfatlarıyla inanan bir kimse], dört şey hasebiyle va’d ve vaîd’e sahip bir 
konumda olduğu söylenmeye müstehaktır: 

Birincisi, inançların (i‘tikâd) tahkîk edilmesi, 

İkincisi, ibadetlerin ihlaslı olması,

Üçüncüsü, insânî ilişkilerin düzeltilmesi, 

Dördüncüsü ise, kötü şeylerden sakınmak.

Dahası, bu kimsenin üç şeye sürekli devam etmeye kendini sorumlu 
addetmesi gerekir: 

[1] Nimetlere şükretmek, 

[2] Sıkıntılara sabretmek, 

[3] Kaza ve kadere boyun eğmek. 
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إحداها الحفظ والرعاية، 

والثانية اإلنصاف والمعدلة، 

والثالثة االستعراض والمحاسبة، 

والرابعة الجزاء والمؤاخذة. 

وأما إزاحة العلة فلن تكون مزاحة إال بمجموع معان أربع: 

أحدها الصحة، 

والثاني الكفاية، 

والثالث المهلة، 

والرابع الهداية. 

وكل َمــن وجــد نفســه موقنــة بمجمــوع هــذه المعانــي اإلثنــي عشــر كان 
جديــرا أن ينطلــق عليــه الوعــد والوعيــد بحســب المعانــي األربعــة، 

أولها تحقيق االعتقادات، 

والثاني إخاص العبادات، 

والثالث تصحيح المعامات، 

والرابع االنزجار عن القاذورات. 

ثم كان جديرا أن يؤاخذ نفسه بالمواظبة على المعاني الثاثة، وهي: 

الشكر للنعم، 

والصبر على المحن، 

واالستسام للقضاء والقدر. 
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Bu on dokuz hususu ihtiva etmek mutluluğuna erişen her kimse, 
Allah’ın şu sözüyle zikredilen durumdan salim olmuş olur: “İnsanın 

derisini kavurur. Üzerinde on dokuz (muhafız melek) vardır.”50  

Başlangıç noktalarına binaen va’d ve vaîd’in şartlarını zikrettik. 
Şimdi ise bizim, sona ermeleri bakımından onların şartlarını zikret-
memiz gerekmektedir. Onun için biz diyoruz ki: Allah’ın canlı olma 
şerefiyle desteklemiş olduğu varlıklar, yaratılışları itibariyle üç sınıfa 
ayrılmaktadır: 

[1] Topraksal canlılar, ki bunlar kendilerine özgü fiillerini ancak 
içgüdüsüyle (el-ma‘rifetü’t-tabî‘iyye) icra etmektedirler. 

[2] Rûhânî canlılar, ki bunlar kendi karakteristik fiillerini yalnızca 
aklî bilgiye göre ifa etmektedirler. 

[3] İnsanî cevher, ki bu ise fiillerini hem tabîî hem de aklî olarak, 
her ikisiyle birlikte gerçekleştirmektedir. 

Topraksal canlıların dereceleri va’d ve vaîd’i hak edemeyecek ka-
dar alçaktır. İnsânî cevher ise tabiatı sebebiyle bazen aklına boyun 
eğdirip ve böylece topraksal canlılara benzediği ve rûhânî canlılardan 
uzaklaştığı için en güçlü va’d ve en güçlü vaîd ile hitap edilmeye hak 
kazanır. 

Ayrıca biz şüphe etmiyoruz ki eğer insanın akletme gücü, tabîî 
gücü ile birleşmiş olmasaydı o, hastalıktan sonraki sağlığın, açlıktan 
sonraki tokluğun, susuzluktan sonraki suya kanmanın, cinsel istekten 
sonraki tatmin duygusunun tadını bilemezdi. Aynı şekilde o, tatlar, 
güzel kokular, dokunmakla zevk veren şeyler ve sahip olmakla zevk 
veren şeyler gibi tabîî lezzetlerin sûretlerini saptayamazdı. Eğer öyle 
olsaydı o, aşağı âlemi imar etmeyle en küçük şekilde ilgilenmezdi. 

Dahası, insanın tabîî gücü, akletme gücü ile birleşmiş olmasaydı, 
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وكل َمــن ســعد بانتظــام هــذه المعانــي التســعة عشــر، فقــد ســلم ]108ب[ 
مــن الحــال المذكــورة بقولــه تعالــى: ﴿لّواحــة للبشــر عليهــا تســعة عشــر﴾.

وإذ ذكرنــا شــرائط الوعــد والوعيــد فــي مبدأهمــا، فمــن الواجــب أن نذكــر 
شــرائطهما بحســب تمامهمــا، فنقــول: إن الخائــق الذيــن أيدهــم الّل بشــرف 

الحيــاة قــد افتنـّـوا بجبلتهــم إلــى األصنــاف الثاثــة، 

وهــي الحيوانــات األرضيــة التــي ليســت تــؤّدي خصائــص أفعالهــا إال 
بحســب المعرفــة الطبيعيــة، 

إال  أفعالهــم  يــؤدون خصائــص  ليســوا  الذيــن  الروحانيــون  واألحيــاء 
العقليــة؛  المعرفــة  بحســب 

والجوهر اإلنسي الذي يؤدي أفعاله بحسب الطبع والعقل معا. 

اســتحقاق  عــن  درجاتهــم  انحطّــت  فقــد  األرضيــة  الحيوانــات  فأمــا 
الوعــد والوعيــد. وأمــا الجوهــر اإلنســي فلســبب أن طبعــه ربّمــا غلــب عقلــه 
فيشــاكل بــه الحيوانــات األرضيــة ويتباعــد بــه عــن األحيــاء الروحانييــن، 

صــار مســتحقا للخطــاب بأبلــغ الوعــد وأبلــغ الوعيــد.

ثــم ال نشــك أن قوتــه العاقلــة لــو لــم تكــن متحــدة بقوتــه الطبيعيــة، 
ــري بعــد  ــذة الصحــة بعــد المــرض، والشــبع بعــد الجــوع، وال َلمــا عــرف ل
العطــش، واإلفــراغ بعــد الشــبق؛ ولمــا تحقــق صــور الملــذات الطبيعيــة 
كالطعــوم واألراييــح والملموســات والمقتنيــات. ولــو كان كذلــك لمــا اهتــم 

لعمــارة العالــم الســفلي أصــا.

العاقلــة،  بقوتــه  متحــدة  الطبيعيــة  قوتــه  تكــن  لــم  لــو   ثــم 
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zafer kazanmış olmanın, başarı elde etmenin gururunu ve hükmetme-
nin, yüksek mevki elde etmenin, vâizlerin va’zının ve övenlerin övgü-
sünün tadını bilemezdi. Aynı şekilde o,  zafer, güç, yönetim (siyâse), 
uygulama (san’a), hükmetme (tedbîr) ve yön verme (tabsîr) gibi aklî 
lezzetlerin hiçbir sûretini idrak edemezdi. Eğer öyle olsaydı, yüce âleme 
yükselmek için en ufak bir endişesi olmazdı. 

Bunun içindir ki hayvanların bu birinci türden herhangi bir şeyi 
tespit ettikleri söylenememektedir. Hatta bundan dolayıdır ki nazil olan 
kitaplarda ilâhî va’d ya insan içindir ki bu, umûmiyetle, el değmemiş 
bakire kızlarla ilişki, koltuklara yaslanma, yataklarda keyif yapma ve 
türlü türlü meyvelere ulaşma gibi tabîî lezzetlere dikkat çekilerek ya-
pılmaktadır. Ya da [ilâhî va’d] melekler içindir ki bu, genellikle, mesela 
“(Melekler), lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır.”51 ve “Allah’a yakın 
melekler”52 ve “Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emre-
dildiklerini yapan melekler”53 ve yine “Onlar (melekler), bıkıp usanmaksı-
zın gece gündüz (Allah’ı) tesbih ederler.”54 gibi ifadelerle melekleri övmek 
gibi aklî lezzetlere yönelik olmaktadır.

Bundan şu sonuç çıkmaktadır ki sarih akıl, akleden nefsi, dünyevî 
hayatın rezaletlerine karşı ikaz etmekte ve onu ebedî hayata teşvik et-
mektedir. İlâhî vahiy de, yani va’d içeren ilâhî vahiy, akleden nefse mut-
lak kemali tasvir etmekte ve mutlak kemali elde etme yolunu ona aç-
maktadır. Çünkü gerçek din, tıpkı tabiatın, dış yapıyı, akleden nefisle 
birlikte tekâmüle sevk etmesi gibi, o da akleden nefsi aşama aşama mut-
lak kemale yöneltmektedir. Nefsin zatı da kendi cevheriyeti içerisinde, 
yalnızca va’d’in çağırdığı şeyi ve yine va’d’in gerçekte ona tasvir ettiği 
şeyi elde etmekle mutlak kemaline erişebilir.

Bu taksime göre va’d hakkındaki durum ortaya çıktığına göre, vaîd 
hakkındaki durumun da bunun zıddına olduğu açıklığa kavuşmuştur. Bu 
şekilde, yine ortaya çıkmıştır ki en üstün hikmet, en mükemmel yönetim, 
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لمــا عــرف عــز الظفــر وإصابــة الفلــج، ولــذة الحكــم ونيــل الرفعــة، ووعــظ 
الواعظيــن وثنــاء المادحيــن؛ ولمــا تحقــق شيـــئا مــن صــور الملــذات العقليــة، 
كالغلبــة والقــوة، والسياســة والصنعــة، والتدبيــر والتبصيــر. ولــو كان كذلــك 

لمــا اهتــم للترقــي إلــى العالــم العلــوي.

ولهــذا مــا ليســت توصــف الحيوانــات بالتحقــق لشــيء مــن هــذا الصنــف 
األول. بــل لهــذا مــا يوجــد الوعــد اإللهــي فــي الكتــب المنزلــة إمــا لإلنســان، 
فمّتجهــا علــى األعــم األغلــب إلى الملذات الطبيعيــة، كاالفتضاض ]109أ[ 
للوصائــف واالتــكاء علــى األرائــك والتقلــب علــى الفــرش واإلصابــة  مــن 
الملــذات  إلــى  األعــم األغلــب  للمائكــة فمتجهــا علــى  الفواكــه؛ وإمــا 
العقليــة، نحــو الثنــاء بأنهــم ﴿عبــاد مكرمــون﴾ و ﴿مائكــة مقربــون﴾، وأنهــم 
﴿ال يعصــون الّل مــا أمرهــم ويفعلــون مــا يؤمــرون﴾، وأنهــم ﴿يســبحون 

الليــل والنهــار ال يفتــرون﴾.

وبهــذا يُعلــم أن العقــل الصريــح منّبــه للنفــس الناطقــة علــى خســائس 
ــاة األبديــة؛ وأن التنزيــل اإللهــي-  ــاة الدنيويــة، ومشــّوق لهــا إلــى الحي الحي
أعنــي المتضمــن للوعــد- مصــّور لهــا الكمــال المطلــق، وفاتــح الطريــق 
إلــى إصابتــه. فــإن الديــن الحقيقــي ســائق لهــا بالتدريــج إليــه حســب ســياقة 
الطبيعــة لّلهيــكل القالبــي إلــى التكامــل بالنفــس النطقيــة، وأن ذات النفــس 
فــي جوهريتــه لــن يفــوز بكمالــه المطلــق إال بنيــل مــا دعــاه الوعــد إليــه 

ــه. وصــوره علــى الحقيقــة لدي

إذا عــرف الحــال فــي الوعــد علــى هــذه القســمة، فقــد اتضــح الحــال فــي 
الوعيــد علــى ضدهــا. وُعلــم أن األفضــل فــي الحكمــة، واألتــّم في السياســة، 
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en önemli mükafat ve en otoriter güç, kıyâmette yeniden diriltilme es-
nasında, bedenler saf ve latîf olduktan ve onların iki tür lezzetten sade-
ce biriyle sınırlandırılıp diğer tür lezzetten mahrum edildikten sonra, 
ruhların bedenlerine geri dönmesidir. Bu ikinci tür ise onların mükem-
melliği içerisinde noksanlık ve onların maksadı içerisinde gevşeklik ile 
ilişkilidir. O halde ortaya çıkmıştır ki bu yeniden diriltilme esnasında, 
temiz ruhlar safiyetleri içerisinde, bedenlerin kirliliğine galip gelecek-
lerdir. Fakat hâlihazırdaki yaratılışlarında ruhlar, özellikle hikmetin ih-
tişamını kaybedip ve bedenî arzular ile kirlendiğinde, kaçınılmaz olarak 
bedenlerinin kirliliğine mağlup olmaktadırlar.

Buraya kadar anlatılanlar, İslam ehlinin büyük çoğunluğunun âhi-
retin sûreti hakkındaki itimat ettiği görüşlerdir. Ancak felsefeci zümre-
lerin ve diğer dinlerden insanların bu konu hakkında aldığı pozisyon 
ve Mu’tezile ve Bâtınîler’in sahip olduğu görüşe gelince, bunlardan her 
birinin metotları farklı olmasına rağmen, Ehl-i Rey, Ehl-i Hadis, Şîa ve 
Hâricîlerin inançlarıyla mukayese edildiğinde ve bu hususta akıl hü-
küm mercii kabul edildiğinde akıl, bu insanların, her ne kadar o ko-
nuda taklide nispet edilseler de sanki hakikate doğru sevk edildiklerine 
açıkça tanıklık eder. “Allah iyilik yapanların mükâfatını zayi etmez.”55

Bu husus da anlaşılınca, bizim, İslam fırkalarını, va’d ve vaîdin onlar 
hakkında tatbik edilmesini ve ta’dîl56 ve tecvîrin şümûlunu zikrederek 
bahsi sonuçlandırmamız gerekmektedir. Bu nedenle biz diyoruz ki: 
Nebî (s.a.s)’den rivayet edilen meşhur haberlerden biri şudur: “Ümme-
tim yetmiş üç fırkaya ayrılacak, bunların içinden bir fırkası ehl-i necat 
olacaktır.”57 Mademki bu, ümmetin kabul ile karşıladığı bir haberdir, o 
halde bizim bu fırkaların sûretlerine vâkıf olmamız ve onların sayısının 
yetmiş üç’ten fazla yahut eksik olamayacağına kesin kanaat getirmemiz 
gerekir. Sonra ise bizim bu fırkaların hangisine dâhil olduğumuzu ve 
onların hangisine benzediğimizi kendimize sormamız gerekir. Çünkü 
kendi halini bilmeyen bir kimse ta’dîl ve tecvîr’in kendisi hakkındaki 
hükmünü de kesin olarak bilemez. Bu yüzden biz diyoruz ki: 
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واألبلــغ فــي المثوبــة، واألحكــم فــي القــدرة، أن تكــون األرواح فــي القيامــة 
مــردودة إلــى  أجســادها عنــد النشــأة، بعــد أن تكــون األجســاد صافيــة لطيفــة، 
وقــد اقتصــر بهــا علــى أحــد الصنفيــن مــن لذاتهــا وحرمــت الصنــف اآلخــر 
منهــا- وذلــك ممــا يعــود إلــى البخــس بكمالهــا والتضجيــع فــي مغزاهــا. فقــد 
ظهــر أن األرواح الزكيــة فــي تلــك النشــأة تكــون غالبــة بصفائهــا علــى كدورة 
األجســاد؛ وفــي هــذه الجبلــة لــم توجــد إال مغلوبــة بكدرهــا- وخصوصــا إذا 

فقــدت رونــق الحكمــة وتدنســت بالشــهوات البدنيــة.

مــن  اإلســام  أهــل  مــن  األعظــم  الجمهــور  اعتمــده  مــا  هــو  وهــذا 
صــورة المعــاد. فأمــا مــا جنــح  إليــه طبقــات الفاســفة وغيرهــم مــن األمــم 
ــة، فــإن  كل واحــد منهــا علــى  ــه المعتزلــة والباطني األخــر، ومــا تمســكت ب
اختــاف أســاليبها متــى قوبــل  ]109ب[ بالــذي هــو عقيــدة أصحــاب الــرأي 
وأصحــاب الحديــث والشــيعة والخــوارج، وحكــم فيــه العقــل، فــإن صريحــه 
يشــهد بأنهــم وإن نســبوا إلــى التقليــد فيــه فقــد صــاروا فيــه كالمدفوعيــن إلــى  

ــع أجــر المحســنين﴾. ــراح. ﴿والّل ال يضي الحــق بال

وإذ تقــرر هــذا، فمــن الواجــب أن نختــم القــول بذكــر طوائــف اإلســام، 
وانطــاق الوعــد والوعيــد عليهــم، وشــمول التعديــل والتجويــر لهم، فنقول: 
مــن األخبــار المشــهورة عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص: « إن أمتــي ســتفترق علــى ثاثــة 
وســبعين فرقــة، وإن الناجيــة منهــم واحــدة.» وإن كان هــذا خبــرا تلقتــه األمــة 
بالقبــول، فنحــن إًذا جــدراء أن نقــف علــى صورهــم، ونوقــن بــأن عددهــم ال 
يجــوز أن يكــون أزيــد منهــا أو أنقــص عنهــا؛ ثــم نطالــب أنفســنا بعــد ذلــك 
بأنّــا إلــى أيــة هــذه الفــرق نعتــزي، وبأيتهــا نتشــبه؛ فــإن مــن لــم يعــرف حــال 

نفســه لــم يتحقــق حكــم التعديــل والتجويــر عليــه. فنقــول:
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Şüphesiz ki insanların tabakaları tercih etmiş oldukları yaşam tarzla-

rına istinaden üç sınıfa ayrılmaktadır: 

[1] Hükümdarlar (mülûk), 

[2] Halk (sûga),

[3] Ayak takımı (hula‘â). 

Sonra bu üç sınıf insanın her biri de amaçları bakımından dört gru-

ba ayrılmaktadır: 

1.) Lezzet peşinde koşan,

2.) Servet peşinde koşan,

3.) Riyâset [yöneticilik] peşinde koşan,

4.) Övgü peşinde koşan.

Sonra bu on iki gruptan her biri de ahlâkî tutumlarına (mezhep) 

göre üç gruba ayrılmaktadır:  

1.) Tuzak (mekr) ve hîle (hadîa)

2.) Zorlama (kahr) ve üstünlük (galebe),

3.) Görenek (resm) ve gelenek (sünnet).

Sonra bu otuz altı gruptan her biri de ya mezhebini açık bir şekilde 

ilan eder ya da gizler. Böylece bu dünyayı âhirete tercih eden grupların 

sayısı bu sayıya, yani yetmiş iki sayısına ulaşmış olur. Fırka-i nâciye-

ye [kurtuluşta olan fırka] gelince onlar, fazilet peşinde koşmayı yegâne 

amaç haline getirmiş olanlardır. Fakat hakikatte bunların sayısı oldukça 

azdır. 

Bundan şu sonuç çıkmaktadır ki her muttakî kimse aynı za-

manda mü’mindir. Fakat her mü’min kimse muttakî değildir. 

5

10

15

20



│ كتاب األمد على األبد193

لســنا نشــك أن طبقــات النــاس بحســب ســيرهم التــي اختاروهــا يفتنّــون 
بأجمعهــم إلــى أصنــاف ثاثــة وهــم: 

الملوك، 
والسوقة، 

والخلعاء. 
ثــم كل واحــد مــن هــذه األصنــاف الثاثــة يفتنّــون بحســب أغراضهــم 

ــع:  ــف أرب ــى طوائ إل
إحداها الطالبة للذة، 

والثانية الطالبة للثروة، 
والثالثة الطالبة للرياسة، 

والرابعة الطالبة للمحمدة. 
ثــم كل واحــد مــن هــذه الطوائــف اإلثنــي عشــر يفتنـّـون بحســب مذاهبهــم 

إلــى مآخــذ ثاثــة: 
أحدها المكر والخديعة، 

والثاني القهر الغلبة، 
والثالث الرسم والسنة. 

ثــم كل واحــد مــن هــؤالء الســتة والثاثيــن إمــا أن يكــون مجاهــرا بمذهبــه 
وإمــا أن يكــون مداجيــا. فيكــون مبلــغ الفــرق الموثــرة للدنيــا علــى اآلخــرة 
إلــى هــذا العــدد، هــو االثنــان والســبعون. وأمــا الناجيــة فهــي التــي جــردت 

قصدهــا  لطلــب الفضيلــة، وهــي فــي الحقيقــة قليلــة العــدد جــدا.

وبهــذا يُعلــم أن كل متــق هــو مؤمــن، وليــس كل مؤمــن بمتــق ]110أ[ 
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Aynı şekilde her kâfir aynı zamanda fâsıktır. Fakat her fâsık, kâfir değil-
dir. Bunun sebebi, takvânın imandan daha özel anlamlı; fısk’ın ise kü-
für’den daha genel anlamlı olmasıdır. Kul, en genel noksanlıktan en özel 
mükemmelliğe doğru, aşama aşama ilerlemeye sevk edilmiştir. Bundan 
dolayıdır ki vahiy açıkça insanların çoğunu ayıplamakta ve onların çok 
azını övmektedir. Allah kullarının hallerini bilmekte ve görmektedir. 

Burası, eş-Şeyh Ebu’l-Hasan Muhammed b. Yûsuf el-Âmirî’nin (v. 
h. 381/m. 991) –Allah onun makamını yükseltsin- el-Emed ale’l-ebed 
adlı eserinin sonudur. Bu eseri yazmayı [hicri] 375 [m. 985] senesinin 
ayları içerisinde tamamlamıştır. Allah ondan razı olsun ve fazlı, keremi 
ve rahmetiyle onun ruhuna huzur ve sükûnet ihsan etsin.

Şerîf Abdullah el-Mukrî –Allah onu, ana-babasını, hocalarını ve 
bütün Müslümanları bağışlasın- bu metni, 1160 yılının, Rebîu’s-sânî 
ayının üçünde [m. 14 Nisan 1738] istinsâh etmiştir. Hamd yalnızca 
Allah’a mahsustur.     
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وأن كل كافــر فاســق، وليــس كل فاســق بكافــر. وســببه أن التقــوى أخــص 
مــن اإليمــان، والفســق أعــّم مــن الكفــر. والعبــد منــدوب إلــى التــدرج مــن 
ــذم  ــل مفصحــا ب ــى أخــص الكمــال. ولهــذا مــا وجــد التنزي أعــم النقــص إل

ــر. ــر بصي ــاده خبي ــر النــاس ومــدح األقليــن منهــم. والّل بأحــوال عب أكث

وهــذا آخــر مــا صنفــه الشــيخ أبــو الحســن محمــد بــن يوســف العامــري- 
رفــع الّل درجتــه- فــي “األمــد علــى األبــد”. وفــرغ مــن تصنيفــه ببخــارا  فــي 
شــهور ســنة خمــس وســبعين وثلثمائــة. رضــي الّل عنــه وألحــق روحــه بــكل 

َرْوح وراحــة بمنـّـه وفضلــه ورحمتــه.

حــرره الشــريف عبــد الّل المقــرىء- غفــر الّل لــه ولوالديــه ولمشــايخه 
والمســلمين- تحريــرا فــي ثالــث ربيــع الثانــي ســنة ألــف ومائــة وســتين. 

والحمــد لّل وحــده.

5
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NOTLAR

1  Nur, 24/11.

2  Hûd, 11/115.

3  Zümer, 39/17-18.

4  Benzer ifadelerin geçtiği farklı bir rivayet için bkz. Ebû Nuaym el-İsbahânî 
(430/1038), Hilyetü’l-evliyâ ve tabakâtü’l-asfiyâ, Mısır: es-Saâde, 1394/1974, I, 
188.

5  Yahya b. Hüseyn eş-Şecerî el-Cürcânî (499/1105), Tertîbü’l-Emâlî el-humey-
siyye, tahk. Muhammed Hasan Muhammed Hasan İsmail, Beyrut: Dâru’l-kütü-
bi’l-ilmiyye, 1422/2001, I. 177.

6  Kaynaklarda Hz. Ali’nin böyle bir sözüne rastlanılmamıştır. Muhtemelen 
cümle farklı lafızlarla Hz. Ali’ye isnad edilmiştir.

7  Buhtunnasr: Milattan önce 605-562 yılları arasında hüküm süren, Yahuda 
Devleti’ni ortadan kaldırarak Kudüs’ü ve Süleyman Mâbedi’ni yakıp yıkan Bâbil 
kralı. (Harman, Ömer Faruk, “Buhtunnasr”, DİA, VI, 380.)

8  İslam Tarihçilerinin çoğu gibi Âmirî de Zülkarneyn’i Büyük İskender olarak 
kabul etmektedir. 

9 Aynı adı taşıyan üç Pers kralı içinde en ünlüsüdür. M.Ö. 522–486 arasında 
hüküm sürdü. Tarihte Büyük Darius olarak anılır. Darius M.Ö. 490’da Atina’yla 
yaptığı Maraton Savaşı’nda yenilgiye uğradı; sonrasında ise öldü.

10  İran’ın doğusunda Afganistan’ın Güneybatısında bulunan bir İran şehri.

11  İsrâ, 17/4.

12  “Bazı İranlı tarihçilere göre Kiyumers, insanların ilk atası Âdem’dir. Bazısı da 
onun Nuh’un oğlu Yafes’in oğlu Camer olduğunu, şehirler inşa ettiğini, geniş bir 
imparatorluk kurunca Âdem adını aldığını (bundan dolayı da ilk Âdem ile karış-
tırıldığını) söylerler.” (Taberi tarihi, I, s. 191-192)

13  Ferverdin ayı: 21 Mart-20 Nisan. İran güneş takviminin ilk ayı.

14  Kâbil’in en büyük oğlu.

15  Yengeç dönencesi, yeryüzünün kuzey yarım küresinde Ekvator’un 23° 27’ ku-
zeyinden geçtiği varsayılan enlemdir. 23° 27’ Kuzey Enlemine, Yengeç Dönencesi 
adı verilir.

16  Büyükayı Grupları, kuzey yarımkürede yer alan, diğerlerinden çok farklı bir 
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gökadalar kuşağıdır.

17 el-Hâkka, 69/6. 

18  Bir gök cisminin yörüngesinin yeryüzünden en uzak noktası. 

19  Meâric, 70/4.

20  Ahzâb, 33/63.

21  Lokman, 31/12.

22  Empedokles (MÖ ykl. 495-435): Aristoteles’in retoriğin yaratıcısı olarak se-
lamladığı Eski Yunanlı filozof, hatip, ozan, devlet adamı ve hekim. 

23  Pythagoras (MÖ. ykl. 570-495) : Pythagorasçılık diye kendi adıyla anılan 
felsefe akımının kurucusu olan Sokrates öncesi Yunan Filozofu.

24  Râzî, tanrı-varlık ilişkisini ve kozmik varlığın ortaya çıkışını beş ezelî ilke 
(el-kudemâü’l-hamse) adını verdiği bir sistemle açıklamaktadır. Yaratıcı (el-Bârî), 
nefs (küllî nefs), heyûlâ (şekilsiz ilk madde), halâ (boşluk, mutlak mekan) ve dehr 
(mutlak zaman) olarak belirlediği bu ilkelerin beşi de ezelî olmakla birlikte ara-
larında derece ve mahiyet farkı bulunmaktadır. Bunlardan yaratıcı ile nefis aktif, 
heyûlâ pasif, halâ ve dehr ise ne aktif ne de pasiftir. (bkz. Kaya, Mahmut, “Razî, 
Ebû Bekir”, DİA, XXXIV, 479-481.) 

25  Bakara, 2/269.

26  İslâm öncesi dönemde Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği dine tâbi olanlara verilen 
ad.

27  Dehriyye: Âlemin ezelî olduğunu ve bir yaratıcısının bulunmadığını savunan 
materyalist felsefe akımı. (Altıntaş, Hayrânî, “Dehriyye”, DİA, IX, 107)

28  Metinde eksiklik var.

29  Müellif yararlı ve zararlı durumları sebât fiili için zikretmemektedir.

30  Zannımca yukarıdaki cümleye göre bu ifadenin salih insan değil de salih olma-
yan (nakıs) insan şeklinde olması mana bakımından daha uygun düşmektedir.

31  Rukye: Şifa veya korunma amacıyla Kur’an’dan bir bölümü, ilâhî isim ve sı-
fatları yahut bi duayı okuyup üflemek anlamında bir terim. Bu duaların kağıt 
üzerine yazılıp taşınan şekline muska denir. (Çelebi, İlyas, “Rukye”, DİA, XXXV, 
219-220.)

32  Enbiya, 21/90.

33  Fussılet, 41/30.
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34  Felak, 113/4.

35  Kauçuk ağacı bir şeye sürtündüğü zaman saman vb. şeyleri çekmeye başlamak-
tadır.

36  Bakara, 2/255.

37 Hermes: Çeşitli kültürlerde değişik isimlerle anılan mitolojik veya yarı mito-
lojik bir şahsiyet. İslam kültüründe Hermes’in karşılığı İdris (a.s.) peygamberdir. 
Felsefî literatürde daha çok Hermes, ilâhiyatta ise İdrîs adı kullanılır. (Bkz. Kılıç, 
Mahmut Erol, “Hermes”, DİA, XVII, 228-229.)

38  Ahlâtu’l- insân: İnsan bedenine ait dört salgı: Kan, safra, balgam ve sevda sal-
gısı.

39  Âl-i İmrân, 3/169-171.

40  En’am, 6/93-94.

41  Nahl, 16/97.

42 Câsiye, 45/21. 

43 Câsiye, 45/24. 

44  Cümlede eksiklik var.

45 Vâkıa, 56/7-11. 

46  Vâkıa, 56/61.

47  Secde, 32/17.

48 Ahkâf, 46/9. 

49  Zuhruf, 43/85.

50  Müddessir, 74/29-30.

51  Enbiyâ, 21/26. 

52  Nisâ, 4/172. 

53  Tahrîm, 66/6.

54  Enbiyâ, 21/20.

55 Tevbe, 9/120, Hûd, 11/115, Yûsuf, 12/90. 

56  Ta’dîl ve Tecvîr: Doğru olmak, doğru davranmak; adaletle hükmetmek anla-
mındaki adl kökünden gelen ta’dîl “adalet ve hakkaniyete nispet etmek” manasına 
gelir. “zulmetmek, haksızlıkta bulunmak” anlamındaki cevr kökünden türeyen 
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tecvîr ise “zulüm ve haksızlığa nispet etmek” anlamına gelir. Kelam ilminde ta’dîl 
ve tecvîr kavramları kader konusunda Ehl-i sünnet ile Mu’tezile arasında bulu-
nan farklı anlayışların tartışılması sırasında gündeme gelmektedir. Bütün İslam 
alimleri Cenâb-ı Hakk’ın âdil-i mutlak olduğu ve dolayısıyla adl özelliği taşıma-
yan herhangi bir fiilin O’na izafe edilemeyeceği noktasında fikir birliği içindedir. 
Mu’tezile kelamcıları insanların iradî fiillerinin, Allah’ın hiçbir müdahalesi olma-
dan kendi istek, arzu ve çabalarıyla gerçekleştiğini kabul eder. Bunun dışındaki 
yaklaşımlar yani ihtiyârî fiillerin oluşmasında Allah’ın irâde ve halketmesinin bu-
lunduğunu söylemek ve bunun yanında insanların kötü fiillerinden dolayı ceza-
landırılacağını kabul etmek Allah’a zulüm nispet etme (tecvîr) sonucunu doğurur. 
Ehl-i sünnet kelamcıları ise bu anlayışa, Allah’ın irâde ve halk sıfatlarına sınırlan-
dırma getireceği düşüncesiyle karşı çıkmıştır. Onlara göre her türlü fiil ilâhî irâde 
ve halk dairesi içinde gerçekleşir. Ancak insan bu ilâhî plandan (kader) habersiz 
olduğundan ihtiyârî fiillerini kendi aleminde kendi arzu ve istekleriyle meydana 
getirir, bunun neticesinde de sorumlu olur. (Bekir Topaloğlu- İlyas Çelebi, Kelam 
Terimleri Sözlüğü, s. 298.)

57  İbn Mâce, “Fiten”, 179.
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