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A~a~~da arapça metni ve türkçe tercümesi sunulan eserin ad ~na
kaynaklar~m~zda Farabrye atfolunan eserler aras~nda raslanm~yor.
Fakat eserin zaman~m~za intikal etmi~~olan iki el yazmas~~nüshas~ndaki kay~ tlara nazaran bu eser Farabrye aittir. Burada sunulan
metin, bu yazmalardan yaln~z birine dayanmaktad~r 1. Di~er nüshan~n 2 tedariki maalesef mümkün olmam~~t~r. A~a~~daki metne esas
te~kil eden nüshan~ n bir mikrofilmini Türk Tarih Kurumu için
temin etmek lutuf ve nezaketinde bulunan E. J. Brill müessesesine
bu yard~ m~ndan dolay~~minnetlerimizi sunar~ z.
Eserdeki fikirler, Farabrnin Mel~ ddi ârd ehl el medine el
jddzla gibi kitaplar~ ndaki fikirlerle, hususiyle teferruat bak~m~ndan
bâriz farklar göstermektedir. Bununla beraber, mesela Fu~4-ii1-13ike~n'e
çok daha büyük yak~ nl~ k gösterdi~i görülmektedir. Eserin Fal-abi"nin ilk eserleri aras~ nda bulunmas~~ ihtimali ileri sürülebilir ; bu
takdirde, Malcaldt-ür-refica, Farabrnin fikir inki~afin~n tesbiti bak~m~ ndan da büyük önem ta~~r 3 . A~a~~daki metne esas te~kil eden
yazmada eserin Farabrye ait oldu~unu gösteren kayd~n yazmaya
bir ç~karma yap~ larak biraz farkl~~bir miireklcep ve azçok de~i~ik
bir el yaz~s~~ile ilave edilmi~~oldu~u dikkati çekmektedir. Bu yazmada rastlanan baz~~ifadelerin elimizdeki yazman~ n noksan olmas~~
ihtimalini hat~ ra getirecek bir mahiyet ta~~d~~~n~, ayr~ca yazmada
baz~~ mükerrer k~s~ mlann bulundu~unu da burada kaydedelim 4.
Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur, cilt 1, 1943, sa. 234.
Carl Brockelmann, Gcschichte der arabischen Literatur. Suppl. I, sa. 376.
8 Yukar~da, sa. 25-26 ya bak~n~z,
Mesela Türkçe tercümede not 13 ve 18'e bakuuz,
2

Belleten C. XV, 6
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Eserdeki hadiselerin ço~unun ba~l~ca hadis kolleksiyonlarma
al~nmam~~~ oldu~u görülmektedir. Bu hadisler üzerinde yap~ lan
ara~t~rmalarda de~erli yard~mlarda bulunmu~~olan Ankara Üniversitesi ~ lâhiyat Fakültesi Dogmatik Ilimler Kürsüsii Profesörü Profesör Tayyib Okiç'e bu lutuflar~ndan dolay~~ te~ekkürlerimizi
sunmakla zevk duyar~z.

B~LGE ~MAM EL FARA.BPN~N
"TAB~AT ~LM~N~N KOKLERI HAKKINDA Y~IKSEK
MAKALELER„ K~TABI
ES/RGEYEN VE YARLIGAYAN TANRININ ADI ILE BA~LAR VE
ONDAN YARDIM DILERIZ
HAMD, ALEMLER/N RABB/ OLAN TANRIYADIR. PEYGAMBERLER/N
EN ~ER/F/ EFENDIMIZ MUHAMMED'E, A/LESI FERDLER~ NE,
VE ESHABININ HEPS~ NE RAHMET VE SELAMET OLSUN.
[Birinci Ball 2
B~R~NC~~MAKALE (AKIL HAKKEMA) 3
A~a~~daki hususlar malümun olsun ve fena s~fatlatdan münezzeh
olan yüce Tanr~~sana do~ru yolu göstersin.
Ak~l, ruh, ve nefis, fena s~fatlardan münezzeh olan yüce Tanr~n~n
insan~n içine yerle~tirmi~~oldu~u latif ve ruhâni üç ruhtur. Bunlar,
aziz ve yüce Tanr~n~n iradesi, kudreti, ve kuvveti ile insan~~idare eder.
Bunlardan birincisi olan ak~l, ~eref ii bir nurdur. Ruhdan ve
nefisten daha latiftir. Yüce Tanr~n~ n izniyle ileride beyan edilece~i
üzere, akl~n men~ei her ~eyden kadiym olan, ve Tanr~n~n, kendi
ekrem özünün nurundan, her ~eyden önce yaratm~~~oldu~u Kamil
Ak~l'd~r. Akl~n fiilinin ve ruhaniyetinin sudür yeri ve ruhaniyeti,
bütün ruhlann ash ve Emir Aleminden sudür eden vahiylerin kökü
olan Ruh-ul-Emir'den, yani, bütün noksanlardan münezzeh olan
yüce Tannmn Emr'indendir. Tanr~n~ n ilmi, kudreti, ve iradesinin
masdan ve Peygambere—Tannn~n salt ve selam~~onun üzerine
olsun—ilham olarak gelen ve Peygamberin ilham mahiyetinde konu~mas~n~~sa~layan her ~ey bu Ruh-ul-Emir'dendir. Ruh-ul-Ernir'den
varid olan bu ilhamlar, Peygamber hakk~nda vahiy, ba~kalan hakk~nda
sadece ilham olur.
Bu yazmada eserin Fârabrye ait oldu~unu gösteren bu tek kay~t, bir
ç~karma yap~larak ba~ka bir mürekkep ve ba~ka bir yaz~~ile ilave
3 Bu ba~l~k yazmada yok.
a Bu ba~l~k da yazmada yok. Fakat ilâve edilen her iki ba~l~~~n, eserin
ayr~ld~~~~k~s~mlara dogru olarak tekabul etti~i ~üphesizdir.

2
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Nitekim, yüce Tanr~, "Ayn~~suretle, Emir Alemimizden sana da
bir ruh vahyettik„ 5 buyurmu~tur. I~te bundan dolay~~sünnete
Kitab hükmü verilir. Çünkü sünnet, yüce Tanr~n~n a~a~~daki sözünden anla~~ld~~~~üzere, me~ru bir vahiydir : "O kendi hava ve hevesine
göre bir ~ey söylemez. Onun söyledikleri, kendisine ilham olunan
vahiyden ba~ka bir ~ey de~ildir.,,'
I~te ak~l da, ilham mahiyetinde bir nur, ve nurani bir ruhtur.
3 Ak~l, Tanrm~n ilim, marifet, kudret, ve iradesine, aziz ve yüce Tanr~dan olan bu Ruh-ul-Emir yard~m~~ile mazhar olur. Tanr~~ bu akl~,
kalpde sakin olan ve bedeni harekete getiren hayvani ruha sokar
Ak~l, bu nurlarla ve ilim ve irade vas~tasiyle ilk ba~ta kalbde vaki
olan bir hareket yard~miyle, hayvani ruha, bu nurlar~~ ve ilim ile
iradeyi alut~r. Kalb de iki kula~~~ile bunlar~~dinleyip ihtiva eder, ve
bunun neticesi olarak, kalb, bu nurlarla ve ilim ve irade ile harekete
gelir ve canlan~r.
R uh-ul-Emir, her ~eyi bilen Tanr~dan olan ilham nurlar~n~,
kalbe, Tanr~~ ilim ve iradesini kabul etme kabiliyetinden Tanr~n~n
kalbde yaratt~~~~kabifiyet s~rr~~yard~m~~ile döker; kalb de bu nurlarla
parlar, ve hareketsizlik ve sükün karanl~~~ndan ç~karak ~~~ld~yan
nurlar~, Tanr~n~n arif için bir ayna olarak yaratt~~~~Ilhami Akl~n
nuru vas~tasiyle ~~~ klar~n~~vücudun her tarafina saçar. Böylece kalb
bu nurlarla damgalan~r, ve kalbin nuru, Tanrm~ n, iradesini özü
yerine ikame ederek "Yerlerim ve göklerim beni alamad~, fakat
mümin kulumun kalbi beni ald~„7 buyurdu~unda, kendi nefsini
' M~velkib'e göre buradaki "ruh„ tan maksat, Kur'and~r. Ayetin bundan
sonra devam eden k~sm~nda Kur'an~n nur olarak vahiy ve irsal olundu~u da
ilave edilmektedir. Tibydn'a göre ise, burada "ruh„tan maksat, Cebrail, "Emr„in
manas~~ise Kur'and~r. [T~fsiri Tibyân ve T~fsiri M~vâkib, Mehmet Tahir ve Hasan
Hilmi ne~ri. Istanbul 1318 H.. sa. ~~o6 (M~vilkib) . sa. 83 (Tiby'dr~) .]
~üra Süresi (sare 42) , ayet 52. Bu notlarda gösterilen süre ve ayet s~ra
numaralar~~Kur'amn Flügel ne~rine (Leipzig 1893) dayanmaktad~r.
Necm Süresi (süre 53) , ayet 3, 4.
7 Wensinck'den anla~~ld~~~na göre, "Kütüb-i Sitte„ de ve bunlardan sonra en
itimada sayan say~lan sekiz hadis kolleksiyonunda bu hadise raslanm~yor (A. J.
Wensinck, A Handbook of Early Muharnmedan Tradition, Leiden 1927, arapça Muhammed Fuad Abdtilbaki tercümesi : Mjfö5h kundz ~l sunne, Kahire 1934). Fakat baz~~ di~er eserlerde, bazan az de~i~ik bir ~ekilde veya ~ekillerde olmak üzere,
böyle bir hadis rivayet edilmektedir. ~eybani de bu hadisi yukar~dakine nazaran
az de~i~ik bir metinle zikrediyor ve s~hhatuun ~üpheli oldu~unu söyliyor (Ibn el
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tavsif etti~i s~fatlarla parlar. Gerçekten, bu sözlerle, "mümin kulumun
kalbi benim ilmimi, kudretirni, ve irademi ald~~; benim bu s~fatlanm
kalbde mevcuttur„ manas~~kastedilmektedir. Yüce Tanr~, "Allah
kimin gö~sünü ~slami kabul için açt~~ise, o, Allah~ndan olan bir nurla
nurlanm~~t~r„8 sözü ile de yine bu hakikate i~aret etmi~tir.
Peygamber—Tannr~m salt ve selam~~onun üzerine olsun—
~öyle buyurmu~tur : "Nur kalbe girince kalb in~irah eder ve aç~hr.„8
~nsana ilim, kudret, ve irade ilham eden ak~ l nuru, müminin kalbine
Allah~n, tevdi etti~i ilahi nurdur. Yüce Tanr~, a~a~~daki ifadesiyle
de yine bu hakikate dikkkatimizi çekiyor :
4
"Allah göklerin ve yerin nun~dur. Onun nuru, içinde kandil
bulunan bir kandilli~in nuru gibidir„—burada kandilin nuru, müminin
yani Muhammed'in—Tannmn salât ve selam~~onun üzerine olsun—
kalbindeki nur, kandilin içinde bulundu~u yer onun gö~sü, kandil de
ak~l nun~dur—"Kandil, bir kandil cam~~içindedir„--yani, müminin
kalbinde—"Sanki o, en nurlu y~ld~zlardan, yani en parlak gezegenlerden biridir„—yani burada Tanr~, ak~l, ilim, ve marifet nuru parlad~~~~
ve bunun üzerine kalb ~~~lday~p bu nurla s~fatland~~~~zaman, kalbi
parlak bir y~ld~za benzetmi~tir.—Allah~n buyurdu~u gibi, "Bu kandil
mübarek bir a~aç olan ve ne ~arki ve ne de garbi olm~yan bir zeytin
a~ac~n~n ya~~~ile yaluhr„—buradaki a~aç, bütün noksanlardan münezzeh olan yüce Tannn~n, mümin kulunun kalbine dikti~i ilim ve
marifet akac~d~r; Allah~n, gere~ince, hiikmünü icra etmesiyle adil
olup zulüm yapmamas~m intac eden hikmeti, sa~a, sola, do~uya,
ve bat~ya meyletmiyen bu a~açta mevcuttur.—"Bu kandilin içindeki
zeytin ya~~, kendisine ate~~dokunn~asa bile, nerede ise ~~~k verir„—
burada zeytin yak~ndan maksat, ak~l nunmun aziz ve yüce Tanndan
olan Ruh-ul-Emieden istimdad etti~i ilim ve marifet nurudur; ve
bu nurun maddesi, kandile dökülen ve kandilin ~~~k vermesini mümkün
k~lan zeytin ya~~~gibidir. ~~te bu cihetten, nur, yine benzeri olan
nur üzerine dü~üyor; nitekim yüce Tanr~~ da ~öyle buyuruyor: "Nur
üzerine nur! Tanr~, nuruna diledi~ini hidayet ettirir ve insanlar
için böyle meseller getirir. Tanr~~her ~eyi bilir.„"
Deybac el Seybâ~ii, Kita t~~nyfz ~l tayyib min ~l khal~ fth ff~n4 ye~ffiru (ard ~lsine el ~t4s,
Kahire 1324 H. , sa, 184).
(A~a~~da, arapça metinde sa. 104 ve not q'a da bak~n~z).
8 binler Süresi (süre 39) , âyet 23.
Hadisle ilgili eserlerde boyle bir hadis hakk~nda bir kayda rastlanmam~~t~r.
" Nur Süresi (süre 24) , âyet 35.
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Akl~n s~fatlan i~te bunlard~r. Tannn~n yüce hikmetiyle, akl~n
nurlan her tarafi kaplar, ve bu keyfiyet, a~a~~daki kudsi hadisin bir
delilini te~kil eder : "Yüce Tanr~~akl~~yarat~nca ona, 'bana do~ru
yönel' dedi. Ak~l da Tannya do~ru yöneldi. Sonra tanr~, 'dön' dedi,
ak~l da döndü ; bunun üzerine Tanr~, `Izzetin~~ ve celâlim üzerine
yemin olsun ki seni yaratt~klanm içinde benim için en sevgili olamna
verece~im' dedi. „il
I~te bu ak~l I Peygamberin.—Tannn~n salt ve selâm~~onun üzerine
5
olsun—akl~d~r. Çünkü onun Tannya dönmesi, aziz ve yüce Tanndan
ilim ve marifet istimdat etmesi, geri dönmesi de, Tannn~n ona tevdi
etti~i ilim ve marifetle halka yard~m etmesidir.
Akl~n dima~da, yahut da vücudun kalbden gayri bir yerinde
sâkin oldu~unu zannedenler varsa da, yukar~da verilen tafsilât, akl~n
sâkin oldu~u mahallin hakikatte kalb oldu~unu söyleyenlerin sözlerinin do~rulu~unu gösteren bir delili ihtiva ediyor.
Yüce Tannn~n irade etti~i ilhamla, t~pk~~bir insan~n, meskeni
olan evinden ç~kmas~~ve sonra tekrar evine dönmesi gibi, ilkin kalbden
ç~kan sonra da kalbe geri dönen ak~l nurlan, i~te bu nurlard~r.
Allah, Alem-i Gayb'~n~n s~rlar~n~~herkesten daha iyi bilir ve bu
hususlarda herkesten daha selâhiyetle hüküm verebilir.
IKINCI MAKALE (RUH HAKKINDA)
Rulia gelince, o, nefisten daha latif olan ve hayvani bir mahiyet
ta~~yan bir ruhtur. Hayat ve hareket onun tabiat iktizas~d~r. Onun
men~ei ve fiilinin masdan Ilhami Ak~l, meskeni de kalbdir. Çünkü
ruh, mutedil olan "Vasat„ tabiat~ndand~r. Allah, akl~~ruha ilham
için, evvelâ ruhu bedenin hayat~na ve canlanmas~na sebep k~ld~,
ve yukar~da zikretti~imiz veçhile, ruhun üzerine yüce Tannn~n s~fatlanndan olan ilim, marifet, kudret ve irade nurlann~~ ya~d~rd~.
I~te bu suretle, bu irade, kalbe ruhtan, ruha ak~ldan, akla
Ruh-ul-Emir'den, Ruh-ul-Emr'e aziz ve yüce olan Tanr~dan nurlarla
gelir. Ruhun ruhaniyetinin masdan, Ruh-ul-Emin'in n~ehbiti, yani
II Bu hadise de Wensinck'e esas te~kil eden on dört me~hur hadis kolleksiyonundan hiçbirinde raslanmad~~~~anla~~lmaktad~r. Bununla beraber, mevzu oldu~u anla~~lan bu hadis oldukça müteanunimdir. Seybâni'deki metni yukandakinden biraz farkl~d~r, ~eybâni bu hadisin mevzu oldu~unda ittifak bulundu~unu
söyliyor (Seyt~âni, ayn~~eser, sa. 51). (A~a~~da arapça metinde, sa. ~ o6 ve not
20 'ye de bak~n~z,)
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inecek yeridir. 1 Kur'anla, veya Kur'andan ayr~~olarak zahiri vahiy 6
yolu ile hadis olarak Peygambere—Tannmn salt ve selam~~onun
üzerine olsun—gelen vahiylerin hepsi de Ruh-ul-Emin'dendir. Nitekim
yüce Tanr~~ ~öyle buyurmu~tur: "Sen inzar edicilerden olas~ n diye,
Ruh-ul-Emin, Kur'anla birlikte senin kalbine indi.„" I~te bu suretle
kalbe gelen Tanr~~iradesi Peygamber için vahiy, ba~kalar~~için de,
vas~tal~~bir ~ekilde olmak üzere, ilham olur.
Kalb hayvani hayat~n meskeni, ilahi nurlann kökü, ilhami
hareketlerin men~ei, ve rabbani iradenin geldi~i yer oldu~undan,
ruh da yüce Tannmn kalbe gelen iradesinin hulül mahalli oldu~u
için, yüce Tanr~~ruhu garizi hararetle kuvvetlendirdi, ve vücudun
hararet yard~miyle haz~rlanmas~~ ve ruh garizi hararetle birlikte
bütün vücuda yay~ld~~~~zaman bedenin onu kabul etmesi için, ruhu
garizi hararetle birlikte kalbe yerle~tirdi. Ruh, akl~n kendisine ilham
etmi~~oldu~u ilim ve irade ile yüklü olarak kalbe ve kalbin birbirine
girift olup so~uk ve rutubetli olan dima~a ç~kan iki damanna gelir.
Bunun üzerine dima~~~s~n~r ve ruhu kabule haz~ r bir duruma girer.
Ruh da, nefsi kabul için haz~rlamr ve ona hayat hareketini ve
Tann= ilim ve iradesinden kendisinde mevcut oldu~u kadar~n~~
verir. Ruhun yaln~z ba~~na yapt~~~~bundan ibarettir. Aynca, nefisle
birlikte yapt~~~~i~ler de mevcuttur.
Bu hususlan en iyi bilen, Tannd~r.
UÇÜNCÜ

MAKALE (NEFIS HAKKINDA)

Nefis latif ve hararetlidir. Nefsin harareti müfrittir. Çünkü,
önce söylendi~i üzere," yüce Tanr~~onu Kamil Ak~Pdan ilk ayr~lan
K~s~m„dan halk etmi~tir. Tanr~, bundan sonra, dima~m tabiat 7
nefsin tesiriyle tadile u~ras~n diye, nefsi vücuddaki en so~uk ve en
rutubetli uzuv olan dima~a yerle~tirdi. Dima~~ba~tad~r ve be~~duyu
uzvunun evidir. Tanr~, dima~~~duyulann ve nefsani hareketlerin
kayna~~, ve insana gelen Ilhami Irade'nin masdan olarak yaratm~~t~r. Nefsin ruhaniyetinin masdan ise, Tannn~n bat~n vahyinin
ruhu olan tahir Ruh-ul-Kudüs'tür. Kur'an~~kerim'le Peygamberin
—Tann= salat ve selam~~onun üzerine olsun—kalbinin içine vahiy
°I S~lra Süresi (süre 26) , ayet 193.
i3 Yukar~daki metinde ~imdiye kadar böyle bir ifade ile kar~~la~~lma~ru~t~r.
Bununla beraber, metinde bu noktaya daha sonra temas edilmektedir (sa. 97 ).
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olarak gelen ilhamlar da hep Ruh-ul-Kudüs'tendir. Bundan dolay~~
o, vahiylerini Cebrail aleyhisselam'dan i~itmezden önce duyard~.
Nitekim yüce Tanr~~ ~öyle buyurmu~ tur: "iman edenleri ~üphe
ve tereddütten kurtarmas~~için, ve müslümanlara hidayet ve teb~ir
olarak, Ruh-ul-Kudüs'ün Kur'an~~ Tannndan s~dk ile indirdi~ini
söyle.„" Bundan dolay~~Peygamber—Tanr~mn salt ve selam~~onun
üzerine olsun—Cebrairden i~itmezden önce, Kur'an~~okurck. Yüce
Tanr~~Peygamberi böyle yapmaktan =etti ve ona, ilan olun mak
üzere ayni ~eyleri Cebrail aleyhisselâm vas~tasiyle kalbinin zahir
kula~~~ile i~itmedikçe, kalbinin bat~n kula~~nda Ruh-ul-Kudüs'ün
vahyi ile has~ l olan iihamlan söylemekte ve haber vermekte leace
etmemesini emretti; gerçekten, bu ~ekil, peygamberlik vazifesinin
yap~lmas~~ve Tann= ona peygamber olmak itibariyle vahyetti~i
~eyin vahiy oldu~unun isbat~~bak~m~ndan daha sa~lam ve kuvvetli
olur. Nitekim, yüce Tanr~~ ~öyle buyurmu~ tur : "Vahyi sana ibla~~
edilmezden önce Kur'an~~okumakta acele etme, ve `Yarabbi, ilmimi
artt~r' de.„"
Nefsin filinin masdan, aziz ve yüce Tanndan olan Ruh-ul8
Emir'dendir. Nefis, hayat ruhu vas~tasiyle, yüce Tann= peygamberlere tevdi etti~i ~eylerin hepsi ile, duyular üzerinde tasarruf eder,ve
yüce Tann= onda yaratt~~~~nefsani irade ile harekete gelir. Nefsin
bu iradesi, aziz ve yüce Tannn~n iradesinden suchir eder, ve Tanr~ ,
hay~r, ~er, tat, ve ma'siyetten hangisi ile nefsin iradesinin tecellisini
takdir etmi~se, nefsin iradesi de o suretle tecelli eder. Böyelce, yüce
Tannmn ezdi ilminde kadiy molarak mevcut olan her ne ise, hükmü
ve me~ieti ile neyi meram etmi~se, nefis de ona göre hareket eder,
ve Tannn~n ezdi hükmü Cayb aleminden ~ahadet alemine ç~kar.
"Nefse ve onu tesviye eden Tanr~ya yemin olsun ki Tanr~~nefse
flid~runu ve takvas~n~~ilham etti„ le âyetinin delâlet etti~i veçhile,
hakikatte, nefse ilham~n~~veren, yüce Tannd~r. Nefis, yüce Tannn~n
me~ieti ve tedbiri ile hareket eden di~er mahlüklar gibi, yüce Tanr~n~n
kudret elinde müsahhar ve makhurdur. Tannya gelince, her ~eyde,
ilim, kudret, irade, ve kuvvet onundu~~; o bütün varl~~~n sahibidir
ve her ~eye kaadirdir." Nefsin fiilinde de as~l odur.
Nahl Süresi (süre 16) . Ayet 104.
TAhA Süresi (süre 20) , Ayet 113.
~e1113 Süresi (süre g t) , Ayet 7, 8.
17 Mülk Süresi (süre 67), Ayet I.
14
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Yüce Tanr~~ nefsi, ruh ile beden aras~nda vas~ta olan bir kan
olarak yaratt~ . Nefsin "esfel„ k~sm~, bütün duyular~n merkezi olan
dima~a, "ulvi„ k~sm~~ da ruha merbuttur. ~~te bu cihctle, ekseriyetin
fikrine nazaran, sâkin olan bedenle irtibat~~dolay~siyle, nefis baz~~
hallerde sâkin olur, bâzan da mütaharrik olur. Bu ikinci durum da,
nefsin, ilkin, bedeni harekete getiren hayat r~~huna ula~mak istemesi
ile ba~lar, ve bu suretle hareketlilik meydana gelir.
Ruh ise, insan~ n ömrü boyunca nefis bâki kald~kça, hayat s~rr~~ 9
ile hareket halinde bulunmaktan geri kalmaz. Bundan dolay~~ ruh,
nefsani hissin, yani be~~duyunun aksine olarak, uyku esnas~ nda, bedenden ayr~lmaz, yani faaliyetten kalmaz. Çünkü nefis, uyku esnas~nda
vücuttaki buharlar~~cezbedip kalbe toplar. Sonra da onlar~~kalbin
içindeki "cevf„ten al~ p dima~a götürür. ileride, insan vücudunun
terkibinden bahsolunurken zikredilece~i üzere, as~l ve men~eleri
kalbe hizmet eden dört mürekkep tabiat olmas~~dolay~siyle bu buharlann tabiatlan mutedil oldu~undan," nefse bunlar vekalet ederler.
Bunun üzerine nefsin müfârakati sebebiyle duyular fiillerini yerine
getirmekten kal~rlar. ~~te bu, uyan~ kl~k esnas~ ndaki bedeni ve nefsani
hareketlerin meydana getirdi~i yorgunlu~u alarak dinlenmesini temin
maksadiyle yüce Tanr~n~n insan için yaratt~~~~tabii uykudur.
Nefis kalbdeki "cevf„e girince, üç ruh, yani ak~l, ruh, ve nefis,
kalbde birle~ir, ve bu suretle kalbdeki ruhaniyet artar. Bundan
dolay~, uykuda olan kimse, uykusunda bir tak~m ~eyler görür, ve
ruhaniyetinin çok olmas~~ve kalbde toplanm~~~bulunmas~~dolay~siyle,
görülen bu rüyalar, vahiylerde oldu~u gibi, hakikate tekabül eder;
görülen rüya, vahiy de olabilir. Nitekim, Peygamber—Tann= salât
ve selam~~onun üzerine olsun—"Sad~k rüya, peygamberli~in k~rk iki
cüzünden biridir„" buyurmu~tur.
Uyku halinde nefsin kalbe cezbedili~inin deliller, önce zikretti~imiz gibi, ruhaniyetin çok olu~u, ve bundan ba~ka, hararetin fazlal~~' ~d~r. Çünkü nefsin "cevf„e girmesi, hararet artmas~~ ile müterafik
olarak vuku bulur ki, bu hararet, yemeklerin uyku esnas~nda hazm
edilmesini sa~lar, ve bunun neticesi olarak, uykuda olan kimse
" A~a~~daki metinde bu hususta sarih tafsilata raslanm~ yorsa da, bu mesele
ile uzaktan ilgili baz~~ ifadelerle kar~~la.~~ld~~~~dü~ünülebilir (sa. g8 ve devam~).
(Not 36 ve takibeden notlar).
19 Wensinck, sa. 61, arapça tercümesi, sa. 214.
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uyand~~~~zaman kendisinde bir mide ferahl~~~~hisseder. Yine, yukar~» daki delillere ilave olmak üzere, hareketin süld~na inkilab~~ve garizi
hararetin "cevf„te toplanmas~~ile, vücudun d~~~ k~sm~ n~n so~uklu~u
artar ve uyku arzusu da bu suretle has,! olur.
~imdiye kadar zikretti~imiz nefis fiillerinin hepsinde, nefsin
ruhtan ba~ka ve ayr~~ bir ~ey oldu~unu söyleyenlerin iddialar~~ lehine,
ve nefsile ruhun ayn~~ ~ey oldu~unu ileri sürenlerin ve ruhlann hepsinin
(yani ak~l, ruh, ve nefis) bir oldu~u dü~üncesinde birle~enlerin fikirlerinin aleyhine olmak üzere bir delil mevcuttur. Bu fikir, yani muhtelif
üç ruhun bir ve ayn~~ oldu~u kanaati, ancak bunlar~n s~rf letafette
birle~meleri bak~m~ ndan sahibtir. ~~in do~rusu bizim söyledi~imiz
gibidir. Çünkü bunlar her cisimde ayr~~ olarak bulunurlar, yani
ruhlar taaddüt eder (her ~ah~sta ayr~~ve müstakil olarak bulunur).
Bundan ba~ka, bizim s~ rasiyle, ak~l, ruh, ve nefis olarak yapt~~~ m~z
tefrike tekabül etmek üzere, ruhlar letafet bak~m~ ndan da birbirlerinden farkl~d~r.
Bu üç ruhtan her birinin ayr~~ bir vazifesi vard~ r. Uyuyan insan~ n
durumunda oldu~u gibi bu ruhlar~n hepsi birle~ince, hararet ço~al~r,
ve ruhaniyet, bu üç ruhtan duyular~n kökünü te~kil eden nefis ile
mütenasip olmak üzere, kuvvet bulur; ve bunun üzerine, bunlar~n
fiilleri de kuvvet kazan~ r. Nefis cehlinin koyulu~undan ak~l ilminin
letafetine do~ru ilerleme gösteren bir kimsenin arzetti~i durum da
böyledir. Bunun delili, Peygamberin—Tann= salt ve selam~~onun
üzerine olsun—vaziyetidir. Gerçekten, ruhaniyetinin toplu ve latif
oldu~u b~r zamanda nefsi onu Kamil Akla yönelmek için tahrik
edince, o, ~evtan~m kendisinden uzaklast~rd~~ ve uyku halinde iken
onun hisleri, ruhaniyetinin çok olmas~ndan dolay~, t~pk~~ uyan~khk
halinde oldu~u gibi faaliyet gösterdi. Bundan dolay~~Peygamber
— Tanr~n~n salt ve selam~~onun üzerine olsun — "Gözlerim uyur
fakat kalbim uyumaz„2° buyurmu~tur.
Ruhlann çok ve mütaaddit oldu~una en kuvvetli delil, yüce
Tann= Kur'andaki ~u sözüdür: "Allak nefisleri ölümleri s~ras~ nda,
ölmiyenleri de uykular~~ esnas~ nda infisale u~rat~ r. Bunlardan üzerlerine ölüm kaza olunanlar~~ alakor, üzerlerine ölüm kaza olunm~yanlar~~da muayyen ecellerine kadar b~rak~ r.„21 Peygamber de —Allah~n
2°
21

Wensinck, sa. 163, arapça terctimesi, sa. 449.
Ziline!' Süresi (süre 39) , Ayet 43.
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salt ve selam~~onun üzerine olsun— ~öyle buyurmu~tur: "Ruhlar
ordular halinde askerler gibidir. Bunlardan birbirlerini tan~yanlar
birbirleriyle uyu~up anla~~rlar; birbirlerinden ho~lanm~yanlar da
ihtilâf halinde bulunurlar.„22
~imdi nefsin fiilinin asl~~meselesine dönelim. Ruh ile beden
aras~ nda irtibat sa~l~ yan bir vas~ta olmas~~ dolay~siyle, nefis bedenle
yak~ ndan münasebetlidir. Bu sebeple, onun bütün vücut üzerindeki tesir' ve bedeni istilâs~~noksans~z bir ~ekilde olur. Yüce Tanr~~
nefse bir ~ey ilham etmek istedi~i zaman, bunu ilkin Ruh-ul-Emir
vas~tasiyle akla ilham eder. Ak~l da ruh vas~tasiyle bu ilham~~nefse
intikal ettirir. Yüce tannn~ n iradesi bu ilhamlar zinciri vas~tasiyle
nefse intikal edince nefis iradesini kullan~ r, ve bu irade ve ilham,
nefsin evi ve be~~duyunun mebdei olan dima~dan sâd~r olarak bütün
vücudu istilâ eder. Bu suretle nefis, kendisine hay~ r ile ~erden ne ilham
edilmi~, ve tat ile masiyetten ne takdir olunmu~sa onu iktisabeder.
Çünkü nefsin bütün amelleri, asl~ nda mahlüktur. Nitekim yüce
Tanr~, "Allah sizi de, yapt~klarm~z~~ da yaratt~„23 buyurmu~tur.
Demek nefsin amelleri yüce Tanr~n~n yaratt~~~~~eylerdir ve onun
ezdi ilminde kadiymdir. Nefis fiilinin hâdis olmas~, Tanr~~iradesinden
sonra, nefsin kendi iradesiyle olur. Bu amel Tanr~~hikmetinin, mülkünün sevk ve idaresinin, ve ilmi ile kudretinin Divan~nda ezelden
kay~t ve tescil olunmu~tur.
Nefsin maddesi ruhdan, ruhun maddesi ak~ldan, akl~n maddesi
Ruh-ul-Emir'den, Ruh-ul-Emir'in maddesi de aziz ve celil olan
Tanr~dand~ r." Bütün bunlar kin olan hali ile, bedene inzimam
eder. Çünkü beden nefse, nefis ruha, yani hayvan" ruha, ruh da ruhun
ilham~mn ruhu olan akla, ak~l ise, Tannn~n ruhundan olan Ruh-ulEmr'e muttas~ld~r. Tanr~, kendi I ilim, kudret, ve iradesinden kendi 12
varl~~~nda ne varsa, onlar~~bedende tecelli ettirmi~tir.
Kâinattaki bütün mevcutlar, Tannrun, kendi varl~~~na, marifetine
ilmine, kudretine, ve iradesine delil göstermek için meydana getirmi~~
oldu~u Tanr~~hikmetleri ve sanaud~ r. Yani, yüce Tanr~, iradesini
" Bu hadis ba~l~ca hadis kolleksiyonlarma al~nm~~ t~r (A. J. Wensinck,
Leiden 1906, cilt ~ , sa. 385. ~eybini de bu hadisin sahih oldu~unu ve ravilerin bu hususta müttefik olduklarun
söylüyor : sa. 21).
23 SaffAt Süresi (süre 37) , Ayet 94.
24 Arapça metindeki madde kelimesi burada aynen muhafaza edilmi~tir.
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özü makam~na ikame etmi~, ve yaratt~~~~n~evcutlar~n hepsinde bütün
güzel s~fatlariyle tecelli etmi~tir. Tanr~~kendi marifetine, yani bilinmesine, yaln~z kendisi delil olmu~tur. Nitekim yüce Tanr~~ ~öyle buyurmu~tur : "Ben bilinmiyen bir hazine idim. Mahlüklan halkettim ve
onlara kendimi tan~tt~m. Böylece onlar beni benimle bildiler.„ 25
Tanr~, iradesiyle Ruh-ul-Emr'i, Ruh-ul-Emir akl~, ak~l hayat
ruhunu, hayat ruhu nefsi, nefis de bedeni harekete getirir. Nefis
bütün nefsani fiilleriyle, ve Gayb ve ~ahadet aleminin iradesinden
sad~ r olan iradesiyle bedene tasarruf eder, onu hükmü alt~nda bulundurur. Bu sayd~~~m~z ruhlardan her biri, hem akil hem makul, yani
hem cami ve hem de mecn~t~~olan birer ak~ld~ r. Yani bu ruhlardan
her biri, kendi demunda olanlara kendisinden sad~r olan ~eyleri kendi
nefsinde toplamak bak~ m~ndan cami, fevkinde bulunanlardan gelen
~eyleri kendinde toplad~~~~için de mecmedur.
Nefis bedenin akl~~ oldu~u gibi, ruh da nefsin, ak~l ruhun, Ruhul-Emir de akl~n akl~d~r. Celal sahibi yüce Tanr~, akil bir ak~ld~r.
Yani akil ve makul olan bütün ak~llar~~câmidir, ve bütün bu ak~llar~n
sudür mahallidir. Hepsinin ahvali ona tabidir, ve rücu mahalleri
ona, yani Tanr~yad~r. Tanr~~ hakikatte onlar~n hepsinin faili ve sâniidir.
Bütün bu ak~llar yüce Tanr~n~n kudret eli ile bas~lm~~~bir damga
13 veya yaz~lm~~~bir yaz~d~ r. 1 Gerçekten, "tabiat„ kelimesi "tab~„ kelimesinden mü~takt~r. "Tab~„da, üzeri yaz~l~~bir mührün ka~~t üzerindeki balmumunda b~ rakt~~~~iz demektir. "Tabiat„ kelimesinin
"bas~lma„ ile ilgili bir kelime olmas~nda yüce Tanr~ n~n "Kün feyeke~ n„
sözüne" bir i~aret mevcuttur. Manevi ve ruhani olan bu ~ekil ("siiret„)
bu suretle, birbirlerine nisbetle tabi' ve müntab~~ olan bir varl~k
silsilesini takiben "Alk, varl~ktan "Esfel„ varl~~a intikal eder. Bütün
bu tabi' ve müntab~lar iki tarafl~~ olarak birbirle~~ ine ba~l~d~ r. Mühür
bas~l~ p da balmun~ una temas edince ~natlup olan nak~~~ n izi nas~l
meydana gelirse, husule gelen bu ~ekil de, bütün tabi' ve müntab~larm
heyeti mecmuas~n~ n bir muhassalas~, bir neticesidir.
" Bu hadisin de ba~l~ca on dört hadis kolleksiyonuna al~nmad~~~~anla~~l~yor.
Biraz de~i~ik bir ~ekilde olmak üzere bir hadis olarak me~hur olmu~~olan bu tüzün
Peygamberin sözü olmad~~~~hususunda ~eybani'de baz~~ tafsilat mevcuttur (Ayn~~
eser, sa. 153). Arapça metinde not 53'e de bak~n~z.
" Bakara Süresi (süre 2) , âyet 111 ; Alu ~mran Süresi (süre 3) , ayet 42,
52 ; In'âm Süresi (süre 6) , ayet 72 ; Nah! süresi (süre 16) , ayet 42 ; Meryem
Süresi (süre tg) , âyet 36 ; YasIn Süresi (süre 36) , âyet 82 ; Mümin Süresi
(süre 40) , ayet 70.
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Tâbiin müntab~dan ay~rt edilmesi ve temyizi, bu husus için
lüzumlu bilgi ile ve bunlar~~birbirlerinden ay~ran özelliklerin mü~ahedesi ile mümkün olur. Varl~klann baz~s~ndan di~erlerine bir tak~m
~eylerin böylece intikalinden anla~~lan mana budur. Yüce Tanr~n~n
varl~~~ndan mahlüklann varl~~~na ilim, marifet, ve iradenin intikali
ise, gözle görülen bir cismin ufak bir aynada müntab~~olmas~~ gibidir.
Mesela böyle bir aynay~~ bir da~a kar~~~tutsan, da~~bütün cüzüleri
ile bu aynan~ n içinde tecessüm eder. Da~~~~~bütün s~fatlan," ayna
ile ittisâli veya infisali olmaks~z~ n aynada has~l olur. Da~, s~rf gözümüzün bu husustaki ~ahidli~i ile aynaya muttas~ld~ r; fail ile mef'ulün
his ile kar~~l~kl~~olarak birbirlerine ba~l~~olmalar~~gibi. Da~~aynadan
tamamen ayr~~ ve n~ünfas~ld~r. Çünkü bunlar~n özleri birbirlerinden
ba~ka ba~kad~r. Da~~n aynaya ittisali, aynan~n tabiat~nda da~~n
müntab~~ olan s~fat~n~n görünmesinden ve arada ak~l yard~miyle bir
münasebet kurulmas~ndan ibarettir.
Bu misâldeki ayna, aziz ve yüce Tanr~y~~ bilen ârifin kalbi gibidir.
Çünkü onda aziz ve yüce Tannn~n ilmi, marifeti, iradesi, t~pk~~ayna- 14
daki hayal gibi has~l ve müntab~~ olur. Aziz ve yüce Tanr~~ bu s~fatlarla kalbde tecelli eder, bunlar~~kalbe nak~eder, ve kendi varl~~~ndan
arif insan~n varl~~~na bu s~fatlar~~nüfuz ettirerek yerle~tirir; insan
bu s~fatlara ademden varl~~a geçerken sahip olur.
Yüce Tanr~~ e~yan~ n zuhurunu ve Gayb aleminden ~ahadet
alemine intikalini irade etti~i zaman, nefse hayulann~~ ve ~erlerini
de ilham etmi~,28 ve nefsin iradesi, yüce Tannmn iradesiyle, ve ona
verdi~i matbu tabiatle harekete gelmi~tir. Gayb âleminde kin olan
bu hay~ r ve ~er, nefsin fiil ve hareketiyle zahir olur.
Tabiat ilmi hakk~nda, burada, ~imdiye kadar söylediklerimizle
iktifa edece~iz. Verdi~imiz bu malümat~, bu kitab~m~zda zikretmek
istedi~imiz meseleler için esas olarak vermi~~bulunuyoruz.
Tanr~ , gerçek yolunda muvaffakiyet vericidir.

ri Yazma metinde, "bütün stfatlart„ sözü yoktur. Orada, "ilmi ve marifeti„
denmektedir (Arapça metin, sa, 112-113) (not 59, 6o).
SCMS Süresi (süre 91) , âyet 8.
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[ ~ kinci Bâb] 29
DUA - Ey bana verdi~i bilgi
ile kendisini bildi~im ve verdi~i sevgi ile sevdi~im Tanr~, her külll
olan ~eyde bulunan sensin. Ben kendi a~k ev vecdimin yoklu~una
~ahit oldum ve onu sende gördüm. A~k ve vecdinin ve kendi varl~~~= hepsini ifna ettim; hakikatte bunlar~n hepsi sensin.
TANRI'DAN KABULÜ D~LENFN

Üç fimin mertebelerinin (yani ak~l, ruh, ve nefsin) ö~renil~rrie
tariki yukar~da tavsif etti~imiz gibidir. Bütün gayblan tam mânasiyle
bilen Tannya masiyetle hastalanmaya kar~~~kalbleri korumaya
yarayan bu üç ilim, ~eriat ve hakikat ilminde, ilim ile marifet ve
mü~ahede macunundan mürekkep tiryâk-i ekber ve kibrit-i ahmerdir. Fakat bu hususlan en iyi bilen, Tannd~r. Tabiat ve mahlüklar
15 ilminin heyeti umumiyesi de, ba~~ndan sonuna kadar, esas itibariyle
bu iki ilmi tamaml~yan bir mahiyet arzeder.
Tanr~~seni hidayete mazhar k~ls~ n. Malümun olsun ki bu bâb,
tabiat ilminin asl~n~~bilmekte de~eri çok yüksek bir babd~r. Bütün
ilimlerin en faziletlisi olan ~eriat ilmini bilmek için nas~l birinci bâb
bir as~l ve temel olarak vazedildi ise, ilimlerin yine en yükse~i ve en
~ereflisi olan tabiat ilmi için de bu bab as~l ve temel olarak vazolunmu~tur.
Bu bâb iki bak~mdan faydal~d~r. Birincisi, yüce Tanr~n~n marifetinin hakikatine delâlet eden kudretine, azametine, bedl sanat~na ve
yüce hikmetine dikkati çekmesi, ikincisi de, kitaptaki geri kalan
bablann temelini te~kil eden esaslar~~ihtiva etmesidir. Çünkü kitab~n
geri kalan k~sm~n~n hepsini tabiat ilmine hasrcttim ve bu kitapta
yüksek ilimlerden bahsettim. Binaenaleyh, bahis mevzuu olan bu ilimlerin maksat ve gayelerine vak~f olmak ve o parlak gayeye eri~mek
için, bu yaz~n~n muhtevas~n~~te~kil eden bilgileri ö~renmiye haris ol.
Ben i~te söze ba~l~yorum. Do~ruya ula~mak hususunda insana
muvafTakiyet veren, Allaht~r. Bil ki bütün mevcutlardan yüce olan
Tanr~~ kevnlerder~~ ve zamanlardan öncedir. Ezeliyette kadiymdir,
varl~kta kendisi ile birlikte olan kendinden gayri bir ~ey yoktur.
Kendi üzerine bir vücübu tazammun etmeksizin, onun hikmeti,
bedl sanat~n~~meydana koymak suretiyle marifetine delil göstermek
29 Arapça yazmada böyle bir ba~l~k yoksa da, metindeki ifâdelerden, burada
ba~layan k~sm~n ikinci bâb oldu~u anla~~lmaktad~r.
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üzere Tanr~n~n mahlfiklan yaratmas~m icabettirdi. Nitekim, yüce
Tanr~, "Cinleri ve insanlar~~ancak bana ibâdet etmeleri için yaratum„30 buyurmu~tur ki, buradaki "ibâclet„ sözünden maksat, Tanr~~
hakk~ nda marifet sahibi olmak ve onun bir oldu~unu bilmektir.
Yüce Tanr~, "Ben bilinmeyen bir hazine idim. Mahlâklan 16
yaratt~m ve onlara kendimi bildirdim. Onlar da beni benimle bildiler„
buyurmu~tur.3° Tanr~n~n ilk yaratt~~~~~ey, kerim yüzünün nurundan
olan bir nurdur. Bu nur mutedildir. Ne hareketle ve ne de süktinetle vas~fland~ r~lmaz. O ne s~cakl~kt~ r ve ne de so~uktur, ne rutubettir ve ne de kuruluktur, ne erkektir ve ne de di~idir. Tanr~~
bu nuru bütün mahlfiklann asit ve efendisi ve bütün mevcutlan
câmi bir heyulâ olarak yaratt~, ve her~eyin asl~n~~onda mündemic
luld~. Yüce Tanman buyurdu~u veçhile, Tanr~n~n "Kün„ emrini
vermesiyle bu nur yoktan varoldu. Ondan sonra da bütün e~ya,
Tanr~n~n ilmi ile, onda mündemic lul~nd~. E~ya onda bilkuvve mevcutttur, ve Tann= kevni tedbiri ile, yani dünyay~~ yaratmaya
müteallik iste~i ile bilfiil hale ink~lâba istidatl~~bir durumdad~ r.
Bu nur, Efendimiz Muhammed'in--Tannn~n salt ve selam~~
onun üzerine olsun—nuru olan Kâmil Akl'~ n nurudur. Bütün nurlar,
bütün mütefâz~l (yani yükselmek için yar~~an) ak~llar, ve bütün
mahlfiklar ondan ne~et etmi~tir. Bu hakikat, Câbir ibn Abdullah'~ n
—Tanr~~ondan râz~~olsun—rivayet etti~i a~a~~daki sahih hadisle sabittir.
Câbir, Peygamber'den—Tanr~n~n salt ve selam~~onun üzerine
olsun—yüce Tanr~n~n ilk yaratt~~~~ ~eyin ne oldu~unu sormu~, Peygamber de ~öyle cevap vermi~tir: "Ey Câbir, Tanr~n~n ilk yaratt~~~~
~ey senin peygamberinin nurudur. Tanr~~onu yaratt~~~nda, her hayn
onunla birlikte yaratm~~~ve her ~eyi onda mündemiç lulnu~t~r.„32
Bu uzun bir hadistir. Peygamber—Tanr~n~ n salt ve selâm~~onun
üzerine olsun—bu hadiste, kendi do~umuna gelinceye kadar yarat~lan
bütün mahlüklan zikretmi~tir. I Bu bâb~ n heyeti umumiyesinde verilen 17
tafsilât~~bu hadise istinat ettirdim ve bütün hakikatlerin suretini
özünde topl~ yan Hakikatlerin Hakikati'ni de göz önünde bulundura" Zâriyât Suresi (süre 51) , âyet 56.
51 Yukar~da not 25'e bak~n~z,
$2 Böyle bir hadise de ba~l~ca hadis kollelcsiyonlar~nda raslann~amaktad~r.
Bunun uzun bir metni cAchlni'de mevcuttur (~smâcil ibn Muhammed el cAcl~lni,
Ke~f el khafâ ve miizil el ilbâs camm~l i~teh~re min el ehild(th elsine el mis. M~s~r 1351
H., cilt 1, sa, 265-66). (Arapça metinde not 80.)
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rak, tabiat ilimleri bilginlerinin tesbit ettikleri hakikatler aras~ndan
seçip ald~~~m ~eyleri bu bâbda hulasa ettim.
Yüce Tanr~n~n ilk yaratt~~~~ ~eyin ak~l nuru oldu~unda bütün
bilginler müttefiktir. Tanr~~bu nuru yaratt~ktan sonra ona "Bana
do~ru yönel„ dedi. O da Tannya do~ru yöneldi. Sonra "Dön„ dedi,
o da döndü. Bunun üzerine Tanr~, "~zzetim ve celâlim üzerine
yemin olsun ki seni yaratt~klanm içinde benim için en sevgili olan~na
verece~im„ dedi."
Bu nur, Peygamberin—Tannn~n salât ve selam~~onun üezrine
olsun--akl~~olmu~tur. Onun Tannya yüzünü dönmesi, yüce Tanndan
ilim istimdad etmesi, sonra yüzünü çevirmesi de, mahhildara ilim ve
marifet vermesidir.
Peygamber—Tanr~n~n salât ve selam~~onun üzerine olsun—ak~l
bak~m~ndan insanlar~n en mükemmeli, faz~l bak~m~ ndan en üstünü
("en âlimi„), hilm bak~m~ ndan en tercihe ~ayan olan~, hikmet ve
ilim bak~m~ ndan da en arifleridir. "Nur-u Muhammedi„ tesmiye
olunan nur bu nurdur. "Ar~~yarat~lmazdan önce Allah bir `cevhere'
veya `dürre' üzerinde idi„ gibi ifadelerle de bu nur kastolunur.
Yüce Tanr~~ bu nuru yarat~rken, Nur-ul-Emr'in Ruhunu da
onunla birlikte yaratm~~t~r. Nur-ul-Emr'in Ruhu, bütün ruhlarm
asl~~ve men~edir. Bütün ruhlar ondan sudür etmi~tir ve sonunda ona
rücû edecektir. O da sonunda Tannya rücû edecektir. Çünkü o,
Tanr~n~ n emir ve iradesinin Levha's~d~ r ("Levh", yani onun hikmetinin ve kudretinin ö~retilmesine yarayan bir talim tahtas~~gibidir.
Tanr~, bu Ruh-ul-Emir vas~tasiyle, ilm-i gaybrsini ~ahadet alemine
ç~karmak için iradesinin ve n~e~ ietinin ihtira, ve hikmetinin ibdâ
18 etti~i ~eylerden istedi~ini o Levha üzerine vazeder. Ruh-ul-Emr'in
masdan bu Levha'd~ r.
Mübarek ve yüce Tanr~~ bu nuru yarat~nca, ona, kendisine en
yak~n olan bir makan~ da yer verdi. Bu nur da orada, yani yüce Tanr~ n~n
kudreti olan mekanda, ~ tidal-i Kevni Mekan~ nda, kendisinden bir
neticenin zuhur etmesi ve mahlüklann ilkinin ç~kmas~~ için, on iki
bin sene, bütün fena l~ klardan münezzeh ve yüce olan Tannya ibadetle
me~gul olarak bekledi. Sonra Tanr~~ona "Kün„ dedi, ve bunun üzerine o, biri "Ala„ ve biri "Esfel„ olmak üzere iki parçaya ayr~ld~.
Bu suretle bu nur, biri "Vasat„ olmak üzere, üçe ayr~lm~~~oldu.
" Yukar~da not ii 'e bakunz.
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Vasat'dan mutedil bir nur has~l oldu. Çünkü onun asl~, yüce
Tannn~ n kudreti ve bütün mahlû'klardaki mutedil illetlerin illeti
olan ~tidal-i Kevni'dendir. Vasat ad~~verilen, bu k~s~md~r." Tanr~~
ondan, mahltiklarda bulunan ilhami ve mütefaz~l ak~llann asl~~olan
Ilhami Akl'~n nurunu yaratm~~, Ruh-ul-Emin'i de onunla birlikte
yaratm~~t~r; ak~l nurunun hubut yeri, Ruh-ul-Emin'dir. Sonra Tanr~,
Ruh-ul-Emin'le birlikte, e~yay~~ harekete getiren bütün ruhlann
asl~~olan Hayat Nuru'nu yaratm~~t~r.
Ai k~sma gelince, bu, p~r~l p~r~l parl~yan bir nur olmu~tur.
Bu nur ba~tan ba~a harekettir. Çünkü onun asl~, yüce Tann= kudreti ve bütün mahlûklardaki müteharrik illetlerin illeti olan kevni
harekettendir. Bu nurdan da, bütün fail tabiatlann asl~~olan ve yukar~da zikri geçen fail hararetin tabiat~~do~mu~tur. I Tanr~~bundan sonra, 19
bu nurdan, tâhir olan Ruh-ul-Kudüs'ü yaratm~~t~r. Onun hubût
yeri Ruh-ul-Kudüs'dür. Tanr~, R uh-ul-Kudüs'le birlikte, rabbani
iradeden sudûr eden ilhami fiil ve iradelerle harekete gelen hassas
ve ~ehvani nefislerin hepsi~~in asl~~ olan nefsani ruhu, sonra da, ad~~
geçen bu ulvi nurdan ar~~, ar~~n ta~~y~c~lar' olan melekleri, ate~i ve
Nur Kalemi'ni yaratt~.
Esfel k~sma gelince, bu tamamen karanl~k, so~uk ve sakin bir
durum arzetmi~tir. Çünkü bu k~sm~n asl~, yüce Tan~-111ln kudreti
ve bütün sakin illetlerin illeti olan Kevni Sükfindand~r. Bu k~s~mdan
miin~e' ve münfail so~uklu~un tabiat' do~mu~, bu da bütün münfail
cisimlerin asl~~ olmu~tur. Sonra da Tanr~~ bu k~s~mdan Kürsi'yi ve
bekçilerini, cenneti ve Levh-i Mahfûz'u yaratm~~t~r.
Z~dlardan bahsedilerek, "Yüce Tann= ilk yaratt~~~~~ey, cennet
ve ate~„ yahut, "so~uk ve s~cak„ yahut, "hareket ve sükûnet„ yahut
da, "Kalem ile Levh'tir„ dendi~i zaman kasdolunan ~ey, bu iki
k~s~m, yani yukar~da zikrolunan nurun Vasat'tan ayr~lan Ala
ve Esfel k~s~mland~r. Bu iki k~s~m, on iki bin sene durup yüce
Tannya ibadet ettikten sonra, yüce Tanr~~bunlardan bir neticenin
zuhurunu isteyince, fail ve rnütaharrik harareti tevdi etti~i kuvvetin
s~rr~~ile Ala k~sm~~Esfel k~s~m üzerine çevirdi. Bunun üzerine, Ala ile
" Bu ibare, arapça asl~nda, "onun `vasattan' sözü,, (i~te bu k~sma delâlet
eder) ~eklindedir. Buna nazaran, bu eserin müellifince tan~nan metni ile, yukar~daki hadiste "vasat„ kelimesinin bulundu~u anla~~lmaktad~r. Halbuki cAck~nrnin
verdi~i metinde (not 32, arapça metin, not 8o) "vasat„ kelimesi geçmiyor.
Belleten C. X V, 7
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Esfel, Itidal Melcan~ nda birbirleriyle kayna~arak çiftle~tiler. Ala,
Esfel üzerine intibak etti, ve Kalem, olmu~~ve k~ yamet gününe kadar
olacak ~ eylerin hepsini Levh-i Mahthz üzerine yazd~.
Bütün bunlar, yüce Tann= "Kün„ emrinden anla~~ld~~~~üzere,
20
Tanr~n~n ilminde35 mevcuttu.
S~cakl~k ile so~ukluk aras~ ndaki bu kar~~ ma vuku bulunca
s~cakl~ktan kuruluk, so~ukluktan da rutubet do~du. Bu muhtelif
dört tabiat, bir tek mizacta birbirleriyle kan~m~~~bir halde mevcut
bulunuyordu. Bu tek mizaç, tabii mizaçlann ilki, ve ulvi ve süfli
bütün mahlüklann asl~~idi. Tek tek bütün ruhani tabiatlar bu as~lda
toplanm~~~oldu~undan, Tanr~~ s~n~rlar~~ve cihetleri, ilhan~i ak~ llan,
hayvani ruhlar~, ve ~ehvani nefisleri hep bu as~ldan yaratt~. "Tanr~~
ruhlar~~cisimlerden ~u kadar sene evvel yaratt~ „" ~eklinde rivayet
olunan hadisin delâlet etti~i mâna bu tafsilattan anla~~ labilir. "Göklerin ve yerin ilkin birbirlerinden ayr~~olmad~klar~~ve bizim onlar~~
sonradan çekip ay~rm~~~oldu~umuz, kafir olanlara haber verilmedi
mi ?„37 ayetinde kasdolunan imtizaç hali, yani ilk ba~taki bir arada
bulunma durumu da, i~te burada sözü geçen karma~~ k bütündür.
~bn Abbas —Tann ondan raz~~olsun— bu ayetteki "retk„ kelimesiyle muradolunan manamn "sed„ (yani aral~k bulunmayacak
~ekilde kapamak) oldu~unu söylüyor.
Süfli ve ulvi ~nahhildann ash olan bu karma~~k bütün on iki bin
sene rica makam~ nda kalarak yüce Tannya ibadet etti. Tanr~~bundan
bir netice zuhurunu irade edince, ona "Kün„ dedi. O da Ala, Esfel,
ve Vasat olmak üzere üçe ayr~ld~.
Vasat'dan "~ tidal-ül-Vusta„ tabiat do~du ve do~an bu tabiat!'
ayr~lmas~~ile Vasat'ta ilhami ak~llar kald~.
Ala k~ sma gelince, bundan ruhlar ve nefislerle birlikte, hararet
ile rutubet ç~kt~, ve yüce Tannn~n ona verdi~i her ~eyi ihya s~rr~~ile
21 fail hayat tabiat do~du. Yine bu Ala lus~ mdan, Tanr~~I yedi kat gökten
ibaret olan ulvi felekleri yaratt~, ve bu yedi kat gök de meleklerin ve
parlak y~ld~zlar~n ulvi alemlerinin asl~~oldu.
" Arapça metinde not go'a hak~niz
"Bu kadise de ba~l~ca hadis kolleksiyonlar~nda rastlanm~yor. AclC~ni, böyle
bir sözün hadis oldu~u rivayeti mevcutsa da bu iddian~n dayand~~~~mesnetlerin
çok zaif oldu~unu ifade ederek bu hususta Uz' tRf.ilât veriyor (ayn~~eser, cilt 1,
sa. ~~12.. 113 ; a~a~~da arapça metin, not 93).
EnbiyA Süresi (süre 21) , Ayet 3 ~~
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Esfel'e gelince, bu k~s~m, Vasat'tan, so~ukluk ve kurulukla
birlikte ayr~larak kendi yerine gitti, yani a~a~~~indi. Ondan da, meful
olan ölüm tabiat' has~l oldu. Bunun üzerine, Tanr~~ondan, yedi kat
yerden ibaret olan süfli felekleri yaratt~. Süfli felekler de, madenlerin,
bitkilerin, ve hayvanlar~n suni âlemlerinin asl~~oldu. Sonra Tanr~~
bu yerlerden ve bu yerlerde bulunan cevherlerin k~rm~z~s~nm, sar~s~n~n,
siyah~mn, kat~s~n~n, ve yumu~a~~mn hepsinden kudret eli ile ald~~~~
bir avuç dolusu kar~~~m~ndan, insanlar~n babas~~olan Adem'in —Tanr~n~n salt ve selam~~onun üzerine olsun— tabiat~n~, kendisine benzer
nevilerin sebebini te~kil etmek üzere yaratt~.
Ala ile Esfel'in birbirinden bu suretle ayr~lm~~~olmas~, ölen
süfli eisimlerden yükselen ulvi ruhlar~n bu cusimler üzerine inerek
bunlara hayat vermesi içindir. ~~te yüce Tanr~n~ n "Biz gökleri ve
yeri `retk' ettik„ demesinin manas~~budur. 'bn Abbas --Tanr~~ondan
ve babas~ndan raz~~olsun— bu âyetteki "semay~~retk ettik„ sözünün
"semay~~ya~murlarla yard~k", "yeri retk ettik„ sözünün de, "yeri
bitkilerle yard~k„ manas~na geldi~ini söylüyor.
Felek camid oldu~undan, ve unsurlar da kendisiyle birlikte
oldu~u halde, ancak y~ld~zlar~~ ta~~yan kürelerle hareket etti~inden,
tabiatlar da da~~n~k halde bulunup, ruhlarla nefisler ve hayat tabiat~~
Alada, ölü cisin~lerin bakiyeleri ile so~uk ve kuru tabiatlar da Esfel'de
toplanm~~~bulundu~undan, di~er taraftan da, cisimler, kendilerinden
ç~k~p ayr~larak yükselmi~~olan ruhlarma muhtaç olduklar~ndan,
bütün nakiselerden münezzeh olan yüce Tanr~, bu cisimlerden bir
netice ç~kmas~~için bunlar~n canlanmas~n~~istedi. Bu sebeble, ulvi
felekleri süfli I felekler üzerine "Kün„ emriyle ikinci defa olarak 22
döndürdü. Bunun üzerine tabiatlar Itidal Mevzii'nde çiftle~ tiler ve
birbirleriyle ikinci defa olarak imtizaç ettiler, ve bu suretle mürekkep
unsurlar do~du.
S~cakl~kla kurulu~un kar~~mas~ndan ate~~unsuru vücud buldu.
Yüce Tanr~~bu unsurdan güne~i, cinleri, ~eytanlar~, ve cisimlerin
içinde ruhlar~~harekete getiren garizi harareti yaratt~. Yüce Tanr~,
ulvi ve süfli âlemlere hayat vermesi ve bütün âlemleri ayd~nlatmas~~
için güne~i fele~in ortas~ndaki dördüncü gökte b~rakt~. Bundan
sonra da yüce Tanr~, cinlerle ~eytanla~~~yerin etraf~na, garizi harareti
de Adem aleyhisselam'~n kalbine yerle~tirdi.
Yüce Tanr~~Adem'de en evvel kalbi yaratm~~t~r. Kalb, so~uk,
kuru, sakin, ve ölüdür. Tanr~, cisimleri harekete getiren hayat ruhunu
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ona idhal etti, ve bu hayat ruhu, kalbdeki süküneti harekete kalbetti.
Fakat ruh, so~uk üzerine tesir eden bir hararetle müterâfik olarak
etrafa sirayet etmedi, yani vücuda yay~lmad~. Bundan dolay~~ Tanr~,
ayn~~suretle garizi harareti yarat~p onu ruhun içine idhal etti. Bu hayat
ruhu da, böylece, garizi hararetle birlikte, vücudun her taraf~na
yay~ld~. Beden de ölüm durumundan ç~karak hayvani ruh tesiriyle
dirildi ve so~uk iken garizi hararetle ~s~nd~. Hayat ruhu, bedenin
bu sükfin devresinden sonra, hayatta kald~~~~müddetçe bedenin
canlanmas~na ve dirilmesine sebep oldu.
Bu sebepten, Tanr~, kalbi, hayat~n sakin oldu~u yer, hareketlerin
mebdei, ve rabbani iradelerin ç~kt~~~~yer olarak yaratt~. Kalb bedenin
heyeti umumivesinin sultamd~r. Tanr~~bedeni vücudun sultan~~olan
kalb için, ve kalbden hararetin ve tabii hareketlerin sad~r olmas~~
için yaratm~~t~r. Hareket ve hararetin mebdei kalbdir. Bütün hayat
faaliyetleri ona ructi eder. Beden öldü~ü zaman da hayat kalbden
ç~ kar.
Âdem'in vücudundaki bu s~cak mizactan, s~cak ve kuru olan
23 safra filin do~du. I Tanr~~Adem'in midesini saframn sakin oldu~u yer
olarak yaratt~~ve mideyi kalbin ön taraf~na yerle~tirdi. Mide, kendisindeki hazmedici kuvvetle, bütün ömrü boyunca hayat~na, maddesine, ve vücudunun muhafazas~na sebep olmas~~için, Adem'de cismani
hayat~n~n medan olan g~daya kar~~~bir meyil uyand~ rd~.
Tanr~~hakikate herkesten ziyâde vak~ ft~r.
Sonra, hararetle rütubetin birle~mesinden hava unsuru has~l
oldu. Yüce Tanr~~bu unsurdan yedi kat göklerin rneleklerini yaratarak
onlar~~bu göklerde mertebelerine göre s~ralad~, ve her gökte bu meleklere dü~en vazifeleri onlara vahyetti. Hararetle rütubetin kar~~mas~ ndan bir de Adem aleyhisselâm'~n kan h~lt~~ do~du. Yüce Tanr~~
bu h~lttan kara ci~eri yaratt~, ve bedeni besleyici kuvvetiyle Adem'e
hizmette bulunmas~, g~dalardan kan has~l etmesi, Adem'in ömrü
boyunca hayat~n~n devam~na ve bedeninin muhafazas~na medar
olmas~, ve vücudunun ne~vü nemas~n~~sa~lamas~~ için yaratt~~~~bu
organ~~kalbin sa~~taraf~na yerle~tirdi.
Sonra, so~ukluk ile rütubetin kar~~mas~ ndan su unsuru has~l
oldu. Tanr~~bu unsurdan ay~~ve gezegenleri yaratt~. Zul~ali yedinci
gö~e, mü~teriyi alt~nc~~gö~e, di~er gezegenleri de s~rasiyle di~er göklere
yerle~tirdi. Tanr~~bu gezegenleri semalar~n süsü, göklerin muhaf~z.

TAR/AT ~LM~ N/N KÖKLERI HAKKINDA YÜKSEK MAKALELER

~ o~~

lar~~ve ~eytanlara kar~~~kon~yuculan olarak yaratt~, ve bunlar~~bütün
âlem için hidayet k~lavuzu tayin etti. Yüce Tanr~, Kur'andaki "Biz
dünyan~n semas~n~~kandillerle süsledik ve bu kandilleri ~eytanlarm
ta~lanmas~~ için onlara at~ lacak cisimler olarak yaratt~k„38 ve "O
Tanr~, yolunuzu bulman~z için y~ld~zlar~~yaratan Tanr~d~r„39 ayetleriyle buna i~aret etmi~tir.
Latif ve habir olan Tanr~, bundan sonra, Alâ felekteki gezegenlerde bulunan fil tabiata, Esfel felekdeki süfli âlemlerde kendi
izniyle ulvi Meme tabi olarak cari bulunan mahiyetleriyle, u~urlulukla u~ursuzlu~u ve hay~r ile ~er~ i, göklerdeki r~zklara da, ya~murlarla yere inen feyizleri verdi. I Yer ve yeryüzündeki mahlâklar i~te 24
bundan dolay~~bu ya~murlar vas~tasiyle hayat bulur. Tanr~, "Sizin
nzk~n~z ve size vadolunan cennet göktedir„" sözüyle buna i~aret
etmi~, ve bunun ~üphe göti~rmeyen bir hakikat oldu~unu bildirmek
için nefsine kasem ile, "Cöklerin ve yerlerin rabbine yemin olsun ki,
siz söyledi~iniz sözün kendinizin oldu~undan ne kadar eminseniz,
zikrolunan âyetler, r~zl~, ve vaid de onun gibi hakikattir„4' buyurmu~tur.
Bundan sonra, so~uklukla rütubetin kar~~mas~ndan balgam h~lt~~
do~du. Yüce Tanr~~ bu h~lttan, Adem aleyhisselâm'da, akci~eri yine
bu h~lt için mesken olarak yaratt~, ve onu kalbin sol tarafina yerle~tirdi. Akci~er, kalbe akci~erden gelen havan~n teneffüsle d~~ar~dan
cezbi suretiyle, kalbe, hayat ruhunu tutucu bir kuvvetle hizmette
bulunur. Bu suretle kalb garizi hararetin ~iddeti dolay~siyle teneffüs
eder.
Tanr~~bundan sonra ayn~~mizaçtan dima~~~yaratarak onu hissin
ve nefsâni hareketin meskeni yapm~~, ve insan~n bütün ömrii boyunca,
ruhun his ve hareketle taayyün etmesi ve bedenin her tarafina yay~lmas~~için hassas nefsi bu meskene idhal etmi~tir.
Bundan sonra, so~uklukla kurulu~un kar~~mas~ndan ar7~n unsuru
husule gelmi~, ve Tanr~~bundan madenleri yaratm~~t~r. Arz so~uk
ile kurudan müte~ekkil üç mürekkep unsurun birincisidir. Tanr~,
so~uk ile kurunun bu kar~~mas~ndan Adem aleyhisselân~'m kemik" Mülk Süresi (süre 67) , ayet 5.
" Idam Süresi (süre 6), ayet 97.
4° Zâriyat Süresi (süre 51) , ayet 22.
41 Zâriyât Süresi (süre 51) , âyet 23.
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lerini de yaratm~~ , insandaki sevda h~ lt~~ da bundan do~n~u~tur.
Tanr~, dala~~~sevda h~ltm~n evi yapm~~~ve onu kalbin alt~na yerle~tirmi~tir. Dalak, bütün ömrü boyunca insan~n vüd~clunun muhafazas~~
ve ~ahs~mn bakas~~ için muz~r h~ltlar~~kalbden defetmek suretiyle
kalbe hizmette bulunur.
Tanr~~hakikatleri herkesten iyi bilir.
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