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T A ,K D i M 

Vakfımızca, merhum D. Sabit Ünal'ın Gaz al rden ter~ 
'cüme ettiği esederden «iicamü'I.Avam»I,1. «Halkın KeUimi 
Tartışmalardan Korunmasın.adı altında 1987 seıiesinde neş
redild'i. Bu defa da, yine D. Sabit Ühal'ın tercümeleri olan 

, ve Gazall'ye nisbet edilen iki eseri, bir 'kitaphalinde neş
retmek nasib oldu. Gazal1'ye nisbet edilen,dedik. Çünkü, 
her iki eserin de, Gaz~ırye aidiyetindEm şüphe edenler oL
muştur. Bu şüphe, kısmen bu eserlerdekifikirler ile, aynı 
konuda Gazall'nin diğer eserlerinde ileri sürdüğü' fikirler 
arasındakifarklılıktan ileri gelmişti!". Mesela,elimizdekiter~ 
cüme'nin 38, 39. sayfasında yer alankısımlar He Gaz a i 1'
nin «Fedaihu'I·Batmıyye» adlı kitabındaki bazı pasajla; ara
sında tutarsızlıklar vardır. (Bk. s. ,66 vd.) 

Bu konu i/e ilgili tatmin edici bir izah tarzını ise, Ş~m· 
settin Güna'tay vermiştir. (Bk. Felsefe~i' Ola, 363 vd.) 

Durum ne olursa olsun, bu iki eserin Gaz a i I'ye ait 
olması çok daha muhtemeldir. Bu' konunun münakaşasını 
delill~riyle ve teferuatıyla takib etmek isteyenlet, Maurice 
Bauyges'nin, Essai de Chronologie des oeuvres de al-Ghazali 
(AIgazel>~ Beyruf 1959 adlı ,eserinemüracaat etmelidir/er. 

Elinizdeki bu, kitap, üç ayrı kısımdan oluşan bir mec-

muadır. Birincisi Gaz a'l l'nin, kısaca ( ,)-:,:~JI ()~I ) 

diye bilinen (' ~L .# ~~h 4 ı:u~.JlyL:i..S'") adlı 



risalesidir. ikincisi, yine '-G aza i I'ye ait 

( ".-lAr ~ 4 0~~1 yL:ı.5 ~ veya ,kısacC! 

( ·~i ·~i) ~ u ..... 'dir. Bu risale, 

:w ·)11 \I'.L......JI ~.:wı·..:.q :i~",>-.)I! ) .. '3 ...r>" v <.Ş"...r'-' J , diye de tanın-

maktadır. 

Bun/ardan birincisi, bilebildiğimiz kadarıyla, Türkçe
mizde ilk defa neşrolunmaktadır. ikincisj, Ahmed Hamdi 
(Akseki) tarafından, Ma h til, mecmuasının 5-8 sayıla

rında (1338) «Gazali'niıl1 Ruh Hakkmdaki Telakkiyatı» başlı
ğı altında, aşağı yukari tamamı tercüme edilerek neşredil
miştir. Üçüncü kısım ise, Şemseddin Günaltay'ın 1339-1341 

senelerinde istanbul 'da basılan ( <:şJ3 J ~A ....... Jj) «Felsefe-; 

Ola}~ adlı eserinin 357-381 sayfaları arasında yer alan kıs
mın merhum mütercJm D. Sabit Ünal tarafından sadeleş
tiriImiş şeklidir. 

Tercümeler, merhum hocamızın da belirttiği gibi, Ka
hire 1309/1897 tarihli Meymene Matbaası basımı olan nlıS

hal'arından 'yapılmıştır. 

Biz yine, Vakıf olarak, bu risalelerde de, nüshaların 

yeniden daktilö edilmesi, imla ve ifadelerin gözden geçiril
mesi gibihususlar dışında, tercümeye pek müdahalede bu
lunmadık. 

Bu vesıle ile, risalelerin müe/lifine ve mütercimine 
,rahmet diler, neşrinin maddı imkanını sağ/ayanların ecri
nin kat kat olmasını niyaz ederiz. 

Doç. Dr. Avni ilHAN 

izmir ilahiyat Fakültesi Vakfı 

Mütevelli Heyeti Üyesi 



Ö1NSÖZ 

Büyük Gaza/J'nin eşsiz eserlerine, bunlardaki derili 
düşünce ve yüksek hikmet/ere; Ulu Tanrı'nın kendisine 
bahşetmiş 'olduğu üstün zeka ve kaabi/iyyetlere; ele aldığı 
önemli konuları bir tertip ve nizam içinde çeşitli ilim ve 
tefekkür yollarından inceleyişine; en ince noktaların.a eri
şine ve erdirişine; bunları kendine has 'rak!'k bir üslQp ve 
belagatla ifade; en uygun misal'ler ile ızah, en sağlam de
lillerle beyan vemuhataplarını' ilzam ve ikna 'edişine hay
ran olmıyan; bu büyük .adamın en büyük bir islam müte
fekkiri ve islam'ın !ıücceti olduğunu vicdanen tes/im ve 
kendisine olan minnet ve şükran hislerini rOhuna fatihalar 
~akdim et~ekle teskın etmiyen akıı' idrak, iz'an ve ıman 
sahibi bir okurun bulunacağı tasavvur edilemez. 

islam aleminin veTürk milletinin kendisi ile öğündü
ğü Büyük Gazall, bu değerli risalesinde, din ve ımana bağlı 
konuların en mühimleri ile, akıl ve duşüncelerin takılıp kal
dığ-ı soruların derin noktaları üzerinde durmakta ve bu ince 
meseleleri' kavrıyabilmek çeşitli bilgi ve geniş düşünceye 
sahip olanları karşısına alarak onları g'ereği kadar aydınlat
maktaoır .. 

Bu küçük risalede, .büyük meseleler, derinliğine ve ge
nişliğine, Büyük Gazall'ninilim menşOrundan geçirHnıekte
dir. 

Bu konuların neler olduğu, risa!enin fihristine, bir göz 
atmakla anlaşılır. 

Büyük Gazall'riin zaten veciz ve ince olan ifade ve be
yanları bu ince nıese/elerle dahada incelmiş bulunan tabir 



ve tarifierini, orduğu gibi kısaca tercüme etmekle maksa· 
,dın anlaşılması kolay olıinyacağ"ından,gerekli yerlerde açık· 
iama yapılması zarOri olmuş ve bunlar da parantez ( ) içi
ne alınmıştır. Buna' rağmen, yi"ne de kapalı kalan yerler' ve 
noktalar olmuştur. 

Büyük Gazali'nin hal" tercümesine ait, oldukça uzun ve 
yeterU bilgi <dlcamü'I·'Avam'an ilmi'I·Keıam» adlı kıymetli 
eserinin tercümesinin başında verilmiş olduğu için burada 
bir şey yazılmamıştır.(*) . 

Bu Risaleninsonunda bahsedilen ve daha derin mesa-
" leleı'i içine alan ve ancakehil veerbabına verilmesi gereken 
«el .. Madnunbihi ala Ehlili» adlı rrsalesinin de, Allah'ın ina- " 

" yeti ile, açıklamalı bir tercümesi tarafımdanyapılmış bulun
maktadır. 

Allah'tan hepimize tevfik ve ihay"et; iki cihanda af ve 
afiyet niyaz ederim. 

D. Sabit ONAL 

" (*) eli tercüme, izmir ilôhiyat Fakültesi Vakfı "yayınlarının 2. kitabı 
. { 

clarak «Halkın Keldmi Tartışmalardan Korunması» adı ile ızmir 

1987'de yayınlanmıştır. 



1. K ir A P 

EI Ü y Ü i{ M A DN O N 

( . ..:~L u~JI yt..J:.:S- ) 





MUKADDiMf 

Bizi kendisine hamdetrneyi gerektiren şeylere hidayet 
ve şükrüne devam etmiye muvaffak eden Allah'a hamdü se
na; nesebi Ade!)ı Peygamber'e varanların en şereflisi olan 
Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve onun hayırlı ashabına 

da salEıtü selam olsun! 

Het" san'atın değeri'ni bilen bir ehll vardır. 

Kim san 'at eserlerini erbabı olmıyanıara hediye ederse, 
o san'ata haksızlık, hürmetsizlik etmiş olur. 

Bu risale ehlinden başkasına verilmiyecek olan ve ilgi 
çekici meseleleri içinde toplıyan nefis bir parçaclır. 

Kım bunu, değerini bilmiyen kimse/erden saklarsa, hak~ 
kını ödemiş olur. 

Ben bu ilginç parçayı hediye/eşme yolu ile aziz karde~ 
şim Ahmed'e takdim ettim. Allah kendisini aldatıcı diyara 
gönül bağlamaktan korusun ve eşyanın hakikatlerinden ba~ 
zısını bilmiye layık kılsın ki eşyanın hakikatlarını tümu ile 
bilmek yalınız Adem oğlunun soyu tarafından istenmiştir, 
O·: ({Yarabbi bana her şeyi olduğugibi göster» demiştir. 
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Bu risale dörtkısım mesele üzerine tertip edilmiştir : 

1 -Rubübiyyeti (ilahi terbiyeyi) bilmek, 

2 -- Melekleri bilmek, 
~ ,,". ,'t 

3 -- Mucizeterin hakikatlarını anlamak, 

4 -Ölüm ötesi halleri bilmek ve Dünyadan Ukbaya 
göçrnek. 

Allah bizleri sevdiği ve razı olduğu şeylere muvaffak 
kılsın. Çünki O, hiç şüphesiz muvaffak ede!llerin v'e yardım
cıların en hayırlısıdır. :En son dönuş ve oluş O'nadır. 



BiRiNCi KısıM 

RUSOBiYYETi SiLMEK 

A- ZA.MAN 

Zaman mahdut olmaz (sınırlanmaz), zaman içindeza
nıanınyaratılması da muhaldir. Şu halde, ({yavm ı) (gün) 
lügatte sonrada"" oluş demektir. 

" '" Allah'ın günleri ise, Hak Tealanın; ( .L.Uı t~~L:ı ~JS~.J ) 
«Onlara Allah'm' ,günlerini hatırla't!» (ibrahim 14/q] dediği , 
yerde, bunlar yarattıklarının, san'atlarınin, ıcat ettiklerinin 
bir kaç yönden mertebeleridir. Bu mertebelerden .. birisi, 

ı;. ı;. , :,. 

( ry.ı :L~.)i <$:1 ) ({Dört günde ı(yarattı).» (Fussilet 41/10) , 

kelamıdır ki" bunların bir günü göğün maddesi, bir ,günü 
onun teşekkülü, bir günü yıldızlan ve bir günü denüfusu 

(meleklerDdir. ( 0:~ ~'~ <f .)·"11 ~eJ.;'" ) . «Arzı iki günde 

yarattı.)} (Fussilet 41 ıg) kalarnı da (ayni halde) maddeleşme 
ve şekillenmedir. Göklerin m,addesi ile burçlarının (yıldız 
kümelerinin) maddesi bir suret,şekildir. Arzm maddesi ise 
erkeklerle dişile·ri arasında müşterektir, erkekli dişilidir .. 
Bu madde çok adıdir. Çünkibu, seni 'alacağım diye yanına 
gelen her erkeği kabul eden istarik bir kadına benz.er . 
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Mertebelerden biride c~mad yani, cansız varlıklar sa
yılan/ardır. Madenler decemaddaiıdır. Canlı olanlar bitkiler, 
hayvanlar ve insanlardır. 

Mertebelerin bir diğeri d~ toprak, su, hava, ateş (ha
raret)tir. 

Yüksek varlıklar; gök cisimleri ve dünya yüzünden 
uzakta olan her şey lügat itibarı ile semadır. Çünki fügat
çı/ar: Başından yukarı ne var ise işte orası semadır, gök
ten aşağı yani ayın çevirdiği göklerin altında bulunan her 
şey de, gezgin yıldız/arın çizdiği, göklere nisbetle arzdır 

derler. 

~ , 

Kur'an'daki ( 0-~.J..,.e tP;))11 ı:r-' ) «Arzdan da onların 

gibi (yed,i tane)>> kelamı şunları ifade eder: 

1 ,- Ateş küresi : (merkez) 

2 - Hava küresi: (gaz tabakası) 

.3 - Su üzeri~de bulunan kuru çamur küresi : (kabuk) 
4 ~ Su küresi": (deniZ,ler) 

5- Döşenmiş" arz: (dünyanın yüzü, kara/ar} 

6 - Karmaşık küre: (bitkiler, ormanıar, hayvanlar) 

7 - Yüksek varlıklar,(l) 

B ~ 'iRTiKA (Yücelme) TABiRi 

Kur'an-ı Kerim'in bir emri olan,( {~~.,,;:JI ~ J.J'.iW~ ) 

{{Sebeplerda irtikaa etsinler!» (Sad' 38/10) irtika' : adi ve 

(1) Kur'an'da geçen yedi kat gök gibi yedi tabaka arzı, Gazô/i, ne gü
zel tayin etmiştir. Bu ~ünkü ieolojik görüşe de uygundur. O'nun 
devrinde, yani zamanımızdan 850 sene' evvel Batı dünyôsındO, böy
le bir görüş ve anlayışa sahip olan Gazen çağdaşı bir 'bilgin yok
tur.Var ise, isıamıarda ve Endüıüstedir. 
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aşağı olanın şerefli ve üstlin olana yükselmesi, vacıbu'l-vu
cüd'a, varlığı kendi zat i iler1<aaim C?lan Hak Te~Haya varıncı· 
ya kadar yükselmeye devam etmesi demektir. 

Nitekim Hak \Celle ve Ala Kur'an'ında 

{( Muhakkak ki münıeha, yük. 

satişi n 5011 noktası Rabbmadır.» (Neem 53/42) buyurmuştur.'·-

Yine Hek Teala: ( YıCJJ j.~ı <.şkS" ~ k..JI '-?y\w r~ ) 
«O gungöğü kitapla,r için,' defter, kağıt, dürer gibi dürece
ğiz, aralarmdaki mes~feleri kaldırıp biribirlerine yaklaştıra-
cağıı.» (el-Enbiya 21/.104) buyurdu.' , 

Yineaynı sürenin 30. ayetinde ise; 

( Wl.l..1.:U0 L.!W-, lı:..:,15 ) «Gerçekten gökler ile yer diğe

rine bitişik idiler de biz onları ayırdık.~> demiştir.(2) Evvelki 
durum, felek'ü -bürOeun muaddilü'n- nehara intıbakı duru
munu, yani retaktan, bitişmeden- sonraki fetakta, ayrrtmada 
meylinı iğikliğin zLlhura gelişidir.(3}. 

c - RIZIK MESELESi 

Rızık her canlıda, takdir, tayin, tahsis ve tazmin edil~ 

miştir. Bu mesele naklen gelen bilgilerden değil, akıl bil~ 

gilerdendir. Çünki Hak Teala zatını ve zatının gerektirdiği· 

(2) Bu iıahi keıamdan evveıa Güneş sistemini teşldl eden gezegen
lerle Dünyô'nın hep bir kütlede, yani Güneşte bulundukları anla
şılıyor. Sonra Dünyanın diğer arkadaşları gibi GÜneş.!en ayrılmış 

olduğuna işaret ediliyor. 
(3) Dünyanın, yörüngesine meyilli oluşunu GazaIT biliyordu. 

'1 



ni, isim ve sıfatlarını ve bunların da neleriiktiza ettikle

,rini, akıı etmiştir. 

Buna: binaen de 0, her halde, ikinci planda, ikinci mak- . 
. satla da olsa· bütün varlıkların olmuş ve olacakların hep

sini, isim ve sıfatlarının taalluk ettiği her şeyi ve her hali 
ezeldenebede bütün tafsifatı ile akıı ve ihata etmiştir.Mu
hakkak ki bunlardan yani icfid edilmiş olan varlıklardan her 
birinin vücudu bulunduğu hal üzerinedir. Çünki Hak Teala 
varlığın hepsini kendi zatından akıı eder. Nitekim, O'nun 
kendi zatım akl etmesinde bozulma ve değişme imkanına 

. ihtimalolmadığı gibi, kendi zatından varlığını aklettiği ya-

. ni mahiyetini ve. haki~atınıbiJdiği şeylerin hepsi böylece 
değişmez, yani kendi zat ve hakikatı ile bildiği şeylerin ge
rek zat ve hakikatlarında- ve gerekse bunların varlıklarına 
ait şartlarında ve ihtiyaçlarında zaman ve mekan ile bir yol 
değişikliği olmasına imkan ve ihtimal yoktur; 

Üstelik, cümlesinin varlığı vaciptit. Hayvan çeşitlerinin 
varlığı ve . .onl.arın bekası, baki kalmaları daakıl edilenler
dendir. ,Bunda. hiç bir şuphe yoktur. Hele insan nev'inin, 
insan cinsinin varlığında ve bunların baki kalEıcaklarında as
la şüphe edilmemelidir. MalUmdur ki her hangi bir nevi, 
ancak şahıslarının, fertlerinin korunması· ile ve her ferdin . 
kendigibi bir ferdi doğurmasına imkan veren bir gayeye 
u/aşması ile baki kalır. varlığını .bir müddet devam etti re
bilir. 

Evet her şeyin bekası, ,ancak bir müqdet ve zamana 
bağlıdır. Bir varlığın bu müddet 'Ve zaman içinde ka/abil
mesi de ondaki hayatiyyetin devamı iledir. Hayatın devamı 
·da rızk ile,·bes/enmekle sağlanır. Zıra Hak Teala her şeyin' 
varlığını zatından, kendi hakikatından bilir ve zatından bil
diği ş,eylerin vücOdu da mutlaka var olur. 

insan nev'inin bekasını~ fertlerinin bekasına; . fertlerin' 
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bekasını da onların üremesine bağlamıştır. Döllenmeleri, 
her ferdin bekas'ına, her ferdin bir müddet bekası da ken
disinde bulunan hayatın kıvamına bağ/ıdır. Hayatın kıvamı 

da rızka, besine bağlıdır. Rızık da ancak bitki ve hayvandah 
'olur. Bunlar ise: ekmek, et, bitkilerin bir kısm.ından alınan 
meyval~r ve çoğu tatlılardır. 

işte bu sebep ve hikmet/edir rızkın, Rauf ve Rahım o/an 
Allah'ın takdiri ile kefillenmiş olması, her ferde sınırlı ha~ 

yatıiçinde belirli miktarda tayin ve tahsis edilmesi gerek .. 
miştir. 

Bunun içindir ki Hak Tea/a; 

UoJ ;;i~ 7 L-.JI YJ..,J . U3J..C~ ~-' f-3jJ ~ ~...Jlc.Fj 

( u>&ü ~i ~ ~L ~L 
'. 

{(Gök~e rııkamı ve size va'dedHenşeyler vardır." Evet' gö-
ğün ve yerin Rabbine' andolsun ki gerçekten O tıpkı konuş
mamız gibi doğru ve gerçektir}) (ez-Zariy§t 51/22-23) buyur-
muştur. 

** * 
il - ALLAH'IN· VE PEYGAMBER'iN 

RÜyADA GÖRÜLMESi 

Rüyanın hakikatını bilmiyen kimse rü'ya kısımlarının 

hakikatlarını bilmez. RasCıI (A.SJ ve sair Peygamberleri, öL
müş kimseleri rüyadagörmenin hakikatını bilmiyen kimse 
de Allah Teala'yı rüyada görme'nin manasını hilmez. 

Amı(alim olmıyan) bir kişi, rüyasında AI/ah'ın Rasu
lünü gören her hangi birkimseyi hakikaten Peygamberin 
şahsını,kendisini görmüş olarak tasavvur eder. Nasıl ki zih
ninde vakiolan bir manayı söz' ile hikaye ve ifade ederse, 
zihinde çizileh her nakşı, çizgi ve ,resmi de hayaL, ona ait 
bir ş:ekil ve suret lle temsil eder. Zihin, manEiyı söze, hayal 
da şekle bürür~ 
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Rasül-i Ekrem1i hayatında hiç gôrmenıiş olan bir adam 
onu rüyasında görmek ile hakikaten onun şahsını görmüş 
olduğunu bilmem ki nasıl tasavvur edebilir? 

RasuI-İ Ekrem'in naşı Medine'deki ravzasına konulmuş-
. tur. Bu kabir açılmamıştır. Mübarek vücudu, uyuyan birinin 
görebileceği bir yere çıkarılmamıştır. Eğer onun rüyasında, 
gördüğünü Rasul-i Ekrem'in kendisi diye kabul edersek o 
zaman O'nu bir gecede bin adamın uyku halinde bin _yerde 
ve bin türlü şekilde ve sımada görebileceği ne inanmak la
zım gelecektir. 

Halbuki, bir şahsın birhal ve durumda iki yerde, uzun, 
kısa, genç, kahil ve ihtiyar -olarak iki şekilde tasavvur edil
mesi'nin mümkün olmadığı hususunda vehim de akla yardım 
eder. 

Her kimin bilgisi, bu tasavvurun bozukluğunu kavramaz
sa muhakkak o akıı noksanlığı yüzünden hakikatın ve ma
nanın berisinde isim ve resim, şekil ve suret ile kanaat et
miştir. Ona itap etmek uygun olmadıği gibi hitap etmek, 
bu meselenin haki,katı üzerinde konuşmak da layıkolmaz. 

Olur da belki o, gördüğüne, onun yani Allah'ın RasCı· 

fü'nün misalidir diyecektir. Bu takdirde ona: onun şahsının 
misali mi, yoksa şekil ve süretten arınmış olan ruhunun 
misali midir? denilecektir. 

Eğer o, gördüğüne: onun yani eti ve kemiğinin vücOda 
getirdiği şahsının misalidir derse, onun şahsı, rOhunda ha
yallendirilmiş ve hissediimiş ik~n şahsına ne hacet var ki? 
.denilir. 

Sonra, her kim rüyasında Peygamber'in ölümünden 
sonra onun şahsını ruhsuz olarak görmüş ise, sanki o Pey
gamberi görmemiş, -ancak Peygamber'in (A.S.) hareket et
tirmesi ile hareket eden bir cisim görmüştür. 
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Bu itibarla o adam nasıl olur da RasOI-i Ekrem'in şah
sının misalini görmekle Peygamber'in hakikaten şahsını gör
müş olur!! 

Doğrusu şudur; adamın gördüğü, RasOI-i Ekrem'in pey
gamberlik mahaHi olan mukaddes rOhunun misalidir. Onun 
gördüğü o şekil ve sıma, Peygamber'in ne ruhudur ne de 
cevheri. Onun şahsı da değildir. Ancak ve gerçekten onun 
Peygamberlik misalidir. 

Eğer RasOI-j Ekrem efendimiz hazretlerinin : 

(ışt ~ '1 0 Lk.:ı.-":'I i () J ... b ( ti') -' J...L9 \ L~ .. J i ~) ($:ılj 0'') ) 

{(Her kim beni rüyada görürse hakika'ten beni görmüştür, 
çünki şeytan be.nim şekli me giremez» sözünün manası ne· 
dir? denilirse; cevap olarak şöyle deriz:bunun manası, Pey
gamber olarakgördüğü şekil ve şahıs, ancak Hazreti Pey
gamber ile kendisi arasında ona hakkı bildiren vasıtanın bir· 
misali olmaktır. 

Nitekim Peygamberlik cevheri yani Rastill-; Ekrem'in ve· 
fatından sonra Peygamberlikten baki kalan mübarek rOhu" 
renkten, şekilden ve suretten mürezzehtir. Fakat bu ümme
te kendisini tanıtmaları,şekiJli, renkli bir suret alan doğru 
bir misal vasıtası ile oluyor. 

Nübüvvet cevheri bunlardan münezzeh olunca Hak 
Teala'nın zatı da her türlü şekil ve sOretlerden onun gibi 
münezzeh olur. Fakat Allah'ın kula tanıtılması, hiç bir şekil 
ve rengi olmıyan hakjkj ve manevı cemale misalolmaya 
layık olan güzel sOretlerden nuranı veya başka türlü mah· 
sus (hissolunan) bir misal vasıtası ile olur. 

işte bu vasıf ve kemaldeki misal Hak Teala'yı tanımak· 
ta doğru ve gerçek bir vasıta olur da uykudaki adam «Ben 
rüyada Cenabı Hak'kı gördüm» diyebilir. Onun böyle söy
lemesinde: {{Allah'ın zatını gördüm» demek manası yoktur. 
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Nitekim i' Rüyada Peygamberi gördüm» diyenin sozun
de .de: ((Peygamber'in kendisini ve ruhunu yahut yalnız şah
sını gördüm» demenin manası yoktur. Ancak bu sözün ma
nası: onun ruhunun misafini görmüş olmaktır. 

Eğer, Peygamber'in misli vardır. Fakat Allah Teala'nın 
hiç bi.r suretle misli yoktU/o. Binaenaleyh; «Allah'ın misa
lini gördü» demek hası/ olur? denilirse, şöyle deriz: bu so
ru, misil· ile misalin farkını bilmemekten ileri gelmiştir. 

Evet, misal, misilden ibaret değildir. «Misı}) bir şeyin diğer 
bir şeye bütün sıfatlarında eşit olması yani tam dengi, eşi 
ve tıpkısı demektir. Halbuki misalin, bütün sıfat ve hallerde 
eşitliğe ihtiyacı yoktur. Birşeyin bir baş~asına aşağı yu
karı bazı hal vesıfatlarda eşit olması, kısacası benzeri de
mektir, mesela: aklın bir manası vardır ki o başkası ile ben
zeşemez. Aklın misli yoktur fakat misali vardır. Bize göre, 
güneş akla misal sayılabilir. Çünki aralarında tek hir hu
susta münasebet vardır. O da şudur: his edilenler yani göz
le görülebilecek, şeyler güneşin ışığı 'ile hissolunur. Akıl 
edilebilenler yani zihnin alabileceği şeyler de akıl ile bili
nir. Bir şeye gösterilecek misal hususunda bu kadar bir mü
nasebet yeterlidir. Sultan, rüyada güneş ile temsil olunur. 
Ay da veziri temsil eder. Halbuki sultan ne şekilde, ne de 
taşıdığı manada güneşe; vezirde görünüşte aya benzemez
ler. Bunlardaki benzerlik ancak manevi ve tek yöndeki bir 

, münasebettir. Sultanın herkesten üstün bir makamı ve her 
şeyin üzerinde bir hakim1yeti, umumi bir tesiri vardır. işte 
güneş de bu hususta sultana bir münasebat arzeder. Ay da 
güneşin ziyasını dünya'ya aksettirmekte güneş i if:} . dünya 
arasında bir vasıtadır. Vezir, de bunun gibi sultanın ad~let 
ve hakimiyet eserini millete yaymakta bir vasıta olması 
itibariyle mütenasiptirler. işte bu anlattı'ğımız münasebet
lersebebi ile güneş suiJanın, C;\Y da vezirin misali olurlar. 

,Ama biribirlerinin misli değildirler. Hak TealaKur'arı-, Ha~ 
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kımlinde 

, i . .. 1..-"· /' \ .~.. so" i i i II i ii ) '---~:ı:-0 c '.>-.:~ 6 ..J";"t ~- ( Li-'.J J.J Ü.) ~ -' ~ .!...I,.,' ' 

.. '" ..--" / . . ~./'.. L ..ıı ~ .J') ~ y Lc..Jb ,A.~ ':"".~ (Zi:- L_~ j' <.?:\ C L.-!...,,~l ı (- <: Lı-",'.'V) 
L~j .) Kı 4.-:' J""~ '1.J ~1 ~ 'j :G -,...=~!j ;]5 j L:~ /5 ~ ıY' ...L.~ 

( . . . .J~ fP .J~ ( .J L ~ rj ..,.L.J ~,r..?~ 

({Allah göklerin ve yerin nururlur. Nurunun misali bir mişkat 
(Iamba yatağı, abajlir) gibidir ki içinde büyük bir kandil (am
pul) vardır, kandil, cam içindedir'. Cam da sanki bir inci yıl· 
dız ... Mübarek bir ağaçtan tutuşturulur. Bir zeytinden ki ne 
doğulu, ne de batıhdır. Yağıateş dokunmasa bile hemen zi
ya veriverecektir. «Nur üstüne nur ..... :» (Nur 24/35) Şimdi 
bu ayette zikredilen mişkat, cam, ağaç ve zeytin yağı ile 
Cenabı Allah'ın nurunun nerede benzerliği vardır? düşünül
melidir! ' 

Hak Sübbanehu ve Teala : 

'( ~L.J ' «Gökten bir su indirdi de vadiler kendi miktarın
ca seloldu. Ser de yüze çıkan köpüğü götürdü,)} (Ra'd 13/17) 
buyurdu. Bunu da. Kur'an'a misalolarak zlkretti. Halbuki 

. Kur'aıi. ezellbir sıfattır. Onun asla misli yoktur. Ö I~alde 
nasıloluyor da su ona misal teşkil edebiliyorf Neticede: 
rüyalar vardır ki Allah'm 'Rasulüne «süt veya ip 'görmek SU
retiyie}) arz edildi de Cenabı Peygamber bunların neyi .tem-

, sil ettiğinihaber vermek için: «Süt islamdır, ip' ve Kur'an'
chr.}) dedi. 

: 'Kur'an'a misal teşkil edecek şeyler sayısızdır. Şimdi 

düşünelim! Süt ile islamiyet, ip ile Kur'an arasında ne mü· 
maselet yani benzerlik vard,,~? Bu olsa olsa, sütün hayatı-
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rrıızı bes/iyen maddi bir besin; Is/arnın da iç hayatınıızı ya
şatan manevi bir gıda ,QlmasıdlL İp ise; kurtuluş için kendi
s.ine yapışılan bir alet, Kur'an da (ma/nevi hastalık ve fela-

. ketlerden)kurtulmakiçin sıkı tutulacak bir nimet oluşudur. 

işte bunların her biri misaldir, misil değildir. Evet ha
.kikaten islam'ın da Kur'an'ın da misli yoktur. 

Allah Teala'nın ise hiç bir misli yoktur. Ama, ona kendi 
'slfatlarınCıan alınma" akla uygun münasebetler kurarak bir 
çok misaller söylenmektedir. 

Allah Teala eşyayı nasıl yaratıyor, onları nasıl biliyor. 
,Ilasıl kelam ediyor, kendi zatına mahsus kelamı nasıloluyor? 
Artık biz doğru yolu tutmak isteyene bildirdik ve tanıttık. 

Bunların hepsini in~an ile temsil ettik. Eğer insan kendini 
bu sıfatlardan tanımamış olsaydı, Hak Teala hakkındaki mi· 
sali anlıyamazdı. 

Allah Teala hakkında misal caizdir, fakat misil batııdır. 
Çünki misal, bir şeyi açık/ıyan, izah eden S9Z, mana veya 
halden bir şeydir. Misil ise: bir şeyin diğer şE(yeher bakım
dan benzemesidir. 

Eğer, söylediğiniz bu tahkik ve gerçekleme Allah'ın rü
yada görülmesine izafe olunmaz, belki Peygamber'in rüya-: ' 
da görülmiyeceğini ifade edebilir. Çünki hakikaten rüyada 
görülen onun ay'nı, kendisi, değil misalidir. Rasul-i Ekrem'in: 
« Beni rüyada gören hak.ikaten beni görmüştür.» kelamı bir 
nevi caiz görülmedir ki manası: sanki o beni görmüş ve o 
gör'müş olduğu misalden işittiğini de adeta benden işitmiş 

gibidemektir, denilirse; Cevap olarak şöyle deriz: «Ben 
rüyamdaAllah Tea.la'yı gördüm» deyen kimsenin de demek 
istediği budur, bundan başka değilair. Ama bu sözü ile: 
tC Ben Hak TeMa 'nın Zatını, kendisini gördüm)} demek ister
se hayır, asla doğru değildir. Çünki Allah Teala'nın mukad-
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des ıatının görülmlyeceği hakkında bütün din bilginleri ve 
islam filozoflarınca ittifak Dası! olmuştur. 

Halbuki uyuyanııı, rüyasında Allah'ın zatı ve Peygam
ber'in kendisi sandığı bir misali görmesi caizdir. Bu hal 
rOyalarda görülüp durmakta iken nasıl inkar edilebilir? 

'Gerçi o Peygamberi bizatihi görmemiş ise de bir toplu
, luğun rüyada Peygamberi görmüş olduğu haberi kendisine 
tevatür edilmiştir. Yalnız (rüyada görülen ve O'dur diye) 
inanılan misal doğru da olabilir, yanlış da. 

Doğru olmasının manası: Allah Teala Peygamber ile 
onu rüyada görene bazı işleri tanıtmak ve bildirmek için 
rüyasının aralarında vasıta yapmıştır. Evet, Allah Teala'nın 
kudretinde, kulu ile onu hakkı ulaştıracak olan bu vasıtanın 
benzerini yaratmak vardır. Bu hal mevcut iken onu inkar 
etmek 'nasıl mümkün olur? 

Eğer, Peygamber'in rüyada görülmesi caizdir hükmü
ne varıldığında burada kasdedilen caiz oluş Peygamber hak
kında mutlak mana_da ele alınmalıdır. Allah hakkında ise böy
le mutlak olarak ele alınan hususlardan yola çıkarak caizdir 
hükmü v~rilemez. O'nun hakkında hüküm, ancC;lk izin verilen 
hususlardadır, denilirse; sevabımız şudur: Hakikaten Cenab-ı 
Hakk'ı rüyada görmenin ıtlakına, yani her hangi bir misal ve 
şekilde görülmesine izin gelmiştir. Çünki -(salatü Selam ona 

olsun) : AJlah'ln Resıılü 
~ ~, 

( ().)y.a L.r~1 ~.~.) ~I.J ) 

«Rabbimi en güzel surette gördüm» demfştir. işte bu hadıs, 
Hak Teala'nın hakkındabir şekil ve sOret'isbat etmek hu
susunda gelmiş olan haberlerde ileri sürülen delillerden bi
risidir. 

Yine RasCıI-i Ekrem'in bir hadısinde:' 

( .G,)-"",~ Jr. ;.)1 .ı..1Jl L-ci.J.;·) «Hak Teala Ademi kan-
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di suretinde yarattı,}} demesidir. Bu sözdeki sOI"et keli~' 
mesi ile murad olunan, Hak Teala'ya mahsus olan ve bilin
mesi asla mümkün olmıyan zatının mahiyet ve hakikatı de
ğildir. Çünki onun zatının asla hiç bir şekli yoktur. Bu sO-

. retten maksat ancak; bir misal ile tecel/iden ibarettir. Ni
tekim Cebı-ai! (A.S.) de RasOI-i Ekrem'e vahyile geldiği 'za
man bazan Dihyetü'I-Kelbl suretinde bazan da ondan gayrı 

şekillerde görülm.üştür. Hatta RasOI-i Ekrem Cebrail'i def'a
larca türlü şekillerde gördü de kendi hakiki sOretinde ancak 
bir iki kere gördü; Cebrail'in Dihyetü'I-Kelbi şeklinde te
nıessül etmesinin manası: Cebrail'in zatı, kendisi Dihyetü'l
Kelbi'nin şekline döndü demek değildir. Fakat bu suret ve 
şekil Peygambere, kendisine vahyo/lInan Cebraif (A.S.) ta
rafından olduğunu haber Veren bir misalolarak zahir olmuş
tur, demektir. Yani Cebrai! o şekilde zuhur etti, o şekle bü
'ründü demektir. 

, Cenab~ı Hakk'ın ( ~.J-"" J...r~ LcJ,~ ) «O ona (yani 

Cebrail Mery~m'e azası) düzgün tam bir erkek, oiarak' te .. 
messül ettL" (Meryem 19/17) kelamı da bunun gibidir. Bu 
erkek şeklinde görünme, melekte (zatı itibariyle esaslı) ,bir 
değişme, tanı bir istihale olmayınca Cebraif (A.S.) her ne 
kadar Peygamber'e. (A.s.), Dihyetü'l-Kelbi şekli~de zahi'r 
olsa da, kendi mahiyet ve s/fatında kalıyor demektir. 

işte bunun gibi Hak Teala hakkında da her hangi bir'za
ta mahsus olarak ne uykuda ve ne de uyanık durumunda, 
zatında ve sıfatlarında her neşuretle olursa olsun esası' bir 
değişme, istihale olmaz. Belki her hangi bir şeyin sOret ve 
seklinde zuhur ve tecelli olur. iste bu da; Hak Tealanın rü-, . . , 

y~da, türlü şekillerde görebilmesinin mümkün olabileceğJ-
ne, geniş hald~ izin verilmesine, delalet eden sağlam ha
berlerden biridir. 

Hakikaten ,bu meselenin enine, boyuna her türlü misal-
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lerinde görülmesinin mümkün ve caiz olduğuna dair bizden 
önceki değerli zatlardan, «(s.eleften» ve bu hususta inanılır 
kişilerden nakledilen haberler vardır. Şayet bu hususta bir 

, itlak (salıverme) varid olmasayd!, yine- biz Hak Teala hak
kında doğru ve sıfatları ile münasebetli olan her sözün ıt

lakı (geniş manası) caiz olur.; rüyada ve misal aleminde gö
rülen Allah'tan her hangi bir söz dinliyenin 'işittiği kelamı 

aynı ilehatırda tuttuğu lafzında ve manasında bir sehiv ve
ya hata yapılmasına ihtimal verilmediği takdirde onun müm
kün ve caiz olmasında onu ne menetmek, ne de ona haram
dır, günahtır demek yoktur; der idik. işte bu söz dUlerde çok 
dolaştığı için alimlerın çoğuna göre, zatın görülmesinde ·ona 
bir iyham (diğer ve kapalı)" manayıişaret etmez. Eğer gör
düğü veya işittiği şeyin- hak, doğru ve gerçek olmadığını 
tevehhüm eden bir şahıs farzedilirse, o sözü budurumda 
ıtlak etmek (genel anlamına almak) uygun olmaz. Ancak o 
sözün manası o adama münasip şekilde tefsir olunur. Nite
kim senin: «biz Allah'ı severiZı yahut· O'na müştakız» (aşı-

. kız demek yanlıştır) demekliğin ve bu sözün ile de ona ka
vuşmayı dilemekliğin caiz ve uygun butunur. Gerçekten; 
tevhid ilmini bilmiyenı eğri yollara, hatalı' inıançlara düşen 
bir topluluğun Allah'ın zatına ve sıfatlarına ait sözlerinde, 

. geniş rnanalarına almalarındandolayı kafalarına bir çok fa
sit düşüncele'r gelmiştir . 

. Fakat Allah'ı, isim ve sıfatları ile Kur'an'da anlatıldığı 
ve RasOlü'nün tanıttığı gibi bilen; kısaca tevhid ilmini ka
zanıp doğru yolu bulan büyük çoğunluk,' Allah'ın zatına v~ 
sıfatlarına· ait müteşabih sözlerin ve Allah'ı rüyada veya 
misal aleminde görmenin hakiki, manasını hiçbir fasit ha
yafe yer vermeden layık,. veçhile anlıyorlar. Öyle sözlerin 
geniş manalannın kullanımında muhatabın, yanlış ve tehli
keli bir hayale d6şmemesi içinidrak ve tehayyLiI seviyesi
ne riayet edilir .. 
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Hülasa : Allah'ın zat vesıfatlarına ait başer1 ve rOhi 
a/aka ve münasebetleri ,ifade edecek sözler her hangi bir iy- , 
hama, (diğer kapalı manasına) alınmıyacağı yerde onların 
m§nalarını açmadan ve tefsirini yapmadan 'açık manasında 
alınması caiz olur. ' 

Bilakis öyle bir sözde iyham bulununca yani kapalı ma
nasına işaret edilmiş olunca da bu manada olduğununun 
açıklanması gerekir. Diğer bir deyiş ile bu izah: bir sözun; 
ıtlakına ait ihtilafı ve bir mana sözü üzerinde ittifak edildik
ten sonra' da ıtlaka gidilmesini reddeder. 

Mesela : Allah Teala'nın zatının, rüyada veya misal' 
aleminde görülmesi mümkündür. Görülen Hak Teala'nın za
tı değil onun mis'alidir. 

Hak Teala'nın misalini imkansızgörenin veya bu misali 
zat ve mahiyet değişikliği zannedenin zannı hatadır . 

. Ancak biz Allah Teala'yı iyi bilmek, iyi tanımak ve ta
nıtmak için O'nun zatı ve sıfatları hakkında şanına layık mi
sarıer darbederiz. Ama O'nu misilden tam eşi, dengi ve ben
zeri, olmaktan tenzih ederiz de misalden tenzih etmeyiz. Bi
takis, ((En ulvi misalOna layıktır.» 

* ** 
E - EHAO ve V AHi D (Tek ve Bir) FARKı 

ıhlas süresindeki ilahı i,sim ve sıfatların anlam'ı, süre-

nin özetle tefsiri: (J...:>-I <ıU i .'J.::c y:) «De ki O Allah' 

birdir» (ihlas112/ 1) Hak Tea/a ( J...:..-I.J .Jt ~.~I..9 ) 

hmız bir ilahtır» (el-Bakara2/ 163) dedi v,e vahid i le ehacl 
arasını ayırdı. « insan bir şahıstır, bir sınıftır.» denilir. Bun

, dan maksat bir topluluktur. Bin, sayısı da bu itibarla birdir 
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denilir. V~hid ileehad arasında fark vardır: Akıı ve duygu 
yolu ile işaret edilen vahid, yani bir denilen şey ne ise 0, 

tek basına' bir' varl·ık olup kendisinde ortaklık bulunması . . 
. ihtimali olmaz. Halbukiehad de tek başına bir varlık ol~ 

makla beraber her hangi bir bakımdan başka şeylerle' bir
leşik ve kendi halinde parçası olmıyan şeydir. 

Kısaca «vahid»: hariçte ortağı, misli, dengi, eşi yok deN 
mektir. {{ehad» ise: kendisinde terkibi ve parçası olmıyan 
demektir. 

( ~dı illi keıamındaki. «samed»in manası: Başka~ 

sına hiç bir ihtiyacı olmıyan, ve herkesin kendisine ihtiyacı. 
olan, tam, zengin demektir. işte bu samed ismi de Cenab-ı 
Hakk'ın zatında «ahad», mürekkep ve parçalı olmıyan bir 
zat, olduğunu ve hem de zatında ve s/fatlarında' «vahidu 
ıolduğuna; misli ve ortağı bulunmadığına delildır. Eğer mül
künde ortağı olsaydı, her şeyin kendıne muhtaç olduğu, 

sonsuz zengin yani «samed» olmazdı da bilakis kendisi or
tağına veya ortaklığa yahut ikiliğe muh~aç olurdu. 

Şayetzatını teşkil eden parçası olsaydı, başkasınııı 
kendisine muhtaç olduğu, «samed» olmazdı. Bilakis varlı~ 

ğında ve kemalinde, kıvamında kendisini terkip eden parça
I,arın bir tekine bile muhtaç olurdu. İşte «samed»lik böylece 

vahid.ve ehadliğe delildir. ( ...L~ ~ ) «Doğurma

dı» kelamı da, kendinden kendisi gibi bir şey meydana gel
mediğine, vücOdunun_ varlığının zatının, tevalüd ve tenasül, 
doğma, doğurulma, üreme ile cinsi yaşıyan insan vücOdu 
gibi olmayıp aksine ezelden ebecıe, daima vahid ve ehad 01-

9uğuna delildir. . ( . .u~~:: r1...9) «doğmadı» kelamı ise:. 

vücudunun, -sonradan ve yoktan meyda,na gelen veöldük
ten sonra da fani olmayıp da yüksek' cennette veya kesil-
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meyen, sönmeyen kıigın ateşte daima kalacak o/an -insan vü· 

,cüduna benzemediğinin beyanıdır. ( .)...;>i i ~ .u ~ ~"' ) 
(Onun bir dengi yoktur» kelamı da: şanı yüce ve bütün nok
san sıfat/ardan münezzeh olan bir zata has olan hakiki bir 
vücuda de/ildir ki bu vücut, kendinden başka varlıkla'ra 
fayda verdiği halde kendinden başkas.ından bir varlık, ve 
faide sağlanmasına ihtiyaç imkan ve ihtimal göstermez. 

Özet olarak ( ...t..:>-i illI .JA J9) kelamı: Allah'ın 

mukaddes ve münezzeh olan zatının isbatı- (,.4..,cJI <LU ı ) 

na, de: hem nen ve izafete yani kendisinin başkasına ihtiyac! 
olmayıp her varlığın kendisine muhtaç olduğuna ve hem de 

ehadiyyete; ( ..u-:!, r1) ten aşağısı da isim ve Bıfatlara ait 
se/be yani varlık/ara ait sıfatların kendisinde olmadiğına de
Iildır. 

Allah Teala'nın zatın/. taııımakta, yaratıklara mahsus 
olan sıfatları ondan nefyetrhekten daha açık ve daha aydın 
yol yoktur. 

* ** 
F - TEVHio VE SlfAT ÇOKlUGU 

Bazı kimseler Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfat/arının.çok
luğundan onun zatr mukaddesinde de çok/uk, birden z,iyade . 
olmak, tahayyül etmişlerdir. Gerçekten sıfatlar hakkında: 
«ne Onun kendisidir, ne gayrısıdlf», yani .bir şeyin sıfatı o 
şeyin kendisi de~ildjr; ama. ondan başkası da değildir.Kı
saca: sıfat, zatın ne aynı ve ne de gayrıdır, diyerek doğru 
söylenmiştir. 

Bu tahayyüı yan'j sıfatların çokluğu ile zatın da çok ola
cağınısanmak: sıfatları zattan' ayrı sanmak tevehhümünden 
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ileri, gelmiştir. Halbuki sıfatlar ile zatta ayrılaşmak, gayrı
laşmak yoktur. Buna misilı : yazı şeklini bilen bir insanda 
({ALLAH» iSl)1ininkağıt üzerinde meydana gelecek şekli hak
kında zihninde bir bilgi vardır. işte bu bilgi bir. sıfatlır. Bu 
-sıfatın yani Allah kelimesinin kağıt üzerinde alacağı şekli 

bilınenin kemali de bilinenin, şeklin, yani kağıt üzerindeki 
Allah yazısının aynı sıfata, bilgiye tabi olmasıdır. Çünki bu 
yazı şekiline bilgi hasıl olunca kağıt üzerinde, el hareket 
etmeden, kalem ve mürekkep vasıtası olmadan o şekil (AI~ 
lah kelimesinin yazı şekP zihinde) zehir oluverir. Hayalonu 
şuur aynasına aksettirir. 

işte bilinen bir şeyin kendisiyle inkişaf etmesi (hayal 
alanına çıkışı) itibariyle bu sıfata ((ilim)) (bilgi) denilir. Bu 
sıfatı ifade eden sözlere de, sıfata delillik etmiş olması ba
kımından, «kelam)) (söz) denilir. Çünki kelam: ibareların 
delalet ettiği kelimelerde'n, sözlerden ibarettir. ' 

Bilinen şeyin vücudu, bu sıfata tabi olması itibariyle 
{{kudretntir. «~udret» diye adlandır'ılır. işte burada sıfat ola
rak ilim, kelartı kudret arasında bir gayrılık yoktur.Çünki 
bu slfaİ, haddi zatında tek bir sıfattır. 

'Halbuki bu 'üç itibar ilim, kelam, kudret tabirieri sıfat 
gibi bır' tane olamaz. Kim ki şaşı g'özlüdür; şaşı gözle ba-' 
kar ve şaşı görünce de muhakkak o bunlarımutlak ,bjr sı

fat görür de «o, odur» der. 

Fakat o, üç tabire iltifat ederse (bunları birer isım ola~ 
rak ve ifade ettikleri hal ve mevkli dikkate alırsa): «her ' 
bıri diğerinin gayrıcjır!.» der. Kim de bu itibar/ar ile bera
ber sıfatın mutlak olduğuna itibar ederse o iki sağlam göz 
ile bakmış ve sıfatın «ne o ve nede onungayrısf olmadığJ~ 
na II ifikat etmiştir. ' 

Allah Teala'nın sıfatı hakkında, her ne kadarbLl misal 
nıünasip ise de diğer bir yönden ona mübayindir. Bu hu-. 
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sustaki manalarıyazı ile~ anlatmak güçtür, kolay değildir. 

Hak Teala'nın sı,fatlarına ınisal verilmesinin caiz olma
yacağını tevehhüm eden bazı kimseleregelince: onların· 
bu tevehhümleri misal ile mislin. arasınıtayin ve (bunla-

. rın manalarını) ayırt edememelerinden, i/eri gelmiştir. 

Çünki. misa/e, yukarıda anlattığımız gibi mahsus (duy
guya tesir eden) suretlerden, şekillerden o misali izah ede
cek bir sureti, akla uygun bir mana için almakta ve bu ma-' 
kul manayı istifade edecek (misalin ne oıduğunu bilecek) 
olanın anlayışına ulaştırmakta ihtiyaç görülür. 

Hissedilene gelince: bu, mis§le muhtaç değildir. Çün
ki mahsus, aynı ile oldugu gibi hayalde teşekkül eder. Ha
·kikaten çakm@ğı, çakmak taşını ve. bunlar arasından ateş 

çıktiğını gören bir adam bu şeyler için misale ihtiyaç duy
maz. Fakathayalde toplanmıyan ve hayalin de ~aptemedj
ği; sırf aklın alacağı şeylere gelince: bunlar hakikaten za
yıf/arın anlayışına erişebilmek için hayalin yardımına ih-

. tiyaç gösterir. 

Hak Tea/a Hazretleri kendisi için : 

( ~ t.? ~ ~ ) {{Onun misli gibi bir şey yoktur.» (eş

Şura 42/11) dediği ·veçhile Ona bir misi/, eş ve denk yok
tur. Fakat Ona misal vardır. Nebiyyi Ekrem (A.S.) : «Allah 
Tea/a Ademi kendi suretinde yarattL» demesi bu misale işa
rettir. 

Hakikaten Teala ve Tekaddes Hazretleri bizatihi mev- . 
.. cut, hay (diri), semı (işiten), basır (gören), alım (bilen), 
kadır (gücü yeten) mütekellim (söyleyen) olunca, Onun su· 
retinin bir misali olan insanda da bu sıfatlardan kendisinde 
bir örnek bulunması gerekir ki hakikaten insan da böyledir. 
KendisindeAllah'ın bu sıfatlarının misali vardır. 
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Şayet bu sıfatlarla vasjfJanmış olmasaydı, Allah Teala'yı 
, bi lemezdL Bu sebepledir ki Rasul·i Mücteba Efendimiz Haz-

retleri : ( 4.J, <-.1 r J..A.1 ~ ı....1yS- ~) «Her kim 

kendisini bilirse Rabbini bilir» demiştir. Çünki insana, ken
disinde misalini bulmadığı her şeyi tasdik veikrar etmesi 
zor gelir. Cenab-ı Hak Sübbanehu Peygamberlerden bazısına 
(Salat s.eıam onlara) : «Ey insan, kendini bil, Rabbım bilir" 
sin» diye vahyetmiştir. Bunun iç'indir ki; insanın jfmi, Allah 
Teala'nın özel ve zatına mahsus olan sıfatlarını kavrıyarnaz. ' 
Zıra, bundan, yaratılmış ve Icad edilmiş olan varlıklar jçi~de 
bu has sıfat./arı kavramıya, anlamıya, anlatmıya imkan vere· 
cek kendisinde bir misal (örnek) yoktur. 

Bir şey bilindikten sonra ona bir isim verilebilir. O halA 
de insan için bir şeyi tanımağa yol ve örnek olmayıncaonn 

da o şey için hiç bir bilgi ve Onun kendi yanında hiçbir isim 
ve nişanı olamaz. Bu takdirde onu nasıl, tanıyabilir ve tani
tabii ir? 

işte bundan dolayı Allah'ı ancak Allah bilir. Yani özel 
ve kendine has sıfatlarını ve tanımanın künhünü, tam, ma Q 

nasıyla zatını ve hakikatını ancak kendisi bilir .. 

Evet, insan; haydir (diridir), alımdir ('bilir), kadırdir (gü
cü yeter), semi'dir (jşitir),basırdir (görür), mütekeflimdir 
(söyler). Allah da böyledir, deyenbir kimse, insanı Allah'a 
benzetmiş olmaz. Çünki benzetme: bir şeyin dfğer şeyin 
özel vasfında ortaklık isbat eder. Hak Teala'nın yukarıda 

sayılan sıfatları Onun özel sıfath;ırı değildir. Bize bildirHen 
ve misal/eri verilen isim ve" sıfatlarındandır. 

Biradam: «siyah bir arazdır, sıfattır, renktir, mevcut· 
tur. Beyaz da böyle bir arazdır, slfaUır, renktir ve mevcut
tur» dese, siyahı beyaza behzetmiş olmaz.Çünki iki şeyin, 
renkte, arazlıkta, sıfat olmakta ve varlıkta ortak olması bun.-
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lar arasında tanı bir teşblh olmaz. Zira bunlar onları saran 
genel sıfatlardır. ~ 

Varlıkların hepsi genel varlıkta müşterektir. Bu itibar
la aralarında teşbihlenme yoktur. 

Bunun gibi siyah ile beyaz, renkte, araz ve vücutta 
müşterek oldukları halde yek diğerinin tam misali olamaz. 
Allah Teala hakkında misal vermek mümkün ve caizdir, fa
kat misil bıilmak muhaldir. 

Gerçekten biz: {( Hak Teala kainatta müdebbirdir,muta
sarrıftır» deriz. Halbuki Allah alemin içinde ·değildir. Bunun 

·nı.isali: evet insanın parmağı hareket eder, bunu hareket 
~ttiren insanın ilmi ve iradesidir. Parmakta ise (bu hare
keti yaptıracak), bir ilim ve irade yoktur. işte bu sebeple 
ve bu zayıf,tasavvurladır ki insana, kendine yakın' olmıyan 
ve içine girmediği birşeyde nasıl fail ve müdebbir olabile
ceğini, düşünebilene, anlatmak, kavratmak mümkün oluyor. 

G - TEKLiF MESELESi 

* ** 

Allah Teala'nın, kullarına yapılması gerekli işleri teklif 
'etmesi.; kulların, uşaklarına yaptıkları teklHe benzemez. 
Çünki efendilerin köle ve uşaklarına vermiş oldukları işle
rin, emir've yasakların, yapılmasında emir sahiplerinin, mut

. laka maddi ve manevi, istifadeleri vardır. Emir ve ·Yasakıarı 
bu maksatla vermişlerdir. 

H'albuki Hak Teala'nın, kullarına verdiği emir ve yasak
.Iarda böyle bir maksadı yoktur ve o işlerin görülmesindaki 
. faideler hiç kendisine ait değildir. Allah'ın, kuluna teklifi 
. kulun faidesi içindir. Efendinin kuluna teklifi ise tam tersine 
efendinin kendi i,stifadesi içindir. Kul, kendisinin muhtaç oL
madığı şeyleri kölesineıuşağına teklif etmez. 
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Fakat, Allah Teala'nın, kullarına teklifi, doktorun, has
tasına yaptığı teklifleri gibidir. Bunların yapılmasındaki fai
de hep hastaya aittir. Doktor da bu emir ve yasakları sırf 
onun iyiliği için vermiştir. 

Hastanın ateşi yükpelince doktorona soğutucu şeyler 
içmesiniemreder. Ateş düşürücü haplar ve~ir. Dok,\orun. 
onların içilmesine hiç ihtiyacı yoktur. Hastanın onu içme
si, doktora ne fayda verir ve ne de içmemesi bir zarar ge
tirir. Fakat faide ve zararın ikisi de hastaya aittir. Doktor, 
ancak ona'faide ve ,zararını anlatan bir mürşit,selamet yo
lunu gösteren bir hidayetçidir. 'Eğer hasta, doktorun bütün 
tavsiyelerini tamamiyle tutarsa hastalığından şifa bulur, 
halas olur. Şayet onlara uymaz ve yapmaz ise hastalığı de
vam eder ve helak olur. Hastanın kurtulması veya ölmesi, 
doktoruna göre eşittir. Çünki onun yaşamasına ve ölmesine 
kendisinin hiç b'ir ihtiyac! yoktur. Nitekim Hak Teala Haz
retleri, hastalıkların şifası içinşifa veren sebepler yarat-

. mıştır. Bu da: hayırlar, iyOikler yapmak ve nefsi, temizleyi
ci mücahedeler ile heva ve heveslerinden menetmektir.' 

Evet,' nefsi kötü huylardan kurtaran haller, ~melJer var
dır. Onu ahirette tehlikelere 'atan fena huylar da vardır. 

Nit:ekim, bedene, mizaca zarar veren hal ve hareket
lerde bulunmak dünyada hastalıklar getirir. Tehlikelere gö
türür. Kötü huylar ve Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmak 
dünya hayatındaki zehirlenmeler gibi ahiret hayatına nis
betle zehirleyicihal ve hareketlerdiı'. 

Bedenin sağlığını korumak için nasıl bir tıp ilmi ve~ ta
babet var ise ruhun ve nefsin saadetini sağlıyan doktorilik 
.da vardır. Bütün Peygamberler -hepsine salat ve selam oL
sun-' bu konuda birer ruh doktorudurlar. Halkı salah yoluna 
irşad ederler, kalpleri temizlemek yolunu öğretirler. 

·25 



Nitekim Hak, Teala Hazretleri : 
i' 

( ~L...:ı if yL;": DJ 4+-$j 0..,4 CDI ..ı.J ), «Nefsini 

temizleyip parlatan gerçekten muradına erdi. Onu kirletip 
,görnan de eH boş kaldı.» (eş-Şems 91/9-10) buyurdu. 

Doktor şunları yap dedi, şunları da yapmaktan menet~ 
tL Artık bundan sonra hastanın hasta!ığı ya artar veya iyi
Jiğe döner, diye hatırlanıldıktan sonra hastalığı arttı deni
/irse, akla ilk gelen şey: «hastanın doktorun emir ve yasak
larını tutmadığıdır.» Hastalığı şifii bulunca da : «doktorun ka-' 
nununa riayet ettiği, perhizde kusur etmediğidir.» Gerçek
ten bazen öyle hastalıklar vardır .ki doktorun dediklerini yap
madığı halde hastalığı artmaz, iyiliğe döner. Doktorun emir 
ve tavsiyelerine riayet etmediği halde hastalığın uzama
ması, her halde muhalefet ettiğinden dolayı değildir. Be/ki 
o doktorun' emretmiş olduğu sağlık tedbirlerinden başka bir 
yolla, sağlık yoluna girmiş olmasındandır. 

işte bunun gibi takva da, kalp ve ruh hastalık/arını kalp
lerden çıkaran, bir perhizve korunma çaresidir. Beden has

'talıkları; dünya hayatını mahvettiği gibi, kalp ve, ruh has
ta/ık/arı da, ahiret hayatını elden kaçırtır. ' 

Bir baş-ka misal verelim: insanlara hükmeden padişah
/ardan biri, meclisinde, huzurunda ve yanında bulunmıyan 

başka bir yerdeki tebaasından bazısına" para ve binek gön
dermek suretiyle yardımda bulunur. Bundan maksadı onun 
kendine yakınlık mertebesine erebilmesi ve bu sebeple 
mes'ud olabilmesi için kendi tarafına, huzuruna teveccüh 
etmesini arzu eylemiş olmasıdır. Kendisi. mülk ve memle
keti idare hususunda hiç de ona muhtaç olmadığı halde bu 
yardımı yapmıştır. Hem de onu bir işte kullanmamasını da 
kafasına koymuştur. Sultan tarafından kendisine göl!deril
miş olan eşyanın kadir ve kıymetini, farz edelim' ki adam
cağız gereği vechile, takdir edemedi de bineği, vasıtayı ç[!l~ 
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dırdı, yahut öldürdü: veya öldürttü. Yolluğu da şuraya bu
raya harcadı bitirdi. Harçliks!z, azkısız kaldı, kul bu hare
ketiyle hem sultana, hem de ayağına kadar gelen nimete 
nankörlük,kafirlik etti. Eğer o vasıtaya binerek yoluna çık
saydı ve yolluğu da onun yolunda harcamış olsaydı, Sul~ 

tana saygı gösteren, nimetin kadir ve kıymetini bilen, şük
reden bir kimse olurdu. Tabiidir ki bu hal ve hareketi ile 
yani. vasıtaya binmesi ve parayıharcamış olması ile, sul
tana bir menfaat sağJamış olmazdı. Zaten sultan. onabun
ları böyle şahsı menfaat kasdı ile de göndermiş değildi ve 
onun huzuruna girmek teklifinde de kendi şahsına ai.t bir 
faide yoktu. O ancak bu ihsan ve iradesi ile o kulun saa
detini, onun mes'ut olmasını arzu etmişti. Ne zaman bir 
kul, efendisine, onunarzu ve isteğine, uyar; onun kendi iyi
liği için verdiği emirlere riayet ederse, hem o emre ve onu 
verene saygı göstermiş, hem de bu yüzden elde ettiği iyilik 
ve nimetin kadrini bilmiş, .yani' şükreden kullardan olmuş
tur. Şayet emre muhalefet eder de ondan doğacak nimet:
leri elde edemez ise, onun bu muhalefeti, düpedüz saygı
sızlık, ahmaklık ve nankörlük olur. 

Allah Tealifnın yanında,Çelalineve her yerde müs-· 
tağnı olmasına nisbetle, kafil'lerin küfürleri. veya, ımana 
gelmeleri eşittir. Lakin O kullarının kafir olmalarını hoş gör
mez. Çünki kafirlik kullarına yaraşmaz. Onları islah etmez. 
Mutlaka kötü insan yapar. Şakaavete sevk eder. Nitekim 
doktor dahi hastasının ölümünü arzu etmez de, onu bundan 
kurtaracak ilaçlar verir; Sultan da böyle .. Hiç bir suretle 
muhtaç olmadığı, şahsına veya mülküne bir faide sağlama
sını ummadığı bir kulunun, teb~asından birinin, kendi şah
sına zararlı bir harekette bulunmasından, emirlerine, fer
manlarına riayet etmiyerek başını belalara sokmasından zin
danlara girmesinden, kendisinden uzaklaşmasından mem~ 
nun olmaz. Bilakis tebeasının iyiliği ve rahatı için' verilmiş' 
olan emir ve fermanlara, kanun ve nizamlara riayet ederek, 
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kendisine yakınlaşmak suretiyle _ saadetlni arzu eder. Hal
. bukr sultan,' o kimsenin ne kendine yakınlığına ve ne de 
',kendinden uzak kalmasına muhtaç değildir. işte AI/ah'ın 
teklifini de bunun gibi anlamak doğru olur. Evet, çünki taat., 
lar iyjfikler, yararlı işler; Allah'ın emrettiği her şey, maddı 
ve manevi hastalıklara birer deva' ve 'dermandır. Ma'siyet
ler, AI/ah'ın yasakladığışeyler de, beden ve ruh sağ/ılda- . 
rını, hozan birer zehirdirier. Bu zehir kalplere tesir eder. 
Bundan ancak selim kalp, günah kirinden paklanmış bir ruh 
ile Allah'a gelenler, Onun huzuruna çıkanlar kurtulur. Mu
tedi/ bir mizaca sahip, bütünazaları hastalıktan salim olan
ların s,ağlık içinde yaşamak,saadetine sahip oldukları gibi. 

Doktorun hastasına: ({ işte sana faide ve zarar verecek 
şeyleri bildirdim. Eğer beni ve tavsiyelerimi dinler isen 
menfaati kendi~e; şayet dinlemez de aksini yaparsan doğa
cak zarar da yine kendine aittir», demesinin gayet doğru 
ve tabii oluşu gibi Hak Teala Hazretleri de Kur:an'ında: 

CL .lı:, l.;", WLlj ·t~. ~r.$_l·; .. , WÜ~~1 . ) ~ ı..,r--:-: "v- ,y -,. .. --v-:'!' cr 
{(Artık kim doğru yolu bulmuş, hidayete ermiş ise onun 
HUdesi kendine; kim de sapıtmış, doğru .yoldan çıkmış' ise 
onun da zararı kendinedir.» (Yunus 10/108) Diğer bir yerde 

de : 

«Kim bir iyilik yaparsa kendi faydasına, kim de bir kötülük 
işler ise o da kendi zararmadır» (el-Casiye 45/15) buyur
ması' da daha doğru ve tabiidir, 

Sağlığın, hayatın ve soyun devam ve beldısı için ku
rulmuş olan ilahı nizamfarın, tabii . kan~nların gerektirdiği, 
bir işi' bırakanm ve menettiğinf yapanın gördüğü ceza ve' 
çektiği minnet, ve uğradığı kötü akibete gelince: bu ona 
Allah tarafıridan bir gazab ve intikam olarak verilen bİr ceza 
değildir. Mesela: kadını ile c;insİ münasebeti bırak~n bir 

28 



kimseye, evlatsız bırakmakla, azab etmesi, çocuğunu emzir
miyeni, çocuğunun ölümü ile-. cezalandırması; yiyipiçmeyi 
bırakanı, açlık ve suSi..ızluk'ile:Kıvrandırmasl; Hacı kullan
mıyanı, hastalığın ıztırabı İle, çırpındırması gibi. .. 

Allah Teala'nın kuııarına gazabı ise: iyiam, incitmek ve 
acıtmak istemesinden bambaşkadır. Sebep ve neticeleri 
malOm hayat ve, tabiat kanunlarına muhalefet etmenin ge
rektirdiği ceza/arın gayrısı olan ve sebebi birden apaçık bi
linmiyen ameilere aİt ceza ve musibetlerdir. Hayat nizam
Iarına muhalefet etmenin cezasında istisna ve gecikme yok
tur. Bu cezalar hemen verilir ve sebepleri de bellidir. Se
bep ve netice esasına bağlıdır'. Nitekim, sebepler ve bun
ların eserleri yani sebepler ve netice/eri şu dünya hayatın
da biri birini çeker, olaylar ,meydana getirir. Bun/ar da; se
bepleri' sebep kılan Hak Teala'nın takdir ve tertibi iledir. 
Bakarsın bazı sebepler;e/emler, kederler hasıl eder. Bazı 

. sebepler de; lezzetler, zevkler verir. Bu dünyadaki geçici 
~Ietn ve zevklerin akİbetIerini ahirette ne' kazandıracakların 

. ancak Peygamberler bilir. 

Taatların, ma'siyetlerin, iyiliklerin, kötülüklerin öbür 
dünyanın elemlerine ve zevklerine nisbeti aynen b.unun gi
bidir. 

Ma'siyetlere neden ceza verilmiştir? Kötülük' nede'n 
elem verir? diye sormak: hayvan zehirden neden ölür? Ze
hir neden ölüme sebep olur? ins'an be'den; niçiıi zehirden 
müteessir olacak halde 'yaratılmıştır? Zehir bedene 'tesir 
eder de beden niçin zehire müessir olmaz? diye bir şeyler 
sormaya bEmzer. 

Allah Teala Hazretleri insanın ruhunu, niçin faziletler 
yüks~ltecek, saadet verecek; reziletler de onu a/çaltacak, 
perişan edecek kabiliyette yaratmıştır? demek de buna. 
benzer. 



Allah Tea/a yarattığı canlı var/ık/arı, yedirip içirmeden, 
doyurmaktan, beslemekten; ilaç aldırmadanderdine der
man vermekten; cinsı münasebette bulundurmadan da ço·, 
cuk yaptırmaktan ve emzirmeksizin büyütmekten katiyen 
,aciz değildir. Fakat O, canlı, cansız bütün varlık aleminde 
vuküa getireceği oluşlar için sebep ve ,neticeler tertip ey
lemiştir. Her vakıayı bir sebebe bağ/amıştır. Diğer deyim
le: her sebep bir neticeyi meydana getirir. Her vakıanın 
mutlaka bir sebebi vardır. Sebepler zincirinin her halkası 
kendinden s()nrasına bir sebep ve kendinden öncesine bir 
neticedir. Her vakıanın sebep ve netice olarak vücut bul
masında, Cenab-ı Hakk'ın vakıaları sebeplere bağlarnasında 
nice sır ve hikmetler vardır ki, onları yalnız kendisi ve bir 
kaçını da, ilirnde rasih olanlar bilir. Bunu bilmek şaşılacak 
bir şey değildir. Asıl şaşılacak olan, insana hayret veren 
kainattaki esaslı ve hiç aksamıyan, sabit ve değişmez ka-
'nunlardır ki; beşeri bilgiler, fen, teknik, ,hayat, medeniyet, 
hep bu illet ve malGI (sebep ve neticenin), diğer ifade ile: 
akıı/arı durduran ilahı planın değişmez, şaşmaz tatbikidir. 

Hayatıma yemin ederim ki, alemdeki bu hayrete şayan 
hikmet ve nizamın sırrını ve sebeplerini idrak edemiyel1/e
rin mutlaka akıı ve basıretinde, gerçeği görebilmekte, hak
ka hidayetinde bir eksiklik vardır. Böyle olmasaydı yani kai~ 
natın nizamı ilahı ve mükemmel bir plana bağlı olmasaydı; 
pitki ve ,koyun, davar, keklik, tavuk gibi itidale en yakın 

olan ve yapı itibariyle en latif hayvanların nzık ve iıasipleri 
zayi olurdu. 

Bir bitkinin, kemali, kendinden bir derece üstün olan 
hayvana gıda (besin) olmaktır. Evet bir hayvan bitkiden ay
rı lan şeylerle (bitkiye varlı k veren, maddelerin kendi bede
nine geçmesi ile) hayatını devamettiriyor. Bir bakıma hay
van, bitkinin parçalarını kendinde toplanı/ş olmak itibariyle 
adeta bitki oluyor. Hayvanın kemali de budur. Kesilmiş, bir 
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hayvanın insana nisbeti de bunun gibidir. (insan da ha'yA 
vanı besinlerle yaşar) insanın da ADN cennetindeki melek~ 
!ere nisbeti böyledir. Nitekim Hak Teala : 

( 'y~ y if.~ 0#~1 '~)WIJ) «Melekler onla~ 

rm üzerine her kapıdan girerler.» (er-Rad 13/24) buyurmuş
tur. 

Bazı müdafaasız hayvanların bir kısım yırtıcı hayvana 
besin olmasına gelince: yırtıcı ve zararlı hayvanlarda si,ya
sı ve tıbbı o kadar çOk faideler vardır ki bunları siyaset eı;
.babı ve doktorlar bi/ir. Bir misalle 'açıklıyalım:Azız ve Ha-
kım olan Allah'ın takdirıne, bu külll ve şaşmaz nizamın bü
tün eşya ve varlıklarda hüküm sürmesine taaccüp eden kim~ 
senin misali, adeta bir a'ma gibidir. Kör adam bir saraya 
girmiş, sarayın sa/onuna konulmuş olan süs eşya/arına, sır" 
ça ve cam takımlarına tos/ayınca bunları mutfak eşyası sa
narak, konak sahibine: 

-:-- Aklınızdan zorunuz mu var, niye bu eşya ve takım
,ları yerlerine koymadınız?!. Yahut: (onları yersizve plansız 
sanarak), 

- Niçin yol üstüne, ayakaltına bıraktınız? demiştir. 

Onlar da cevap olarak: 

- Yok canım; eşyanın her biri yerli yerinde bulun
maidadır. Bozukluk, onlarda değil, onları görecek gözün. 
olmamasından ileri geliyor, demişlerdir. 

Bir' de: (burnundaki«kokuları bozan» hastalık sebe-
biyle) koku almıyan bir ahşem de, önüne, güzelkokulu ud 
ağacı, çiçek' 'saksı/arı ve kokulu meyvaları koyanı, bunla
nn burada yer kaplamaktan başka ne faydası var da koyu
yorsun! diye kınar. Ona cevap olarak mesela: şu ud ağa
ClrlJll odunlukdan başkafaidesi de vardır. Çok güzel bir ko~' 
ku yayar. Odalar, meclisler bunun ile kokulanır. Şimdi 

31 



senin bu kokuyu almana burnl/ndaki koku bozEli, hastalığı 
yani' ~aşm manidir, deni,Ür. 

Burada baska bahisler ve sorular da vardır. Bunlardan 
biri şudur: Ge~ç~kten Hak Teala Hazretleri bir şeyi emret
tiği halde nasılolurda ondan bahsetmeYi menediyor? Hal
buki, basıret ancak bir şeyden bahsetmekle hasıl olur, di-

,yenbulunur. Buna cevap şöyledir:, 

Bu yersiz bir hayret ediştir. Çünki bir işin vukOu, sağ
lam ve kat'ı bir inancı, yahut hakıki bir bilgiyi gerektirir. 
Kesin inanç ise tasdık ve ıman yolunda mücerret bir taklıd 
ile bilinir meydana gelir. 

Bilgi ve marifet de burhan ile, burhanı elde etmek de 
o işten bahsetmek ile hasıl olur. Bu itibarla' insanların topu 
,birden, bahsetmekten menedilmemiştir. Ancak, bahsin in
celiklerine ve burhanın hakıkatlarına ermeyen acjz ve id
raki, zayıflar menedilmiştir. 

Bunun misali şudur: Doktor hastaya bir ilaç içmesini 
'emreder. Fakat bU hastalığa derman olmasının sebehini 
araştırmaktan' ,meneCıer. Çünki hastanın idrak sev!yesionu 
kavramaktan acizdir. Araştırmak onu yoracak, anlamaktan 
aciz kalacaktır. Bu yüzden de hastalığı artacak, netice iti
bariyle zararlı' çıkacaktır. 

Gerçi pek nadir hastalar vardır, zekıdir. Tıp yoluna gir
,miştir. Hastalıkların sebepleri hakkında bilgi edinmiştir. 

jBunlarıaraştırma ve eşelemekten alıkonulmaz. Hatta bun~ 
lara kendi hastalığı için verilen ilaçların halinden, müna
sehatlerinden bahsedilmesi de menedilmez. Bilakis, onun 
kuru ve kışa bir sözeinanmıyacağı, körükörüne bir taklidçi 
plamıyacağı anlaşılır ise gereken izahat da verilir. Çünki, 
zekaSi müsaittir. Hastalığın sebebierini anlıyabilecektir. 

Hastalığını ve ona ınünasip ilacın verildiğini bHince de ilaç 
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meşgulolacaktır. Önem verecek ve tavsiyeleri tanıarniy
'le y,erine getirmiye çalışacaktır. 

Sayet durumu vetedavi yolunu anlamaz iseilaç ve tav
siyeı~re riayet etmekten de yüz 'çevirecek olursa ona has
talığını ilaç ve' tavsiyelerin uygunluğunu anlatmak lazım .. 
dır. Bilgi ve idrak kabiliyeti yeterli olan da sorgu ve sualden, 
düsünme ve ar.aştırmadan menedilmemelidir. Ancak hasta
lar' içinde böyleleri pek azdır. Çokları akıi ve idrak bakı
ından . zayıftırlar. ' 

işte dinı ve şer', mese/eler de sebep ve hikmetleri bil-
imek ve onlardan bahsetmek de bu kabildendir. 

İnsanların, hayvanları kendilerine itaat ettirmesine ge
lince'; mesela: tenezzüh yerlerine parkıara ve güzel şeylere 
bakmak için gezen, yaya giden, ayaklarını çalıştıran bir kim-
seye: -Bakın şU'ad2\ma! ayaklarını gözlerine hizmetçi yapı

Or ve onları onun hizmetinde yoruyar. Halbuki ayak da 
nun, gözleri gibi bir arganıdır. Buna ne oluyor da birirıi di

ğerininrahatı ıçin 'yoruyor, birinLdiğerine hizmetçi yapıyor? 
denilir. işte bu, düşünce ve sorular hep eşyalardaki kadir
leri ve mertebeleri bilmemektendir. Fakat akıllı olan şu ha-
'kıkatı iyi bilir: «Kamilolan daima nakıs olanla beslenir. 

aksan, zayıf ve aciz, olan da kamilolanın hayatı için mu
's'ahhar kılınır. Onun faide ve hızmetinde tutulur.» Bu da 
hikmetin ta kendisidir, ~unda 'zulüm ve haksızlık yoktur. 
Çünki zulüm: « Başkasının mülkünde tasarruf etmektir.»' 
Halbuki Hak Teala, kendi mülkü içınde bir başkasının mül~ 
küne tesadüf etmez ki onda tasarrufu zulüm olsun ı Bu ger
çeğe göre Allah'tan zulüm vaki olması tasavvui" olunamaz. 
Doğrusu kendi mülklinde dilediğigibi tasarruf etmek, iste
':diğini yapmak hakkına maliktir. Bu itibarla Onunbütün 
yaptıkları zulüm değiL, adalet ol ür. ' 

Yine akıllı olan bilir ki ifahi vahiy, gerçek 'şerıat, hak 
in, «aklın armıyacağı hiç bir şeyi getirmez, ileri sürmez» 
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sozu' ile mümkün görmediği ve niuhal olarak kabul etmiş 
.' olduğu bir şeyi, meseJa: Aııah TeaIa'nın kendisi gibi bir 
Allah yaratmasının yahut da biri birinin zıddı, aksi olan iki 
şeyin bir·yerde, bir noktada birleşmesinin mümkün olmadı
ğına -akıl burhan ın delalet ettiğini söylemek isterse; din 
ve şerıat burlu' redde.tmez, kabul eder. ,Eğer o: «aklın ala
mayacağı ve 'akll burhan sözü ile:aklınidrak edemediği 
bir şeyin künhü ve hakikati idrak ve ihata. olunmaz, demek, 

. isterse, işte bu hüküm her yerde, bahusOs fjzik, kimya ve 
tababet ilminde doğru değildir. Mesela: mıknatısın demiri 
kehrlineçekmesi ve hamile bir kadının bir tür yılanın üze
rinde yürümesiyl'e çocu.ğunu' düşürmesi gibi. Ve bundan 
başka bir çok eşyada kendilerine mahsus hassalar, özel~ 

likler vardır. 

işte bunlar aklın almadığı şeylerden~ii·. Akıl bu hassa
Ie.rdan her birinin hakıkatı üzerinde durmaz ve kendi başına 
bunların sırrına vakıf olamaz. Hem de. onun muhal oldu
ğuna hüküm vermekten geri dönmez. Halbuki: Aklın alma
dığı her şey haddi zatında muhal değildir. Mesela; biz ateş 
ağacını ve ateş çıkarmasını görmeseydik ve birisi de bize: 
«BBn hakikaten bir odun parçasını odun parçasına sürttüm 
de ikisi arasından mercimek büyüklüğünde kırmızı bir şey 
çıktı. Bukızıl madde şu şehri. ve içinde bulun.an her şeyi 
yedi, bitirdi. Canlı, cansız o' kadar çok çeşitli şeylerden 
hiç birisi onun içine girmedi, onuı:ı cisminde ve hacminde 
bir z'iyadelik yapmadı. Üstel ik o kendi kendini de yedi. Ne
ticede ne kendikaldı ne de bu şehir ve eşyası, .. » diye çok 
garip bir haber vermiş olaydı biz ona: «böyle şeyolmaz; 
bunu akıı kabuletmez.» der idik. Halbuki bu: «ateş ve onun 
hassasıdır" his~unu tasdik eder, göz ateşi ve yaptığınıgö
rür, beş duyumuz bu olguyu doğrular. Fakat akıı bundaki 
sebeplerı n sırrını, hakıkatınıkendi burhanı ve delilleri ile 
keşfedemez. Edemeyince de: «mümkün değildir, muhaldır.» 
der. Halbuki muhal değildil". Madde ve hadise meydandadır. 

34 



Işte ,şerıat, dini emir ve yasaklarda aslında, muhal oL
mıyan iç yüzü I]akkiyie bilinmiyen bunun gibi acayip şey~ 
leri ihtiva eder ki, hakıkaten onlar aklın sahasından uzaktır. 
Uzak ile muhal arasında fark vardır: Akııdan uzak olan şey; 
işitilmemiş" görülmemiş şeydir. Muhaf ise; olması ta'savvur 
edilemiyen şeydir. 

~ ~ 

Gelelim Allah Teala'nın: ( 0)~~.J y;..~ ~ J~ ';) ) 
«O Allah yaptığmdan, yapacağından sorulmaz. Onlar ise SO~ 
rumIudurlar.» (el-Enbiya 21/23) kelamına, biı' de : {{Varabbi 
bu kıyamet gününde beni niçin a'ma olarElk haşrettin; hal
buld- ben dünyada götürdüm. (Taha 20/124-125) ayetine. 

- Soru, bin şey sormak, bazan mutlak olur. Ve bunun-
'la Uzam ka·sdolunur. Mesela: filan filan ile munazara yaptı, 
ona _bir sual yöneltti, denir. Fakat bazan da sual mutlak olur 
ve onunla bir haber ve' bir mesele sorulur. Talebenin hoca
Sına bir şey sdrması gibi, Hak Teala Hazretlerine ilzam için 
asla soru t~vclh edilmez, 'Ona yaptığından yapacağından so
rulmaz, 'cümlesi bumanadadır. Çünki ona ilzam manasın-
da kullanılan «niçin, neden? denilemez. Fakat bir haber ve 
bir mesele sormak ve anlamak istemek meselesi böyle de-

ğildir.. ( i ~ ı:.:.u5 J..9" ~~L '~~ 2 ) «Yarabbi beni, 

kör haşrettin, halbuki ben ,hakikaten görüyordum» kelamın-' 
dan da maksat budur. Bu. sorulara cevap, bunlardaki ı:nak-

'sadı izah, husOsi.mda bu' kadar söylememiz kafidir. Biraz 
, zeka ve dirayet ile taklid sev.İyesinden yükselip istidlale, 

tahkik ve istidlal mertebesine, erişemiyenler, helak olanla
ra katılır. Fayda vermiyen- kiyasetten (zekadan) Allah'a sl-

, 'ğınırız. Çünki cehalet (bilmemek) kurtuluşa, halasa fayda
SIZ kıyasetten daha yakındır. Şiir : 

insanların ayıpları, kusurları içinde, 
Kamil olabileceklerin eksik kalması gibisini görmedim. 
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li -..- IMAN ESASLARI 

Kendini ve hadis olduğunu; hadis olanın da bir IlWIı
dise ihtiyaçı bulunduğunu hakıkaten bifirsen, elbette ki sen
de Allah 'a inanmanın burhan'hasıl olacaktır. Akla çok yakın" 
o/an işte bu iki bilgidir. Yani kendinin hadis (sonradan) 01-' 
duğunu, hadisin de kendini ihdas edenıiyeceğinibilmekli
ğindir. 

Eğer kendini ve hadis olduğunu, ayni zamanda özünün 
tablat maddelerinden meydana gelen bir bedenden ibaret 
olmayıp bir cevher, bir ruh olduğunu bilirsen; hasiyetinin 
cevheri (özü) Allah'ı bilmektir ve hissedilmiyen, beş duyu 
aleminden olmıyanı kavramaktır; şu bedenin yıkılması, çCı

rümesi de seni yok etmiyecektir; işte bunları kavramışsan 

ahiret gününü de burhan ile bilir, ahiretin varlığına sağlam 
bir deHI ile ıman edersin. -Çünki seniniçin ancak iki günün 
manası, değeri vardır. Birisi, içindebulunduğun gündür. Sen 
onda meşgul bulunuyorsun. Diğeri de başka bir gündür ki 
sen onda bedeninden ayrı bulunacaksın. Senin kıvamın ce
set ile olmayınca sen muhakkak ondan bir gün ölüm ile 
ayrılacaksın. O zaman da-senin 'için diğe~ bir gün hasıl ola
caktır. 

Sen eğer, cesedin ruhtan ayrılması ile mahsus ve mad
dı olan şeylerden ayrılmış olacağını bilirsen, bir nimete ka
vlIşÇlcağınıbileceksin ki bu nimet; Allah Teala'yı bilmektir. 
Bu öyle bir nimettir ki; zatının özelliği ve mayasının gereği 
olan zevk ve sefaların son merhalesidir. Şayet nefsanı arzu
lara meyletmek hastalığına tutulmamış isenmuhakkak bu 
nimete kavuşacaksın. Yahut da bir azaba uğrayacaksm ki 
buna sebep: Allah Teala'dan 'perdeli kalmış olmaklığındır. 

Azab da tabıatının aslı, esası itibariyle şehvet ve ar.zuları

nınson noktasıdır. Nitekim Hak Teala Hazretleri: 

( D~ ~ tr.:-iJ ~ ~-' ) «Onlar ile istekleri arasına 



bir haii gerildL» (Sebe 34/35) buyurmuştur. 
-

Mariferin, Allahı tanımanın ve nimetlere kavuşmanın 
sebebi Allah'ı zikretmek, işlerini, nimetlerini fikretmek ve 
Allah'tan başkasından yüzçevirmektir. Allah'ın zikrinden ve 
O'nu tanımaktan alıkoyan hastalığa sebe~ olan da; şehvet

lere ikbal ve dünyaya meyildir. Eğer bunları böylece bilip 
anlamakla beraber Allah Teala'nın nimet ve azab sebepfe
rini has kullarına bahşeylediği keşif hassaları vasıtasiyle 

, bütün kullarına bildirmeye kadir olduğunu bilirsen, iğri ve 
doğru yolları, nimet ve azab sebeplerini has kulları (pey
gamberleri) vasıtası ile bütün kullannabildirmiş olduğunu 
da, kavrarsari; Peygamberlerini burhan i le bilmi'ş (sağlam 
delilini bulmuş) olursun ve onlara ıman edersin. 

. Eğer Peygamberlere has olan bu tanımları ye hassaları 
bilirsen ve bunların ancak söz kisvesinde olacağını ve ken
dilerine' vahyedilen' kelime ve manalardan ibaret bulunaca
ğını ; bunların ya uykuda veya uyanık halinde onların ku~ , 
laklarına (ve gönüllerine) bırakılacağını anlar isen, kitcıpla~ 
ra iman etmiş olursun. 

_ Allah Teala'nın bütün işlerinin vasıtalı ve vasıtasıı ya
pılan işlere böJündüğünü (yani ya bir sebep vasıtası ile yap
tığını ve yapmakta olduğunu veya hiç birsebep ve vasıta 

olmadığı halde doğrudan doğruya yaptığınn; v,asıta ve se~ 
beplerin de çeşitli ve türlü derecelerde olduğunu (ve bu va~ 
sıtalar içinde Allah'a daha) yakın vasıtaların da bulunması 
gerektiğini ve bunların da melek adı verilen yakınlar ola
cağını anlar ve kabul edersin. Ama bu bilgi ve a,nlayışı (me
lekleri ve vazifelerini) akıl burhanile elde etmek zordur. 

Artık sen bu hususta Peygamberlere, ve onların dos~ 

doğru söylediklerine (hiç yalansöylemedikleriııi burhanile 
bilip) inandıktan sonra (onların) meleklere (ve işleride dair) , 
veı~miş oldu'kiarı haberlerde de docıru ve sadık olduklarıı:ıı 
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tasdik "etI ve bu kadarı ile yetin! Çünki bu kadarı 'da ımanın 
derecelerindendir. " 

( ~kJ·.)~' I~~I ~JJIJ ~DV '.,.vI ~jJI eJJI t;l'ft ) 
«icinizden iman edenleri ve kendUerine bHgi v~rilenleri 

Allahderecelere yükseltir,)} (Mücadele 58/11) 

i - CANLILARıN YARATILIŞI 

Doğuran her şeyin doğması esas itibariyle muhal değil
dir. Doğan her şeyin de doğurması, döllenmekle meydana ge
/envarlıkl 9rındoğurması ve'doğurmuş olmcısı muhal değildir. 

Hak Teala 'iı ın : (~\..!...o i -~Uı.k.:ı tr u W '11 LL~~ bl ) 

«Hiç' şüphesiz" ki insam bir nutfeden, biri biri ile karışık, er·, 
kek suyUile kadın suyuiı~m 'rahimde birleşmesinden, bir, dam
la slH:lan, 'yarattık,» (eı~jnsan, 76/2) kelam", ile ancak, yalnız 
insana alt döllenme, çoğalma, biri birinden d'oğma ifade edil-

miştir. ( yl .. )':;;,j!t ~ li...aL.;,.) ,«Sizi topraktan yarattık,}) 

(el-Hac 22/5) ke/amı ile; insanın doğuşu, neş'eti, başkabir 
" 'şeyden meydana geldiği murad olunmuştur. Akrepler bazan, 
, tere otundan ve ekmeğin' özünden; yılc,ınlar, ba/dan;baları~ 

ları boğulmuş ve kemikleri kırılmış buzağıdan;" sivrisinek 
sirkeden;' kocakeler karnabahard,an; bokböcekleri ve tahta
kur,usu koyun, keçi gübresinden meydana geldiği gibi bazan 
da: göknar tohumu çekird~ğinden kuyruğurıu "sürüyen sarı 
a'krep; kıldan yıla'nlar; çamu'rdan ve tezektenfare; daima 
suda bulunan kamış kökü çamurundan kuş, bilhassa sukuşu 
ve benzerleri doğar. 

Bunlar ve daha başkaları, tıl/sım kitaplarında ya
zılıdır. 

Sonra bu doğanlar ürer, çoğalır, biri birini doğurur, döl
lenme suretiyle cinsler, neviler, türler, baki kalır. 
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Muaddil'ün-nehar dairesinin felekü'l-bürOca intıbak edişi 
de: süfll alemin harap olacağına ve mevsimleri, yanı baha~' 
rı, yazı, güzü, kışı bozacağına dela/et eden şeyferdend'ir. 
Bu sebe'ple de tarım ve nesil, zürriyyet (yer yüzünde hayat) 

kalmayacaktır. Nitekim Hak Teala: ( 0 u ~ ıf JS' ) 
({Dünya üzerinde 'bulunan her şey fanidir.» (er-Rahman 55/26) 
dedi. 

Allah Teala Hazretleri Adem'i topraktan yarattıktan 
sonra Adem'den tevalüt (döllenme),·çOğalma hasıl oldu. 
Bunun naziri görulüp durmaktadır. 

Küçük, büyük sanatlar (el ve makine işleri) ilham yolu 
i le hası i oluyor, sonra öğrenil iyor ve be'lIeniliyor: iStifadeli 
hale geliyor. At~ş de kav ile çakmağın çekışmasından mey~ 
dana gelir. Sonra bundan ateş elde edilir. Bunlar Hep p.zjz, 
Hakım olan Allah'm takdıridir. Öyle bir Allah ki: iki dairenin 
açıldığı yerde muaddili'n-neharı ve. meyli artan burçlar şe
masını yaratmıştır. (Öyle 'bir ~ikmetli rJizam 've esaslı plan
dır ki Ailah) her ikisi (yani muaddili'n-nehar ile felekü'l-

, bürCıc) arasında Adern aleyhi'sselanıı topraktan yarattı. Son
ra hakır değersiz ve suyun sülalesinden Adem'in nesilni, 
zürriyetini vücOde getirdi. Sonra onu tesviye etti. (Tam insan 
şekline koydu.) Kendi ruhundan da cesede ruh üfle,di. 

Hilkatin başlangıcında, ilk yaratılışta, doğuş ve doğu-
. ruşta, doğma ve döllenme sureti ile üremede, Sani'i Ha
kım'in koyduğu kanun ve nizamlarda ve hrkmet planında 
şüphe eden, beş duygu ile hissolunan alemdeki olgulara, 
doğuş ve üreyişlere dikkatle baksın, incelesin! Sonraki qo~' 
ğuş ve ikinci gelişe gelince: bu mesele de, ayrıca bjr'bö~ 

lümde zikredilmiştir. 

* ** 

39 



J ,-' «EVVEL-AHiR, ZAHiH-BA TıN»' TABiRLERi 
. , , 

Yoktanyaratıları varlıkların hepsini Allah Teala, ilim 
ve iradesi ile takdır ve tertip ey/ediği bir'plana göre sonra
dan ve zaman zaman meydaiıa çıkarmıştır. Evvellerin evveli 
bizzat kendisidir. O'ndan evvel hiç bir şey yoktur. Bütün 
ıcat/ar var/ık ve imkan sahasına gelen şeylerin hepsi O'n
dandır ve sonradan hasıl olmuştur. Sonra da: yaratılış Ve 
yaratmadaki tertip. ve takdır; en yeıksekten az yükseğe, eş
reften az şerefliye, daha' aşağıya doğru iniyor, böylelikle 
varlıklar'ın en hakıri maddede nihayet buluyor. ' 

Sonra yükselme yönünde i~e Hak Teala en hakir, en 
değersizşeylerden başlamak sureti ile yukarıya doğru Çı
kar ve nihayet insanlarda nihayet bulur. insan da nefsi ,ter-

temizedip: (:4..D~ 4,.-.~I.)~.)Jı Sf't.:;'" J P «Rabbma 

··onu hoşnut ettiğin ve ondan da hoşnut olduğun halcle-dön ey 
nıutrnein nefs» denildiği yere kadar,aslıııa döner. (el-Fecr 

89/28) Bunun içinde: ( 0-.bL~I.J .,r6lLJ;J i .J ;~I.J :Jj'Jil ~) 

«O' en evvel 9 O en sonclur, O zahirdir, O batmdır}} demiştir. 
(el-Hadıd 29/3). 

Zahir oluşu; her varlığı'n bir başı her hadisi bir ihdas 
eden,. her mümkünü biri'C~d eden olması'gerektiği akıı/arın 
tabıat ve köklerinde çakılıdır. Aklın kabul ettiği bir beda
hettir. Batın oluşuna gelince: bunun vasfı ve sıfatı o kadar 
özeldir ki, bunu ondan başkası bilmez. çoğu vakit de çok 
parlak zuhOrundan dolayı batın olur. Nitekim Güneş -bu mi
salden sonderece uzakta olduğu halde- zahirdi!", bahirdir. 
Güneşın son dereçe zahir olmasısebebi ile de görmek has
sası göz, güneş karşısına ve hizasına geldiğinde güneş; id
rak etmez, görmez. Göz kamaşır, etraf kararır, hiçbir şeyi 
görmez olur. 
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,K - MIZAN 

Terazi, ölçü eşyanın ne olduğu onun ile bilinir. Bir inan
eııi sağlcım ve çürüklLiğü de onunla ayırdedilir. Ölçü, aynı 
zamanda yer ile göğün arasında vasıtadır. Nitekim şu ayet
lerdeki mizanın (ölçünün) manası budur: 

{{Semayı yüceltti ve ölçüyü koydu. Ölç'üde, tartıaa hak
sızlık yapmayın diye ... Teraziyi dosdoğru tutun, bir tarafa 
ağdırr:nay·m! {eksik tartm4YI.n!} Yeri insanlar için alçalttı. 
yaşanır hale ,koydu.» (er-Rahman 55J7~10) 

işte bu ölçü. (mizan), RubObiyetin, ilahı terbiye ve ye
tiştirmenin sırlarındandır ki, bu sırrı ilirnde rasJh- olanlar
dan başkası bilmez. Allah Teala Hazretleri ise en ziyade (ve 
tamamiyle) b,ilendir. 
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iKiNCi BÖlÜM 

M ELE K lER i Bi L M E K 

,A - MELEK, CiN VE _ ŞEYTAN'ıN MAHiYETi 

Melekler, cin ve şeytanlar: kendi başlarına 'du'ran bi
rer cevherdirler ki hakikat/arı birbirinden tamamiyle ayrı 

ve tek başııia bir sınıf teşkil ederler. Buna misal; kudret
tir. Kudret, ilimden ayri, ilim de kudretin gayrıdır. Her iki
si ise renge muhiHiftir. Renk,' ilim, kudret (üçü de) ·varlığı 
kendinden başkasına muhtaçolan birer arazdır. Melek, şey
tan ve cin de işte bunun gibi biri birine muhaliftirler. Bu
nunla beraber her birisi kendi başına hariçte durabilenbi-
rer varlıktır. ' 

Gerçi cinile melek arasındabir ayrıll'k, ihtilaf vardır, 
ama bu ihtilaf, at ile insan gibi bir nevi (tür) 'ayrılığı mıdır, 

, yoksa nakıs insan- ile kamil insangibi sıfatl~rda olan bir' ay
rılık mıdır bilinmez. 

Melek ile, şeytan arasındaki ayrılık ve uymazlık da böy
ledir. Cinsleri, nevilerj~bir olmaktır. ihtilaf ve ayrdık da araz
lı;ırda, sıfatlarda bulunmaktadır. Hayırlı ile şerli,' nehı ile 
veli gibi. .. Açıkçası, aralarındaki ayrılık nevide olmasıdır. 

Doğru bilgi de hiç şüphesiz Allah'ın yanındadır. 

işte adı geçen bu cevherler (melek, cin ve şeytan) in 
hakiki mahiyeti, ruhani maddeleri bölün!l1ez. Yan'i Allah Te-
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ala~ya has olan ilmin mahalli birdir, böıünmez. Çünki bir 
ilim ·(tek bilgi), ancak bir . yerde olur. insanin hakikatı da 
bUnun gibidir. Bir şeyi bilmek de bilmernek d.e biri birine 
zıt olan tek bir mahaldeçlir. Aynı mahaldeki bir şeyi hem 
bilmek. hem de bilmernek bir zıtlık teşkil eder. iki mahalde 
olursa birf birine zıt, değildirler. 

-/ 

Cevherlerin bölünmemesinegelince: bu, bir yer kap
lar mı, yoksa kaplamaz mı meselesidir ki, bölünrniyen en 
küçüğü .(atarnu) bilnieye aittir. Eğer bölünmiyen en küçük 
parçanın bölünmesr nıuh~1 olursa, işte bucevherler bölün-

~ mez ve bir yer kaplamaz. Şayet bölünmiyen parçanın bö
lünmesi muhal olmazsa bu cevherlerin de bir mekanda bu
lunmaları ,mümkün olur. ' 

Fizikçi}erden bir 'grup:« bölünmüyen parçanın (madde
nin, atomun) bölüıımemesi ve bir yer kaplamaması müm
kün olmaz, çünki bölünmİyen ve bir yer kaplamıyan ancak 
Allah Teaıa"dır. Ondan gayrısı bölünür, parçalaıiır, parça· 
lana parça/ana en son zerresinin hiç bir varlığı kalmaz. Bu
nu ondan, onu bundan ayıran. nedin>, diyorlar.' 

- Bu, henüz isbatı, burhanı olmıyan bir şeydir. Zıra bu 
husustaki burhan, bazan, onlardan (iki türlü cevherden) bö-

, lünme, yer tutma, mekan ve maddeye ait işler selbedi/se 
dahionlar ·biri birine zıd olurlar. Halbuki bu bir olumsuz
luktur. hibar ise, hakikat/ara varlıklara ve onların hakiki 
durumlarınadır. Zıra hakıkatlardan selbedilen şey:' bir mad
deye' (bir ölçüye) uymıyan iki araz gibidir. Hakıkat ise: bir
mahaide bulunaniki haldir. Zıra iki'h§/in bir mahalle~ ihti~ 
'yaçları ve bir mahalde· olmanın ıcabı bu iki halin biri biri" ., 
ne benzemesini ifade etmez. 

işte bunun gibi bir mahal ve mekana ihtiyacı kaldır~ 
mak da iki şeyin ortaldığıni' ifade ~tiııez. Bu cevherleri ya~ 
ni meleklerin cevherlerini, her ne kadar, maddı ve hisleri" 
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mizle temas edecek derecede yoğun olmasa bile,müşahe~ 
. de etmek mümkün. olur~ Bu müşahede iki yöndedir: 

1 -Temsilyönü' : Nitekim Hak Teala Hazretleri 

( y'yu' J..Yl-:ı4J'~ ) «Melek (CebriHIJ ona (Mer

yem'e) tam birbeşer olarak temassi.il eUL» (Meryem 19/17) 
demiştir. Nitekim Efendimiz Hazretleri Cebraili Dihyet-ü'! 
-Kelbl sDretinde görürdel. 

2 - Gerçek yönü: bazı mel~klerin hissedilecek dere~ 
cede (yoğunlaşan, latlf maddemsi bir) bede"ni olması ile
dir. Nitekim bizim, hiss ol'unmadığı halde bir canımız ve ca~ 
nımızın da hissolunan bir bednei vardır ki "bu beden,. cÇln,
mızın tasarruf mahalli ve has olan alemidir. işte melekle~ 
rin bazısı da böyledir. Onların da bizimki kadar yoğun ol· 
mamakla beraber az latıf ve gözlerin görebileceği kadar 
maddıleşebilen bedeni vardır. . 

Tam latlf olan bir bedeni görebilmek; ancak onun üze-
rine Peygamberlik nürunun çakması ile mümkündür. Nite
kim bizim şu dünya alemi'mizin görülebilecek maddı varlık· 
lannıidrak etmek güneş nut'unun parlamasına bağlıdır. Cin 
ve şeytanların tvücudları, bedenleri ve görülrneleri) hakkın~ 
da mesel e böyiedir. 

B - KARAKTER, RUH VE MELEKLER 

Bir mızaeııı (tabi-atııı, tinetin, karakterin) diğer bir ml-. 
zaca yakın düşmesi muhal değil (mümkündür) dir. 

Diğer bir mlcaza ya,kın olan bir mızacın nefsinin (canı~ 
nın, ruhunun) o mizacın nefsine (özüne, rOhuna) nisbeti" de 
bir yakınlık nisbetidi~, yani hiç bir mizac diğer bir mızacın 
ve diğer bir mızaeın" ruhunun, özünün aynısı olamaz. Ancak, 
biri birine yakın derece ve karakterde o/ur. 
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Bır insan için husCısl bir m'ı'zaç ve onun da özel bir nefc 
si olu'r ve sonra bu mızacjrr sahibi ölürse, ondan sonra ona 
yakıri diğer bir mızac hadis ve hasıl olur, Bu da devirlerde, ' 
dönme ve, dolanmalarda ve fele'kiyyete, semalardaki varlık
lara, ait teşekküllerdedir. Bunun misali: Bir mızaç hasıl oL
muş ve bir felek (sema), özel ,heyeti (durumu) üzerine te
şekkül etmiştir. Sonra o teşekküller (semavı varlıklar) yıl

dızlar, küreler, topu birden kendileri içinmümkün olan bir 
avdet ve iade ile avdet etmiş, dönmüştür, Şayet (bu oluş. 
ve dönüş) özel bir başlangıç noktasına' nisbetle olmazs'8, 
o zaman diğer bir mızaç hadis olur' ki, bu hadis olan yeni 
mızaçdiğer bir nefse, cana, rCıha hak kazanır, sahip olur 
ki bu gayrılık öteki nefse nisbetledir, ayrılaşmış olan nefsin 
yanında onun özelliğine göredir. Onefisde öteki ile nisbet 
olunan mıcaza gerekli olan münasebet vardır. 

Bedenden ayrılmış olan bir nefis (can), bu mızaca ta~ 
mamiyle ,tealluk etmez. Çünki bir bedende iki nefsin tasar~ 
ruf ,etmesi muhaldir. Evet bu nefis o mızaca, o mızac il.e 
birlikte hadis olan nefsin tealluku olmaksızın tealluk eder 
de, bu nefis çok hayra müsteii, hayır yapma kabiliyeti faz-

,la olursa, hayrı artar ve şayet şerli is.e, şer tarafı artar. 
Bu sebeple: {(,Her insanın, kendisine benziyen bil' cini var~' 

dır: Ona yardım eder, yahut bir şeytan, vardır, Onu azdınr, 
doğru yOldan sapıtır, denilir. Eğer bir zamanda, iki bedende 
veya iki mekanda iki mızaç hasıl olur ve bu iki mızaç için 
de iki nefis hadis olursa, bu nefisler aynı doğuşta (yaşta) 
olurlar. Bu takdirde o mızaçlar bedenlerde aşağı yukarı biri 
birine eş olduğu gibi nefisler de öyle iki eş seviyede bu-

. tunur, bulunması gerekir. 

Kimde" aynlmış ruhlann 'kendi ruhuna münasebeti da
ha' çok olursa, onda bu birleşmelerden (ittisalat) türlü ah~ 
lak ve huylar, kabiliyetter hası/ olur da, o kimse ahvali alemi 
bilen ve gerecekte neler olacağından haber veren bir arif, 
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bir kahin, yahut yıldızlardan ahkam çıkarabiien veya bun
lardan başka şeylere. saltip harikacı bir adam olur . 

. Bazan ,da .vehim kuvveti, ayrıldıktan sonra şu maddı 
alem kendisi için, ona bir beden olur da onu yüksek aleme 
geçirmez; hazırlamaz. Bu alemdeki cüz'! (küçük) sebep'leri 
mütalea ed~r. Buna bitişik olan bedenin nefsi de onları .bil
mekten, öyle şeyleri tanımaktan biraz faydalanır. 

BiHnen 've tanınan şeylerin fenaları da vardır ki bunlar 
çok kötüdür. Zıra bunlar maddelikten çıkmıştır. Çok kötü 
olan şeytandır. Noksan tabakadan olan hayırlı da cindk. Cin 
için de, şeytan/ar için de biı"' takım alakalar vardır ki, bir 
insan ona takılır, tutulur, yapışır kalır. Bir takım ruhanı fiil
ler işler de vardır ki, tabii fiilleri doğuı"ur. Maddeden kur-, 
tu/mak, kuvvetin kemaline delildir. isterse bu kuvvet .. kö
tülük kuvveti' olsun, isterse .hayır ve iyilik kuvveti. 

Sağımızda ve solumuzda oturan yazıc! meleklere (ki
ramen katibın) gelince: 

Bunlarhakkinda pek çok şey soy!enmişt;r. Gerçek şu-o 
dur: bu mesele bir sırdır. Bunu ancak Allah tarafından gön
derilmiş olan Peygamberler -Onlara sel§molsun-,hir de gök 
fııelekleri bilirler ki, bu meleklergök cisimlerinde tasarruf' 
ve tedbirde bulunanlardır. Bu' gök cisimlerinin Bayısını ise 
yalnız Allah bilir. Buna göre söz konusu meleklerin sayısı
nı da yalnız Allah bilir. Nitekim Kur'an'ı'nda ~ . 

, ( ~";/i ı.!.l:ı..>. -'~ r-L"Y. l,..)...9) ({Raıbb'ı'nm ordulanrııı arD" 

cak kendisi bilir}) (el.,.MOddessir 74/31) buyurmuştur. 

ÖlÜrı} meleği A.llah Teala'nın'rOhları kabzetmesini em
rettiği melektir. Bu emir ve kabız;nefsi, kabullenmiş oldu
ğu mızaçt,an ayırmayı içine alır. Bunun misali: Bir kandili 
üflemek suretiyle söndürmektir. Üflemek iki defadır. Birin-
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ci üfürmede yakılır. N!tekiı~l Hak Teala ( u":>.J.J Ü"~ ~ili ) 

{(Ona ruhumuzdan üffedikn(Tahrım 66/ 12) buyurııiuştur. 

·ikincİ üfürmede söndürür. Nitekim' Hak Teara (o zamanki) 

( ~.J<;';jl <J if;) ül.J~ .. .JI ~.lr L1i,çW .Jy.all ~' C!t).J .) 
-, ) " , 

«'sura üfüriilmüştür. Göklerde kim varsa ve yerde kim varsa 
çal'pıhp yıkılmıştlf» (el~Zümer 39/68) buyurdu. Yine aynı 

ayette (03 ~ r w. r-Ilı i ,; uı ~ &~ r~'; «Sonra ona 
, 

bir daha üfürülünce bir de bakarsin ki onlar dirilip kalkm;ş~ 
lar, ne olacak deye bakıyorlar» demiştir .. 
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OÇÜNCÜ .KISIM 

PEYGAMBERLER VE MU'clzE 

A~ Mu'cizE 
Çakılların tesbih etmesi, asanın bir yılana dönnıesi, 

yabani hayvanların konuşması; Yahudi karısının, zehirledi
ği kuzu dolmasının sofra üzerinde, Peygamberin ve asha
bınönüne konduğu zaman, dile gelip Peygambere: Ey AI
lah'ın RasOıü «benden yeme! Ben zehirliyim» demesi ve da
ha bunlara benzer mu'cizeler; hissı, aklı ve hayali olmak 
üzere üç türlüdür. Bunların, sırası ile izahı şöyledir: 

1 - .Hissi Mu'cjze : Beş duyuya tesir edenler, görülen 
ve tutulaıı maddı olaylar ... Mesela, çakılın konuşması, Hak· 
Teaıa'nın· çakılda, onun konuşmasına yarıyacak ilim ve ha
yat yaratmasındandır. Hayvanların konuşması da onlarda 
akıı, kudret ve konuşma Yaratniasındandır. Bunlar imkansız 
şeyler değildir. Zıra Hak Teala HÇlzretleri bazruç denilen bir 
nevi tere otunda veya horas'an teresinde. hayat, kudret ve 
zehir yaratmıya ve ondan da akrep meydana getirmiye muk
tedirdir. Köknar tohumu çekirdeğinden de bir başka akrep 
yaratabilir. Sığır etinden balarısı, meniden. insan ve sair 
hayvanları da kendi maddelerinden vücude getirmektedir. 
Aynı zamanda o Peygamberlere has olan o mukaddes ruhun 
ıcazı (aciz bırakması) ile çakır taşında hayat, ve kudret ya~ 
ratmıya da kadirdir. 
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Derisini oynatan yllanlD maddesini kadın kılından hal~ 

kettiğini gören ve hisseden, diğer taraftan da bir kılın bir 
yılana dönmesine şaşmıyan bir kimse, asanın yılana dön· 
mesine nasıl teaccüp \ edebilir? Onu nasıl inkar edebilir? 
Halbuki o kuru ağaç parçası,' evvelce canlı bir bitki idi. Ken· 
disinde hayat vardı. Kıl ise hiç bir zaman hayat sahibi de· 
ğildi. Kılın uzaması, kendinde hayat 'olmasından değildir. 
Onu meydana getiren hücredir. Kıl, hücrenin yaptığı cansız 
maddelerin dibinden ve kökünden eklenmekle uzai~. Hayvan 
ve bitki olmıyan cisimler de biribirlerine benzerler. Nite· 
kim bu, insan vücutlarında caiz olduğu gibi, ayni beiızerfik, 
diğer cisimlerde de caizdir. Üstelik insan vücudu, m/zacı
nın rtidalde olması sebebiyle bu şeylerikabul ettiği gibi bu 
i'tidal her ne kadar hararate ve rutubete bağlı olsa da her 
cisim mu~tedil bir mizacı kabule müstaittir. Her cismin ha-

,raret ve rutubeti kabul etmesi de imkansız değildir. Peygam
ber (A.S) duası ve hizmeti de bu şeylerin mühletsiz, müd
detsiz ve külfetsiz olarak bir anda oluvermesinemüessir 
oiabilir. 

Gerçi bu gib,i vakıalar Cenab-ı Hak, ilahi adet ve nıza

mınca belirli müddetleri içinde zaman zaman derece derece 
vücude getirmekte ise de bunları' mu'cize yolu ile Peygam· 
berlerinin elinde müddetsiz' meydana getirtmekle de Pey-· 
gamberlerinin şerefini izhar ediyor. 

Hariku/'ade (adet üstü) şeylerin vukua gelmesi muhar 
değildir. Buna misal: güneş ve ateş (hararet)tir. ÇÜ,nki sıvı 
cisimlerde vesairlerinde güneşin tesiri. ile husule gelen· 
şeyler, ancak belli başlı bir zaman içinde ve tedr/ci bir sO-

, rette meydana gelir. Halbuki ateşin harareti ile hasılolan· 
lar birden (kısa zamanda) olur. O halde Peygamberlerin mu
radının her hangi bir yöndeki tesiri neden muhal olsun ki, 
onun (iradesinin) sair insanların iradesine nisbeti: ateşin 

hararetinin güneşin hararetine nisbeti gibidir. 
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2 - Akl! Mu!cize :' Bu, Hak Teala'nuı : ' 

( 6~,~)'1 i'~ if 0 1-' ) {{Hiç bir şey yoktuı' 

ki Onu tesbih etmesin» (isra 17/44) kelamıdır: 

Bu da yaratılmış ne var ise, yaratanına ve vücuduna şa~ 
hadet eder., Tıpkı bir binanın banisine (yapanına); bir kita-' 
bın yazanına şahitlik etmesi gibi. Böyle şahitliğe: lisan-ı 
hal (hal dili) denilir. 

, islam kelamcıları buna: {(medlulüne delaleteden şey~ , 
dir» derler. insanların ahmağı da bu rütbeyi, böylesi bir rfa
de ve sözü, bilmez ve onu ikrar etmez. 

3 -Hayali Mu'cize : Lisani hal (hal dili) temsil sqreti 
ile mahsCıs (hissedilen) bir şeyolur. Bu hal Peygamberle
rin ve resullerin -hepsine salat'ü selam -olsun- hassalar,ıdır. 

Nitekim hal dili uykuda, Peygamberlerden başkalarına da 
temessül edeı' de onlar ses ve söz işitirler. Mesela: « insan 
rüy§sında, kendisine söz söyliyen deve görür. Yahut kendi
ne hitap eden at görür veya ölmüş bir kimse ona bir şey 
verir veya elinden tutar, yahut kendinden bir şeyi almış ve 
yok etmiş göt"i.ir. Yahut da parmağınıaltın veya gümüş ol
muş veya tırnağıl)ıarslan olmuş ve daha bunun gibi uyuya-_ 
nın rüyasındagördüğü (adet üstü) şeyler görür.» 

işte insanların rüyalarında gördüğü bu gibi şeyleri, Pey
gamberler de uyanık hal/ari nde görürler ve onlarla uyani'k 
hal/erinde kOhuşurfar. O derece _ ki gerçekten o uyanık zat 
bunun, kendinden hayali bir söz mü yoksa hariçten hissı bir 
konuşma mı olduğunu ayırdedemez. 

Uykııda olan da ı-üyasında gördüklerinin bir rüya ol
duğunu ancak uyanması ile bilir, uyku ile uyanıklık arasını 
bu sebeple ayırdeder., 

Bir kimsenin vellliği tam olursa, diğer bir deyimle ve-



layet-i tEhnmesi olanlar, veniik feyzinin ı'şıklarını, hazır olan
larınhayallerine o derece bo/verir ki; bu ışığı alanlar, gö
receğini görürler, işiticeğini işitirler. Hayali temsil, hayatin 
canlanması, cesetlenmesi bu mertebede olanlarda meşhur
dur. VeHlik mertehelerinin bu derecelerine, hepsine, topu
na,inanmak gerekir. 

B -. Ş EFA Ar 
-Peygamberlerin .. hepsine salat'ü selam ols'un- ve Allah 

dostlarının (vemerin) şefaat etmelerine gelince: 

Bilinmelidir ki şefaat; ilahi huzurdan Pt;ıyganiberlikc,ev
herine doğan bir nurdan ibarettir. Bu nur, ayni zamanda, 
Peygamberden, Peygamberlik cevheri ile münasebet kur-
'muş ve münasebeti çok büyük bir sevgi ile; sünnet/eri sıkı 
tutmak ve çok salavat getirmek ile sağlamlaştırmış olanla
rın cevherine ve ruhuna da, yayılır. Bunun misali: Güneşin 
ışığı gibidir ki~ suya düşünce muhakkak ziyası yansıyacak 
ve bu da her yerde değil, ancak suya .yakın olan duvarda 
ve duvarın da yansıma kanununa göre belirli bir yerinde 
olacaktır. Hem de ziyanın o belirli yere aksetmesi, orası ile 
su arasında ve durum itibariyle hasıl olan bir münasebete . 
bağlıdır. Bu münasebet ise duvarın diğer mahallerinde mev
cut değildir. Ziyanın' duvarda parladığı omahal, öyle bir yer
dir ki burası su ile sudaki ziya mahalli arasında, bir çizgi 
çizilecek olursa bu çizgi 'ile o yer arasında meydana gelen 
açı, suyun dış yüzü ile güneş arasında meydana gelen ,açı.: 

ya denktir. Ondan ne dar, ne de geniş değjfdir, eşittir. iki 
açı da aynı derecededir.(*)' Bunun benzerliği açıktil,. Söz 
götürmez. istiyen tecrübe edebilir. Böyle biri birine eşit iki 

(*) Gazali geometriyi ve fiziği, yansıma kanunlarını biliyor. Kendisin
den önce de bu ilimler islôm medreselerinde okutuluyordu. (Mu
tercim). 
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açı ancak duvarın bu özel mahallinde olabilir. Suya duşen 
güneşin ziyasının su çevresi~deki duvarda yansıyacağı yer, 
ancak duvarın bu biri birine eşit iki açının teşekkül edebi
leceği özel yeridir. Başka yer'inde olmasına ,imkan yoktur. 
Duvardaki yansıma alanından suya bakan bir göz,güneşi 
gökte değil suyun içinde görür. Bu misal hakikaten çok par
laktır. 

işte şu iki hakıkati temsil eden güneş ışınının suya 
vurduğu, sudan da yansıma ile belirli bir mahalle geçtiği 

gibi Allah'ın nuru da Peygambere doğar, Ondan da kendisi 
ile hakıki ve kafı münasebet kurmuş olanlara geçer. Ayni 
zamanda da ilahi nura kavuşan bir insan kendisinden Pey
gamberini ve ondan da Allah'ı görür. Nitekim ziyanın akset
mesindeki duruma ait maddı münasebetler, bazı özellikleri, 
gerektirdiği gibi ilahi nCırun da Peygamberden yansıması hu
susundaki akıl ve manevı münasebetler de, manevi cevher
lerde ruhani maddelerde bu özel mahallere layık olan gö
nül/ere ihtiyaç gösterir. 

Kimi,tevhid istila ederse, Allah'ın birliğinin alemler
dekr tecellisi bütün, varlığını kaplarsa, muhakkak ki oııun 

ilahı huzur ile münasebeti kuvvetlidir. Vasıtasız olarak kal
bine ilahı nur yağar. Bunlar Peygamb~rlerdir. 

Kim; de, sünnet içiyle" dışıyla sarar ise; Peygamberin 
bütün sünnetlerini yapmıya can atar ve Peygambere tam 
manasiyle uyar ve ona uyanları (ashabını, onların tam izin
de ve yolundagidenleri, alimleri, kamil/eri) sever, ve fakat 

'vahdaniyyeti 'müla'hazada AI/ah'ın birliğini ve birlik tecel
'"erini müşahede ve tefekkürde ayağı rasih olmazsa yani 
islam ve ıman sahasında yüksek bir alim olmazsa, .onun 
ilah, hu?ur ile münasebeti, ancak 'vasıta ile sağlanı'r ve o 
ilahi 'nuru almakta vasıtaya 'muhtaç olur. 

Nitekim güneşe açık olmıyan dl/var, güneşe açık olan 
suyun vasıtasına ihtiyaç gösterir. (Bu misale esas, olan 
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meselede duvar yerinde olan erenlerde gönül/erine ilahi 
nurun doğması ve Hakkı görebilmesi için Peygambere ve 
ona candan bağlanmağa muhtaçtır. 

Dünya işlerinde yapı/an yardım ve şefaatın hakıkatı da 
işte bunun gibi bir sultan-vezir misaline döndürülür kf, ve-

. zir, sultanın kalbinde husÜ'si bir yer tutmuş ve ona yakın/ı
ğın son derecesine ermiştir. Sultana, bazan vezirin dostla
rının hatalarındanhaber gelir de sultan onları afveder. Bu. 
sultan 'ile vezirin adamları arasında kurulmuş olan bir mü
nasebetten değildir.' Fakat onların sultan ile münasebeti bu
lunan vezire bağlanmış, onun ile münasebet kurmuş olma
larındandır. işte bunlara gelen inayet, vezirin vasıtası Hedir: 
Onun, sultan yanındaki hatır ~e mevkli sebebi iledir. Yoksa 
kendilerinin sultan yanında dereceleri olduğundan değild,ir. 

Aradan vasıta kaldırılsa, vezir mevkıinden ayrılsa ve 
sultan ile münasebeti kesilse, artık sultanın inayetleri on
lara şamilolmaz. Sultanın onlara eskisi gibi iyilik ve ih~ 

sanı gelmez. Ayni zamanda onun yerine gelen yeni vezirin 
adamları da doğrudan doğruya sultandan bir ihsan ve bağı
şa nail oJmazlar. Çünki sultan yeni vezirin adamlarını tani-' 
maz. On/arın vezir i/e hususiyet derece/erini Inevk,; ve de
ğerlerini bilmez. Bunları ancak vezirin tanıtması ile bilir. 
Vezirin kendilerine gösterdiği rağbet ve alaka ile onları af
vına veya ihsanına mazhar kılar. 

işte vezirin, sultan yanında onları tanıtmak ve kendi
sinin onlara olan rağbetini izhar etmek hususunda sultana 
söyliyeceği sözlere: 'mecaz yolu ile {(şefaat» denir. Gerçek
ten şefi yani hakiki şefaatçı ise vezirin sözü değil ancak 
vezirin sultan yanındaki mevki! ve değeridir. O söz ise an
cak maksadı ızhar etmek içindir. Halbuki Allah Teala her
hangi bir' kulunu başkasının tarif etmesine ve tanıtmasına 
asla muhtaç değildir. Sultan da vezirine mensup bir adamı 
ve onun, veziri yanındaki bu mevkli ve hususiyeti bi/miş 
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olaydı, vezirin sözüne. ihtiyaç olmazdı. Şefaat hususunda 
bir· söz vakelamolmadan af ve bağışlama hasıl olurdu. 

Allah Teala ise sultan gibi değiL, vezirine yani Pey
gamberine mensup olanı ve Peygamberi ile münasebet 
derecesini bilmektedir. Allah Teala Peygamberlere -hepsi
ne salat selam olsun- kimler~ şefaat edeceklerini ve nelet:' 

. deyeceklerini bildiği halde, onları huzurunda konuşmaları ... 
na izin vermiş olaydı, onların diyecekleri, yine kendi bildi
ği, sözle.r yani şefaatçıların diyeceklerişefaat sözleri olur
du. Allah Teala Hazretleri şefaatın hakikatını bir misal ile 
canlandırmak isterse, onu his ve hayille koyar.· Bu temsil 
de ancak şefaat ile me'zun olan; şefaat dileğini ifade eden 
sözler/e olur. Buna da yukarıda geçen temsilde ziyanın mü· 
nasebet yolu ile aksetmesimisali delillik eder. Hakikaten 
Peygamber tarafından yapılacak şefaate· hak kazanmaktan 
ba~seden haberlerde bildirilen kişilerin hepsi, RasQl-i Ek
rem CA.S.) ile ilgili şeylere bağlanmıştır. Ona salavat getir
mek, kabirini ziyaret etmek, ezana cevap vermek, ezan so
nunda dua etmek ve saire, Peygambere olan sevgi, saygı 
ve onunla.aıakayı, ruhani münasebeti kuvvetlendiren se
bepler vasıtalardır. 
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DÖRPÜNCÜ KısıM 

ÖLÜMDEN SONRAKi HAYAT 

A- KABiR HAYATI 

Ruh, bedendenayrılınca. vehim kuvvetini kendisi ile 
beraber t!lşır .. 

Nitekim bunu yukarıda. söyledik. 

Ruh, bedeni vücuda getiren maddı şeylerden tamamiy~ 
le sıyrılarak, ayrılarak tek başına kalır. Hem de ölOmünde, 
bedenden ve dünyadan ayrıldığ.ını bilir ve kendisini ölmüş, 
kabire konmuş bir insan olarak veolü sOretinde tevehhüm 
edebilir. Nasıl dünyada iken, bunu tevehhüm ve tehayyüf 
ediyor; bedenini kabira konmuş olarak gözü önüne getiri
yor. Doğru şerıatıann haber verdiği hissI. maddi ukObetler 
yolu ile kendisinegelecek acılarını ,da hissediyorsa ölümü 

,ile beraber ölüm ötesi,kendisine yapılacak şeyleri; dınimiw 

zin bildirdiği veçhil.e. tevehhüm etmek suretiyle, hissede
cektır. işte bu Kabir azabıdır. 

Eğer ruh saıd ise bu azabı, Itıkad ve inancına muvafık 
ve mü/ayinı olarak cennet/er, ırmaklar, bahçeler, bostan/ar, 
-vildanlar, gılman/ar; hOri/er, pınarlar, bardaklar ve sair nı

metlerolarak tehayyül eder. işte. bu da Kabir savabıdır. 

Bunun içindir ki Peygamber (A.S.) Efendimiz Hazret-



leri: (~Kabir: ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya ce
hennem çukurlarmdan bir ,~ukurdur» demiştir. 

işte, hakıkı kabir -kabrin hakikatı, orada hayalleşecek 
olan sevap ve azaba ait bu şekillerdir. Kabir azabı ve se· 
vabı da anlattığımız haller ve hayallemelerdir. 

ikinci neş'et (tekrar'doğuş ve diriliş) de çocuğun ana 
rahminden çıktığı gibiruhun (ölümünden sonraki berzah ale
mini.n tevehhüm ve tehayyül) şekilleri, tozlarından sıyrı

, Iıp çıkmasıdır. Nitekim Hak T~ala Hazretlerinin : 

~jJi • ~ ~ ~ ~-' ();... J;j ~t:;,.:,i ~jJJ ~ ..p ). 
( u-,..ü.,:.;.ı...V r=ü j J b l1 I . ..ı L:, ~'i i ~ i 0-* P ~~ 

«Ya Muhammed! o münkire, onu o çürümüş kemikleri ev .. 
velce yapan diriltecektir. O'da her türlü yaratılışı tamamı 
ile bmr de! O öyle bir ma'buddur ki, sizin menfaat ve h~y
rımz için yeşil ağaçtan ateş yaratmıştır. Siz de ateşlerinizi 
ondan yakıyorsunuz.» (Yasin 36/79-80) demesi açık bir de~ 
Iii ve bu doğuşa parlak bi'r mısaldir. 

B- KI Y A M ET 

'* 
** 

Hazreti Peygamber (A.S.) ( wt+.:9 wÜ ..1..M ,üLı ~ ) 

(~Kim ölürse gerçekten onun I<ıyametijkopmuştur.» kelamın
daki «fe~) burada takip içindir. Yani ,ölünün ölümü anında 
hemen kıyamet kopar, demektir. Bunun misali : tam ölçüde 
kapalı bir yerden yeterli miktarda bir şey çalanın elinin 
kesilmesini hak etmesigibidir ki bu ceza hırsızlık fiilinden 
geri bırakılamaz, derhal verilir. 

Hak Teala Hazretleri: 

ili J i i ,r.ı:--~ .91- ,J lilil ü ~ "::J 1 cl r.''' , .l.L.J-:! rJ ~ ı:r -' ) 
( .ı...u'ı ""1) ~ ç,L .. , ~ji~ 

(,.I , • 
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({Kim de tekrar savaşmak için bir tarafa çeldlmek veya bir 
böliiğe ulaşmak maksadı _oJmadan öyle bir günde onlara ard 
ka çevirirse muhakkak Allah'm gazabma . uğrayacaktır.» 
(el-Enfal 8/16) buyurmuştur. 

Büyük kıyamet ise Allah yanında tayin edilmiş bir müd
dettir. O zamanı gelince kopacaktır. Onun vaktini O'ndan 
başka kimse açıklıyamaz. Ona ait bilgi Allah yanındadır. 

Vakitler, zamanlar, her ne kadar onlarda benzerlik 01-
sa da, her birisi için bir takım has~alar, özellikler vardır 
ki bunlar varlık çeşitlerinden bazılarına ait olur ve bunlara 
ziraat; üreme zamanlarında ve bunlardan başka yerlerde iti
bar edilir. 

Kelamcılar yanında ise, bunlar (vakit ve zaman) Allah'ın 
meşiyyetine irca olunur. Çünki Hak Teala Hazr.etleri her 
,şeye öyle bir vakit ve zaman tahsis eder ki, her şeyi irade 
ve meşiyyeti ile o vakitte ıcad eder. BUnunla beraqer vakit
ler, hem kudrete ve hem de Allah'ın münezzeh, yüksek ve 
ezell zatına; izafetle müteşebbihtir. Biri birine uzak, yakın 
benzerı ikte, açık-kapalı manalan olari sözlerindendir. 

Felsefeciler de: «hadiselerin, olguların başlangıcı, 

göklerin hareketidir. Hak/katen göklerin devirleri, dönüşle
ri ve hareketleri muhteliftir. Sür'atları biri birine uymaz, 
farklıdır. Her şeklin vücuda gelişi, kendisindengayrısının 

teşekküllerine mübayindir. Bu haL, Oklides hendesesinin 
burhanları ile takarrur etmiştir. Çünki o teşekküllerden vü
cuda gelmiş olan her şekil ve her dönüş bir daha aslma 
dönmez.» derl'er. Bu sözleri ile de; müneccimlerin (astro
nomların) :' {(tecrübe, gözlemde, bir feIeğin teşekküllerinden 
her biri için bir avdet ve teşekkül vardır» davasını iptal 
ediyorlar. ' 

Bu itibarla da diğer dönüş/ere mübayin olan bir devir 
ve dönüşün yenilenmesi ve bunun içinde de evvelce misli 
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hiç g~rUlmemiş qir takım garip hayvanların vücüde gel
mesi caiz görülüyor .. 

Suya bir taş atarsak suda bir daire şekli meydana ge
lir ki bu sekı in daireleşmesi suyun derinliği ile mütenasip 
olur, suy~n derinliği arttıkça da bu daire çoğa/ır. Bu daire 
tamam olmadan önce suya bir taş daha atarsak suyun, ikin
ci taştan sonraki hareketinin birinci defasındakigibi olma
sı lazımgelmez~ Çünki su evvelkinde durgun idi. ikincide 
ise hareketlidir. Hakıkatenda/galı bir suya atılan taşın 

meydana getireceği daire durgun suya atılan taşın teşkil 

edeceği daireye uymaz. Sebepler eşit olmakla beraber bi
rinci taşın eseri ikinci ile imtizaç ettiği içın şekiller ayrı 
ayrı olur. 

Farzet ki dalgalı suda meydana gelmiş olan şekil dur
gun suda ki şekle uygundur. Bu takdirde {(sabitlerin, evç
lerin ve cevherlerin» (hal ve mahiyyetleri değişmiyen mad
del,erin, sebeplerin) birinci şekilde bulunduğu hal gibisinde 
durabilmeleri nasıl mümkün olacaktır? O halde devirlere;' 

.. dönüşlere ait ezel1 takdirde vücud ve ibda (varlık ve mey
dana geliş) nizamından belli bir yolun hilafınabir yol' ikti
za eden bu devirlere muhalif bir devrin varlığı imkansız. 
olmaz. . 

Bu yenI yolun, naz/ri geçmemiş, emsalsiz bir örnek ol
ması da muhal değil, mümkündür. Hem de bu yolun hükmü
nün baki kalması ve eski. silinmiş devir gibisine katılma
ması imkansız olmaz. Netice itibari ile yeniden ve yoktan 
meydana getirilen bu ibda'dan hasıl olan yeni yol, tL kendi 
hallerinde tebeddül ets'e bile» kendi cinsinde daim ve müs-
temirkalır. . 

işte, büyük kıyametin m/adı (belirli zamanı) da: yüksek 
. sebeplerin,bu garip teşekkülünün hllsOfüdür. Bu da; bütün 
ruhları içine alan külll bir sebep olur ve hükmü de ruhların 
hepsi için geçerlidir. . 
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Umumi kıyamet de öyle bir vakte mahsus olur ki, onun 
bilgisini yani vuküa gelec;~ği vaktı, saati be'şeri hiç bir kuv
vet kapsayamaz. insan aklı, insan·ilmi kestiremez. Peygam
berler dahi bunu bilemez. Çü.nki Peygamberlere kaldırabi
lecekleri, kabul edebilecekleri kadar şeyler açılıyor ve keş~ 
fo/unuyor. '. 

Kıyametin bir gün kopmasının muhal olduğuna, ne ke~ 
lam ilminden ve ne de felsefecilerden' bir bürhan gelmeyin
ce kıyametin vukOunu tasdik etmek icab eder. 

Gerçekten,. kıyametinkopacağına dair dını, nakıl öyle 
açık bürhan gelmiştirki onu tevil etmiye ve başka bir şeye' 
hamI etmiyeyol yoktur. Dınin açık ve· kafı surette bildir
diği şeye inanmak gerekir. Onun~te'vili mümkün olmaz'. 

Nitekim bir 'devrin (dönme) ve dolaıımanın kendi sebe
bini ihdas eden bir şekilile dönmesini; benzeri görülmemiş 
olan hayvançeşitlerini meydana getirmesi uygun görülü
yor. Bunun gibi içinde ölü' cesetlerin parçalarının, sağlığın-. 
daki. gibi, bir bedende toplanacağı ve ruhların bedenlerine 
dönerek, ölüJerindirilip, haşrolunacağı bir zamanın da ha
dis' olması ıcabeder. 

Nasıl baharı hiç görmemiş olan bir cahil, o mevsimde 
bitkiler, çayır, çimen, sebzeler, meyvalar nasıl. olur? Şu kuru-

. muş, ölmüş otlar, sararıp solmuş, yaprağını dökmüş ağaç
lar bir daha canlanıp eski halini aynı ile nasıl alır da çiçek
leniı·, yapraklanır,meyvalar verir? Olmaz böyle şey diye 
kış mevsiminde düşünür ve inkar eder. Bahar mevsimi ge-
lince de onları "gözleri ile görür. ' 

Halbuki bu dünyadaki ölürn-dirim gibi iki türlü hayatı 
, hisleri.mizde canlandıran mevsimlerin arasında geçen oluş 
zamanı oldukça uzaktır; Fakat insanın döllenme, sureti ile 
dünyaya geldiği' ilk doğu·şu ile ikinci neşeti. arasındaki. ge-
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lişme zamanı daha çok uzaktır. O kadar kı bunlar biri bi
rine kıyaslanmaz. 

c- HAŞR 

* *':: 

Ruhların,· bedenden ayrıldıktan sonra kıyamette (ikin
ci sOra üfürüldüğünde) tekrar dönmesi muh§,! değildir, 

mümkündür. Buna taaccüp etmek uygun olmaz. Asıl teac
cüp edilecek şey; ruhun bedene ilk taaııükudur. Bundaki 
garabet; ruhun bir vakitte birleştiği ve alıştığı bedene clön
mesinden daha açıktır .. 

Ruhun bedendeki tesıri bir fiili tesir ve bir teshirdir. 
Tekrar bedene dönmesinin imkansızlığına hiç bir ·bürhan 
yoktur. Bu bedenin, ikinci defa ruhun tesir ve teshitini ka
bul etmesine bağlı öluşu da mümkü·ndür. 

Akııları zayıf olanlar asıL, insanlık istidadının, tedriç 
suretiyle azar azar sağl,am bir duraktaki (ana rahmindeki) 
nutfeden, sonra da kan pıhtısından, hasıl olmasınaşaşır

malı, şaşkın kalmalıdır. Böyle olmasaydı teshıri kabul ve 
bu teaccübü defeden bir istidat da kabul olunmazdl.Ger
çekten biz bunun tedriç ile mümkün olduğunu açıkladık ki; bu 
bir doğuruşma yanı döllenmedir. 

Doğum ve·doğmaya gelince: bu tedriç ile olmuyor, Belki 
bunun birden oluvermesi mümkündür. 

Görmez misin ki; döllenme sOretiyle meydana gelen fa
reler, tedriç ile, erkek-dişi birleşmesi ile hani/le kaldıktan 
sonra oluyor da. toprak ve tezekten hasıl olanın doğumu 

defaten, birden bire oluyor. Çünkü: (şimdiye kadar azar 
azar gelişerek, büyüyerek) bazısı tam fare ve bazısı da bil
küv~e fare hacimine yakın (çeşitli büyüklükte) hiç bir top
rak ve tefek bulunmamıştır. Yaz mevsiminde bir takıılı ufu
netlerden (buruşmuş, eskimiş, çürümüş şeylerden) doğan 
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karasinekler de bunun gibi birden oluyor. (Bu safhada da) 
hali bozulmuş, mühlet vetedriç olmadan kar-asinek (olmuş 
veya ona bilkuvve yakın olmuş türlü hal ve şekillerde) bir 
ufunet bulunmamıştır. 

ikinci neş'et (ölümden sonra dirilmek) aslında bulunan 
parçalardan -her ne kadar ayrılmış, dağılmış ve şekilleri bo
zulmuş dahi olsa- yine bir doğuş, yanı meydana geliştir. 
~!IEl.~tılli&r.\~~~JlWı't'ı'~"'l~1!',·" . 

Evet Allah Teala Hazretleri şekiller 've suretler bahşe~ 
den sanatı ile o parçaların maddelerine eski şekil ve suret
lerini geri verecek bu suretle o eski ve evvelki özel karı

şrın ikinc( bir defa hasıl olacaktır. Hem de o parçaların ev~ 
velce yani ilk defa dünyayagelişindeki karışımda hadis 
olan canı ve ruhu, bu ikinci karışımda da aynı ile hasıl ola
cak, aralarındaki ilgi ve alaka ile beraher o' parçalara tes
hır ve onlara tasarruf sebebiyle yine avdet edecektir. . 

Bunun misali gemisiyle sefere çıkan bir kaptana ben
zer. Gemisi. bir fırtınada batmış, parçalanmış, parçalar. da
ğılmış; kaptan da yüzmeksuretiyle bir adaya çıkmıştır.Son
ra gemionarılm~ş dağılan parçaları aynı ile yerine konmuş 
ve gemi evvelki haline getirilmiş çalışması sağlanmış; de
hize konulmuş, kontrolü yapılmış ve sefere hazırduruma 
getirilmiştir. Kaptan da tekrar gemiye dönmüş, gemiyi ça
-Iıştınnış, yürütmüş ve onda istediği gibi tasarruf etmiştir. 
işte bu misaldeki gemi: beden, kaptan da ruhtur. . 

Bu dirilme ve parçaların toplanışı ve yenilenmiş mizaç 
(tabiat, bünye) evvelkinden başka bir ruhu gerektirmez. 
Çünki bir mizacın hudusu, yukarıda geçtiği üzere, ona ait 
olan ruhun hudOsunu (avdetini) gerektirir. Bir mizacın (bün~ 
yenin) eski haline dönmesine gelince: bunu ruhun, eski ha
linedönm~sinden başka bir şey tahakkuk ettirmez. 

Dünyanın, . kendinde bulunan parçalarının, katrilyonları 

geçen sayısız canlı varlıkların, bedenlerini teşkil etmiye 
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yetmiyeçeğinl sananl'arın sanısı ise kuı'u bir zan ve vahim
dir. Bunlara asla itibar yôktur. insanı ve ondaki dünyevi par- . 
çaları; dünyanın ihtiva ettiği maddı parçaları ile, kim muka-' 
yese etmiş ve her ikisindeki atom miktarının hesabını kim 
yapmıştır? Bunların sınırlarını ve ölçülerini hangi mühendis 
çıkarmıştır? Balıi 'kitaplarda bu meseleye dair olan ihtilafa, 
gelince: Tevratta, cen,net ehlinin, naım c.ennetinde(nimet
ler yurdunda) on bin sene kalacakları, sonra melek olacak
ları, Cehennem halkının da cehennemde bu kada .. ve daha 
fazla duracakları, bunlarında' sonunda şeytanlar olacakları 

hakkında haberler vardır. incil'de ,de, insanların melekler 
halinde haşrolacakları, yemiyecekleri, içmiyecekleri; uyu
mıyacakları, döllenmiyecekleri yazılmıştır. 

Kur:an'da ise, insanlar, Allah Teala'nın, onlarıevvelc.e 
yarattığı dünyada oldukları gibihaşredeceği açıklanmakta
,dır. Nitekim Hak Teala Hazretleri : 

s' 

( Z~ Jjl f ~ ~..üı J3 LJ~ ı:.r 0}-'~ ) , 

{(Bizi eski halimize kim iadeedecek? diyorlar. Onlara cevap 
olarak. Sizi ilk defa yaratmış olan. de!» (eı.isra 17/51) ern-. 
rini vermiştir. Ayrıca ibrahim (A.S.) ın Allah Teala Hazret-

lerinden: (~..,.J'~, '-~4'~.J i Y.J) «Rabbim 

ölülerinasıl dirilteceğini' bana göster!» (el-Bakara' 2/260) 
, diye sorması ve Üzeyir (A.S.) in kendindenhikaye edilir-

ı> 

( 4Jy ~ illI 6lı ~,~ı) «Allah Teala, 

acaba bu beldeyi ölümünden, böyle harap ve içindekiler tü .. 
rap oldukta'n, sonra nasıl diriltecek, eşki haline nasılgetire. 
cek» demesi (el·Bakara 2/259) üzerine Hak Teala'nın onu 
öldürmesi yüz sene 61ü bırakması sonra onu -diriltmesi"es
ki haline getirmesi (el-Bakara 2/259); Ashab-ı Kehf'in ma
ğarada yüzlerce yıl ölü kalmaları ile ilgili ayetler hepsözü 
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edilen açıklamalardıl'. Cenab-ı Hak Ashab-ı Kehf ,ile' ilgili 
şunları buyurmaktadır 

'«Onları uyuttuğumuz gibi, biribirlerine sormaları için böy
lece de uyandırırız. içlerinden biri : 

- Ne, kadar kaldık burada? dedi. Bazı~arı': 

- Bir gün veya günün bir kısmını uykudageçirmişiz. 
dediler. Diğerleri de : 

- Ne -kadar kaldığımızı Rabbimiz daha iyi bilir, dedi .. 
ler ve devam ederek: «Heleşimdi siz birinizi şu gümüş 
para ile şehire yollayın ve' yiyeceklerin hangisi daha temiz 
ise ondan bir rızık getirsin size. Yalnız çokihtiyatlı davran
sın! Sakın ha kendini'hiç bir kimseye -hissettirmesin! Çünki 
ellerine geçirirlerse sizi taşa tutarak öldürürler. Yahut da 
kendilerine, dinlerine, döndürürler. Bu takdirde de artık ka~ 
tiyyen felö'h bulamazsımz! dediler. Bu süretle de kendileri
ne vuküf peyda ettirdik ve böylelikle onların hallerine mut· 
tali kıldık ki Allah'ın va'dininhak ve gerçek olduğunu ve 
gerçekten de kıyametin kopacağını, ,onda hiç şüphe bulun
madığını bilsinler.}) (el-Kehf 18/19-20) Bu ifadel/er hep ikinci 
dirilişin olacağına" imkanına birer delildir buna imkan et-
mek vacibtir. ' ' , 

Eski zamanda insanlar arasında bu hususta ihtilaf var
dı. Peygamberler -hepsine salat' selam olsun- bu ,dirilmeyi, 
ikinci hayatı buı-han ile, hissımisaller ile isbat ederler idi. 
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Birinci yaratılışın karşı~ında duyulan hayret ve şaşır

ma ikinci yani haşr karşısındakine duyulandan daha büyük
tür. Yalnız, ilk doğuş hissedilmiş, görülmüş ve adet haline 
gelmiştir. Bu sebepledir ki buna şaşmak ve onu inkar et
mek ciheti kuvvet ve tesırini kaybetmiştir. 

Şayet biz bir insanın şu dünyada oluşunun ve doğuşu
nun, nasılolduğunu birinden işitseydik şöyle anlatırdı: Bir 
erl<ek bir kadının üzerinde yayığın hareketi gibi defalarca 
kendini hareket ettirirse, erkeğin bedeninden köpük gibi· 
akıcı ve koyuca bir şey çıkar. Bu şey de kadının organla
rından birinde gizlenir. Bu haldebir müddet kalır. Nihayet 
o köpük gibi şeyorada kan pıhtıs./ olur. SQnra bu pıhtı bir 
et olur bu cisimde birhareket, canlanma hasıl olur. Sonra 
o bulunduğu yerdenkendilIğinden bir şeyin çıkması normal 
iken- bütün aza ve endamİ ile tam bir insan yavrusu olarak 
çıkar ve bu zoraki çıkış ile. anasını öldürmez ve doğuşu 

anında ona fevkalade meşakkat vermez; Sonra gözlerini 
·açar ve anasının memesinde -evvelee olmıyan- doğumundan 
biraz önce kendisi için en uygun bir besin olarak hazır

lanmış olan} beyaz, sıvı bir içkiyi emmeğe başlar ve böyle
likle beslen,ir. Böylece o yavru zaman geçtikçe azar azar 
büyüyerek vedillenerek kabiliyyetler kazanır, sanattara sa
hip olur. Hal ve hayat işlerinden çeşitli bilgiler elde eder. 
ilmı ve dinı meselelerden hükümler çıkarır. 

işte bu insan yavrusunun vücudunu meydana getiren 
şeyin aslı, bir nutfedir. Görünürde «meni» denilen bir su 
damlacığıdır. Bundan yaratılan yavru doğumu anında: Ai
lah'ın yarattıkları hayvan yavrularının en zayıfıdır. Yakın 

sayılacak bir zaman içinde heristediğini yapabilen, kıran, 

saran bir cebbar; yıkan, ezen bir kahkar, bir sultan olur. 
Alemin çoğuna sahip olabilir ve onlarda tasarruf edebilir. 

işte, hakıkaten bir damlacı'k su içindeki milyonlarca 
tohum tanesinın yalnız bir tekinden vücuda gelen bir insa-
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nın yaratılış ve oluşuna şaşmak ve inanmamak: onun ikinci; 
doğuşu ve rCıhunun· bedenine dönüşüne. şaşmaı<tan ve inkar 
etmekten çok daha fazf.a uygun bulunmaktadır. HalbCıki asıl 
ve esas şudur: insanda, görmediği ve sebebini bilmediği 
her şey üzerinde bir teaccüp ve inkar hasıl olur. Teaccüp 
ve yadırgamak ise böyle bir hal.ve heyettir ki, insanda, ev
velce görmediği bir şeyi gördüğü yahut sebebini bilmediği 
bir şeyi -evvelce işitmemiş olduğu halde- işittiği anda ha~ 

sıl olur. 

D- MizAN 
* ** 

RCıhun bedene tealluku, işlerin' hakikatlna, adeta bir 
perde gibidir. Ölüm ile bu perde aç'll'acak, ruh serbest ka
lacak, her şeyi tam ve hakikat, ile olduğugibi görecektir. 

Nitekim Hak Teala Hazretleri : , -

(. ~J.> ,;.ı)l d~ ~ ~ Lki:. &.s ~) «Artıkgöz-' 

lerinden perdeyiaçtık. G.özün bu gün çok keskindir.» (Kaf 
50/22) demiştir; Bu kelamını insima ölümünden sonraki ha
yatında söyliyeceğini haber vermiştir. Bu, kendisine amel~ 

. lerinin tesiri, nelere sebep olduğu' ve neler vücuda getirdiği 
ve kendisini Allah'a yaklaştıran ve ondanuzaklaştıran şeyle
rin ne.ler olduğunun apaşikar ortaya konulmasıdır. Bunlar, 
onlarınmikdarları ve değerlerı'dir. Bu eserlerin bazısı te~ir 
bakımından bazısından daha şiddetlidir. 

Allah TealaHazretlerinin, halkın amellerinin mikdarla
rını bildirecek ·bir sebep yaratmasına ve bu sebeple amel
lerinin kendisineyaklaştırma ve uzaklaştırma bakımından 
tesir derecelerini bir anda bildirmesine hiç bir' şey mani 
olamaz. Bir ölçünü-n sınırı, bir şeydeki eksik ve fazlanın 

ayırt ·edilmesidir. 
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Bunun şu maddi alemde misali türlü türlüdür. Bunlar
dan biri bilinen terazidir. -Ağı'rlıkları tartan kantar da böy
ledil'. Göğün hareketlerini, yıldızların meykllerini, gece ve 
gündüzün za'manlarını tayin eden ölçüler;' uzunluk, alan ve 
hacim ölçüleri, kuvvet ölçüsü, hararet ve basınç ölçüleri, 
yazı, satır ve çizgilere ait cetvel, mıstara, pergel, (açı öl
çüleri. iletki, yön tayin eden pusula, elektrik ve su saat
lerD, seslerin hareketlerini tayin edenler notalar ve saire ... 

Hakiki mizan (ölçü) : Eğer Allah Teala onu beşduyu için 
temsil ederse, bunu yukarıda geçen misalierden veya baş
kasından dilediği bir şey ile temsil eder. Bu itibarla bir 
hakıki mızan ve onun haddi, sınırı, ayarı bunların hepsinde 
mevcuttur., Bu da eksik ve artığın bilinmesini sağlıyan bir 
şeydir ki bunun şekli; teşkil sırasında hayal için bir kudret 
oIUl·. Allah Teala Hazretleri bir teşkilatın sınıflarından han
gisini bunlardan biri ile takdir edeceğini en iyi bilir. Bun
lann he'psini tasdik etmek gerektir. 

E- HESAs 

* ** 

Hesap; bütün miktarları' ve miktarlal'ın parçalarını 

toplamak ~e bunların sınırlarını, derecelerini bir ölçüye 
göre değerlendirmektir. Hiç bir insan yoktur ki onun faideli 
ve zararlı; Allah'a yaklaştırıcı veya Ondan uzaklaştırıcı; çe
şitliamelleri olmasın. Bu amellerin fezlekesi, hesap neti
cesi. şimdiden bilinmez. Üstelik onların çeşitli 'parçaları-
nın birlik' desteleri bjfe sayıya gelmez. . 

, . 

işte bu darma dağınık parçalar. amel'ler, işler, bir yer-
de tutulur, sayılır ve bunların ihtiva ettiği _ortaya koyduğu 
sınır ve dereceler toplanırsa, bu iş de bir' hesap olur. Ma
dem ki hakikaten Allah Teala'nın bütün alemlerin türlü eser
lerinin durum ve derecelerini bir anda keşif ve izhar eyle~ 
mesi Onun kudreti dahilindedir. O hakıkaten hesap gören-
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lerin en sür'atlisi ve en kısa zamanda görenidir. Bu işlerin 
Onun kudretinde olduğu bellidir. Bu takdirde kati olarak· 
O da hesapçılann en sür'atlisidir. 

Müminlerin emiri Ali b. EbO Talibre (K.A.V.) : «Allah 
Teala insanların hesaplarını birbirine karıştırmadari ve bir 

" yanlışlık yapmadan nasıl görür?» diye soruldu. Hazreti Ali 
(R.A-l : «Onların rızkını bütüncanlılarla birlikte hiç bir şa~ 
şırma ve yanılma olmaksızın verdiği gibi» dedi. 

F- SIRAr 

.* 
** 

Sırat, haktır. Mahşerde kurulacaktır. Bunun hakkında: 
« İncelikte kıl gibi» denilmesi,. onun vasfında bir haksızlık 
ve hatadır. Hayır 0, kıldan da incedir. Hatta Sıra"t'ın inceliği 
ile kılın inceliği, kılıcın ağzı ile Sırat'ın keskinliği arasında 
bir müna!:lebet ve benzerlik de yoktur. 

Nitekim gölge ile güneş arasını ayıran veya gölgeden 
sayıımıyan geometrikbir çizgi arasında; Sırat'ın inceliği 

ile eni olmıyan geometrik çizginin inceliği arasında bile 
kat'iyyen münasebet yoktur. Çünki o, doğru yol misafine 
göredir. Doğru yol da biri birine zıt huylar ve haller ara
sında gerçek bir ortadan ibarettir. Bunun içindir ki Hak Teala 

Hazretleri Fatiha süresinde: (t*~i .k1.raJI L,:,J..,AI ) 

«Bizi doğru yola ilet!».diye yapılan dua ile orta ve dosdoğru 
yolu beyan etmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa (S.A.S.)· 

hakkında da : (r'~.~.kI..rP Jt <$...v,;d ~ı-,) «Ger .. 

çekten sen de doğruyola iletirsin» demiştir. (Şura 26/52) 
çfendirniz (S.A.S.) Hazretleri de : «Ben mekarim-i ahlaki ta
mamlamak içiın gönderildim» demiştir. Hak Teala Hazret-

leri de O'nun şanıııda: ( ~ .. '.I~I .... J· ·~LJ ) \ .. .. ~ ıs- .. ıcMuhak .. 
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I<ak ki sen çok yuksel< bir ahlak üzeresin,» (el-Kalem 68/4) 
demiştir. 

Bu yüksek ahlakın misali, savurganlık ile cimrilik ara
sında bir cömertlik, tehevvür de korkaklık arasında şecaat, 
imsak ile, israf arasında bir iktisat yani tutumluluk: kibirlen
me ile zilletarasında bir tevazu; şöhret ile gizlenme, şeh
vet ve zevk, ile çekingenlik arasında bir iffettir. 

Her ahlak ve huyunmutlaka bir aşırı yönü, bir de sönük, 
kusurlu ciheti vardır. Bunların ikisi de makbul değildir, kö
tüfenmiştir. Orta derece ise ne aşırı ve ne de eksik taraftır. 
Her iki taraftan tamamiyle uzaktır. Bunun içindir ki Pey
gamber CS.A.S.) «işlerin 'en hayırlısı ortasıdır» demiştir. 

Bu ortaya misal, güneş ile gölgenin arasını ayıran,. fa
kat ne güneşten ve ne de gölgeden olmıyan geometrik, çiz
gidir. Doğrusu ,bundaki hakikat şudur: insanlığın kemali me
lekleı'e benzemektir. Melekler böyle biribirini tutmıy'an haL, 
iş ve sıfatlardan aridirier. Halbuki insanların bu sıfatlardan 
tamamiyle ayrı kalmaları mümkün değildir. 

Allah Teala HazretIeri de ayrılmıya benziyen. hal' ve 
amellerle insanı mükellef kılmıştır ki hakikatte bir ayrılış 
ve uzak kalış değildir. Bu da orta hal, orta derecedir. Çün- . 
ki ılık su, ne soğuktur, ne de sıcak. Od ağacına ait bir parça 
ne beyazdır ne de siyah. 

Cimrilik ve israf insanların sıfatlarındandır. Tutumlu 
cömert ise sanki cimri gibi ise de cimri değil, müsrif de 
değildir. 

Sırat-ı nıüstakıym (doğru yol) da iki taraf arasında, iki 
yandan birine meyletmiyen gerçek bir ortadır. Bu da kıl

dan incedil". iki taraftan çok uzak kalmak istiyen or,tada 
olur. Ateşte ısıtıimış bir demir halka içine bir karınca düş
tüğünü farzedersek bu karınca tabıatiyle sıcaktan korkup 
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kaçar. !V1erkezi, halkanın çevirdiği yerin tam ortasını, bu~ 

lur ve orada ölür. Çünki orası yakıcı muhitten en uzak olan 
bir orta noktadır. Bu noktanın eni ve boyu yoktur, 

, işte sırat--j müstakim (doğru yol) da jki taraf arasında 
eni olmıyan ortadır_: Şüphesiz kıldanincedir. Çü~ki kılın 
ne de olsa bir eni vardır. Bu itibarıadır ki üzerinde durma· 
ğa, beşerin gücü yetmez. işde bundan dolayı biz çaresiz, 
Cehennem ve Ona olan meyil ile ilgili misaller veriyoruz. 
Nitekim Hak Teala Hazretleri : 

( i '" " ',- L" cl." , l...ı;.' ,lS" lA"J 1-' )' i ~.l". ,., 1-' ) 
'+.A~ ~ ,-' <5' U - il' 1 v .. 

«Sizlerden tek kişi bile yoktur ki oraya Cehennem'e uğra .. 
masm! bu Rabb'mm, üzerine aldığı kat'i bir hüküm ve neU
cedir.» (Meryem 19/71) demiştir. 

J~ ~ ~..;w> ."J.J. L....iJI ~ ı)..uü U f 1 ~,\.ı,. '" lk':; vJ.; ) 
( J-.+.Jl ~ «Kadmlar arasmda her hususta' adalet 'ile 

muamele etmiye ne kadar haris olsanız, ve çallşsanaz yine 
,de muktedir olamazsınız~)} (en-Nisa 4/129) diye ikaz etmiş- , 
tir. Çünki buradaki' adalet nikahlı iki kadın arasındadır. Sev
gide ,ik_isinden birine, diğerinden fazla, meyletmeyip orta 
derecede durmaktır. Bu, imkan altına nasıl girer? 

Herkim bu Alemd'e; Allah Teala'nın, Peygamber sal
lalahü aleyhi ve sellernden ,hikaye ederek : 

( ~y'l'~U ~~ <.ş.ki.,..,....,.o i J....~ 0 1-') «Hakikaten ışte 

budur benim dosdoğru yolum. Siz de buna uyun!» (el~Enam 
6/53) emriyle bildirdiği doğru yo" üzerinde dosdoğru gider~ 
se;ahiretin sıratı üzerinde de hiç iğilmeden dÜpe düz bir 
halde geçecektir, Çünki bu Alemde nefsini bir tarafa iğil~ 
mekteh muhafaza etmiş ve bu ona tabii' bir vasf olmuş
tur, Zira adet; 'beşinci tabiattır. Bu da kesin bir gerçektir. 
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Nitekim buna dair bir açıklama şudur: Bir hadıs-i şerifte; 
uMUmin, Saratm üzerinderryıldırım gibi geçecektir.» diye 
haber verilmiştir. 

* ** 
G- CENNET HAYATI 

Cennette olan yeme içme ve nikah gibi hissı zevklerin 
, imkanını tasdik etmek gerektir. Bunlar, yukarıda da geçtiği 

üzere hissı, hayali ve akıldir. 

Hissı olana gelince: Bu, ruhun' bedene geri gelmesin
den sonradır. Nitekim bunu yukarıda anlattık. Fakat bazı 

zevk ve lezzetlerhakkında söz edilmiştir ki, bunlar pek o 
kadar rağbet edilmiyen şeylerdir. Süt, has atlar, üst, üste 
binmiş muz salkımı, dikensiz köknar gibi... işte bun
lar: bir cemaate hitaben söylenmiş, şeylerdir ki on
lar, bunları gözlerinde büyütürler ve onlara son derece 
arzu ve iştiha duyarlar. Her yeı· ve iklimde oranın kavmine 
tahsisedilen birçok ye~ilecek, içilecek, giyilecek şeyler 

. vardır. Cennette ise her kavmin arzu ettiği her şey vardır. 

Nitekim Hak Teala Hazretleri : 

«Orada sizin için cammzm istediği. ve sizin için orada dile
diğiniz her şey vardır .. » (el-Fussilet 41/31) demiştir. Allah 
Teala Hazretleri ahirette şehveti, arzu, istek, zevk ve lez
zati o kadar büyütecektir ki, bu zevk dünyada o derece bü
yük değildir. Allah Teala'nın,zatına (cemalin'e), bakmak gibi. . 

. Çünki tam zevk ve lezzet ve onun hakkındaki saınimi arzu 
Ve istek ahirettedir, dünyad'a değildir. 

Hayali olanlara gelince: Bunun da imkanı ve lezzeti 
gizli değildir. Görülmekte vehissedilip durmaktadır. Uyku

. da olduğu gibi. Ne varki o rüya aleminin zevki yakında keQ 
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sHeceği, kısa süreceği, uyanınca da gaip olacağı için kü
çümsenir. Eğer daimı ve,sürekli olsaydı; hissimi,dir, ha- " 
yalı midir bilinmezdL Çünki insanın şekil ve suret/erden 
lezzet alması; onların his ve hayalinde intıba müddet;, yer
leşme derecesi ve kalma zamanı'itibariyledir. Yoksa onla· 
rın dışarıdaki vücudları bakımından değildir. 

Evet onlar, hariçte burunsa da onun hissinde bir intı
ba yapmasaydı hiç bir zevk ve I~zzet olmazdı. Şayet hisfer g 

de intıba yapmak suretiyle kalsa da dışarıda yok olsaydı, 
varlığı kaldırılsaydı, lezzet yine devam ederdi. 

Muhayyile kuvveti" için bu aleınde türlü türlü şekil ve 
süretler icadetmek kudreti vardır. Ne var ki onun ihtira 
(icad) ettiğişekil ve suretler hayalidir. Duyu organlarımızia 
hissedilmjş" değildir. Görme kuvvetinde de bir intıba bırak
maz. Gözle de görülmez. 

Busebepledir ki yaratıcı muhayyile, son derece güzel 
bir suret Icad ve onun hazır ve meydanda olduğunugöri.i!üp 
seyredileceğini vehm etse; ö güzel hayalden alınan lezzet 
ve zevk bu tevehhüm ile büyümez. Çünki o cemal, gözle 
görülen bir 'güzellik qlmuyor. Nitekim uykuda görülen rüya
daki güzellikler de böyledir. Şayet yaratıcı muhayyilenin 
ıcad ettiği süretleri, kendi hayal kuvvetinde tasavvur etmi-

. ye kudreti olduğu gibi, onu gör,me kuvvetinde de meydana 
getirmiye muktedir olsaydı; muhakkak ki nuru artar Ve bü· 
yürdü, hem de b~ı lezzet hariçte mevcut olanın mevkıine 
inerdi, yerine geçerdi, hariçte var olandan alınan lezzetin 
aynısı olurdu. O halde bu manada, dünya veahiret fark 
olunmazdı. 

Ancak, kal11il bir kudretin her hangi bir sureti görme 
kudretinde tasavvur etmesi ve her ne arzu e'derse derhal 
yanında hazır olacağı bakımından bir müstesna hali olur~ 

du, Hem de bu kamil kuvvetin arzu ve iştihası, bir şeyi ta-



hayyül etmesi ve tahayyülü de onu. göstermemesi yani o 
şeyin görme kuvvetindeki ltıtibaı sebebiyle olurdu. Bu kuv
vete sahip olanın kalbine meyl ve arzu edeceği her ne şey 
gelir ise onu derhal icad eder yani onu görmesi hasebiyle 
icad eder, hayalinde canlandırır. Peygamber (S.A.S.l Efen
dimiz şu hadısi ile. bu haleişaret buyurmuştur. «Cennette 
öyle pazar vardır ki, orada her çeşit şekil ve suretler satı
lır.» Herkes istediği şekli alır ve o sOrete girer. Bilinme
lidir ki, bu pazar, ilahı bir lütuftan ibarettir. Kudret kayna
ğıdır. Suretler, şekillerıcadllia yarar, Bu icad da arzu ve, 
isteğe, aynı zamanda o şekillerin, görme kuvvetine yapa
Gağı intibaın, tesir derecesine ve isteğin devamına göre
dir. Yoksa yalnız intıbaa göre değildir. Evet intıba zevala 
maruıdur. Bu zeval da İstenmeden olur. Nitekim bu dünya
daki uykuda gorülen şekiller uyanınca zail.olur. Onların de
vamına arzu ve iradenin tesiri yoktur. Cennetteki şekil ve. 
suretler Icad eden kudret, uyku dışı şekiller ıcadetmiye 

ait kudretten daha geniş ve daha mükemmeldir. Çünki duy
gu dışında mevcud olan iki. yerde bulunamaz. Eğer o his 
haricinden ıcad eden kudret, bir toplantı ile meşgulolursa; 
onun müşahedesi ve mümaresesi de kendisinden perdeli 
ve kapalı olarak meşgulluğa harıs olur. Fakat bu beriki yani 
cennetteki 'icad kudreti kendisinde hiç bir daralma ve sıkış
ma ve birengelolmadan genişler de genişler. Mesela, bir 
şey görmek isterse; ayrı ayrı bir yerde bulunan bir şahsın 
bir anda kendisini görmelerini arzu etse onların hepsini' 
.bulundukları muhtelif yerlerde onu gönüllerinde hazırla-

dıkları. gibi aynı zamanda kendisini de müşahede ederler, 
görürler. 

Ama duygudışından mevcut bir şeyin şahsından hasıl 
olan gözler ve görmeler ancak mekandaolur. Ahiret işini 
şehvetlere, arzu ve isteklere pek muvafık, tam ve en mü
sait şeylere hamletmek daha doğru ve uygun otur .. 
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Üçüncü yöne gelince: bu, akılda var olmaktır. Bu his-
, solunan şeyler, akıl lezzetlere misaldir, dersek aklı lezzet

ler beş duygu ile alınan şeyler değildir diye bir itira'z hatıra 
gelir.' Lakin akla ait lezzetler de hissı olanlar gibi çeşitli

dir. Bir çoktürlere ayrılmışlardır. Bu itibarla hislere ait 
olanlar, akıl lezzetlerede misalolabilirler .. Herbirisi diğe

rine ait lezzete mis·alolur. Akıllaraait hususlarda tertiplen
miş 'olan lezzetler, hislere ait noktalardaki misalierin rüt
besine paralelolur. Çünki hakıkaten' bir kimse rüyasında. 
mesela: yeşillik; akar su, güzel yüz, biri birine uygunsüt. 
bal ve şarap ırmakları, cevahir, yakut ve incilerle süslen
miş ağaçlar; altından, gümüşten yapılmış saraylar; ceva
hirlerla bezenmiş koltukları; önünde hizmete amade oğlan
lar görseydi, rüya yorumcusu bunu refah ve sürCırayorum- . 
lar vebunu bir tek şeyehamletmez, belki her birini..gözay
dınlığit gönül ferahlığı veren şeylerden birine, mesela: b'a
zısını bilgi sürCıruna ve malCımat keşfine; bazısını memle
ket sevincine, işlerin faideli olacağına; bazısını 'da düş-. 
manların kahredileceğine; bazısını ise dostlarını göreceği-

. ne işaret sayal'dı. Her ne kadar bu topluluk türlü isim ve' 
safhalarda gör,ülen şeyler mutlak lezzet ve sevinç ismine 
şamilolsa da, bunların her biri haddi zatında türlü merte

. belerdedir. Taşıdıkları ma na ve ifade ettikleri zevk ve !ez
zetleri ayrı ayrıdır. Ve her birinin diğerindenayrı vefarkI1 
bir zevki vardır. 

Akıl lezzetler de böyledir. Böyle anlaşılması uygundur. 
Her ·ne kadar akıl lezzetLer gözlerin görmediği,kulakların 

işitmediği ve insan kalbine gelmiyen şeylerden olsa da. bu 
kısımların hepsi mümkündür. Hepsinin arasınıbir tek şey 
için birleştirmek de caizdir. Her birinin kendi' istidadına 
göre bir nasıbi olması uygundur. 

Hakıkatların yolları kendilerine açılmamış olan, şekil 

ve suretler üstüne dönmüş ve on/arı taklid hırsına kapı./mış 
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kimseye bu suretler ve lezıetler temessül eder. Ama bu 
şekil ve suret; maddı ve ~hissı !ezzet/er a/emin'i küçümse
yen arif/ere de, kendi/erine/ayık olan derecede sürur /at/
fe/eri (sevinç ci/ve/eri) ve akll/ezzetler şeklinde açılır. Bu 
hal, onların maddı manevı bütün arzu ve istek/erine; hırs 

ve şehvetlerine şifa verir, kafi gelir. Çünki Cennetin had
dinde, gayesinde yüksek arzu ve şiddetle iştiha edilen her 
şey vardır. Arzu ve istekler biri bırine uymadığı, tür/endi
ği, çeşitlendiği zaman aklı olanların da böyle değişmesi, 

çeşi~lenmesi akıı ve mantJktan uzak değildir. Lezzetler ve 
kudretler geniştir. Beşerı kuvvet, kudretin hayret ve deh
şet veren fiillerini. kavramaktan acizdir. Dünya hayatı ve 
nizamında harika/ar meydana getiren kudretin mahiyetini 
bi./e beşer hakkı ile idrak edememiştir. Ahiret alemindeki 
kudretin ne/er yapabileceğini, değil burada, orada dahi an
lamasına elbet imkan yoktur. Fakat ilahı rahmet. kudretin 
bazı tezahürlerinin mahiyetini, peygamber/ik vasıtaSl ile 
bütün insan/am, on/arın her birinin idrak ve anlayış kabili
yetierinin derecesine ihsan etmiştir. Onların anladık/arı 

şey/eri tasdik etme/eri ve anlayış derecesinin son nokta
sından ilerideki Allah'ın lütuf ve keremi. ile vakıf olunabile
cek şeyl~ri ikrar eyleme/eri lazımdır. Akıı ve idrak sını i-ının 
dışında olan bu şeyler, beşerı anlayış ile idrak olunamaz . 
. Onlar ancak her şeye muktedir olan en büyük sultan yanın- ' 
da sadakat mevkılerinde, doğruluk makamında idrak olu
nLlr; 

H- KABiR ,ZiyARETi 

Peygamberlerin ve büyük imam/arın-hepsine salatü se
lam-ı meşhetlerini kabirlerini ziyarete gelince : 

Bundan maksat: Onları ziyaret etmek, hacetlerin bitiril
mesi, günahların afvedilmesi hususunda peygamberlerin 



ve imamların ruhlarından imdat dnemektir. Bu imdad da se
faattan 'ibarettir. Bu da iki yönden h§sıl olur: bir taraftan 
istimdat (yardım dilernek) diğer taraftan da imdattır. Yani 
birinin' şefaat istemesi; ötekinin de şefaat etmesidir. Meş- . 
hedleri (türbeleri) ziyar~t· işinde bu iki rükünün de muaz
zam tesiri vardır. istimdat (şefaat istemek) şekline gelince; 
bu, hacet sahibinin himmetL şefaatı istenen zatın ve ziyaa 
ret edilenin zikrini, ismini hatıra (ka/be) sardırabilmesi i/e
dir. O derece ki himmetinin, kasdının, muradının hepsi ora
da, gönülde bir noktada, sarılmış o hatıranın içine daldırıl

mış olacak, onu bütün varlığı ile anacak, kalbine ve rOhuna 
dolduracaktır. işte bu hal, o şefaatçı ve ziyaret edilen zatın 
rCıhunu tenbih etmiye, uyarmıya sebeptir. Taki o temiz rüh· 
bu sebeple kendisinden istenen şey ile ona imdat edebilsin. 

Her kim bu dünyada himmetini, niyet ve maksadını, 

iradesini tam manasıyla dünya yüzündeki bir insan üzerine 
çevirir, yöneltir ise hiç şüphesiz o ins~n kendine yöne/miş 
olan kişinin yönelişini. hisseder. Bunu ona haber verir. Her 
kim de bu alemde hayatta olmazsa onu tenbi,h etmek (uyar~ 
mak) daha kolaydır. Çünki uyarılmıya hazır durumdadır. 

Çünki bu alemin hallerinin dışında olan bir kimsenin o ale
min hallerinden bazısına muttali olması, bakması, görmesi, 
bilgi edinmesi mümkündür. Nıtekim rüyada, uğradığına 

muttali olunabilir. Çünki uyku ölümün kardeşi ve bir dalı
dır. ıEvet, uyanık halimizde bilemediğimiz bazı halleri, uyku 
sebebi ile bilmeye kabiliyetli oluruz. işte bünun gibi hakıki 
ölüm ile ölmüş ve ahiret diyarına ulaşmış olan bir kimsenin 
de bu dünyadaki hallere muttali olması daha uygun ve daha 
rrlünasiptir. Ama bu alemin bütün halleri her vakitte onla
rın bilgi ipliklerine diziimiş değildir. Nitekim geçmiş zama
nın halleri, olayları uykumuzda yani rüyadaki bilgilerimizde 
mevcut değildir, Bilgi birlikleri için belirlilikler ve özellik
ler vardır. 
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Bunlardah birisi: hacet sahibinin. himmeti, kasdıdır ki 
bu himmet ve kasd, o azız'r-Ghun sahibinin hacet sahibini 
tamaniiyle SÇlrmasl, istila etmesidir. Nitekim. bir dirinin, 
hayatında sOretini, şeklini müşahede etmek, onun ismini' 
anmağa ve kendisini gönüldehatırlamağa tesirettiği gibi 
bir ölüyü kalıbının, bedeninin perdesiolan türbesini mCı

şahede etmek de öylece tesir eder. Çünki. p' Ölünün eseri; 
kalıbı kaybolduğunda ruhtadır. Halbuki, onun türbesi; onun 
hayatındaki .huzuru,· kalıbını ve barınağını müşahede etmek-O 
teki eseri gibi değildir. Onun bizzat meclisinde ve 'huzu
runda bulunmak gibi değildir. Her kim ölünün meşhedinin 
müşahedesinde, kendisini hazırladığı gibi onun meşhedinin 
gıyabında da onun ruhunda hazır olabileceğinizannederse 
onun bu zannı hatadır. Zıra müşahede de (gözle görmekte) 
zahir ve aşikarlıkbakımılldan apaçık bir eser vardır ki bu
nun gibisi gıyapta yoktur. Her kim gıyapta bir ölüye yardını 
etmek isterse bu yardım' öyle ölçüsüz, tartısız oJmaz ve o 
yardım da boş ve faydasız kalmaz. Nitekim Peygamberimiz 
(S.A.S')· : «Her kim benim üzerime bir salavat getirirse ben 
ona .on ,defa salat ed~rim» demiştir. Diğer birhadısinde 

de : «Müezzine kim cevap verirse onun tekbir ve şehadet
ler~ni tekrar eder, namaz ve felaha da'vetine uygun kelarnı 
söylerse şefaatimi hak eder» dedi. Bir de.: ({Kabrimi ziyaret· 
eden şefaatime nailolur» buyurdu. Haslarınen hası olan 
beden ile. yakınlık da,' şefaatın yapılmasına tam bir vesile
dir. Kendindenbirparça olan çocuğu ile -isterse bu çocuk 
kendisinden sonra doğmuş veya torunlarından biri olsun
onun vesilesi ile, yaklaşmak; yahut. türbesi.ne, kabrine, 
mescidine, beldesin'e, asasına, kamçısına,nalınına, kapısı 

söğesine eşiğine, halkasına yaklaşmak; adetine, sıJat ve 
ahlakına yakın olmak; ona aifve ona münasip olan bir şey 
ile yaklaşmak bunların hepsi ve her biri; ona yaklaştıran,. 
ona yakınlığı gerektiren ve şefaatına erdiren bir yaklaşma 
sebebidir. Çünki peygamberler yanında, dünya yurdun.da 
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olmaları ile ahiret diyarında olmalarında fark olmadığı gibi 
bilgi yolunda da bir ayrılık yoktur. P~ygamberlerin hayatı 
jle mematlan bilgi edinme bakımından farketmez., Çünki 
dünyada bilgi aleti, dış duygularımız, beş duyu organları:. 

mızdır. Ukbada ise' yalnız gaybı, yanında ve önünde olmı
yanı bilmiye yarayan bir alettir. Ama bu; ya birmisal kis
vesindedir veya açık hale gelmek yolu iledir. 

Yaklaşma, yakınlık ve şefflatın d'iğer hanerine gelince: 

Bunlar bozulmaz, hallerin'dendönm-ez. Bu bapta en bü
yük esas: imdat edenin imd§t etmek yönündEm istenilen 
inıdadı yapması, vesile ve şefaat sahibinin bu medet ve 
şefaaatı bilmese de imdat ve ihtimam etmesidir. 

Çünki Allah'ın RasOlünün (S.A.S.) bir kılı veyabazu
bendi, yahut kamçısı, asi ve günahkar bir kimsenin kabri 
üzerine konur ise o günahkar, hacet vakti, için saklanmış 
olan manevideğeri yüksek, şerefli şey bereketiyle, azaptan 
kurtulur. 

Şayet bunlar bir insanın evinde, yahut bi,r beldede 
olsabunların bereketi ile o 'eve ve ev halkına veya o bel
deye ve saldnlerine bela ve musıbet dokunmaz. Ev sahibi 
ve belde sakini bunu evinde veya beldesinde o mübarek şe
yin bulunduğunu bilmeseler de ... O şeyin tesiri olur.,Çünki 
bu Peygamber (S.A.S.l in bir ihtimamı, önem vermiş oldu
ğu şey yani oı)un himmetinin eseridir. Bu da ukbada ona 
mensup olanlara sarf edilmiştir. Kötü ve kerih şeyleri, has-

, ta'lıkları, ukDbet ve cezalarıdefetmek, Allah tarafından me~ . 
leklere ısmarlanmış, havale e9i1miştir. Her melek de Pey
gamberin (S.A.S.) harıs olduğu, şiddetle arzu ettiği şeyleri 

kendinden başka onun buna himmeti sebebi ile hali haya- ' 
tında olduğu gibi yapmıya is'af etmiye, Peygamberin arzu
sunu yerine getirmiye 'heveSli ve hırslıdırlar.Çünki melek
lerin, onun mukaddes ruhuna, vefatından sonra, yakın olma
ları, ona hayatındaki yakınlıklarından, ziyadedir. 
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Hikaye olundu ki: Hacer-i Esved'j yerınden söküp mem
leketlerine götürmek ve bo suretle Me'kke'yi. kendilerine 
çevirmek istiyen Karmatiler Mekke'yi işgal ettikleri zaman: 
Karmatı Ebu Tahir bir adamı omuzuna aldı altın oluğu ye
rinden söktürmek için kaldırdı. Adamı Kabe'nin oluğuna eriş-

. tirdL Oluğu çekmiye başlayınca adamEbu Tahir'inüzerin
de can. verdi ve ölü olaı'ak yere' düştü. 

Diğer bir hikaye de şöyledir: 

Mısırlılard~n bir cemaat Peygaııiber'in (S.A.S.l ravza· 
sı yanında bir yeri delmişler. Maksatları Allah'ın Rasuiü
nün vücudunu çıkarıp Mısır'a ıiakletmekmiş. Bu iş gece ya
rısı olmus. Bu sırada Medineliler havadan bir ses isitmis: , , " 

. «Ey müslümanlar topluluğu! Peygamberinizi koruyunuz! 
Peygamberinizi muhafaza ediniz! LL diyormuş. Bu sesi işiten 

herkes kandili, hayır kandilleri, mumları, meşaleleri yak
mışlar, Ravza-i Mutahhara'nınyanına vardıklarında ravzayı 

çeviren duvardaki o deliği görmüşler ve etrafında da Mı
sırııları ölü bulmuşlar. 

Naklolundu ~i: Nebiyy-i Ekrem Sallallalıü aleyhi ve sel- . 
lem) bir adamın kabrine yaş bir dal dikti ve: {{Bu dal yaş 
kaldığı müddetçe Allahü Teala kabir sahibinden' azab, kal
dıracaktır.» dedi. Bu Peygamber (Sallallahü aleyhi ve selle
min) iki elinin bereketlerindendir. 

Her hangi bir sultana itaat eden ve ona tazinıde bulu
nan bir kişi, sultanın payıtahtı olan beldesine girse orada 
o sultanın ok torbasından bir ok veya ona ait bir. yay veya 
bir kamçı görünce muhakkak ki o şeye o beldeye' saygı 
gösterir. Melekler qe -cümlesine selam olsun- Peygambere' 
böylece tazim, yani peygambere aif, manevı değeri yüksek 
bir şeyi, bir 'evde yahut bir beldede veya bir kabirde gör
dülderindeonun sahibine saygı gösterirler ve .o kabir sahi
binin üzerinden azabı hafifletirler. Bu sebepledir ki ölülerin 
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kabiderine Kur'an-i Kerim koymak ile ve kab/del'j başında 
Kur'an okumak ile ve üzerine Kur'an ayetleri yazılan kağıdı 
ölünün eline veya göğsüne koymaklaölü fayda/anır. 

işte bunlar, her işiti leni ve nıeşru olanı akla uygun bir 
prensibe göre tesviye etmek isteyen kimsenin hal've du
rumuna uyabilen çeşitli vesilelerdir. 

Bundaki asıl ve esas şudur: akılların tasavvur edecek- -
leri ve edebilecekleri şey/erin ilerisinde o kadar önemli 
işler vardır ki bunları dın ve 'şerıat getirmiştir. Bunların 
hakıkatlerini Allah Tea/a Hazret/eri ve bir de Allah Teala 
ile kulları arasında vasıta olan Peygamber/er -hepsine se
lam- bil·irler. 

Eğer bütün mütehassıslar bir araya gelseler: gebe ka
dınların doğum yapacak/arı sırada doğumu kolay/aştıı-mak 

için sayıı'arın münasebetleri üzerine tertiplenmiş iki tuğla 
veya kağıt üzerine yazı/mış olan ve vefki müselles (üçlü 
vefk) denilen dokuz haneli ve her hanesine birden dokuza 
kadar rakam yazılmış ve her yönde'ki toplamı tam 15 er o/an 

. ve kadının ayak/arı altına konulan bir şeklin, çocuğun ko~ 

layca doğmasına yaptığı tesirin ve sayı münasebetlerindeki 
- hassanın mahiyeti üzerinde düşÜnseler bu hassayı bilemez

ler. 

o halde insan, şer'in" (dınin) emir/ere, yasak/ara; ha
berlere, vaad ve tehdit/ere ait hakikatleri; ve başkası için 
getirmiş olduğu şey/erin iç yüzünü ak/ı ile bilmesini nasıl 

arzu e"debi/ir? Akıı zayıftır. -Onun buac"aip hallere, şeylere 
ve hassalara nüfuz edebilecek yetki ve tasarrufu kısadır. 

Ey kardeşim; Allah yaşayışını" güzel ve temiz kılsın. 
işte senin için mümkün olan bilinmesine işaret edilecekle
rin bazısını, fetanetimin ve aklımın yettiği kadarına uyab-i
leni, sana ifade ettim, yazdım. 

79 



Sana ve seninle beraber olana' dinin doğruladığı bu 
şeylere üzerinde durmaksızın ıman etmenizi tavsiye, eder 
ve bunların üzerinde durulup kalmasından Allah'a sığınırım. -

Eğer Allah Teala. Hazretleri muvaffak kılarsa bundan' 
sonra sana diğer bir «Maznun,·u Atak»ı (nefis parçaları), de
ğerli meseleleri içine alan ve herkese verilmiyecek olan 
bir yazı daha hediye edeceğim ki onun adı: «ehline bile Ve
rilmiyen» meselelerdir ve bu defterdekinden daha derin ve 
ilginçtir. Çünki bu risalede öyle meseleler vardır ki onları 
ancak o risalede yazacağım. 

Meydana getirilmiş olan bu risaleye, bu {{MaznÜınan 

gelince: 

Hakikaten bütün gayreti m bundaki meselelel'in üzerine 
oldu ki onları kitaplarımın hiç birinde yazmadım. Yalnız: 

({iHYA'Ul OLOM» bundan müstesnadır. Çünki onda öyle tel·, 
. vih'ler, pınltılar, doğuşlar, duyuşlar, remizler (işaretler) var
dır ki onlari yalnız ehli ve erbabı bilir. 

Yardım ve hidayet eden ancak Allah Teaıa'dır. O bize· 
yeter. En son dönüş ve oluş da O'nadır. 
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ÖNSÖZ 

islamın hücceti unvanıııa bihakkın layık ve büyük bır 
ınütefekkir olan Gazall (A/eyhi rahmetü'/-Bar'i) nin {{el·Mad~ 
nünü bihi Ala Gayrı Ehlihi (ehlinden başkasına veriimiyen) 
adı ile yazdığı ve kardeşi Ahm'ed'e hediyye ettiğirisa/esi-

, nin sonunda «elaMadnünü bihi ala Ehmi (ehline bile veril- , 
mesinde sıkı davranılan) ismi ile zikrettiği bu küçük fakat 
değeri büyük eseri, yine Mısır'da Meymene Basımevinde 
1309-1897 senesinde «el-Madnünü's-Sağir» adıyla tercüme 
edilmiştir. İçinde çok önemli sorular ve büyük imam'ın bun- ' 
lara verdiği cevaplar yer almıştır. ' 

Bu itibarladır ki bu risale : «Gazi:lli'nin .Ahiret Soruları~ 
na Cevapları» diye de tanınmaktadır. Sayıları ondokuzava
ran soruların belkemiğini hemen hemen rO'h ve rOha ait bil:
giler teşkil etmekte' ve Büyük Gazallgeniş ihatası, derin 
anlayışı ile bu sorulara alimane, ehlinin anlıyabileceği tarz
da, cevaplar vermekte ve demıerini getirmektedir. ' ' 

Büyük Gazall kendi rOh anlayişı ile eski telakkilerden 
ve indı değerlendirmelerden tamamiyle uzak' kalmış, rOhun 
cismaniyeti ve' bedenle ilişkisi noktalarında felsefi meslek
lerden, 'islam mütefe'kkirleri ve kelamcılardan ayrılmış, bi
raz tasavvuf anlayİşına ve ({Vahdet"i Vücudu mezhebine ta
raftar görünmüştür. 

. Gazall ruhun hudGsLı yani ceninde hayatın zuhuru me
selesinde' bugünkü ilmı görüşe uygun bir .anlayışa sahiptir. 
Ona göre rOh', bedenden önce ,mevcut değildir. Nutfe (men;) 
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damlası döllükte rüşeym haline geldikten sonra ceninin be· 
çJenine girmez. Esasen nutf~de mevcuttur. Ancak bunun 
zuhCıru' nutfenin tesviye ve tasfiye sOretiyle alacağı isti'dat 
ve kaabiliyet anında gelen ilahi 'feyz Hedir. Yine büyük mü· 
tefekkire göre : ROh, cisim de araz da değil, manevı bir 
cevherdir. Yerİ ve yönü yoktur. Böıünmez. Bedenin ne için· 
de, ne de dışındadır. Bedene ne bitişik, ne de ondan ayrı· 

dır. Kur'an'ın 'emir aleminden dediği rOh anlayışına uygun
dur. Gazali'ninrCıh anlayışı ve rOhun bedenden ayrıldıktan 
sonraki hallerini anlatışı türlü eserlerinde yazılmıştır. Eski 
Daru'I-FünOn niüderrislerinden M. 'Şemseddin (Günaltay), 
v'aktiyle bunları tetkiketmiş ve 1339·1341 senesinde istan
bul'da' basılmış olan ({Felsefe-i·Olih>sındaGazall'nin RCıh 
Nazariyeleri başlığı ile ele aldığı 25 'sahifelik bir bahiste 
anlatmıştır. işte biz bu kl'smı, Büyük imam'ın rOh anlayışı 
\Le ruhan; /iıeselelere ait görüşlerini inceliyen ve açıklıyan 

elinizdeki (cel .. Madnünü's·· Sağırnin sonuna ekledik. ' 

Gazali'nin kendi risalesindeki ibare ve tabirierinin 
tel'cümesinde tam metne sadakat gösterilmiş,ancak iyi an· 
laşılması için gerekli bulunan ilavemiz ( ) içine alınmış~ 
tır. 

Şemseddin Günaltay'ın ibareleri, devrine göre tatl i ve 
olgun bir belagat ve fetsahatta ise de, bugün için ağır ve 
ağda!ı olduğundan orta seviyede olanlann anlıyabilmesi 

için mana ve maksadı muhafaza etmek şartiyle sadelaşti
rilmiş ve arapçası ile bırakılmış olan sözler de tercüme 
edilerek risalenin. sonuna konulmuştur .. 

Okuyucula.nna rCıh ve ıman tazeliği ve hepimize Tan~' 
n'r;ıın lutCıf ve rahmetini dilerim. 

D. Sabit ÜNAL 
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GiRiş 

Şanlı, şerefli imam, zahid, seyyid, ;s/am'ın hücceti, 'di· 
nin i!ıneti, ümmetin önderi, cinnın ve insanların rehberi, 
EbO Hamid Muhammed b. Muhammed b .. Muhammed el· 
Gazal i 'ye (Allah ruhunu kutlu ve kabrini nOr/u kıl'sın), Hak 

Teala'nın: (~-'.J ~ ~ ~ J ~~ 'ı ~ ü ) «Onu' 

(Ademi) tesviye edince ,ona ruhumdan nefhettim.» (Sad 72) 
kelamının manasından soruldu: Tesviye nedir? Nefh nedir? 
ROh nedir? denildi. Gazall yukarıdaki soruları açıklıyan bu 
risaleyi yazdı. {{Küçlik Madnfm» diye bilinen bu eser, onun 
ahiı'et meselelerine ait cevaplarını ihtiva eder. Büyük iman 
ve HüccBtü'l~islam Hazretlerinin bu sanı/ani cevapları şunG 

'lardır : 

* ** 
1 - T E S V i YE: RCıhu kabul eden bir mekanda yapılan 

bir iştir. Bir şey üzerinde yapılan düzenleme ve bjr çok 
şeyleri yerli yerine ve en münasip şekilde koymaktır. Bu 
da Adem aleyhisselam hakkında çamur veevl~dı hakkında 
da meni damla/sıdır. Buriların mizacı,' tadiI edilr:nek ve an
tılmak sureHyle ruhu kabul edecek bir hale. konmasıdır. 

Çünkü bu tesviye işi taş, toprak gibi sırf kuru ve yaşlıktan 
eser olmıyan ve su gibi salt -yaş olan ş'eyleri kabt.,tl ,etmi
yen ateşe benzer. Evet, ateş" ancak yaşlık ile kuruluk ka
rışmış' olanlara taal/uk eder. Amma her karışık olan 'şeye 
taal/uk etmez. Mesela: Çamur, karışık bir cisimdir. Ama 

. bunda ateş parlamaz.' içinde 'ateş yanmaz. Ateşin çanıurla 
alışması ve onu oldUğu gibi yakması için koyu çamurun ka~ 
rışımı değiştikten Vf3 yaratılış, tavırlarından birine döndürüı· 
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dükten sonra nihayet 'atıf, yumuşak birbitki, ololasl gere
kir ki onda ateş sebat etsın ve üzerinde parlasın. 

işte çamur da böylelikle, Al,lah Teala'nın onda ard arda 
çeşitli tavırlar ve duruml,çırda yaratılışlar yaptıktan sonra 
bitki plur. İnsan onu yer, o d.a kan olur. Her hayvand~rki kar
masık kuvvet de i'tidale (kıvama) en yakın olan kanın sa-, -' . . 

filiğini (sülalesini) çeker, süzer, ayırır. O da nutfe (meni) 
olur. Bunu da kadının rahmi kabul eder. Kadının da menisi 
bununla kanşır, kaynaşır. Bu durum da ondaki rtidaH artırır, 
kıvamı sağlar. Sonra rahim onu 'harareti ile pişirir., Bu hal 
de tenasü,bü (uygunluğur artıra artıra (iş, oluş) safhada, tam 
arınmada nihayet bulur, parçaların gaye ve mak~ada nis
beti tam seviye'sini buiur. Ve nutfe adeta kandil fitilinin 
ateşi kabul etmesi için yağı içtiği" zamandaki istidadı gibi, 
rQhuJ~abul etmiye've kendinde tutmaya istidat ve kabiliyet 
kazanır. işte, böylece, istiva ve safası tamamlanan tesviye 
ve tasfiyesibitmiş olan nutfe, kazanmışolduğu istidat ve 
kabiliyet ile kendisini idare ve kendisinde taısarruf edecek 
olan bIr ruhu hak etmiş olur. işte, her şeye hak etmiş ol· 
duğu hakkını ve kabul edebileceği ve taşıyabileceği dere
cede kabiliyet ve istidat veren; verdiğini vereceğini kısmı~ 
yan, engellemiyen son derece cömert olan Hak Tala'nın 
lLitf-ü kereminden ,gelen ·bu ruh, o nutfeye feyz verecektir, 
gittikçe büyüyecek, kemalini almakta devam edecek, doğa
cak, yaşıya~ak, eserl~r verecek" hayırlar, şerfer yapacak, 
hakimiyet kuracak, harikalar yaratacak, nice demler süre
cek, gamlar, elemler çekecek, kısaca; hayat mücadelesini 
belirli bir müddet içinde yapıp bitirecek ve bir ölum ile ru
hu yine bu bedenden ayırılacaktır. 

işte tesviye budur. Bir meni damlasının aslı olan nut· 
fenin istiva ve i'tidal hali ve 'Sıfatı alabilmesi yolunda ge~ 
çirdiği çeşitli tavır/arda, türlü durumlarda yapılan döndürü
cü ve dönemeçı; işlerden ibarettir. Kısaca bir nutfeyi, teme-
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linden i'tibaren türlü tavır ve hal/erden geçirecek ruhu ka w 

bul edecek bir düzeye ve ortama getiren işlerdenibarettir. 

* ** 
2 - NE F H : ROhun nOrunu nutfenin fitilinde parlatan· 

şeyden ibarettir. 

Nefhin bir şekli ve bir de sonucu vardır. Nefhin şekfi : 
havayı, üfürenin içinden çıkarıp üfürOlenin içine katmaktır. 
Bu iş ateşi kabuleden odunu yakıncıya kadardevam ede~ 
cektir. işte buradaki nefh, yanmanın sebebidir. Bu sebep 
anlamındaki nefh şekli, Allah hakkında muh~Hdir. ÇünkiAI· 
lah Teala'nın nefhi bizim gibi maddi ve fiili olmadığıiçin 
buna şek i i denemiyeceği' gibi sebep de denemez. Ama 
{( Müsebbip» sebep kılan olması muhal değildir. 

Sebep bazan, mecaz, yolu ile, müsebbeb'in ondan hasıl 
olduğu işten kinaye olur. Her ne kadar kendisi için istial'e 
olunan bir iş, kendinden istiare edilen işin şekli üzerine 
olmasa da, sebep kendinden sebeplenerek hasıl olan işw " 
ten kinaye olunur. Nitekim Hak Teal~'nın= {(Allah onlara ga
zap etti, onlardan intikam aldık.» kelamı böyledir. Buradaki 
gazap; gazaba gelmiş olan da bir çeşit hal değişmesidir ki 
onunla rahatsız olur, eza ve elem duyar. Neticesi de gaza- ' 
ba uğrayanı acıtmak ve helak etmektir. işte bu ilahi kelam
da netice olan gazap, yani· gazaba uğrayaliın akibeti gazap, 
ile ve intikamın neticesi de ihtikam ile ifade olunmuştur; 

3 -'- Rflhun Nutfede YaratllışınlO Sebebi Nedir? Sorusu
na Gazall ~öyle cevap verir: 

Bu bir sıfattır. Hem faUcle, hem de kabul eden mahal
dedir. 

Failin sıfatı; ilahi kerem ve ihsandır. Varıığıkabulede~ 
cek bir şeyin üzerine akan bir varlık pınarıdır. Bu pınar yani 
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ilahi kerem icad edeceği her hakikatın üzerine kendiliğin
den bol bol ·akar. Bu sıfatla ilahi kererne kudret' deniiir. 

Bunun misali : güneş ziyasının, aydınlanmayı kabul 
eden her şeye, aralarındaki perde kaldırıldığı vakit 'alYma
Si, -taşmasıdır. Aydınlanmayı kabul eden 'şeyler de renkli 
-olanlardır. Bunların, içinde hava yoktur. Çünki hava' renk-
sizdir. 

Kabul edenin sıfatına gelince: Bu 'da istiva ve tesviye 
ile hasıl olan itidaldir. Nitekim Hak Teala: «<Onu tesviye et
tim» d'emiştir. Bunun misali : Demir sıkalesi (demir cilası) 
dIl·~ Çünki bir ayna, şayet onun parlak yüzü demir pası ile 
sıvanll'sa hiç bir şekjf ve suret kabul etmez. Karşısına her
hangi bir cisim konsa veya ayna her hangi bir şeye muka
bil tutulsa o şeyin aynada bir aksi gorülmeı. Şayet ayna 
bir şekU vesuretin karşısına konur ve bir taraftan da ci/acı 
aynaya cila vermiye devam ederse aynada parlaklık hasıl' 
,oldukça, aynanın 'içinde de bir şekil ve suret hadis, olur. 
Çqnki bu şekil ve suretin sahibi, olan ci!simaynanın tam 
karşısındadır. (Aynada ve surette istiva hasıl olmuştur.) 

işte bunun gibi nutfede d'e bir istiva hasıl olursa onda bir 
ruh hasıl olur. Bu ruh, rQhu yaratandandır. Ama bu ruhun 
nutfede hasılolması ile, onu yaratanda bir bozulma ve de
ğişme olmaz. ROh' ancak o anda hadi's olur. Daha önce ol
maz. Çünki istivanın hasılolması ile mahallin değişmesi, 
başkalaşması o andadır,önce dağHdir. Nitekim cismin as
lının hiçbir değişikliğe uğramadan aynaya aynen suret ola
rqk aksettiği' vehmedilir. Daha önce aynada görülmeyişi, 

sOretin ayn~da görüimeye mOsait olmayışından değiL, ay
naııın aksettirmeye hazır hale getirilmeyişindendir. 

* '** 
4 - FE Y:Z 'nedir? 

Buradaki feyzden, bir kaptan suyunele döküI,mesi gibi 
bir şey anlamamız.uygun olmaz. Çünki fayzin lügat manası, 
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'bir miktar suyun bulunduğu kaptan ayrılmasından ve ele 
ulaşmasından ib§rettir. Fakat ben bu feyz kelimesi ile sa
na, güneş ziyasının bir duvara gelişinden anlıyacağın şeyi 
anlatıyorum. Hakıkaten bazıları güneşin 'ziyasında yine ya-

'nılma, güneş'in cisminden bir ışı'nın ayrılıp duvara u/aşa
rak, onun üzerinde yayı/makta olduğunu sandılar. Bu bir ha
tadır. Doğrusu, güneşin ziyası parlaklık itibariyle renkli du
vardaki gib( kendi's'inden zayıf da olsa ona münasib olan 
biı: şeyin hudusuna sebeptir. 

Gerçekten bu akis, insanın şeklinden bir kısmının in
sandan ayrılması ve aynaya gelip kalması manasında' de
ğildir. Ama bir insan suretinin mese,la şekil ve sureti ak
settirmesi kabil olan bir aynada o insanın suretinin timsali 
olan bir şeklin hudus~ına sebep olması manasındadır. Ayna 
veya insanda birleşme ve ayrılma yoktur. Arada sadece se
bebiyet vardır. 

işte Hahi kerem de, bunun gibi varlığı kabul edebilecek 
her mahiyette varlık nOrunun hudusuna sebeptir 'ki buna 
feyz denir. . 

5 - Tesviye ile nefhi anlattın. Ama ruh nedir? Rühun 
Hakikatı nedir? Acaba bu, suyun kaba girişi veya bir' ara
zın cisimde bulunuşu gibi bedende' bir hal midir? Yoksa' 
kendi başına durabilen bir cevher midir? Kendi kendine 
'durabilen bir cevher ise, bir mekan tutar mı, yoksa tutmaz' 
mı?' Eğer bir yer tutuyorsa, yeri neresidir; kalp midir, di~ . 
mağ mıdır, yoksa haşka 'bir yer midir? Eğer bir yer tutmu~ 
yorsa, bir yerde bulunmayan şey nasıl cevher olur? Soru
larını imamGazali şöyle cevaplandırır·: 

Bunlar. ruhun sırrından, mahiyetinden sormaktır. ;Ehli 
,olmıyana bunları. açıklaması hususunda, Allah'ın Rasulüne 
-Allah Ona salatü selam etsina izin verilmemiştir. Eğer sen 
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bu işin ehlinden, bu sırrı, bu ince ve derin mese/eyi kav
rıyabilecek kudret Vf) kabiliyette isen, dinle ve bilki: RUH: 
suyun kaba girişi gibi bedene giren bir cisim değildir. Si
yah bir cisme girensiyahlık ve .alimdekiilim gibi kalbe ve-
ya dimağa giren bir araz da değildir: Bilakis rOh, bir cev
herdirıaraz değildir. Çünki rOh kendisini ve kendisini yara
tanı bilir. MahlOkatl idrak eder. MahlOkat bir takım bilgiler- ! 

dir. Bilgilerin hepsi de arazdır. Şayet araz bir yere konul
muş ve ilim de onun ile kaim olsaydı, bir arazın kıvamı yi-
ne bir araz ile Olurdu ki, bu aklın kabul edeceği şeylere mu
haliftir. Zıra bir araz kendisinin kaim olacağı şeyde ancak 
teklik ifade eder. Araz bir yerde tek başına bulunur. ROh ise 
biri birine muğayır iki hüküm ifade eder. Çünki rOh yarata
nını tanıdığı vakit kendisini de tanır. işte bu özellikler rCı
hun araz olmadığına delildir. Zıra araz olan. bu sıfatlarla 

tavsif olunmaz. 

ROh cisim de değildir. Çünki cisim bölünmeyi kabul 
eder. ROh ise bölünmez. Şayet rCıh böıqnseydi ondan bir 
parçanın bir şeyi bilmesi ile, .diğer bir parçanın da, o şeyi 
aynı halde bilmemesi caiz olurdu. Bu takdirde ise insanın 

aynı zamanda ve bir hal içinde bir şeyi hem bilmesi ve 
hem de bi/memesi gerekirdi. Bu hal biribirine mütenakız
dır. Çünki zaman ve mekan aynıdır; Ancak bir gözün iki 
ayrı yerindeki beyazlık ve siyahlık mLrcenakız değildir. Ama 
ôir kişinin bir şeyi hem bilmesi hem de bilmemesi müte
nakızdır. Bu iki ayrı şahıstaolursa muhal değiL, mütnkündür. 
Jİşte bu, rOhun bir 'olduğuna delalet eder. ROh, akıl sahip
lerinin ittifakı ile «cüz'U la yetecezz8» yani bölünemiyen bir 
şeydir. Çünkü parça demek rOha layık değildir. Zıraparça 

külle (bütüne), çokluğa izafettir. ROhta ise ne kül vardır, 
ne de cüz, ne bütün vardır ne de parça. Ancak bu parça sö
zü ile, bir, ondan parçadır, bir sayısı on adedinin parçası

dır diyenin m.urat ettiği şey kasdolunur. Çünkü sen hakika
ten on sayısını meydana getiren ·parçaları göz önüne a/ır= 
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san, bir sayısı bu demetten bir parça olur. Bunun gibi bl!
tünvarlıkları yahut insanı insan yapan esasların hepsini 
nazarı i'tibara 'alınca, işte o zaman, rOh da bu toplumdan 
bir parça olur. 

Artık rOhLln bölünmez, parçalanmaz bir şeyolduğunu 
anladı isen, o ya bir yerdedir veya onun n;ıekanı yoktur. RO· 
hun bir mekan, bir yer tutmuş olması batııdır. Zıra her' mü
tehayyiz olan (boşlukta bir yer tutan) şey bölünebilir. Söıü· 
nemiyenbir parçanın bölünmesi hendesı ve akıl delillerle ba
tı/dır. Bu delillerden birini yazıyorum: iki cevher arasında 
bir cevher farzedilse; iki taraftan her biri ortadakinin bir 
yanına ge/ir ki, orası ötekinin buluşmadığı, karşılaşmadığı 
bir yerdir. Aradaki cevhere temas noktaları birbirinden baş
kadır. Aradaki cevherin bir yüzü i/e karşısına gelen cevheri 
bilmesi, fakat aynı yüzünün karşısında' bulunmıyan öteki 
cevheri bilmemesi, yani bir yüzün var dediğine öteki yüzün 
yok demesi tabii olur. iki taraftaki cevherler de böyledir. 
Her biri bir yanı ile ortadaki cevheri ikrar, öteki yüzü ile 
de inkar eder~ Bu sOretle her cevher aynı zamanda ve bir. 
haliçinde, bir şeyi hem bilen hem de bilmiyen olur. Nasıl 
olmaz ki, parçalanmıyan en küçük zerrelerden meydana ge
len sade bir düzlem farz olunsa, onun bizim karşımıza ge
len bir yüzü olur ve bu yüzü biz görürüz de öteki yüzünü 
görmeyiz. Gördüğümüz yDzLl görmediğimiz yüzden başka 
görürüz. Çünkü bir şey bir ,zaman ve bir hal içinde hem 
görülmüş hem de görülmemiş olmaz.' 

Güneş de herhangi bir şeyin iki yü?ünden birinin kar
şısında olursagüneşin ziyasıyla o yüz aydınlanır. Diğer yüz 
karanlık kalır. 

,Hası/ı rCıhun bölünmiyeceği ve parçalanmıyacağı sabit 
olunca artık onun bizatih/, kendi kendine kaim olduğu ve 
asla bir mekan'da yer tutmadığı da sabit olur. 
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6 - Bu hakıkatni hakikatı nedir? Bu cevherin sıfatı ne
. dir? Bedene tealluku nasıldır? ROh bedenin içinde midir, 
. yoksa dışmda mıdır? Bedene bitişik midir? Yahut ondan ay
nı mıdır? denildi. Bu sorulara cevap olarak da (Allah ondan 
razı olsun) şöyle dedi: ROh, bedene ne dahildir, ne de ha-

. '. riçtir. O bedene bitişik de değildir, ondanayrı da değiL. 

Zıra bitişme, ayrılma ile nitelenmeyi sağlıyan haL,: cisim 
olmak ve boşlukta bir yer tutmaktır. Halbuki ruhtan bu iki 
hal ve nitelik nefyolunmuştur. Bu sebeple de bir arada bu
lunmalarına aklen imkan bulunmıyan, iki zıt hal ve nitelik-. 
ten ayrılmıştır. . 

Nitekim cemad (cansız), ne alimdir, ne cahildir. Çünkü 
bilmeyi ve bilmemeyı sağliyan hayattı!". Bir şeyden hayat 
nefyedilince biribirine zıt olan iki hal de yok olur. 

* ** 
7 -:- ROhbir (cihette) yönde midir? denildi. Cevabmda 

şöyle dedi: Hayır, ruh, mahallere girmek, cisimlerle birleş
mek ve cihetlerle özellenmekten mün~zzehtir. Çünkü bun
ların hepsi cisimlerin sıfatları ve arazlarıdır. ROhise ne 
bir cisimdir, ne de cisimdeki arazdır. Belki p bu arazlarda,n 
mukaddestir. 

8 - Resül aleyhisselam, bi.l sırrı ifşa etmekten ve Hak 
Tealö'nm Senden rOhusaranlara: {{ROh, Rabbimin emrinde
dir. De!» (el-isra 17/85) kelarnı ile rOhun hakıleatmı açık
lamaktan niçin men edilmiştir? denildi. Cevabında şöyle 
dedi: .. 

Çünkü r.[ılı anlatılamaz. Zira insanlar,-avam ve havas . 
olarak iki smıftır. Tab'ında, mizacında, avamlık fazla olan, 
iste o, bunu kabul etmez. O ruhu Allah Teala'nın sıfatfarın
da tasdik etmez de insanlık rOhunda nasıl tasdik eder? Bu 
sebepJedir ki, Kerramıyye ve Hanbellyye ruhun' ilahi ve in$ 
sanı oluşunu ink~r etmişlerdir. 
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Avanılık!arıdaha çok olanlar, Cenab~ı Hakk', cisim say~ 
mışlardır. Çunki onlar var~o'anı, ancak ona (işte şu! deyeJ 
işaret olunan, yanigörülebilen cisim olarak kahullenebil
mişlerdir. 

Her kim avamlıktan biraz yükselmiş ise ruhtan cisim
liği nefyetmiş ve fakat cisimlik arazlarını nefyedememiştir. 
Bu halde de ruha cihet isbat etmiş,ona ait bir yön vermiş 
ve onu o yöndeki' yerde sanmıştır. 

Eş'arIler ile Mu'tezıliler bu avamlıktan, ruhu, cisim say
maktan yükselmişler ve bir cihette olmıyan bir varlık bu
lunacağını kabul ve isbat etmişlerdir. 

\ 

9 -Onlar bu gizliliği niçin açamıyolar? denildi. Cevap 
verdi: 

Çünkü onlar bu sıfatları (cisimlikten,' mekandan ve ci-
, hetten münezzeh olmayı) Allah Teala'dan başkası için im
kansız saydılar. Bunu, onların bazısına anlatsan seni kafir 
sayarlar,(cSen :kendini Allah Teaıa'nıns.ıfatları ile vasfedi
yorsun ve gerçekten sen nefsin içinAllah'l,k iddia ediyor
sun» derler. 

* ** 
, 10 - Ol1lal' bu sıfatm hem Allah, hem ~e başkası için 

mümkün olmasını niye muhal sayarlar denildi: Şöyle dedi: 

Çünkü onlar, dediler ki; mekan sahibi olanlarda iki şe
yin bir mekandabulunması imkansız olduğu gibi iki şeyin' 

mekimsızhkta 'da birleşmesi muhaldir, yani iki i cismin bir 
noktada bulunması nasıl mümkün değilse iki şeyi mekan
danmünezzeh' mekansız saymak da imkansızdır. Diğer bir 
deyimle; 'bir mekanda ancak bir şeyolacağı gibi mekand,a 
olmıyan da ancak bir şeyolur ki o da AI/ah'tır. Çünki ger
çekten bir mekan,da iki şeyin birleşmesi imkansızdır. Zıra 

onlar bir mekanda bulunmuş olsalardı biri birinden ayırde-
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dilmeıdL Bunun gibi. mekanlan olmayan iki şey bulunsaydı, 
bunları bilmek ve birini diğerinden ayırdetmek ne ile hasıl 
olur idi.» derler. Bu hususta bir de: «Aynı derecede olan 
iki siyah bil' yerde birleşemez. Hatta iki eş, denkdaş (bile) 
birbiı'inin zıddıdır. denilmiştir» deye söylerler., 

11 - Bu çok büyük bir müşkildir. B~nun cevabı nedir? 
denildi.' (Şöyle) dedi: Cevabı : Gerçekten onlar, ·eşyanm 
(var olan şeylerin) biri birlerinden tefrik ve ayırdedilme
sinin ancak mekan ile hasılolacağı zanlarında hata etmiş
lerdir. Hayır, bu temyiz ve tanınma üç şey ile olur: 

1 - Mekan ile. ikiayrı yerde birer ,cisim gibi. 

2 ~ Zaman- ile. iki ~amanda, bir cevher üzerinde iki si
, yah gibi.' 

3 -, Had ve hakıkat ile. Bir m,ahaldeki çeşitli arazlar 
gibi. mesela: bir' cisimde renk,lezzet, soğukluk ve yaşlık 
bulunması. ... Gerçekten bunların mahalli ve mekanı da bir
dir, zaman da aynı zaman içinde ve, bir yerde bulunmak
tadırlar . 

. Fakat bunların hepsi bir şeyolsa da (her biri aslında) 
kendi hudutları sınırları ve 'hakikatları zatları biri birinden 
ayrı mfmalardır. Evet, rengin lezzetten ayrılması zatı iledir. 
ilmi, kudretten ayırmak da (yukarıda geçtiği üzere) zatı iti
bariyledir. 

işte böyle bir mahalde zatıarı ve hakıkatla~ı biribil'in
den ayrı arazlar tasavvur (ve kabul) edilirse, mekanın gay
rısında da hakıkatları za'tlan ile birbirine muhalif şeylerin 
tasavvur (ve kabul) edilmesi daha uygun olur. 

*' ** 
12 - Bu sizin zikretmiş olduğunuz şeylerin imkansıc· 

Iığma karşı bm'ada başka bir delil vardır ki Allah, ile ruhu 
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ayırmak, 'isteme bakımından daha zahirdir. O da şudur~ Gf:W

çekten bu ifadeniz yani ruha mekandan münezzeh addetme
niz Allah Teala'nm en özel bir vasfım ruhta isbat etmek ve 
bu suretle de ruhu Allah'a benzetmektir. denildi.\Cevabında 
şunu dedi: 

Heyhaat! (ikisi arası ne kadar uzak) Çünki bizim: in· 
san diridir, bilendir, gücü yetendir, işitendir, görendir ve 
söyliyendir; Allah Teala da böyledir, dememizde bir teşbih 
insanı Allah'a benzetme yoktur. ÇOnki bu sözlerdeki sıfatlar 
özel sıfat, yalnız bir zata ait en özelnitelik değildir. Mekan
dan ve yönden münezzeh olmak da bunun gibi, «Tanrılığın» 
en özel niteliği değildir. Fakat Allah'ın en özel niteliği an
cak; onun kayyum ol"!1asr, yani O bizatih1 kendi kendine 
kaimdir. Kendinden gayrısıda O'nun zatı ile kaimdir. O bi
zatihi vardır. O'nun varlığı başkası ile değildir. O'ndan gayrı 

. ne var ise, hepsi bizatih1 değil, O'nun varlığı ile vardır. Doğ
rusu, eşyanın kendi zat/arına mahsus ne varlıkları ve ne 
yoklukları vardır. Onların vücudu (varlığı) ariyet (ödünç) 
sureti ile başkasından yani Allah'tandır. AI/ah'ın vücudu 
(varlığı) ise başkasından alınma değil, kendindendir. işte 
hu hakikat yani kayyumluk yalnız Allah'a hastır. 

* ** ' 
13 -Tesviyenin, nefhin ve ruhun manasını anlattm da 

ruhtaki nisbetin manasını :söylemedin? Evet, (Cenabuı Hak 
kelammda üflediği şeye) neden({rOhumdan>~ dedi ve onu ni
çin kendine nisbet etti? Eğer hakikaten ,ruhu~ varlığı, ken
disi ile k~Hm olduğu için ise (bu hal yalnız ruhta değil) bü-
tün eşyada böyledir. ' 

* ** 14 - Bir de, Cenab·ı Hak insanı balçığa nisbet etti ve, : 
«ben şüphesiz balçıktan adam yaratacağını» dedi: (Sad 
38/71), «sonra, da insam yaratıp tesviye ettiğim vakit ona 
ruhum~al1 bir' ruh iiftedimu dedi. (Sad 38/72) Eğer bu ru· 
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hun mana~u! Allah fealirdan bir parça olması ve kahba (be
dene) feyzetmesi, (girmesi) bahşedilmesi ise; nasıl ki bit 
adam,. dilenciye bir şey verir d?: «Mahmdan ona ıbahşet
tim)} diyor ise, işte bu, Allah Teala'nm zatlınl parçalamaktır. 
Siz de gerçekten bunu iptal EFttiniz (Allah'm zatmm parça·· 
lanma fikrini çürüttijnüz)· ve ru'hun bedene ifazası (akması), 
gelmesinin Allah'tan bir parça· ,olarak ayrılması anlamında 
olmadığım söylediniz. denildi. 

Şöyle cevapladı: 

Bu ifaza ve feyz işi, güneşin sözü gibidir ki, ·şayetgü
/leş dile gelerek: «ben nOrUlııdan yer yüzüne Haza ettim -. 
(ışık verdim).n deseydi, doğru olurdu. Dünyaya gelen bu 
ışığın güneşe nisbetinin manası da : (~Bu I'şık güneşin ziya-

,sına nisbetle, her ne kadar .ço~ zayıf olsa da türlü· yönler
den bir yön ile güneş ziyası cinsindendiı'» dernek olur. 

işte bu güneş ve ışığı misali, bir benzetiş ve müna
sebettir. Bunun içindir ki; izafet kelimesi ile ifade edildi. 
Bu benzetişler asla cismaniliğe mahsGs değildir. 

* ** 
15 ...:.- Hak Taala'nm «Ruh Rabbimin emrindendir, de!» 

(isra. 17/84) kelarrAlınm manası nedir? Emir alemi nedir? Ya
ratış alemi nedir? .deni!di. 

Cevabında şunları dedi: 

Üzerinde ölçü, ,tartı, ınikdar vaki olan ne var ise hepsi 
cisimler alemidir,. Üzerindekiler de cisimlerin \ar~zlarıdır. 
Bunlara halk (yaratış) alemindendi!', denilir. Bu sözümüzde
ki halk kelimesi burada, takdır manasındadır. Icad ve ihdas ' 
manasında değildir. « Bir şey yarattı)} denir, yani onu takdır 
etti r ona. mikdar verdi r değerledi, oranladı demektir. Şair: 
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Gerçekten sen yarattığın şeyi kesersin. 

Bazı kavm ise yaratır da sonra kesm.ez. 



Burada, yaratmak: takdir anlamına.dlı". oranlamak, ta
sarlamak demektir. Asıl:anl-amı da: gerçekten sen meşini, 

oranlar, tasarlar, yani ölçer, biçer ve ona göre kesersin. Ba
Zi esnaf ise oranlar, tasarlar ama -ona göre kesmez, işae ya
ratmaz, demektir. 

Kendine ait bir kemmiyet ve takdir (miktar, sayı, ağır- . 
iık) olmıyan, hiç bir ölçüye gelmiyen, .şe-yler de emir ale
mindendir. Onlara: «Rabbani emir, rabba ait iş» denir. 'Bu 
da, aZ önce zikrettiğimiz benzerliklere aittir. 

Bu cinsten olan insan ve melek ruhları,nın hepsine 
evet, «bunlar emir alemindendir» denilir. Emir alemi de: 
his, hayal, yön, mekan ve yer tutma dışında olan varlıklar
dan ibarettir. Bunlar herhangi bir ölçü ve takdire girmezler . 
. Çünkü kemmiyyetleri mikdarları yoktur. Sayıya gelmezler, 
beHrli bir hacimleri ve ağırlıkları da yoktur; yani madde 
değildirler. 

16 -Ruhun . yara~ık olmadığıım mı teveehhüm ediyor
sun? Şayet böyle ise o kadim (ezelidir) demek olur, denildi. 

Ceyabı'nda ş~yle dedi: 

Gerçekten bir t~plum böyle tevehhüm etmiştir. Halbu- . 
ki bu cehalettir. Hayır biz, «ruh yaratık değildir;) sözünü 
((ruh, ne bir sayı ve mikq~r ve ne de bır ölçü ile takdir edil
mez» manasında söylüyoruz. Çün·ki ruh, parçalara ayrıla
maz, her hangi bir madde gibi boşlukta yer tutmaz. 

Biz gerçekten {{rüh bir yaratıktır» deriz, ama bunu ka
dim değildir, hadistir manasınasöyleriz. 

Ruhun ezell olmayıp sonradan oluşunun burhanı var
dır, fakat i.fadesi uzuncadır. Çünki bu delilin mukaddimeleri· 
uzundur. Lakin hak ve gerçek olan, insan ruhunun, mesela 
suretin bir aynadazuhura gelmesi aynanın biryüzünün sır-
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Ianmasıile olduğu gibi nutfenin de annarak l'Ohu kabul ede~ 
cek kabiliyete geldiği andahadis olmasıdır. Her ne, kadar 
camda sırlanmadan Önce karşısındaki şeyin şekil ve sOreti 
var ise de, sOretin camda zuhOru camm sırlanıp ayna o/
ması iledir'. 

Bu bürhanın vücOda gelişi şu düşünce ve hükümler
dendir: hakıkaten eğer rOh/ar bedenlerden 'evvel var idiy
seler, bunlar da ya bir tanedir veya birden fazlaclır. 

ROhlın bir tane olması da' batıldır, birden fazla ol ması 
da. Hatta bedenden önce her hangi bir yerde vücOdu da 
yoktur.(*) Gerçekten rOhun bir' tane olması mümkün değildir: 
ÇÜl1ki her bedende rOh vardır. Bunlar her bakınidan birbil"i
nin aynı değildir. Mesela: Zeyd bir şeyitanır da Ami- onu 
tanımaz. Eğer onlardan yani Zeyd ve Amr gibi iki şahıstaıd 
rOhlardan akıl cevher bir tane olsaydı, bu akıl eden cev
herde iki zıt şeyin birleşmiş olması gerekir ve böyle bir ha
lin kabulü de imkansız olurdu. Nitekim bu zıtlık yani bir şe
yi bilen ve hem de bilmiyen iki' ruhun varlığı tek başına 
Zeyd'de ve bir şahısta dahi muhaldir. Akd cevherderi mura
dım/ı: ruhtur. 

ROhun birden fazla olması da muhaldir; 

Çünki cisimler gibi miktara sahip olan, ölçüye tartıya 
gelen. bir şeyin i~i parça olmaması ve bölünmemesi mu
ha/dir. Zıraher cisim bölünebilir. Çünki bir miktara sahip
tiı', belirli bir hacmi ve bulunduğu bir yeri vardır. Hem de 

, parçalıdır, parçalanır. Ama kendine has hiç bir parça ve 
" esasen bir şeyin parçası olmıyan, hem bir miktara, ölçüye,' 

tartıyagelmiy,el1 bir şey nasıl bölünebilir! 

(*) Gazalı, ruha, bedenden önce de bir mekan ve vücud tanımıyor. ' 
Ancak onu; nutfede, nutfenin j'tidal ve istidôdı Ilesılolunca hadis 
olan gayri maddı bir cevher sayıyor. (Mütercini)' 
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ROhun bedene teallukundan evvel birden fazla olduğu~ 
nu takdir etmiye gelince: btr da muhaldir. Çünki bu takdir" 
de ruhlar ya biri birine benzerler~ yahut yekdiğerine muha
liftirleı·. B,unların ikisi de muhaldir. Birbirirte benzemesinin 
,muhalöluşu: ' 

Yekdiğerinin aynı olan iki şeyin bir esasta bulunma
sının akıl ve tecrübede imkansız oluşundandır. Bunun için
dir ki; iki siyahıı, bir yerde ve iki cismin aynı mahalde bu
lunması imkanı yoktur. Çünki ikilikbiribirine ,aykırılık ica
bıdır. Halbuki mahaldegayrılık yoktur. Yer birdir. iki' siya
hiLL fki ayrı yerde I;>ulunması ise cfHzdir. Çünki bu, ondan 
mahalde ayrılıyor. Birinin yer tuttuğu mahalle öteki tutun-' 
mamıştır. 

Bunun gibi ikişeyin _ iki zamanda bir yerde bulunma
ları Ilıümkündür. Zıra birisi, için olan nitelik diğeri için yok
tur. Bu nitelik' de o şeyin özel bir zamana rastlamasıdır. 

Varlıkta mutlaka, biri birinin tıpa tıp misli olan en az 
iki yoktur. Be.ı~i biri birine izafetle m"isildirler. Zeyd ve Amr 
sözümüz gibi. Bunlar insanlıkta ve cisimlikte misiidil'ler. Si-

; yah mürekkep ile kara karga da siYÇlhlıkta biribirinin misli
dir/er. Bunları bu misiiliklerde' gayrıl.amak, birini diğerinden 
başka saymqk imkansızdır. ÇHnki birbirinin gayrı olmak iki 
tÜrlüdür. ::-

Birisi: nev',i ve mahiyet uymazlığı iledir. Su ile ateşin, 
siyah ile beyazııı biribirinin gayrı ol,ması gibi. 

, Diğeri de mahiyete girmeyenarazlar ile: Sıcak su ile 
, "I 

soğuk suyun bir birinden ayrılığı gibi. 

Beşeri, rOh:ların 'ise nev'j ve mahiyet i'tibariyle bir bi
rindel1 ayrı olmalan muhaldır. Zira beşeri l'O'hlar «had» ve, 
hakikatte "birliktirler. ROh bir nev'idir. (Bir sınıf). 

Arazlar itibariyle de beşeri rOhların gayrılaşmaları mu
haldir. Cünki bir tek. hakikat, cisimlere müteallik ve her 

. ~ . \ 
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hangi bir nev'i i le cisimlere mensup olunca, ancak arazları 
ile başkalaşır. Çünki bir cismin parçalarında ihtilaf, birbi
rine uymazlık zaruridir. isterse bu ihtilaf mesela: yakınlık
ta, gökten yere, uzaklıkta, yerden göğe kadar olsun. Ama 
böyle olmadıkça ihtilaf mümkün değildir~ 

işte bu, hakıkatine ermek istiyenin fazla bir bilgi ve 
takdire sahip olmasına ihtiyaç görülenşeydir. Lakin bu ka
darı da onu uyarabilir. 

* ** 
17 -:-' Rühlarm bedenlerden ayrıldıktan ve cisimler ile 

ilgileri kalmadıktan sonra halleri ınice olur? Nasıl,çoğahr? 
Birbirinden nasıl başkalaşır,? denildi. Şu c~vabı verdi: 

Çünki ruhlar bu dünyada ve beden He birlikte iken me
sela:' ifimden, cehilden, sürurdan, kederden, güzelveya çir
kin huylardan çeşitli nitelikler, kazanmışlardır. işte ruh, o 
kötü huy ve sıfatlardan kendisinde bulunanlarla, diğer ruh
larla farklı ve gayrı olarak kalmıştır. Bu huy ve nitelikle
rin azlığını ve çokluğunu da bedendeki nden evvelkinin aksi
ne' tamamiyle bilmektedir. Çünki bunların, bu gayrılaşma
sına başka sebep de yoktur."-

* ** 
18 --- Hazreti Peygamber aleyhis selam m : «Allah Teala 

Ademi kendi süretinde yarattı .. » demesinin manası ınedir? 
diye soruldu. Şu cevabı verdi: 

Suretkelimesi müşterek manalı bir isimdir. Bazan şe-, 

killerin tertibine, birbiri üzerine veya' yan yana konmasına 
ve terkiplerin ayrılaşmasına ıtlak olunur ki bLi~ hissolunan 

. (görülen ve beş duyumuzla anlaşılan) bir suret (şekil) dir. 
Mahsus yanimaddi olmıyanmanalardan bir tipine söylenir. 
Evet manaların da bir tertıbi, terkıbi ve tenasübü, bir birine 
oranı ve münasebeti vardır. Buna da suret adı verilir. Me
sela: Şu meselenin sureti şöyledir, böyledir, denilir. Bir, 01-
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gunun sureti, probleminin sureti ve akli meselelerin sureti 
de böyledir. Yukarıda geçen, bu suretteki tesviyeden mak~ 
sat da işte bu 'manevi surettir. Bunun ile de yukarıda anlat~ 
mış olduğumuz benzerliklere işaretetmektir. Bu işaret edi
len suret de AI/ah'ın zatına; sıfatlarına ve işI'erine ait olur. 

Evet, ruhunkendi zatının hakikatı da kendibaşına 

kaim olmak (durmak)tır. Çünki ruh araz değildir, cisim de 
değildir. Boşlukta bir yer tutan, ölçü ve tartıya gelen bir 
cevher olmadığı gibi mekana ve cihete giren bir şey de de
ğildir. Ne bedene, ne aleme ,bitişiktir ne de onlardan ayrı
dir: 'Bedene ve alemin içindeki cisimlerden birinin i9ine gi
ren veya onların dışında olan da değildir . 

. ' işte bunların bu olmazlıkların hepsi de Allah'ın zatının 
hakıkatında vardır. Adem ve ademoğlu olan insan, taşıdığı 
ruhun cisim olmaması ve cisimlere özgü hal ve sıfatların 

bulunmaması bakımından aldığı manevı suret i'tibariyle, Af
lah'ın bu husustakisıfatlarının s'uretine benzerliği ve bina
ena/eyh suret birliği vardır. 

Ruhun sıfatlarına gelince : 

Şüpheyok ki ruh, : diri, alim, kadir, di/iyen, işiten, gö
ren, konuşan olarak ya-ratıldı. Allah Te~la da böyledir. 

işlere gelince: insana ait olan bir işinbaşlangıct, i'ra
dedir ki, bunun eseri evvela kalpte, zahir olur. Sonra hay
vanı rOh vasıtası ile bir eser-ki bu kalp boşluğunda~i (ha
va gibi) latlf bir bl!hardır- has,1 olarak genişler, yayılır. Ora~ 
dan dimağa (beyne) yükselir. Sonra oradan beynin dış si
nirlerine, Sinirlerden, kirişlere, etlere takılı bağlara sirayet 
eder. Kirişler çekilir, gerilir. Bu sebeple de parmaklar ha
reket eder. Parmakların hareketi ile; mesela kalem, kçılem 
ile de mürekkep hareket eder. Bundan da kağıt veya her
hangi bir yüzey üzerinde bir yazı veya şeki/' suret mey
dana gelir ki, 'o adamın hayal hazınesinde tas?vvur ettiği 

10-1 



veçhile yazmak istediği şekildir. Çünki' o bu yazılanın sOre
tini önce hayalinde tasarlamadıkça, bunu ikinci defa be
yaz üzerinde meydana getirmek mümkün olmaz. Kim AI
lah'ın fiillerini, ,semaları ve yıldızlarıhareket ettirmekle yer
yüzünde nebatat ve hayvanatı nasıl ihdas ettiğini-ki bu me
leklerin semaların hareket ettirilmesindeki taatleri ile ol
maktadır- dikkatle tetkik eders'e; Ademoğlunun kendi alemi 
olan bedenindeki tasarrufunun, Halık'ın Alemi Ekber'deki 
tasarrufuna benzediğini ve onun misli olduğunu, b!fir. Ve 
onamesela kalbin tasarruf ve idare seklinin nisbeti, Arsın , ., 
(tasarruf ve idare şeklinin) ,nisbetine; ,dimağın nisbeti Kül'-
sinin nisbetine uygundur. iç ve dış duygu organları, Allah 
Teala'ya tabiatiy!e itaat eden' ve muhalefet' edemiyen 'me_ 
lekler gibidir. Sinirler ve' organlar gökler gibidir. Parmak
laı'daki kudret, cİsimlerde çakılmış ve teshir edilmiş ta
biate benzer. Kalem, kağıt ve mürekkep de toplanma, ter
kıp ve ayrılmaya ve RabuldemürekkebiHın aslHarı olan un
surlara (element) benzerler. Tahayyül aynası da «Ievh-i ma h
fuz» gibidir. 

Her kim bu muvazeneye ve benzerliklere hakkı ile mut
taH olur, akıı erdirir ise; islam Peygamberi (aJeyhisselam) 
nin: Allah Teala, Ademi kendi suretinde yarattı demesin,in 
manasını bilir. AI/ah Teala'nın işlerinin tertib'ini bilmek, bir 
çok ilimieri ta'hsıletmeye ihtiyaç gösterir. Halbuki bizim 
burada yazdıklarımız, onlardan bir kısmına işarettir . 

. :ti 

** 
18 ~ Soruldu: ResUl Aleyhisselamıın; «Her kim kendi

ni bilirse muhakkak Rabbini bilir» sözünün manası nedir.? 
Cevabı şu oldu: 

Çünki eşya, münasip misaller ile bilinir. Şayet adı ge
çen benzedikler olmasaydı; insan' kendini bilmekten Rab- ' 
bi'ni bilmiye yükselemezdL Ve eğer Allah Teala Hazretleri 
insanda cümle alemin misalinı toplamamış ols.aydı; hatta onu 
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büyük alemin küçük bir kopyesi yapmasaydı ve onu sanki 
kendi aleminde tasarruf eden bir Rab kılmasaydı., muhak
kak' ki o alemi"tasarrufu, rubübiyeti", aklı, kudreti ve diğer 
ilahi sıfatları bilmezdL Binaenaleyh nefs; benzerlikleri ve 
muvazeneleriyle nefsi yaratanıbilmiye yükselmenin basfa~ 

mağı olmuştur. Bu bilgiyi bundan önGeki mesele ile tamam
lamak ve kemale' ulaştırma husüsunda, bu meselenin yü~ 
iünden perdeyi kaldıracak şeyler vardır. 

* ** 
19 - Soru : Ruh, eğer beden ile beraber hadis, oluyor 

ise, islam Peygamberi Aleyhis selamın: {{Allah ruhları be
denlerden iki~in yıl önce yarattı» demesinin ve bir de: «Ben, 
yaratılma iitibariyle Peygamber'lerin birincis.i, gönderilme 
bakımmdan da sonuncusuyum)~ sözünün ve' ayrıca da: 
(<Adem, S,u ile balçık arasmda iken ben Peygamber ,dim)} 
kelammm manaları n'edir? ' 

Şöyle dedi : Bu haberlerde rühun kıdemine delil ola-, 
cak bir şey yoktur. Fakat bu sözler (rühun) kadım olmayıp 
hadis olduğuna ve sonradan yaratılmışlığına del~Het eder. 
Gerçi zahiri ve açık manası da, rühun bedenden önce V81'

,!ığına delalet ediyor ve z§hirdekilerin işi kolaydır, ama bun
ların te'vili de mümkündür. Kafı burhan ise zahirile bir ta
.rafa itilmez, üstelik, Allah, Teala hakkındaki teşbıhin zahiri 
manasında olduğu gibi, naaslarfn te'vilini mecburikılar. ta
hir manayıkesin delile uyan manaya nakleder. 

RasCılü Kerini'in: «Allah Teala rühları bedenlerden ön-o 
ce yarattı»' demesine gelince: RasOI-i Zişan Efendiniiz, 
«rOhlar» kelimesi ,ile belki, meleklerin rOhlarınl, bedenler, 
sözü ile de Alemin vücüdlarını (mesela) arşı, kürslYi,gök
leri, yıldızla~ı, havayı, toprağı,. suyu kasdetmiştir. Nitekim, 
insanların cesedi, hacim i'tibariyle dünyanın hacmine kı

y~sla küçük, dünyanın Gesedi' ise g'üneşin cisminden çok 
küçüktür. Sonra güneşin hacmininkendi semasına' ve gü-
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neşin semasınında üzerindeki göklere nisbeti yoktur. Bun
lar birine nisbetle . ölçül6miyecek derecede büyüktürler. 
Sonra bütün bu gökleri Kürsi kaplar. Çünki Ayetü'I-Kürsi'de 
{Cenab-ı Hakk'ın beyanı veçhile) : ccOnunkürsisi, gökleri 
ve yeri ,içine aLu.» Kürsi ise, Arşa nisbetle ufaktır.işte bu 
alemlerin hepsini düşünür ve birazcık olsun tasavvur eder-o 
sen: insanlarınbedenleri bunların yanındahiç denecek ka
d~r küçülür de, cesetler kelimesinin mutlak olarak söylen
inesinden insanların ~edenini anlamazsın .. 

Bunun gibi iyice bil vehakikate er ki; insan ruhları da 
meleklerin ruhlarına kıyasla, onların vücudlarının, alemde
ki varlıkların vücudlarına izafeti gibi pek küçük kalır. 

Şayet sana ruhların bilgisi verilmiş olsaydı; beşeri rUh
ları, meleklerin ruhlarına kıyasla, tıpkı ale~ gibi, çok bü
yük bir ateşten alınmı'ş bir şu 'le, adeta kandil ışığı gibi gö
rürdün. O büyük ateş, meleklerin ruhlarıdır, Meleklerin 
ruhları için de tertip, düzen, derece~ rütbe vardır. Bunla
rın her biri kendi rütbesinde tek başına bir varlıktır. Bir 
mertebede iki melek ruhu bulunmaz. 

insanların ruhu bunun tersinedir. Bunlar nev'ide de ve 
rütbede de birleşmek suretiyle çoğalmışlardır. Ama melek
lerin her biri kendi başına' bir nev'idir. Bir melek, o nevi
lerin her biridir. 

Cenabı Hakk'ın : ({Bizden hiç biri yo~tur ki, onun için 
belli bir makam rütbe ve mevki olmasın!» (Saffat 37/164) . 
ve bir de : «Şüphesiz b~z, evet biz, saflar teşkil etmişiz.» 
(Saffat 37/164) kelarnı ile, Efendimizin : {(meleklerden rIJ
ku halinde olanlarsecde etmezler, ayaktakiler de rukua va ... · 
mazlar» demesi buna işarettir. 

Hakikaten Qunlardan her biri için belirli bir makam var
dır. Artık bu izahıardansonra, yukarıdaki hadıslerde mutlak' 

_. olarak geçen ruhlar ve cesetlerden ancak ve yalnız. melek-
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lerin rCıhlarını ve tabiat alemindeki cesetleri (büyük var
lıkları) anlarız. 

RasCılü Zışan aleyhisselamın : «Ben yaratıhşi'tibariyle 
Peygamberlerin evveli, göndel'ilme bakımından da ahiriyimu 
sözüne gelince : Burada «halk>~ yaratma icad değil takdir 
manasındadır: Filhakıka RasOI-i 'Ekrem; annesi onu doğur-

· madan önce yaratılmış bir varlık değildi. Ancakgayeler ve 
kernalatlar tasavvur, takdir i'tibariyle öncedir, ama varlık 

sahasına çıkışi'tibar!yle en sondurlar. 

Arapların: «Evvelü'l-fikri ahiru'l-ameli,» «ilk düşünülen 
· son yapılandır» vecizesinin manası budur ve. açıklaması da 
şudur: Bir evi takdır edecek olanmühendis" ilk olarak evin 
şeklini kendi kafasında canlandırır. Bu sCıretle onun takdi
rinde tam bir bina hasıl olur. Son yapacağı da, zihninde 
imal ettiği o evin eserini (hariçte) vücOda getrrmektir. Bu ' 
eser, o tasarlanmış evin meydana getirlimesidir. işte bu ev, 
mühendiste takdir i'tibariyle evvelinde,· fakat vucOd i'tiba
riyle de sonundadır. Çünki bu ev tamam olmadan evvel ker-, 
piç kesmek, duvar örmek, gerekli malzemeyi hazırlamak, . 
yığmak, hep maksad ve gayenin, yani evin ikmaline vesi
ledir. Bu. sebepledir -ki aletler, a'raçlar, yapımlar, işlemeler 
öne, ileriye geçmiştir. 

Bunu kavrayınca Ademe mensup olanları (Hazreti Ade-
· mi ve zürriyyetini) yaratmaktan maksadın: ilahi huzuraya: 
kınlık saadetini idrak etmeleri olduğunu. bilirsin. Bu da an· 
cak: Peygamberlerin tanıtması ile olur. O halde Peygam
berlik bu maksatla vücOda getirilmiştir. MaksCıd olan da 
peygamberliğinkemali ve gayesidir. Peygamberler.in dün
yaya gelmesi ve vazifesini bizzat yapması, yani insanları 

irşad ve Allah'ın huzCıruna yaklaşmanın yollarını ve gerek
lerini onlara' bildirmesidir. Bu da yani Peygamberliğin tak
dirplanından varlık alemine gelip işe başlaması ve vazife- . 
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sini başarması, ancak Allah Teala'nın sünneti gereğince 
tedrıç ile (zaman zaman) tamamlanır. Nitekim evin taniani

, lanınası, da tedrıç Ile olmuştur. 

Hasılı Peygamberliğin köku, temeli Adem aleyhisselam 
ile atıldı. Asırlar geçtikçe Peygamberler geldI. Peygamber
lik binası daima büyüdü, yüceldi, kemale yükseldi. Nihayet 
Ht:lzreti Muhammed (A.S.) ile' son kemalini buldu. Maksud 
C?lan da 'Peygamberliğiiı kemale ermesidir, gayesidir, nihaye
tidir. Bunun önceliklerini sermek, te'sviye ve ıslah etmek' 
ise, bu gayeye yesi/edir. Bir yapı tesis ve duvarlarının te
mellerini tesviye ve hazırlamakgibi. Çünki bunlar, bina
nın şeklininkemaline vesiledir. Bu, RasOI-i Zişanımız Efen
dimfz hazretlerinin' Peygamberlerin sonuncusuoluşunun 
sırlarındandır. 

Çünki kemale gele'n ziyadelik, tamam olan ,pir ş~ye ya
pilan ilave, fazlalık, hakikatta noksanlrktır. Tutma,' yakala'

. ma uzvunun kamil şekli elin beş parmaklı olmasıdır. Bu i'ti
barla d'ört parmaklı bir' el nasıl eksik ise, alt1 parmaklı olan 
da nakıstır. Çünki, altıncı parmak tam v'; kafi olana bir zi

, yadellktir. Faydasız hatta zararlı bir fazlaliktı!". Gerçi ogö
rünürde bir ziyade olsa da hakıkatta hir noksandır. \ , , 

~asQI-i islam Aleyhisselam'ın : (~Peygamberliğin misali 
mamurbir konak gibidir. Yahnız onda bir tuğla yeri eksikti. ' 
Bende o tuğlanm yerindeyim.)} manasında olan söz9 buna 
,işarettir. 

Onun Hatemu'n-Nebiyyin (peygamberlerin sonuı;cıısu, 
Peygamberlik binasının son tuğlası) oJduğunu bilmek zorun
da kaldın ise, bunun aksi (peygamberlerden önce geldiği) 

tasavvur edilemez. Çünki 'gaye,maksat ve kemalonunla son 
mertebesine ermiştir. 

Gaye ve maksat ise tcıkdır bakımından evveL, \/ücCıd 

aleminde ise sonradır. 
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Efendimiz Aleyhisselamın : «.Adem su ile bfalçık arasın-
da ik~n ben Peygamb~! idim-;;» demesine gelince: Bu da ev
velki gibi anlattığımızşeylere işarettir. 

Hakikaten 0, takdır planıııda Adem aleyhis--selam'ın ya
ratılışı tamam olmadan Peygaı:nber idi. Zira Hazret-i Adem'in 
yaratılmasına ancak onun zürriyetinden safi olanın çekilip 
alınması için başlanmıştır. Bu arınma ve safileşme de daima 

; ve tedrici olarak safiliğin kemaline erişinceye kadar devam 
etmiştir. Bu dereceye gelince de' Muhammed'e ait bir kud
sı Peygamberlik ruhunu kabul etmiştir. 

Sen bu hakikati, ancak (yukarıda geçen) ev yapımında 
misalolarak verilen iki' vücuddari anlıyabilirsin ki, vücudun 
birisi mühendisin zihninde ve dımağındadır. Adeta onu ha
riçte ve gözü ile' görür gibi- sanki ona bakar gi~i zihninde 
vardır. Zihni varlık, haricı varlığın sebebidir. Bunun da el· 
bette hariçteki varlıktan evvelolması gerekir. 

işte bir ,şeyin varlık alem-ine gelebilmesİ, onun, evvelEi 
zihinde hazırlanmasına bağlıdır. ' 

, Yine böylebil ki, Allah Tea!a Hazretleri vücuda getir.e
ceği her şeyi önce takdır, sonra da bu takdıre uygun olarak 
icad eder. _ . 

- Hiç şüphesiz, ilahi takdır Levh-i Mahfuz'a çiıilir. Nasıl 
mühendis de takdırini önce bir levhada veya kağıt üzerinde 
çizer. Bu suretle o, evin tam birşekli varlık çeşitlerinden 
biri olarak orada vücuda gelir. Bu da hakiki vücudun, hariç-
te meydana germesine sebep, oIUl·.' 

Nitekim mühendisin levhasında çizilen şekiL, kalem va
sıtası- ile olduğu ve k~lem de bir bilgiye uymak üzereak-" 
tığı; hayır; bilgi, kalemin' akış yeri olduğu gibi, ilahi işle

, rin takdir edilmişşekilleri de evvela Levh-i Mahfuz'da böy
lece çizilir. Ancak Levh-i Mahfuz da ilahi kalemden nakı ş- ' 
lanır. Kalem de ilahı ilme uygun olarak hareket eder. Levh~i 
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Mahfuzise:'kendisine şekiller nakşedilmesini kabul f:}den 
bir varlıktan ibarettir. ÇQnki Kalemin haddi (tarifil ((bilgi
lerin şekillerini levhte nakşedendir.» <tLevh ise,» bu şekil 
ve suretler .ile nakışlanandır .. » Levh'ın da 'kaleminde ağaç-' 
tan veya kamıştan olmalarışart değildir. Bilakis bunların 

(her hangi bir) cisimden olmamaları şarttır. Cisimlik, kale-
o min haddine vehakikatine girmez. Şüphesiz ki, bunlar ka
leme ve Levha nisbetolunan (yukarıda anlattığ,ımız) bir ruh
tur (manevi varlıktır). Buna zaid olan manası değil sureti 
(şek/i) dir. 

Allah Teala'nın Ka/emi'nin ve Levhı'nın, son i/ahi eline 
ve parmağına layık (birer ilahi vasıta) olması da akı/dan 

Llzak olmaz. Bunların hepsi Allah'ın zatına mahsOs ve A/
/a~lığına layık olacak (bizdeki/er gibi maddi şeyler o/ma
yıp'), cisimlik hakikatındanarınmış (ve hakikatı bizce bi
linmiyen) manevişeylerdir. 

Evet bunların hepsi, bazısı ilim gibi öğreten bildiren; 
bazısı da Levh gibi öğrenen (bilgi alan) yüksek ruhani cev
her/erdir. Çünki hakikaten Allah Teaiii «<O kalem ile öğretti.)} 
(el-Alak 96/4) diye haber verdi. 

Vücudun (var olmanın) iki çeşidini an/adın ise, muhak
kak ki; ((.Ademden önce Nebi idi» sözünün ayni; hissi o/an 
ikinci vücOd değilde, takdiri olan ilk vücud manasına ge/di
ğini de anlamışsındır. 

Bütün şümOlü ile HAMD alem/erin rabbi o/an Allah'a 
mahsustur. 

Sa/atü selam da Rasü/lerin ulusu Hazret-i Muhammed'e 
ve bütün aline, ashabına olsun! 

(AMiN) 
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S.K iT A P 

GAZALi'NiN 

RUHNAZARiYESi 





GAZAL1?NIN 

RO H N AZA R i YESi 

Dini nazariyelerini çeşitli eserlerinde açıklayan Gazii!i, 
devır açmış o'lmakla temayüz etmiştir. (cEI-Kindi» ile başiı

yarak «ibn-j Sina)) nın feyyazdehası sayesinde "kemal zir
vesine vasıl'olan felsefi cereyan, Gazaırnin amansız ve te
sİrli darbeleri ile esaslı bir sOrette hırpalanmış, Mu'tezi
le'ninçok rioktada eski felsefeye dayanan nazariyeleri kıy
metlerini kay'betmiş" bunların. yerine d~ha ananevi, daha 
tasavvufi yenİ nazariyeler kaim olf!1uştur. 

Ehl-i sünnet ulemasına gen.iş bir tetebbO sahası açan 
bu yen'i tefekkür tarzının bayraktarı Gazali'dir. 

EbO Hamid Gazali din ilminin çeşitli kısımları ile pek 
ziyade uğraşmış oldur,ğu gibi,' i'tikad bilglierineait çalışma
lan ile de esaslı bir sOrette meşgulolmuştu. Bu sahadaki 

· çalışmaları neticesinde filozofların nazariye,lerini, türlü fır-

· kaların çürük gördüğü fikirferini tahrip ettikten sonra,' Ehl-i 
sünnet i'tikatlarını tespiteç,alışmış, bu yolda bir çok eser
ler yazmıştır. Bunların en mühlmi «ihyaul'l Ulum» adlı meş
hOr kitabıdır. Fakat bu eser, nazariyattan ziyade ameliyyat 
ve ibadetlere hasrediimiş, diğer tabirle, Gazall, ihya'sında 
rOhtan ziyade kalbe hitap etmiştir. Busebepten Gazali'nin 
ruh nazariyyesini yalnız ihyasına istinaden tesbite çalışmak 
doğru değildir. Çünkü bu konuya dair «ihyau'l Ulüm»da gö
djlen sahifeler fel~efi ve nazarı olmaktan ziyade ahlakı, 

· amell ve tasavvufi bir nokta-İ nazara göre yazılmış/ardır.' 

Gazali'nin ilmı rOh nazaljiy'yesini açıkça belirtebilmek' için 
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ihya'ul-UlUm'dan başka, diğer eserlerine ve ez cümle «Kita .. · 
bu't-Tesviyyeti ve'r-rCih})~1{Kitabu'I.Madnünu Bihi 'Ala Gayri 
Ehlihi», «Kitabu'I-Madnünü's-Sağir», «Kimya7YI Saadet}), «fü-' 
sUlü Erbain»ve «Tehafütu'l-felasifen gibi kıymetli esederi
ne d~ müracaat etmek gerekir. 

Bu esederin incelenmesinden anlaşılacağı üzere, Ga
zall Psikoloji nazariyyesini tasavvuff bir şekilde tasvir et
miş olduğundan nazariyyesinin bazı noktaları kapalı kalmış
tır. Bu vuzOhsuzluk bilhassa rOhların ,hudOs ve bedenlere. 
taallukunlı tasvır eden satırlarda daha ziyade göze çarpmak
tadır. 

Gazall, tasavvuf'ta olduğu gibi i1ml,'r-rOh nazariyyesin,. 
de de : \ 

r--~ ~ ı$i-> ~~i r.s-~ JG:JI ~ l.üı~.l ~~ ) 
( Ji' . ->dı .Gr .. .. 

«Ayetlerimizionlara nefislerinde ve ufuklarda, kendilerin
de, iç alemlerinde ve gök kenarlarında, dış alemlerinde gös
tereceğiz. Taa ° derece ki onun hak ve gerçek olduğu on- ) 
lara tamamiyle belli ,olsun (şüphel~ri kalmasın)) ayetiyle; 

«Kim nefsini (kendini, 

beden ve rOh alemini) bilirs~ () şüphesiz Rabbım (Allah'ın 
rubObiyyetini, yaşatma, yetiştirme, geliştirme ve idare et
me sistemini) bilir» hadisinden mülhem olmuş, psikolojiye 
büyük ehemmiyet vermiş ve incelemelerini de bu ehem
mlyyete mütenasip bir sOretteyürütmüştür. Bu sebepten
dir ki Gazall, Cenab-ı Haydar'ın 

\. 

«Sen kendini küçük bir cisim, önemsiz bir varlık mı sam'~ 
yorsun? Halbuki sende koskoca bir alem düşünülmüştür. 

Sen dış alemin, kainatm, minyatürüsünn beyitinde beyan 
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ettiğigibi insanı küçük bir cisim değil 'belki bir büyük var
lık saymıştır. Bütün mülahazalarmı bu nokta-i nazardan yü
rütmüştür. 

Gazaırye göre: insanda bedendenayrı olarak bir rOh 
vardır.(1) Bunun varlığı bedenden değitdir.'Çünki beden ölü~ 

de de vardır. Halbuki ölüde 'rOh yoktur. Bir insan gözünü 
yumduğu zaman bütun varlık gözünden gayıp oIUl". Hatta 
kendi bedenini bile göremez. Fakat o insan, bu ,esnada bile 

(1) Gazôli, teliflerinde 'bazan nefsi nôtıka, ruh, kalp ve' akıı sözleri
ni müterôdif kelimeler gibi kullanmış, bazan da bunların manô
ları arasındaki farkları nazar-ı itiba ra alarak kullanmıştır. Onun 
fikirlerini iyice kavrıyabilmek için ihyöü'I-Ulum'un 3. cildinin 
«Kitôbü fı Acöib'I-Kalp» .ünvônlı bahsinde, bu sözler arasındaki 
farklara dôir verdiği izôhôtı göz önünde tutmak gerekir. Bu açık

lamaya göre «Kaıp» lafzı iki manôda kullanılmıştır. Birinci mo
nôya göre kalp bedendeki, özel ve belli organ demektir. İkinci 
manôya göre ,de cisme ôit kalp ile tealluku olan bir Rabbôni ve 
ruhôn, latlfe kasdedilmiştir. Gazeli, bu latifenin, insanda müd· 
dk, Çilim, erif, muhôtap, muôtep, müseb ve metôlip olan şey, yô
ni insarıın hakikati olduğunu beyandan sonra, bunun cismeni kalp 
ile olan ilgisini beyan sırasında şU'satırları yazıyor: 

4.ı..aL-:ü uP ill:k.~.J ~JJ"l.~ ~ı~j J;k 61;..;J4..~ 
~ 'ı;. .' ı;. ı;. 

~:.,ı ~Uy.cyJ~ (_H~o.J:I'.J r4:1~ uCJ~:l1 ~~WY. 

• UKJ~ ~I JLü.Ji ;J':ı~ Af:>U ~I 

«Halkın (mütefekkirlerin) çoğu, ruhun beden ile olan aıakasının 

keyfiyyelini idrak hususunda şöyle dediler : «Ruhun bedenle aı'an 

kası arazların cisimler'le ve sıfatların mevsuflarla alökası yahut 
bir öleti diğer alet ile kullananın aıakası veya bir yere yerleşe
nin . yerleştiği yerle aıakası gibidir,» Kalp sözü çeşitli manôlarına 
göre alındığında» 

( y.Ü.ı.l 0 15 ~ 'ıS..? jJ dj.) ~ 6L) «Şüphesiz 'kalp, 

akıı v~ ruh sahibi olan bir kimse için Öğüt, ruha tesir eden haı ve ' 

hôtıra vardır.» ve ({ ( ~ 0-*~ 'i y.".t:9 ~,j ) }) «Onla': 
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kendi vaı-lığına kftnidir. Demek ki insanın hakikatı, varlığı, 
'bedeni ile değildir. Belki bedeninden ayrı bir şeydir. Beden 
denilen şu özel heykel, ruh, tecelli/erin tezahürüne mahsOs 
bir kalıptan başka bir şey değildir. 

Gazali, insanı «beden» ve «ruh»tan mürekkep gösteren 
bu ifadesi ile «rOhiyyen (sipirit!Jalisme) meslekini kabul et

, miştir. Fakat, ileride görüreceği üzere, bilahare bedenin kıy
metini hiçe indirmeksuretiyle ve az çok bir meyl ile, 
«vucO~iyye)} meslekine yaklaşmıştır. Müşarünileyhin ~elif-

rın 'kalpleri, anlayabj·len akıı \Le ruhları \lar ama onunla düşü

nüp anlamazlar.» ayetleri ile 

....:.;U....o ı:..r- ~ '-? J ,.:.r-> .rlJ~~i ~ ~J ~ 1)1 L;-:'l YJJ ) 
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(ci.> i .J '1 i.J (; .J'J .. ~ i 

«Ademoğlunun kalbi, ruhu, hakikatı Rahmanın (A/lah'ın ralınıan 

isminin rahmanlık) parmaklarından ikisi arasındadır. 'Yani kudret 
ve irade sıfatlarından iki sıfatı demektir.» hadisinde ve 

{('Beni ancak Mü'-

min kUlUnlunkalbi, gönlü. içine alır.» hadisi kudsısindeki kalp 
sözl,erinin ikinci manada söylendiği ortaya çıkar. 

ROh sözü de bir kaç manada~kul/anılır. Burada kasdolunan yal
nız iki manasıdır. Birinci manasına göre ruh, menbaı, cismani 
kalbin (yani yürek) boşluğu olan bir latif cisim demektir. Bu 10-
tif cisim kırmızı kan damarları vosıtası ile bedenin bütün kısım
larına yayılarak hayat nuriarını ifôza etmekte, bol bol' akıtmak
tadır. 

Beş duyu da bunun eserlerindendir. Bu anlamda olan ruhun 
bedene hayat vermesi bir evin, odal~ırında dolaştırılan kandilden 
taşan nura benzer. Fitilden ,ı,asıl olan hayat alevi ruh kandili
nin, odalarda dolaştırılan kandilin hareketi de ruhun içerde ce
reyon ve hareketinin misalidir. Doktorlar" ruh sözünü mutlak ola
rak söyledikleri zaman bunu kasdederler. Bu rulı, kalp hareke
tinin genişlediği buharda.n i6ôrettir. 

ikinci a61amına göre, rOl" insandaki bilici lame demektir. 



lerinde sık sık tesadüf edilen,.~ 

~~'~J." ~i ~~j) 
( u WL ~LJ ".I.J ~~ wl, . 

« Nefse dön faziletlerini tamamla. 
Sen nefs ile insansın, cisim ile değil!}) 
beytinin, bu yakınlaşmanın i1haml neticesi olaı-ak yazıldığı .. 

«Ruh, Allah'ın emrinde'ndir, 

de!.» (isra 17/89) ôyetindeki ruh kelimesi bu anlamdakullanıl
,mıştır. Bu anlamda kullanılan rOh kelimesi, ikinci anlamına göre 
«akıı» kelimesi ile yanyanadır. 

«Nefis» kelimesinin de bir kaç anlamı vardır : bunlardan, 
konumuzIa ilgisi olan ikinci anlamıdır. Bir anlamına gere, (nefis) 
ile insandaki gazap ve şehvet kuvvetlerini toplayan bir anlam 
taşımaktadır. Nefsin bu anlamda' kullanılması tasavvuf ehli ara
sında yaygındır. 

Gerçekten tasavvufçular, nefis kelimesi ile, insanda fena 
sıfatları toplıyan aslı kasdederler. Sofilerin nefis mücôhedesi ile 
ilgi,li tvasiyeleri bundan ileri gelmektedir. 

«En büyük düşma-

nın kendi nefsindir» hadisinde de nefis bu manôda söylenmiş

tir. Nefsin diğer manôsı: rOh ve kalp kelimeler'inin ikinci manô
larının aynıdır. Yani :buna göre nefisle insanın zôtı ve hakikatı 

olan' lame kasdolunmuştur. • 

Gazôli, «akıı» kelimesinin de çeşitli manôları olduğunu be-
yan ettikten sonra, bunları şu sOretle açıklamaktadır: «Bazan 
akıl kelimesi ile işlerin hakikatları. murad olunur. Bu takdirde 
«okı I», yeri kalp 01011 bir ilimsıfatından ibaret olm~ş o~ur. Ba
zan da «.Qkıl» ile idrak mahalli kasdolunur.» 

( JA:JI .JJI ~;. ~ J.}i, ) «Allah'ın Hk yarattığı akııdır» ha 

.disinde bu manô kasdolunmuştur. Çünkü ilim arazdır. ilk yara
tık olma'sı mümkün değildir. Binôenaleyh kendisinden önce veya 
kendisi ile birlikte bulunduğu yerin yaratılmış 01ması ıazımdır. 
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snphesizdir. Gazali'ye göre; ({ruh» suyun ka,bına hulOlü gibi 
bedene girmiş bir cisim cfeği/dir. ilmin alimde, karalığın ka" 
ra bir şeyde hulOlü gibi kalp veya dimağa girmişbir araz 
da değildir. Belki bir saf cevheı·dir. 

Gazalı ruhun cisim olmadığını beyanla kelamcılar top
,Iuluğundan ayrılmış olduğu gibi araz olmadığını iddia et" 
mekle de «Üstad EbO ıshak» ve emsal i zevatın fikirlerinden 

, yzaklaşmıştır. Gazarı bu iddiasını isbat için diyorki: «Evve
la, ruh araz değildir. Çünki ruh, kendisini, halikm. ve akıı 
edilebilenşeyleri bilir. Bu bitiş bir ilimdil .. ilimler ise araz
dır. Bu takdirde, ruhun araz olduğu iddia edilirse, arazm 
arazia kiyamı gibi akım almadığı ;bir sonuç kabul edifmiş 

olur. Ruh cisim de değildir. Çünki her cisim bölünebilir. 
Halbuki ruh bölünemez. Ruhun bölü.ndüğ,ünü, kabul edersek, 
kısımlardan birinin bir şeyi bilmek ile diğerinin de aym şeyi 
bilmemekle kaaim ,olmaları caiz olur. Bu takdirde ~se, insa
mn aynı zamanda ve bir halet içinde, bir şeyi hem bilmesi 
hem de bilmemesi gerekir. Halbuki bir şahsın aynışeyi hem 
bilmesi ve hem de bilmemesi imkansızdır. Demek ki rüh 
cisim de değildir. O halde bölltnmeye kabiliyeti olmayan 

bir cevher, diğer: bir deyimle}) .: ( t5~ ':1 ":r:- ) 

dır. 

Gazall ruhun parçalanmamasına büyük önem vermiş, 
,o kadar ki; parçalanma endişesinden dolayı bir cevher ol" 
duğlinu iddia ettiği rOhun, bi~ yer tuttuğunu da kabul et
mem i şti r. (2) 

(2) Gazôll, ruhun mücerret bir cevher olduğunda filozoflar ile fikir 
birliğinde bulunmakla beraber «Teh~fütü'I-Fe.ıasife»sinde: 

. W)/i ~ ~ç ~_,bjl ül.ıh.r.Ji :t.l.'6ı ıY" r-~~-ü ~ ~ ) 
U" , 

( .ı..-~ rı U ~ L:.-J J .;-A.r:-

«insan ruhunun kendi başına duran, ruhani bir cevher olmasına ' 
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«UsUlü Erbain»de açLkJadığl üzere ruh bir yer tutma
yınca tabiidir ki, yer ve yön ile de. nitelenemez. Binaenaleyh 
bedene girmesi veya bedene bitişik olması düşünülemez. 

O halde bedenden ayrı olmak ile de vasıflanamaz. «Kitabu'l· 
Madnim's-Sağir»ında bu . hususu belirtmek için diyor ki : 
«Ruhun ciiz'ü Uiy.etecezzcl» yani parçalanmaz parça olduğun
da akıı sahipleri ittifak etmişlerdir. Ruha cüz demek de uy
gun değildir. Çünki; cüz külle (yani parça, bütüne) izafet 
demektir. Halbuki burada küll yoktur. O halde cüzde ola
maz. Fakat, şayet cüz sözü ile; «bir sayısı on sayısından bir 
cüz'dür» sözünden kasdolunan mana olunursa bu caizdir. 
Çünki on sayısının on olmasını temin eden parçaların hep
sinin yanında bir sayısı da bir parçadır. Bunun gibi; eğer 

bütün varlıklar veyahut insanın insan olmasını temin eden 
şeylerin hepsi nazar-ı itibara alınırsa, ruh bunların bütünü 
içinde bir parçadır; ruhun parçalanmıyan bir şeyolduğu 
anlaşıldığı takdirde, ruhun b.ir mekanı olması icabeder. Me-

karşı ilmi burhan getirmekten onları ôciz bırakmak meseıesi» baş
lığı altında uzun bir bahis yazmış ve filozofların bu husustaki de
lillerini cürütmeye calışmıştır. (Hocazade) Gazall'nin mesleği ile 
«Tehôfüt»teki beyanatı arasındaki tezadı şu süretle tevil etmekte
elir : 

\~wı'JIj J-"",,' ı:.r tL.~;, Uı.I~ ~ (Jl y 6'>y-:V u-;,..;Jl (J>5~' I.L~.J) 

ı--"'l.QJI· ~i.J JI,jdJl rL.~15 i)l..,:l1 ~ :-'..s, ~ 0*~1 ~4 ~ 
<L.~ ı 1.J+Jb') :ü y.a;WI ı).A ~ U:::.J J y ~ -' ı .. riS".!...9 ~~~ J.J yi; J ..) i 

:;..r---.:::-~ ~,) ılı..ı-~ ~J y" ~.).J jC.:J:; j u...~ 0l+.-:ı -' y.aiW i 0 i ';i ı 
(. ~>Jı11 t -.r::J l-:, D la.ı....l .ri. tr JJid J II ~ -' . 

«Bu da yani ruhun mücerret olması, islöm esaslarından bir şeye 
ay!<ırı değildir. Üsteli'k 'imam Gazali, Ebu Kasım Rôğıp ve Huleymı 
gibi islôm alimlerinden bazı muhakkıklar bu yola gittiler. Şu kadar 
ki maksat onların, şer-i kavimden yardım istemeden~alt aklın 

delaleti ile edindikleri bu bilgideki dôvalannırecl ve delillerinin 
zayıflığını beyan etmektir.» 
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kanı olması da batıfdır.Çynki boşlukta bir yer tutan herşey 
bölünür. Parçalanınayı kabul etmiyen bir parçanın bölün
mesi ise, akıl ve hendesı dellllerfe batııdır. 

Gazaırnin, ruhun bir müeerret eevher ve mekEmsız 01-. 
masında bu kadar ısrar etmesi; ruhu bedene geçen ve ya
yılan bir eisim kabul eden kelameıların görüşlerini çürüt
rnek gayretinden doğmuş olduğu şüphesizdir. Ebu Hamid 
bir taraftan kelameıların fikirlerinin iptaline çalışmaıda be
raber diğer taraftan da «Abdülmelik ibni Habib»in yukarı
da görülen aeaib fikirini esasından yıkmak istemiş, aynı za
manda HululJyye Mezhebinin, ruhun bedene girmiş olduğu-
nu iddia edenlerin fikirlerini darbelemiştir. ' 

Gazal1'yi en çok meşgul etmiş olan mesele, ruhun be
denle olan alaka ve bedene tealluku keyfiyeti olduğu görü
lüyor. Gazall Hululiye Mezhebinin düştüğü çelişkilerden ko
runmak için bu hususta görünürde zıt hükümler bile vermek
ten çekinmemiştir. {(KiUıbu'I-Madnun's-Sağir»de ruhun be
dene taallukuna ayırdığı sahifede: «Ruh bedene dahil de·· 
ğHdir. Çiinki birleşme ve ayrılma keyfiyyetierirlin sağlayı
cısa elsim olması ve yer tutmasıdır. Halbuki ruhta cisimlik 
ve bir yer tutma yoktur. O halde ayrılma ve bitişme gibi zıt 
iki ınitelik He de vasıflanamaz. Nasıl ki cansızlar ne alim 
ve ne de cahiiclir. Çünki ilim ve cehil·sıfatlarmm bir şeye 
isnad edilmeleri için o şeyin diri olması gerekir. CemadaHa 
hayatbu!unmadığı için bu iki zıt hal· deanlarda yoktur. Rüh 
bir mahalle girmekten cisimlere bitişmekten ve cihetler
den münezzehtir. Çünkü bütün butılar cisimlerin sıfatları ve 
arazl~ridır. Ruh ise, cisim olmadığıgibi araz da değildir. 
Belki o bUtlin bu arazlardan mukaddestir.~> 

Gazali bir eevheraddettiği ruhu, bütün teayyünlerden 
teerıd etmiştir. Onu kesin olarak bedenden ayrı bir varlık 
saymıştır .. Bu itibarla Gazalı ({ROhiyye» (spiritualisme) mes
leğini benimsemiş oluyor demektir. 
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Müşarünileyhin, ruh ileheden arasındaki alaka ve te
alluku nKimyö-i Saadet})inde bir temsil bir izaha çalışmış 
olduğu görülüyor. Bu temsılde, ruhu bir hükümdara, bedeni 
de onun tasarruf ve idare eylediği büyük bir şehre benzet
miştir. Bu temsiL, Gazal'i'yi «ROhiyye» mesleğine daha ziya
de yaklaştırmıştır. Hakikatta bu' temsile göre; insanın ha~ 

kıkatı ruhtan ibarettir. Ruh bedenden müstakil bir varlığa 
sahiptir. Beden onun tasarrufuna mahsus bir ülkedir.' fka
metine hazır bir ev, tasavvufl deyimi ile geçici olarak ka
patılmış olduğu bir kafestir.(3) 

Gazall'ye göre, rCıhun bedene taalluku;' tebdir ve tasar
ruf teallukundan başkabir şey değildir. Ebu Hamid bu iti
barla «ROhiyye» mesleğine yaklaşmış olmakla beraber~ ile
ride görüleceği üzere; bazı ifadeler.; de {(VücOdiyyeu mes
leği taraftarlığı zannını vermektedir .. 

(3) Gazöll ölümü sırasında söylemiş olduğu kasıdenin şu beyilleri ile 
bu kanôatini daha acık bir şekilde tasvir eylemiştir: 

Gj-- J J~,.u J.,..:ı~ 
Li illl-, ~~~i ..:J I.) ~ 

L~j ~-'~ (J15' 

lli ~ J. (JtS yl~ ı:r 

L.G...J i ü.9..~ L:ı~ ~i5 

~..,... <şA.,>3 LU> w..r.k 

l.:4,...o ~-,iJ es)}"";"':} J!> 
.. 'ç. " 

p# ~L;J u.,ı1 .. :H 

'-? ~ J~.J Jy.all ~ ur 
ılk ~4-<>-, ~ Lıi 
'-~.L,c <) f.Y'" J...!i ..J':> ıJ 

~ 'lı,J ..).r~ Li 

«Beni (ölü) olarak görüp cidden üzülerek ve bana ölüm yası ede· 
cek kardeşlerime de ki: Beni siz ölünüz mü sanıyorsunuz? Anah'a 
yemin ederim ki ben o ölü değilim. Ben bir surda (şekil ve kalıp 

içi'1de)yim. Şu bedenim, evim ve elbisem, idi. Ben bir defineyim; 
örtün'l, yalandan düzülmüş topraktan bir şeydir. Onda bana yor
gunluk ve zahmet vardır. Ben bir inciyi m onu bir. şedef kapIamış
tı da ben mihnet ve meşakka'tlero ugramıştım. Şimdi de o me
şakka,tleri bıraktım. Ben bir serçe kuşuyum; bu beden de kafe
sim'. Şimdi bu kafesten uçtum da bedenim rehin kaldı. '(Alındığı 
yere toprağa dönecektir,) 
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Bedende dahil ve.~edend~.n hariç olmıyan bedenle bi-
. tişiği ve aynlığı bulunmıyan bir rCıhun; velev ki; tasarruf 

yolu ile olsun bedene tealluku nasıl tasavvur olunabilir? 
Gazalı, bu teallukun tasavvurundaki güçlükleri bizzat ken
disi de takdir etmiş olmalı ki, ruhun' cesede dönmesinden 
bahsederken aynen, şu satırları yazmıştır: «ROhun beden· 
siz varlağı müşkül değildir. Asıl müşkülolan; bedene teala 

luku keyfiyetidir. Çünki rüh, arazlarlin cevherlere girişi ka-
, bilinden olarak bedene girmiş bir 'şey değildir. Ruh, araz 
, değil, belki kendi kendine kaaim bir cevherdir. Kendi za·· 
tmı, kendini yaratam ve yaratanmm sıfatlarım bilir. Bu
nunla beraber bu bilgide hasselerden (duyu organlarrundan) 
hiç birine muhtaç değildir. Çünki bu bilgilerin hiç birinde 
mahsus (hissolunan) bi .. şey yoktur. insan, bedenle tema~ta 
ve karışmada bulunduğu bir zamanda, nefsini hislerden, arz 
ve semadan ve sair cisimlerden habersiz bulundurabilir. 
fakat insan nefsi bulunduğu anda da kendi zatmı ve zatınm 
hadis olduğunu (sonradan yaratılmış) ve bir ihdas edene 
muhtaç olduğunu bilir. Halbuki, bu esnada hislerden hiç bir 
şey, şuur dairesine girmiş bulunmaz. Demek ki böyle, bir 
zamanda da kendi zatmı akıl edebilmekte, diğer deyimle 
kendini bilmektedir.» 

Ebu Hamid, şu sözü ile ruhun, kati 'Surette bedenden 
müstakjf olduğunu daha Ziyadeaçıklamakla beraber taal
luk meselesini yine esrarengiz bir şekilde kapalı bırakmış
tır. Hakikatte bütün taayyünlerden tecerrüt etmiş bir cev
her nasılolabilir? işte bu soruya verilecek cevabın gÜçlü
ğünden dolayıdır ki; Gazalı ruhu bir sır addetmiş ve buna 

( ~.) ..roj tr CJ,)! ı.P ). ({Ruh, Allah'm emrindedir de!» 

17/85) ayeti ile i~tidlal eylemiştir. 

Gazali'nin bu hususta daha ileri gidememiş olmasının 
zarurı bir endişeden ileri geldiği anlaşılıyor. Çünki Gazall 
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bu sırrınifşası ve ruhun-hakıkatının keşfi caiz olmadığın
dan bahsederken şu yolda idare-i kelam etmektedir. «insan- ' 

_ ,ların bir kısmıhavas, bir kısmı avamdır. Tabiatıarında avam
iık galip olanlar hulOI, ittisaL, infisal ve cihetlerle ihtisas 
Jyani girme; bitişme, ayrılma ve özelleşme) gibi taayyün
lerden ayrılmış bir rOhu anlıyamazlar. Çünki onlar, bu gibi 

'taayyünlerden tecerrüdü AI/ah'ın sıfatları hakkında bile ca
iz görmiyebilir. Onun içindir ki «Kerramiyye» ile ({Hanbe .. 
liyye>) bunu kabul etmemişlerdir. Avamlıkları daha ziyade 
,galebe çalan/ar ise Cenab-ı Hakkı cisim addetmişlerdir. 
Çünki bu gürOh, cisim olmıyan bir var/ığı akıllarına sığdı
ramamışlardır.» 

Avamlıktan biraz yükselenler ise : «cismiyyeti nefyet
miş fakat cisimlerin arazlarından yönü (ciheti) nefyetme .. 
mişlerdir. Eş'ariye ile Mu'tezile buavamlıktan kurtulabilmiş, 
bir cihette olmıyan bir varlık bulunacağını kabul ve isbat 
etmişlerdir.» 

Gazall, rOh sırrının keşfi caiz olmamasının sebeplerini 
de şu sOretle açıklanmaktadır. «Bu sarrm keşfi caiz değildir. 
Çünki avamhktan kurtulamıyanlar, bu sıfatları Cenabı Hak
tan başkası hakkmda muhalgördüler. Bunu bazılarına söy
lüyecek olursun seni tekfir ederler ve derler ki : Sen Ce·· 
nab-ı Hakka 'mahs'Us olan sıfatla nefsini vasıflandırıyor ve 
bu suretle adeta Allahhk davası ediyorsun.» 

Şu itiraf, Gazaırnin sözlerinde ihtiyatlı bulunmasının 

sebeplerini pek güzel izah etmektedir. 

GerçiGazali, rOha bu sıfatların verilmesini caiz gör
müyenlerin delillerini çürütmeye çalışmıştır. Fakat rOhun 
mahiyetini kaplıyan esrar perdesini yine açmıya cesaret 
edememiştir. Gazall, muha/ifleri~, bu sıfatların hem Ce
nab-ı Hakka Ve hem de başkasına verilmesine muhalefet 
etmelerinin sebepleriniaçıklarken şöyle diyor : ({Bunlara 
göre iki şeyin bir' mekanda birleşmeleri muhill olduğu gi·~ 
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bi, hiç bir mekanda ~Imamak suretiyle de birleşmeleri mu
hi:lldir. Evvela, bir mekanda bulunmaları muhaldir. Çünki 
bu takdirde yekdiğerinden ayırdedilmeleri mümkün olamaz. 
Bu sebebiedir ki bir mekanda iki «karahk» birleşemezler. 
Yine bunun' içindir ki birbiri:riinmisli olan iki şey yekdiğe
rinin zıtlaşımıdır, denilir.n 

Gazall, rOhun mekansız olmasına m.uarız olanların şu 

istidlallerini m·etafizlki bir tarzda reddetmiye çalışarak di· 
yor ki': «Bu yolda jstidlalde bulunanlar, bir şeyi tanımanın 
ve iki şeyi biribirinden ayırdetmemenin yalnız mekan ile 
hasıl olacağını zannetmekl,e hataya düşmüşlerdir. Halbuki 
belirtilme şu üç şey, ile hasıl olur. 

1 - Mekan : iki mekanda iki cisim gibi. 

2 - Zaman : bir cevherde iki ayrı zamanda iki çeşit 
karalığın vücOdu gibi. 

3 - Had ve hakıkat: renk,lezzet, soğukluk ve yaşlık 
çeşitli arazların bir yerde ve bir cisimde bulunmaları gipi. 

Çünki renk ve tat gibi arazlar için zaman ve mekan 
birdir. Bunlar ancak hudud ve hakıkatları ile zatları başka 
manalardır. 

Buna binaen, rengin lezzetten. fark ve ayırdolunması 

,mekan ve zaman i'tibariyle değil, belki ({zatları» Hedir. BU: 
nun gibi ilim de kudred ve iradeden «zafı»., ile ayrılır, belli 
olur. Hepsi bir tek şeyolduğu halde,hakıkatları biribirine 
muhalif arazlar tasavvur olunduğu gibi zatları ve hakıkatları 
muhtelif olan eş)ranın mekana ihtiyaç görülmeden düşünüı· 
meleri de kaabildir. Bunabinaen, hem Cenab·ı Hakka ve 
hem de ruha mekansızlık, isnadı mümkün ve caizdir.» 

GazaJi'yi bu kadar telaşa 'düşüren 'sebep, mekansızlık 
hususundaki benzerlikten ruhun Allah'ın zatının aynı olma
sı yolunda bir ihtimali ibtal etmek maksadından başka bir 
şey' değildir. 
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. Gazali, demek istiyor4<i : bizim, ruhu mekansız say
mamızdan dolayı AI/ah'm zatı ile ruhun birbirinden ayırde
dilmemiş olmaları, diğer deyimle, birbir,lerinin aynı bulun
maları lazım gelmez. Çünki mekansız olmak hususundaki 
benzerlik birbirinden ayırdedilmiye manı değildir. Rengin 
lezzetten farkı: mekan ve zaman ile değil, belki mahiyyet
leri i'tibariyle olduğu gibi, Allah'ın zatı ile ruhun ayrı/ması 
zatları itibariyledir. ' 

Gazalı, metafizik ve tasavvufun bu ince ve esrar dolu 
bahsini daha ziyade aydınlatmak ve ayniyyet olmak ihtima
lini bertaraf etmek üzere diyor ki : {(insan diridir, alim ve 
kadirdir. işitir, görür ve söyler> Cenab', Hak dal böyledir, 
de~iğimiz zaman bu sözijmüzde teşbih yoktur. Çünki bun
lar mUnhasıran Allah'a mahsus vasıflar degildir. Bunlar gi~ 
bi mekan ve cihatten beri olmak da Allah'm en husfisi vasfı 
değildir;CenabAI Hakkarnahsus olan vasıf, kayyumiyyettir. 
Yani Allah, zat. 'ile kaaimdar. Zatmdan başkası, kendisi ile 
~aaimdir. Diğer bir deyim ile; Aflah'tan başkasmın varhk 
sebepleri' Allah'tır. Cenab-ı Hakise, başkası ile değil zatı 
jle mevcuttur. Eşya zatları itibariyle yokluktan ibarettir. 
Çünki eşyaya varlık, ariyet yolu ile '<endilerinin gayrından 
gelir. Varlık ise: Allah'a, mahsus, zatidir, başkasından ari
yet almmış değildir. Bu hakikat, yani kayyumiyyet ancak 

. Allah'a mahsustur.» 

RO ha bedendenmüstakil bir varlık vermek 'ile (cruhiyye)) 
mes/eğine yak/aşan Gazall, varlık ve yokluk meselesinde!<i 
şu fikirleri ile de ({Vahdet-i 'vücfid») nazariyyesininen ince 
noktalarına temas etmiştir. Hakikatte şUifadeye gör~ eş
ya; Haktan gayrı ol'dukları takdirde yokluktan ibaret kalı

yorlar. Çünki onlardaki varlık, Haktanalınmadır. Binaena
leyh bu varlık, eşyadan ayrılır, alınırsa onlarda yokluktan 
başka bir şey kalmaz. 

Gazallnin şu ifadesi ile «Vahdet .. j VüniAd» taraftal'laQ 
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rınıiı; ({Kainat Şuun-ı ilahtyyeden ibarettir.» ifadeleri ara
sındaki yakınlık pek açıktır. Hakikatta,Gazall; «Eşya biza
tihi mevcüd değildir. Onlardaki. vücOd ariyettir. Vücud, AI· 
lah'a mahsustur. Ve ancak Allah'm vücudu zatidir»' diyor. 

uVahdet·i Vücud» taraftarları ise : Eşyadaki varlığın 
Haktan .ibaret olduğunu iddia ediyorlar. Bunlara göre hakı

katte var olan «Umman» yani «Allah'm Nuru»dur. Beşerin 
ruhları bu ummanın ({mevclerinden» (dalgalarırıdan) başka 
bir şey değildir. Bu mevclerin şekilleri ve zuhurları itiba
riyle bir nev'j teayyün ve temeyyüzleri, diğer bir deyimle 
bir nev'i vücud ve varlıkları var ise de, hakikat halde bun
lar ummanın içinde gizli veummanm kendisidirler. Bu tarz 
anlayış ile Gazaırnin fikirleri arasındaki ayrılık pek esaslı
dır. Hakikatta (cVahdet·i Vücud» taraftarlarının en meşhur 
simalanndan biri olan «Bedreddin Semavnevi>min varidatı 
ile şerhlerinden anlaşıldığı veçhile bu meslek erbabına na
zaran mutlak vücud (varlık) neşet ve taayyün itibariyle ni
hayetsiz mertebelere maaliktir. Bu mertebeler, ruhlar ve 
mücerretnefislerinden ibarettir. Cisimler ise mutlak var
lığın mezahir (görünüş) ha/idir.Mutlak varlık ruhlar, mü· 
cerret akıı/ar ve nefisler gibi mertebeler .itibariyle cisim 
aleminde zahirdir. Binaenaleyh mertebelerin ta'yini meza
hirleri iledir. Mezahir kalmayınca bittabi mertebeler de ta
ayyün edemez. 

Bedreddin'in vatidattnda görülen : 

Ü-...rUW,) J ..,.ı C.SJ->- i ~ ~ J r1L; <i' 4..,.k..t... ~J...-lI ~.J ) 

( wb~J ~ LA~.J r..'.J,)":JJ ~ ~~ <s~ r1 
«Bütün mertebeler cisimler aleminde dürÜıüdür. O kadar ki 
(mutlak varlığı neş'et ve taayyün) mertebesi kalkmış olsa 
mücerret olan ruhlar ve saireden bir şeykalmaz. (Herşey 
yok olur)) ibaresi bu nazariyyeyi beyan ettiği gibi Gazaırnin 
mesleki ile «Vahdet .. j Vücud» taraftarlarının meslekleri ara~ 
sındaki ayrılığı da göstermektedir. 
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Gaza/T, ifade/erinde bazan ({ Vahdet-i VücOd}) taraftar
larının fikirlerinehatta bazan da «iftikariyyen mezhebi esas
/arına yaklaşmış, fakat rOhiyye, mezhebinden ve tamamiyle 
uzaklaşmış olmamak için haylı yarlı/muştur. Bu sebepten
dir ki; Gazall'nin bu konuya dair çeşitli eserlerindeki mü
taalaları arasında açık tezat/ar göze çarpmaktadır. Fakat 
hakikat halde bu tezat/arı, ,Gazali'nin nazariyyesini tesbit 
edememiş olmasından ileri ge/miş değildir. Belki bu zahiri 
tezat~ müşarünileyhin bu eserlerinde hitap ettiği insan/arın 
fikir seviye/erini nazar-i i'tibara almasından ileri gelmiştir. 
Mese/a : halka hitap ettiği (dhyaü'I.~UlUm ile ({Kimya-i Saa .. 
det»te ruhun mahiyyetini derinliğine aramaktan ziyade kal
bin ,terbiye ve tasfiyesini, göz önüne almış, bütün mütalaa
larını bu nokta-i nazardan' yürütmüştür. Halbuki «Tehafü
tü'l .. feıasife» ile «Kitabu-I-MadnOnu's.Sağir'inde», bilakis 
fikir erbabına ve derin görüşlülere hitap etmiş, rOhun ma
h~yetini derinleştirme husOsunda felsefi ve tasavvufl derin 
mütalaalara girişmekten çekinmemiştir. , 

Gazali'nin rOhun hüdOsu hakkındaki beyanlarının ,. da . 
tamamiyle tasavvufi bir kisveye bürünmüş olduğu görülü
yor. EbO Hamid'e göre : ({Ruh hadistir. Fakat bu sonradan 
oluş ruhun feyazanından beden i~Hminden de bir tecellinin 
feyazam (taşıp akması) demektir. Yani nutfede istiva ve ila- . 
hi feyze kabiliyyet itidaii hasll olunca, onda ruhun nuru 
yanmaktadır. işte ruhun hüdusu' b~ demektir.» 

( r..s>.J J ı:r ~ ~'.ı..:u J ,) liı. ) •• . '.J •• ,-,","" «Onun (azalarını) 

tamamladağım da ona Ruhumdan üfledim.» Ayetini tefsir 
ederken diyorki : «Tesviye, ruhu kabu.l eden mahalde bh
feyzdir. Bu mahal, H~zreti Adem hakkında «balçık» ve ev~ 
ladı hakkında da mizacını ta'dif etmek şartiyle «nutfedk.» 
«Nefh ise : nutfenin fitilinde ruhunun .nurununparlaması .. 
na sebep olan şeyden ibarettir.}) 

-
RCıhun nOrunu nutfenin fitilinde yakınıya, tutuşturma-
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ya 'sebep olan şey : failde ve, kabul eden malıalde birer 
sıfattır. Fail "sıfatı da ilahı cOddur. ilahi cud, vücudu kabule 
istidadı olan şey' için varlık kaynağı ve bizatlhı feyyazdır. 
Bu sıfata kudret denilmektedir. 

Gazall, tasavvufl bir kisveye büründürdüğü fikrini açık~ 
liunak için bir de şöyle bir misal veriyor : «Arada hail 01" 
mamak şartıyle, aydınlalJmlya istihad kazanmış olan her 
şeye güneş nOrunun akışı bunun bir misalidir. Güneş, zi" 
yasiyle her cismi nasıl aydınlatıyor ise, failin sıfatı olan 
ilahi cud da vücudu kabule istidad kazanmış olan her şeye 
varlık akıtmaktadır. Kabul edenin sıfatına gelince o da 
.fdstiva» yani tesviye ile hasıl olan itidaldir. Sırlt olmadı
ğı zaman, eşyanın suretlerini kabul etmiyen bir cam, sır 

J,andığı vakit nasıl bu kabqiyeti kazanıyorsa n'utfe de, tes" 
viyeden sonra i'tidafini alıiıca, bu vücudu kabul etmek kud-
retini haiz olmaktadır.» , 

Gazalı, şu izah tarzı ile bir taraftan ruhun hudusunu, 
,ve insandaki ikiliği göstermek istemiş, diğer taraftan da "\ 
{(ilahi cüd, vücudu kabule mi'staiitolan şey için vücüd kay
nağı bizatihi feyyazdırn yolundaki açıklaması ile" «vahdet-j 
vücud» nazariyyesine yaklaşmıştır.' Gerçekten de şu açıkla
nıadan anlaşıldığına göre Gazan'nin fikrince; istiva ve i'ti
dalolan nutfe, A/lah'm feyzine bir ma'kes olabilmek kab i
liyyetini almakla ve o zaman varlıklar kaynağı olan ilahi 
cud, ona varlığı akıtmakta, vermektedir. Diğer bir deyil!1 ile: 
nutfenin fitilinde rühun nOrunu yakmaktadır. ilahi cOd ile 
nutfede ruhun nurunun yanması güneş ziyası ile mahallin 
aydınlanması veya, bir suretin, karşıs'ındaki cilalanmış yü" 
zeyde yansıması gibidir. Bir tunç parçası cilalanmış bir yü-
zey ~haline' getirildiği veya bir bir cam' parçası sırlandığı 
vakit, nasıl karşılarındaki suretlerin yansımasına kabiliyyet ' 
kazanıyoı-larsa, nutfede tasfiye ve tadil olunduktan, -yani' J 

tesviye edildikten sonra ruhun feyezanına kabiliyyet kazan
maktadır. 
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Ayna karşısındaki sOret,' aynadaki hayalin vücudunun 
sebebi güneşin ziyası bir mahallin aydınlanmasının çıkış 

kaynağı olduğu gibi, ilahi cud .da ruhun yanmasının sebep 
ve akışının başlangıcıdır. 

Gaza/i'nin bu nazariyyesine en ziyade renklibir cazi
be veren ve onun «vahdet-i vücudu esasına yaklaştıran şey: 
varlıklar kaynağından rOhun insan bedenine akışı keyfiyye
tidir. Gazall, feyz keyfiyyetini birtakım temsil/er ile izah 
ederken, tabiatıyle vahdet-i vücud mesleğine olan eğilimini 
göstermiş, tasavvuf vadisine düşmüştür. Gazal1'ye göre 
varlıklarkaynağından rOhun akışı, bir. kaptan elimize suyun 
dökülmesi gibi değildir. Çünki bir kaptan suyun taşması 
kaptan bir kısım suyun ayrılarak elimize dokunması demek
Ur. Halbuki, varlığı kabul edecek kabifiyyeti kazanmış olan 

. bir şeye ve ilahi cOdun vOcCrd feyzetmes'i ile, feyzverenin 
varlığından bir parça ayrılmamaktır. 

Belki ruh hakkında kullanılan «feyz»den; güneş ziyası~ 
nın duvara, bir cismin şek/.inin aynaya gelişinde olduğu gi
bi; vücuda sebep olmak manaşı kasdedilmelidir. Bir .insan. 
ayna karşısında bulunduğu zaman sureti aynaya akseder. 
Fakat suretin aynaya' feyezanı ile, o insanınsuretinden ba
zı kısımlarının koparak aynaya bitiştiği hiç bir veçhile kas
çedilemez. Belki aynada görülen şeyin hOdOsuna sebep o 
sOret olduğumanası anlaşılır. Yani ayna ile suret arasında 

. bitişme ve ayrılma değil ancak mücerr,et bir sebeplilik var
dır. 

işte bunun gibi ilahı cOd da, vücuda kabiliyyeti olan 
lıer mahiyyeti olan her mahiyyette vücud nurunun doğuşu
na sebeptir. Feyz -ile kasdolunan mana da budur.(4) 

(4) Gazôli'nin bu açıklaması nazarı itibara alınırsa,. vefatı sırasında 

söylemiş olduğu kasidenin beyitlerinde gizlenmiş olan fikir tohunı-
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Gaza/i'ninrOhun hudusu meselesini tasavvufi bir Ş6Q 

kilde tasviI" etmesi. ruhu emir aleminden saymış olmasın
çIan neş'et etmiştir. Müşarünileyhe göre: emir alemi, his, 
hayaL, cihet ve mekan tutmaktan hariç varlıktan ibarettir. 
Emir alemine ait varlıklarda kemmiyyet yoktur. Binaenaleyh 
alem-i emirden olan bir varlık, ölçü ve takdire gelemez. iş
te Gazall, 'ruhun emir aleminden olduğuna inanmış bulundu
ğu içindir ki. bir taraftan rOhu yaratık saymadığı halde, di
ğer taraftan rOhun yaratılmış olduğunu iddia eylemektedi~. , 
Fakat ruhun yaratılmış olmaması kadım olması demek de
ğiL. belki : emir aleminden' olması itibariyle kemmiyyet ve 
ölçü ile takdir olunarnaması demektir. ROhun yaratılmış ol
maması, diğer deyimle hadis olması demektir. 

Gazall, bu muğlak meseleyi, bir misal ile pek güzel 
tasvir etmektedir. ({Bir suretin aynada görüntüsü ancak ay
na sırlandıktan sonra kabil olur. Gerçi ayna sır/anmadan . 
evvel de bu suret mevcOddur. Fakat onun aynada hOdOsu 
ancak sırlandıktan sonra olml!ştur. Bunun gibi, nutfe de 
istidat kabiliyyetini 'haiz olunca onda beşerı ruh hadis olmak-

larının ınenşei anlaşılabilir: 

.li.....!;. L~~ ~i I.1.5J 

Lıj ~i ~i ~~ı.a;w;.ı J 

LJ ... j..;, ..... j J ~J 
..rJ (.Ş"~ ,yo- J. 

L4-~ L~ 0 15 ~ c5vJ 

J..:>IJ u..." u.....w':11 ...r'ALc. 

~j :11 ~iı;J {$.J i ~ 
~....J..:ıi 1 ~ ""':'>r.i' J4~.J lb 

l1.H J A;' 0 15' ~ t.S0J J 

«Bizden olan nefislerin, ruhların unsuru, esas. birdir. Cisim de 

bayle hepsi bize şamil o,lmuştur. Ben kendimi görmüyor, ancak 
sizi kendim biliyorum. Ve sizin de ben olduğunuza inonıyorum. 
Bana merhamet ediniz. Kendinize merhamet etmis olursunuz. Bi
liniz ki siz gerçeıden bizim eserimizde (yoJumuzd~) siniz. Ne za
man bir hayr ve iyiHk olursa bizim içindir. Ne zaman da bir şer 
ve kötülük ;olursa (o da) bize aittir,» 
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tadı'r. insan fiilinin mebdelJ;:1Seri evvela ka/pte zuhOr ve 
hayvanı ruh(5) vasıtası ile dimağa ve sonra sinirler vas/tası 
He organlara intikal eden bir irade.dir. Diğer deyim ile : ken
di başına kaim bir tek cevher olan ruh, evvela kalbe ait 
ruha yani hayvanı nefse tealluk etmektedir.» Son asır/arda 
Avrupa filozoflarını pek çok meşgul eden ruhun bedene 
taalluku meselesindeki muğlaklık, görülüyor ki; vaktiyle Ga
za/l'nin de dikkat-i nazarını çekmiş: Emir Aleminden olan 
ruhun, cismanllik alemine mensup bulunan taallukunu an
laşı/abilecek bir şekilde izah için, ruhiyyet ile cismiyyet 
ara'sında olan bir hayvanı ruhun aracılığını düşünmüştür. 
Ruhun vahdet ve basitliğin; ve ruhların bir tek elemandan 
ibaret olduğunu iddia eden Gazall, ruhların cesetlerinden 
ayrıldıklarından sonraki çoğalma ve değişmehalleri esba
bını şu suretle tasvir etmektedir. ({Cesetlerden ayrıldıktan 
so.nra ruhların hali nasıl olacak, rühlar ne suretle değişme 
ve çoğalma gösterirler? Yolunda bir soru sorulursa, ceva~ 
ben denilir ki, ruh bedene tealluk ettikten sonra ilim ve ce
hil, safilik ve bulamkhk iyi huy' ve kötü huy gibi bir takım 
vasıflar kazanmış olduğu için, birbirlerinden farkh ve deği
ışik olarak gayrllaşma sebebi olmadığı için cesetferden ev
vel basit ve vahid olan ruhun, cesetfere taallukundan sonra 
~vvelki haline muhalif olarakgayrılaşması bunda,n neş'et 
etmektedir .» 

, Gazall, şu ifadesiyle, ruhun hudusundan ne kasdeyle-
diğini daha harjz bir şekle sokmuştur. Ebu Hamid'e göre; 
,«ruh hadistir. Fakat bu hudus ruhun, nutfenin fitilinde yan
. ması -demektir. Ruhlar ceset/ere taalluktan evvel çokluk ve 
biribirine aykırı olmaktan berıdir. Cesetlere taalluktan son-

(5) Gazaıı, bütün hayvanlarda olduğu gibi, insanda da bir hayvanı 
ruh olduğunu kabul eylemiştir. Fakat, bu hayvanı ruh, insana mah
sCıs olmadığı gibi bölünmeyi de kabul eder, bölünebilir. insandaki 
şehvet ve gazabın menşe!, dış ve iç duyuların mebdel ve hayvanı 
ruhtur. . 

129 



ı-a ise bir takım vasıflar kazanmış olduğundan, bedenden ay
rıldıktan sonra bu vasıflar/a çoğa/ıp ve gayrı/aşmış olarak 
bakıdir. Fakat hakıkat halde; b.u çoğalma ve gayrı/aşma iti-
/~arl bir şey gibidir.» 

Gazaltnir biraz müphenı ve biribirine zıt gibi görünen 
şu fikir/erinin iyice an/aşılabilmesi için, güneş zıyası' ile 
çeşitli ya'!sımalar misalini hatırlamak gerekir. Bu misale 
göre: güneş ziyası her hangi bir yansıma mahalline çar
parsa onu ışıttığı ve o yere gör~ bir renk aldığı gibi, rOh da 
tesviye olunmuş her hangi bir nutfenin fitiline taalluk edin
ce, derhalonu canlandırmakta ve ona göre zahiri bir hüviy
,Yet almaktadır. Ziya, muhtelif cisimleri aydınlatmakla par
çalanmış ve bölünmüş sayı/madığı gibi, o cisimlere hCılül 

etmiş de sayılmaz. Diğer ta'birle ilahı bir nCır olan tek rOh, 
türlü bedenleri nurlandırmakla ne parçalanmış ve bÇ>lünmüş 
'ne de o ·bedenlere hOIOI etmiş olur. Güneşin ziyası türlü 
~yansıma alanlarında türlü tezahürler gösterdiği gibi, bir 
olan rOh da türlü bedenlerde türlü tecellilere mazhar 01-
.makta ve bu itibarla çoğalmakta ve gayrılaşmaktadır. Vü
cOd ve mahiyyeti itibariyle yaratılmış olmayan rOh, beden
Ierde zuhOr ve tecellisi itibariyle biribirinin gay~ı ve çoğal
mış, zamanla kayıtlı vebuna binaen yaratılmış yani sonra
dan olmuştur. Bedenlerden aynıışından sonra ise bakıdir. 

Gazall, tasavvufta ilk giriş merhalesi benliğin yok edil
mesi olduğunu iddia etmekle insanın şahsiyetini kabul et
,miştir. Fakat bu şahsiyeti rOha inhisar ettirmiş olduğundan, 
nazarında beden ancak bu şahsiyetin tasarrufuna mahsOs 
bir iklimden başka bir şey değildir. Gerç.i Gazall hayvanı 
rOh ile bedene bir kıymet vermiştir. Fakat hayvanı rOh.u id
r§k ile alakadar etmemek suretiyle tabiat.alanında bırakmış, 

. insan şahsiyetini ke.ndi kendine kaim olan asıl rOhtan iba
ret tanimıştır. 

ROhların bedenlerden ayrılmalarından sonra gayrılaş-
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mış ve çoklaşmış olarak bak, kalmalarını kabul eden Gaza/l 
«ihyaü'I.UIOm»unun ölümün~hakıkatı bahsinde : 

~ ~l:ı <:.1.)1 0 10.9 c _h.ı~ JL~ ~ <:\LL~ ü..,.Jl 0' ) 

« 4~~ ~L.? 4.1.. .. ...0. ~t ( ~L ı~..J Liu> 

«Ölümün manası, sadece halin -değişmesid2r. Amma ruh, 
bedenden aynıdıktan sonra ya azaba uğramış veya nimete 
ermiş olarak baki kalacaktır.» yolunda bir ibare ile Berzah 
alemini -kabul etmiş olduğunu anlatmıştır.(6) 

Gazall ikinci hayata dönüşün hem cismani ve hem ru
hanı olduğuna kaildir. Müşarünileyh cismanı dönüşü kabul 
etmekle felsefecilerden ayrılmış ~Iduğu gibi ruhani dönüşe 
taraftar olmakla da dönüşün cismaniliğine ~ai,l olan ilm-i 
kelail1 alimlerine muhalefet etmiştir. ikinci hayatıın oluş tar
zı hakkındaki izahatı ile de Fahreddın Razı ve emsali uJema 
ile vahdet~i vücüd taraftarı mutesavvıflardan ayrılmıştır. FiI
kakıkat Gazall'ye göre cismanı Iıaşr için ne yok olmuş şey
lerin geri verilmesi ne de küçük büyük parçaların toplan
ması nazariyel-erini isbata lüzum yoktur. EbO Hamıd, ruhun,. 

(6) Berzah : lugatta iki şeyarasındaki gergi demektir. Istılah mana
sında ise : mücerret manada alem i/e maddı cisimler alemi ara
sındaki Cılem manasında kullanılmaktadır. Aııame, berzahın, za
man, mekan ve hal ile aıakadar bulunduğunu zikrettikten sonra 
diyor I<i berzahın zamanı ölüm anıdır. Diri/iş gününe kadar devam 
eder. Mekanı ise : saıd ruhlar icin kabirden yüksek katlara, şokı 

ôlanlar icin. de alcak derecelere kadardır. Berzahın Iıali ise :_ 
ruhlardan ibarettir. Bedreddin Simavi'nin varidatındaki 'şu : «Be
denden ayrılan cevher, o surette yani cesette zahir olan mevcut
tur. Bu cevher suretin bozulması ile fesada uğramaz. Belki suret 
ona göre tebeddül eder. Cevher bak/dir. Ve kendisine bir suret 
ıazımdır. Çünki suretsiz cevherin taayyünü olmaz» ifadesiyle ölü
mün akcıbinde berzahta ruh icin inlıi/aı eden, bedenden başka 

bir beden tesviye olunacağını anlatmak istemiştir. «Fususu'I-Hi
kem'de» Muhyıddın ibni Arabı'nin de bunu te'yid eden sözleri 
vardır. Fakat Gazall'nin eserlerinde barzah halini bu şekilde an
ladığını andırır oir şey görülmüyor. 
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bedene gönderiliş zamanında halk olunacak, her hangi bir 
bedene taallukunu cismanı haşr için yeterli görmektedir. 
«TehiHütiiı'l-felasife»sinde 'hükemanın cism~n/ haşri inkar 
etmeleri sebeplerini açıklarken, 'onların rOhun bedenegeri 
gelmesi husOsundaki ihtimalleri üçe hasrettiklerini bu sO
retle beyan ediyor: «ROhların bedenlere geri gelmesi üç 
ihtimalden dışta kalmaz. Ya bazı kelamcıların sahip olduğu 
gibi deniliı- ki : insan bedenden ibarettir. Hayat da bir araz 
olup bedenle kaimdir. Kendi 'kendine kaim ve cisimde ted
bil' ve tasarruf eden bir nefsanı varlığı ve vücOdu yoktur. 
Ölümün manası hayatın kesilmesi demektir. Hayatın kesil
mesi ile hem hayat ve hem beden yok olur. ikinci hayatın 
manası ise, Cenab-ı Hakk'ın, yok olan o beden ve hayatı 

iadesi demektir. Yahut denilir ki : Beden maddesi toprak 
olarak bakı kalır. ikinci hayat ise, bu maddenin toplanma
sı ile adem şeklinde terk/bi ve onda hayatın yaratılması 

demek olur. Yahut da denilir ki : Nefis vardır ve ölümden 
sonra bakı kalır. Buna binaen diriliş zamanında parçaları 

aynı ile cemedilecek olan evvelki beden.e geri verilecek
tir. 

Diğer ihtimalolarak da denilebilir ki : ((Nefis, evvelki 
bedenin parçalarından veya başka başkalardan teşekkül 

.eden bir bedene red ve geri gelecektir. Bu nefis, evvelki 
nefis olduğundan, bu insan da evvelki insandır. Çünki in
san madde. ile değil nefis ile insandır. Buna binaen maddeye 
itibar yoktur.); 

-Gaza/J, hükemanın şu ihtimalin üçünü de iptal için ile
ri .gürdükleri delilleri zikir ettikten ve bunları çürüttükten 
sonra hükemaya hitabederek; kendisinin üçüncü ihtimale 
taraftar olduğunu şu suretle anlatıyor : 

({Son kısmı ihtiyar edenleri yani ne:fsin ölümden son
ra baki ve kendi kendine kaaim bir cevher olmasını benim-
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siyenleri niçin hatalı sayıy~orsunuz? Bu şer'a muhalif deği/
dir. Belki: 

y y 

.U_~ s. '-:ı:->I ~ b/yı illI J.ı.-! ...... c.? L~ ~.u1 ~ ':1J ) 

( 0.,....:.1j~ ~J 

«Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayımz. Belki .onlar 
hayatta olup, Rablarmm yanmda rızıklamy,orlar» ayetiyle 

( t?.rJI ~ ıll~ ~;.~ .;+..b J.o1..t> ,.j ~4aJJ CIJ.) i ) 
hadisi ve ruhların sadakaları ve hayırları vemünker {(iyi 
kişilerin ruhları arşın altmda yeşil bir kuşun kursağmda ası
hdır.» ve nekir kaldığına ve ölümden sonra dirilip bir yerde 
toplanacağına ve beden haşredileceğine delalet etmekte
dir(7) . 

Cesetlerin haşri ise, nefsin bir bedene red ve geri gel
mesi ile mümkündür. O beden ister evvelki bedenin mad
desinden olsun, isterse başka bir maddeden meydana gel
sin. Hatta isterse yeniden icad olunan bir maddeden teşek
kül etmiş bulunsun. Bunda bir mahzur yoktur. Çünki insan 
bedeni ile değil ancak nefsi ile insandır. Bedenin parçaları 
küçüklükten itibaren zayiflama, yağlanma ve besin değişik
liği ile değiştiği ve mızaç çeşitlendiği 'halde o insan yine 
aynı insandır. Yani nefis asla tebeddüle maruz klamamak
tadır. Haşır bir takdirdir. Bu da nefsin her hangi bir be
dene red ve geri gelmesi ile mümkündür. Çünki' beden nef-

(7) Gerek «m6vôfık» şerhinde ve gerek Hocazadenin «Tehôfi.ibünde 
açıklandığı gibi Meaad (öldQkten sonra ruhların bedenlerine geri 
dönmesi) meselesindeki çeşitli sözler şu beş düşünce üzerinde 
dönmektedir: 
1 - (Meaad) sadece cismanldir. 
2 - (Meaad) sadece ruhanıdir. 

3 - (Meaad) hem cisnıanı ve lıem de ruhonıdir. 
4 - (Meaad) ne cismônı, nede ruhanı haşir yoktur. 
5 ~ Bu mesele hakkında hiç bir şey denilemez. 
«Mevôk,f'ın» tasvirine göre, birinci fikir, nefsi nôtıkayı (ruhu) nef: 



sin maddı a/emleri ve lezzetleri ile şereflenmesi ve yücel
mesi için bayağı bir alenir. Bu alet bulunmadığı zaman, 
nefs için bu yaşayış ve yükselişi pek güçtür. Haşırde ev
velkinin misli bir bedene geri 'gelmekle bu hayat ve yükse
liş vukO bulabilir. Şu halde nefsin bır bedene reddi ve geri 
gelmesi ile haşir tahakkuk etmiş olur. Nefislerin namüte
nahl ve maddelerin nihayetli olmasına dayanarak haşrin im
kansız olduğu hakkındaki iddianız da asılsızdı·r. Çünki bu 
iddia alemin kıdemi ve rOhların devamlı bir surette birbi
rini takip 'etmesi nazariyyesine dayanmaktadır. Halbuki ale
min kıdemine inanmıyanlara göre bedenden ayrılan, nefis-

,ler nihayet/idir. Ve mevcudmadde/erden fazla değildir. Çok 
olduğu kabul edilse bile Cenab-ı Hak yeniden madde yarat
mıya kaadirdir. Bunu inkar etmek AI/ah'ın varetme kudre
tini inkar demektir. Halbuki alemin varolması meselesinde 
inkar nazariyyesi ibtal edilmiştir. Haşrın bu suretle vaki' 
placağına tenasGh (ruhun zaman zaman arka arkaya çeşitli 

yeden kelômcıların çoğunun reyidir. ikincisi ilôhiyyatçı felsefeci
lerin, üçüncüsü : Gazô/l, Hallmı, Rôgıp, EbO Zeydi Debbus/ ve 
emsôli büyükleri n fikirleri; dördüncüsü eski tabiatçıların reyleri
dir. Beşincisine gelince o da eski Yunan tabıplerinden «Calinos»a 
isnôdedilmektedir. «Şerh-i Mevôkıf»da bu çeşitli reylerden bahse
dilirken «Meôd»ın, yalnız cismônı olacağı mütôlôası nefs-i nôtıkayı 
nefyeden J çoğu kelômcılara isnôdedilmiştir. «Böbü'l-Meftiihi ii 
Mo'rifei'j Ahvôl'ir-Rüh» yazarı «Şeyh Abdul-Hedı» meôd meselesi
ni incelerken Mevôkıt'ın bu ibôresini açıklamaktadır. 

«Şeyh Abdül Hedi'nin u:Sa'deddıne istinôden kelômcılar ço
ğunluğunun, meôd, yalnız cismônıdir, sözlerinden maksatları ne 
olduğunu açıkIıyon ifadesi, önemi hôizdir. Çünki çoğu eserlerde' 
kelômcılar topluluğunun şu sözlerinin zôhirine hamledildiği görü
lüyor. Halbuki ruhsuz olduğu takdirde, cansızlardan hiç bir farkı 
olmıyan cesedin iôdesi ile meôaddan kasdolunan gôye temin edil
miş olam!yacağımeydandadır. Şu halde denilebilir ki keıamcılar, 

cesetler iôde edildigi takdirde ruhların da iôdesi zaıruri ve lôzım 
olmasına binôen haşır yalnız cismônı olacaktır demekle yetinmiş, 
rCıhların iôdesi sözünü ayrıca söylemiye lü2:um görmemişlerdir. 
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. bedenlere ve vücOdlara gU~mesi) adını vermenizin de öne
'111 i yoktur. Çünki isimlerde niza yoktur. Şeriatta varit olan 
pir şeyi; isterse ismi tenasüh .olsun; tasdıketmek gerek
tir. Biz bu alemde tenasuhun olacağını inkar ediyoruz. Yok
sa ister tenasüh denilsin, ister başka bir ad verilsin diril
meyi inkar etmiyoruz. (Tehafütten) 

Şu tafsilat pek güzel gösteriyor ki, Gazall nazarında 

«mead» kendi kendi ile kaim bir cevher o.lan ruhların ulu 
orta evvelki bedenlerin misli birer bedene dönmeleri de
ınektir. Gazall; bu suretle kelamcılar ile Fahredd-i Razi ve 
emsali zatlara yöneltilen itirazlardan kendisini kurtarmıya 

. çalışıyor. Büyük Gazall, rOhların, bedenden evvel her hangi 
bir yerde vücudunu ve onların sonradan ve hariçten bede
ne geldiğini kabul etmiyor. Ancak onun, kendisinde bulu
nan bir kuvvet ve hassa ile itidale gelerek rOhu kabul ede
çek kabiliyyet ve isti'dat kazanan nutfede ilahi cOdun fey
ziyle hadis olan manevı bir cevher sayıyor ki, o zaman için 
hiç bir ilmı ve fennı tahlile imk§n olmadan, Büyük imam'ın 
ruhu bu kadar derin ve esaslı görüşü cidden değerli ve 
öğündürücüdür. 

Bu görüş; atom devrine girmiş olan çağımızın «meni» 
damlası içindeki milyonlarca canlı huveyneden birinin dişi 

yumurtasını delip içine girmekle - Henüz mahiyyetl biIin
miyen ilkah - aşl'lanma hadisesinden sonra cenınin teşek
,tesbite tam uygun ve onun kapalı fakat doğru bir ifadesi 
değil midir? 
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