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imdi burada bedenlerinden ayrılıp hangi duruma gireceklerine ilişkin
olarak insânî nefslerin durumlarını ortaya koyacağız. (Bunun üzerine),
bilmen gerekir ki diriliş (meâd) konusu şeriat tarafından kabul edilmiş

bir olgudur. Ve onun ispatı da ancak şeriat yoluyla ve nübüvvet haberinin
tasdikiyle gerçekleşir. Ve meâd, diriliş sırasında beden içindir(bedenle ger-
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ÖÖZZEETT  İbn Sina, Kur’an’ın insani nefslerin bedenleri ile dirilişini net biçimde ortaya koyduğunu be-
lirtir. İbn Sina ilahi filozofların bedeni mutluluğu kabul ettiklerini ama buna pek de iltifat etme-
diklerini söyler. Yani onların görüşlerince ruhsal mutluluğun gerçekleşeceği çok daha fazla
savunulmaktadır. Buradan da filozoflar için ruhsal dirilişin daha çok kabul edildiğini çıkarsayabi-
liriz. Mutluluğun ve mutsuzluğun insani nefsler için iki farklı olgu olduğuna dikkat çeken İbn Sina,
bu durumlara dair net tanımlar içerisinde bulunur ; iyiliği ve kötülüğü bu bağlamda analiz eder.
Mutluluğu ve mutsuzluğu bir idrak durumu olarak kabul eden İbn Sînâ, epistemoloji konusunda
temel yaklaşımlar içerisinde bulunur. İnsanın idrak seviyesinin somuttan soyuta ve soyuttan so-
muta nasıl gerçekleştiğini hikemi bir dille izah eder. Bu açıklamalarda Yeni-Platoncu nazariyenin
etkileri, görülmektedir. Lezzet ve elemin tariflerinde Aristocu geleneğe bağlı olan İbn Sina, lezzeti,
kemal, elemi noksanlık kavramı ile açıklar. Ahlakın temeline huyu koyan filozofumuz, huyu, ken-
diliğinden zorlanmaya dayanmaksızın gerçekleşen fiili durumlar olarak değerlendirir. 
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AABBSS  TTRRAACCTT  Ibn Sînâ expresses that Qur?an declares clearly the resurrection of the human souls
with their bodies. Ibn Sînâ mentions also that the theosophic philosophers accept the physical hap-
piness, but don?t tend to it too much. That is, it is advocated excesivelly by their thought that the
psychological happiness will actualize. İndicating that the happiness and unhappiness are two dif-
ferent phenomena, Ibn Sînâ clearly defines about these situations and analyzes the goodness and the
badness in this context. Accepting that the happiness and unhappiness are the different situations
of consciousness, Ibn Sînâ displays the basic approaches about the epistemology. He explains with
the wise language how the consciousness level of human knowledge actualizes from the concrete
to the discrete and from the discrete to the concrete. The influences of Neo-Platonic theory are
seen in these explanations. Depending on Aristotelian tradition in the definitions of the taste and
the pain, Ibn Sînâ explains the taste with the concept of ripeness and the pain with the concept of
deficiency. Ibn Sînâ, putting the character in the basis of the ethics, evaluates the character as the
actual situations that actualize without being compulsion, automatically.
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çekleşir). Bedenin iyi halleri ve kötü halleri, bilme-
ne ihtiyaç duymayacağın kadar bilinir durumlardır.
Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’nın
bize getirdiği hak şeriat beden cihetinden olacak
olan bedbahtlığın (şekâvetin) ve mutluluğun duru-
munu ortaya koymuştur. Ve bu durumdan bir kısmı
da burhânî kıyas ve akılla idrâk edilebilecek bir ol-
gudur. Ve onu nübüvvet doğrulamaktadır. O da
şudur ki (daha sonra) açıklayacağımız nedenlerden
ötürü, şu an için vehimlerimiz onları tasavvur et-
mede her ne kadar yetersiz kalsalar da şekâvet ve
saadet nefsler için olan ölçütler aracılığıyla sabitle-
nen iki sabit olgudur.

İlâhî filozofların, saadetin gerçekleşeceğine
ilişkin tercihi, bedeni saadetin gerçekleşeceğine
ilişkin olan tercihinden daha büyüktür. Bilakis
onlar, bedeni saadetin gerçekleşeceğini ifade etse-
ler de, sanki buna pek iltifat etmiyorlarmış gibi du-
rurlar. Pek yakında açıklayacağımız üzere ilâhî
filozoflar, bedenî saadete, ilk hakka yakın olan saa-
detin yanında pek önem vermezler. Şimdi bu saa-
det ve ona zıt olan şekâvetin durumunu bilelim.
Çünkü bedenî (saadet yahut şekâvetin) durumuna
dair tartışma, şeriatta sona erdirilmiştir (çözüme
bağlanmıştır). 

(Bunun üzerine deriz ki),  bilmen gerekir ki her
nefsânî kuvvet için kendisine hâs olan bir lezzet ve
hayır ve (yine) kendisine has olan bir kötülük ve acı
vardır. Onun örneği ise şöyledir: Şehvetin lezzetinin
ve onun hayrının beş (şey)e uygun, hissedilir bir
keyfiyet olarak o şehevi güce iletmesi olgusudur.
Kızgınlığın lezzeti galibiyettir; vehmin lezzeti bek-
lentidir. Hafızada tutmanın lezzeti geçmişte olmuş
olayları hatırlamaktır; o ikisinden her birinin acısı
ise ona zıt olan şeyin gerçekleşmesidir. Ortaklık ba-
kımından tür olarak onun (şehvetin, şehevî gücün)
tamamı, ona uygun ve muvafık olanı idrak etmenin
kendine has lezzet ve hayr olduğu konusunda müş-
terektir. Zat ve hakikat bakımından şehevî güçten
her birine muvafık olan şey, kendine kıyasla, bi’l-
fiil olgunluk olan olgunluğu elde etmektir, ki asıl
olan da budur. Yine bu kuvvetler, bu manalar bakı-
mından müşterek olsalar da gerçekte mertebeleri
(birbirinden) farklıdır; ki o şehevî kuvvetten her bi-
rine münasip olanın kemâli daha tam ve daha fazi-
letlidir, daha çoktur, daha devamlıdır, daha

ulaştırıcıdır, daha çok elde edicidir; nefsinde, fiil ba-
kımından daha olgun ve daha faziletlidir ve (yine)
nefsinde idrak bakımından daha güçlüdür. Lezzet,
şüphesiz, o kemale daha çok ulaştırıcıdır ve onu sağ-
layıcıdır ve asıl olan da budur. Bazen, fiile çıkış bir
tür kemâl içerisinde olur; şöyle ki bu durum bir va-
kıadır, bir tadı vardır; hasıl olmadıkça tat ile farkına
varılmaz, keyfiyeti tasavvur edilmez; tıpkı cinsel
yönden iktidarsız olanın durumunda olduğu gibi,
farkına varılmadıkça da ona ilişkin bir özlem du-
yulmaz ve ona doğru bir arzulama olmaz. Çünkü,
cinsel ilişkide bir lezzetin olduğunun doğruluğu
onaylanmıştır. Fakat (iktidarsız olan) o kimse cinsel
ilişkiye iştah duymuyor, ona doğru bir özlem çek-
miyor. İştah duymak, özlemini çekmek cinsel iliş-
kiye mahsus iki durumdur; daha doğrusu, başka bir
şehvettir. (Tıpkı, onunla alakalı bir idrakin hasıl ol-
ması yönünden deneme yapan kimsenin, dölü ol-
masa da iştah duyması gibi). 

Toparlayacak olursak, (iktidarsız olan) o kimse
cinselliği tahayyül etmez. Güzel suretler karşısında
körün ve düzenli nağmeler karşısında sağırın du-
rumu da böyledir. Bundan dolayı akleden kimse-
nin, her lezzetin, tıpkı (lezzeti) karnında ve cinsel
uzvunda (arayan) eşek misalinde olduğu (gibi bu
şekliyle) düşünmemesi gerekir. Alemlerin Rab-
bi’nin katına yaklaştıran ilk ilkeler (yukarıda ifade
edilen bu tür) lezzet ve neşeden ârîdir. Aziz ve celil
olan Alemlerin Rabbi için saltanatında, kendisine
ait olan olan güzellik niteliğinde sonsuz kuvvetinde
fazilet, şeref ve iyilik gayesine ilişkin bir durum
yoktur; lezzet diye isimlendirilmesinden onu ten-
zîh ederiz. Eşek ve hayvanların hepsi için tatlı ve
iyi bir durum vardır. Tam tersine yüce ilkelere ait
olan için bu bayağılığa nisbet nasıl olursa olsun,
fakat, biz bunu tahayyül ediyoruz ve müşahede
ediyoruz; bunu hissetmekle değil bilakis kıyasla bi-
liriz. Durumumuz, iyiliğini bildiği halde melodisel
lezzeti hayal etmeyen ve önünde kesinlikle hiç ses
işitmeyen sağırın durumu gibidir; ve asıl olanda
budur. Ve yine kemâl, uygun iş, elde edici kuvvete
kolay gelir. Orada, nefs için bir engel ve onu alıko-
yan bir şey vardır. Bu durumda nefs, onu (engel
olan şeyi) kerih görür ve onun zıddını ona tercih
eder; tıpkı hastaların bazısının tatlı yiyeceği kerih
görüp, bizzat istenmeyen tiksinti verici yiyeceklere
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istek duymaları gibi. Bazen bir istemezlik durumu
olmasa da fakat o şeyden lezzet alma isteğinin yok-
luğu söz konusu olabilir; tıpkı korkan kimsenin
zafer ve lezzeti her ne kadar o ikisinin şuuruna va-
ramasa da ve onlardan bir lezzet alamasa da bul-
ması gibi; ve asıl olanda budur. Ve yine elde edici
kuvvet kendi kemalinin zıddını ister ve o nefs, safra
kesesi ile ilgili durumda olduğu gibi engel ortadan
kalkıp ondan (kemalinin zıddından) acı duyuncaya
kadar ve mizacına dönünceye kadar  (kemalinin
zıddını) hissetmez ve ondan nefret etmez. Bazen o
kimse, mizacı iyi olup, azaları şifa buluncaya kadar
bir zaman süresince bir şey hissetmez ve ondan
sonra kendisine arız olan halden nefret duymaya
başlar. Aynı şekilde gıdaya ihtiyaç duymayan hay-
van (kendi mizacıyla) en iyi uyuşan bir şey olma-
sına rağmen onu istemez. Bu durum uzun bir süre
devam eder. Engel ortadan kalkınca, o hayvan, ta-
biatında gerekli olan durum neyse ona geri döner.
Gıdaya ilişkin olan şehveti ve açlığı öyle şiddetlenir
ki nerdeyse artık ona sabredemez olur ve onun
yokluğunda (sanki) helak olur. Bazen, Zemherir
ayının üşütmesi ve ateşin yakması gibi, büyük acı-
nın sebebi olur. Ancak his bulaşıcı hastalıklıdır.
Âfet ortadan kalkıncaya kadar beden ondan acı
duymaz. İşte o vakit beden büyük acıyı hisseder.
Bu asıllar tayin edildiği vakit, şimdi bizim, işaret et-
tiğimiz amaca dönmemiz gerekir.

(Ve diyoruz ki), kendine hâs bir kemâli olan
nefs-i natıka âlim, aklî, kendisinde bütünün sûreti
ve bütündeki akledilir nizam ve bütünde  akmakta
olan hayır görünmektedir; (nefs-i-natıka), bütünün
ilkesinden başlayarak şerif olan cevherlere, (ora-
dan) mutlak rûhânî cevherlere, sonra bedenlerle
bir tür ilişki içerisinde olan müteallik ruhânî cev-
herlere, sonra hey’etleri ve kuvvetleriyle birlikte
olan ulvî cisimlere varmaktadır. Sonra nefs-i natıka
bu şekilde, varlığın tamamının hey’etini kendinde
gerçekleştirinceye kadar devam eder. Sonra nefs-i
natıka alim, akledilir ve mevcut alemin tamamına
denk olana, mutlak güzel, mutlak iyilik ve hakk
cemal olanı müşahede edici olana, onunla ittihad
edici olana, onun misaliyle ve hey’etiyle nakışlan-
mış olana, ona dahil ve onun cevherinden olana dö-
nüşmektedir. Bu, diğer kuvvetler için olan
kendilerine aşık olunan kemaller ile kıyas edildiği

vakit, bu kemallerle beraber, o hak cemalin, bu ke-
mallerden daha tam, daha faziletli olduğunu, onla-
rın, bu hak cemâle, kesret, tamamlılık ve fazilet
bakımından ve zikrettiğimiz idrâk edilenlerin lez-
zetlerinin farklılık gösterdiği diğer şeyler bakımın-
dan hiçbir biçimde bir nispetin olmadığını
söylemenin kötü olduğu mertebede var olmakta-
dır. Sürekliliğe gelince, ebedi süreklilik, değişen ve
fesada uğrayan süreklilik ile nasıl kıyas edilir? Ulaş-
manın şiddetine gelince bir ayrılma olmaksızın, bir
ayniyet durumundaymış gibi oluncaya kadar onu
takip eden cevherin içine nüfuz edene kıyasla, ulaş-
ması yüzeylerin karşılaşmasıyla olan (şeyin) du-
rumu nasıl olur? Çünkü akl, makûl, âkıl tek bir
şeydir yahut tek (bir şey)e yakındır. Kendi nefsinde
idrak edilenin daha tam olmasına gelince bu gizli
kalmayan bir durumdur. İdrak bakımından daha
şiddetli olana gelince, onu, yine, daha düşüğüyle
tanımlayacağın bir durumdur ki, açıklamasının
daha önce geçtiğini hatırla. Nefs-i nâtıka, idrâk edi-
leni, manasına ancak arazî yolla dahil olan ek du-
rumlardan tecrit etme ve uzaklaştırma bakımından
daha şiddetli bir biçimde, birçok idrâk edilene sa-
hiptir. İdrâk eden için, idrâk edilenin batınına ve
zâhirine ilgilenme (nüfuz ederek anlama vardır). 

Aksine, bu idrâk, şu idrâk ile nasıl kıyas edilir;
veya, bu lezzet, hissî hayvânî ve gazabî lezzetle nasıl
kıyas edilir ? Fakat, biz, alemimizde, bedenimizde
ve rezaletlere batmamızda, asıl olan şeylerden daha
önce ifade ettiklerimizden bazısında kendisine işa-
ret ettiğimiz gibi, sebeplerinden bir şey biz de or-
taya çıktığında bu lezzeti hissetmiyoruz. Bundan
dolayı, onları talep etmiyoruz, onları arzulamıyo-
ruz. Şehvet, gazap ve bu ikisinin kardeşlerinin ke-
mendini boyunlarımızdan çıkartıp ve bu lezzetten
bir şeye vakıf olmamız halinde, o vakit, özelliklede
problemlerin çözülmesinde ve nefis taleplerini an-
lamaya çalışması sırasında bu lezzetten eksik ve
zayıf bir hayali hayal ederiz. Buna ilişkin lezzet
duymamızın ötekine ilişkin lezzet duymamıza nis-
peti, lezzetli, zevk veren şeylerin kokularını burna
çekmekle hasıl olan hissî lezzet almanın, o lezzetli
ve zevk veren şeylerin tadına bakmakla hasıl olan
lezzet almaya ilişkin nispeti gibidir; daha doğrusu,
bundan sınırsız bir biçimde daha uzak. Bilirsin ki,
bir şeyi zor, derin biçimde düşündüğünde o şey seni
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ilgilendirir; senin üzerine bir şehvet arız olup iki
taraf arasında (birine ilişkin) tercih yapma duru-
munda olduğun zaman, kerim nefs sahibi isen, şeh-
veti önemsemezsin. Körleşen nefisler de aynı
şekilde karşıt şehvetleri terk eder ve kusur ortaya
çıkma, utanma, ayıplama, galip gelmeye ilişkin şevk
sebebiyle ağır elemlerin ve cezaların etkisi altına gi-
rerler. Bunların hepside aklî durumlardır. Onların
bazısı, tabîî tesir edicilere tercih edilir ve onlar uğ-
runa, tabîî kerih görülmüş şeylere sabredilir.

Bundan dolayı, buradan da biliniyor ki, aklî
gayeler, nefislere, eşyanın zemmedilmiş durumla-
rından daha keremli gelmektedir. Ancak, nasıl olu-
yor da, yüce, asil işlerde, âdî nefisler hayır ve
şerden hor görülmüş şeylerin (kendisine) eklendiği
şeyi hissediyor da, mazeretli durumlardan söylen-
diği için, asil işlerin kendisine eklendiği şeyi his-
setmiyor. Bedenlerden ayrıldığımız zaman ki
duruma gelince, bizden olan nefs, bedende olduğu
halde ma’şukunun  kemâli için uyanık durumda-
dır; (ama) nefs, o kemâli elde edemez ve nefs tabiatı
itibariyle o kemale istek duyucudur. Çünkü bi’l-fiil
olarak onun mevcut olduğunu akletmektedir.
Ancak söylediğimiz gibi bedenle olan meşguliyeti
ona, zatını ve maşukunu unutturmuştur. Ve tıpkı
(hastalık sırasında) bozulup ortadan kalkanın ye-
rine geçecek olana olan haceti, hastalığın unuttur-
ması gibi ve tıpkı hastalığın, tatlıdan zevk almayı
ona iştah duymayı unutturması gibi, şehvetin, ha-
kikatte kerih görülmüş şeylere hastayı meylettir-
mesi gibi, o nefs için, o vakit, yokluğu sırasında
meydana gelecek elemden, varlığını gerekli gördü-
ğümüz lezzetten ârız olanın dengi bir şey ortaya
çıkar. Ve biz de onun derecesinin büyüklüğüne işa-
ret ettik. Bundan dolayı, bu, ateşin birleşmeyi ayır-
masının, dağıtmasının ve Zemherîr’in mizacı
değiştirmesinin kendisine denk olmadığı cezâ ve
şekâvettir. O vakit bizim durumumuz, daha önce
kendisine işaret ettiğimiz uyuşmuş kimsenin du-
rumu yahut ateşin veya Zemherîr’in kendisinde iş
gördüğü (bedenin durumunu bozduğu) kimsenin
durumu gibi olur. Öyle ki, örtücü madde, hissin yü-
zünü, kendisi vasıtasıyla olacak olan şuurdan me-
netmiştir ve bu durumda da artık acı çekmez. Sonra
engelin ortadan kalması ortaya çıkar ki (bu du-
rumda da), azim belayı şuur eder. Aklî güç, nefs ba-

kımından kemalin en üst sınırına vardığında, o
kemâl, bu gücü sağlamlaştırır. Nefs, ulaşacağı, tam
bir olgunlaşmayı tamamlamak için bedenden ay-
rıldığı zaman, o nefsin benzeri, çok lezzetli yiyece-
ğin tadına bakan ve çok arzulanan hale dönen,
(fakat) onun bilincine varamayan uyuşmuş kimse-
nin durumu gibidir. Bu uyuşukluk ondan uzaklaş-
tığında, hemen o büyük lezzetin bilincine varır. Bu
lezzet, hiçbir biçimde, hayvânî, hissî lezzet cinsin-
den değildir; bilakis, salt, canlı, cevherler için olan
iyi durumu oluşturan lezzet cinsindendir. O da
bütün lezzetlerden daha yücedir ve daha şereflidir.
İşte o saadettir, bu bedbahtlıktır. Bu bedbahtlık,
eksik olanlardan her birisi için olmaz; bilakis aklî
gücü, onun kemâline kavuşup, elde etmesine teş-
vik için kazanan kimseler için bu bedbahtlık olur.
O kimselere nefsin durumundan, kemâlin mahiye-
tini idrâk etmenin bilinmeyeni, bilinenden kazan-
mak ve bi’l-fiil olgunlaşma ile olduğu açık
olduğunda işte durum böyledir. Kemalin mahiye-
tini idrak etmek, nefste ve diğer kuvvetlerde de ilk
yaratılış itibariyle yoktur; bilakis, kuvvetlerin ço-
ğunluğunu kemâlleri ile birlikte bilincine varmakla
gerçekleşir ki (işte bu kemâlin mahiyetini idrâk
etmek) ancak, sebeplerden sonra ortaya çıkar.

Salt, saf olan kuvvetlere ve nefislere gelince,
onlar sanki bu şevki elde etmeyen, vaz’ edilmiş he-
yûlâ gibidirler. Çünkü, bu şevk, bildiğin üzere, orta
terimler vasıtasıyla kendilerini bildiği o işlerin bil-
gisini burada kazandığını nefsânî kuvvetlere gös-
terdiği zaman, (o şevk) ortaya çıkar ve nefsin
cevherinde yerleşir. Bundan öncesine gelince bu
durum söz konusu olmaz. Çünkü şevk görüşe tabi-
dir. Bu görüş, nefs için ilk (olan şey) değildir; bila-
kis, kazanılmış bir görüştür. İşte onlar bu görüşü
kazandıkları zaman nefs için bu şevk zorunlu hale
gelmiş olur. Eğer, nefsin (bedenden) ayrılmasından
sonra tam olmaya ilişkin yetkinliğe ulaşması du-
rumu nefsle beraberken hasıl olmuyorsa  ve (o
halde iken de), nefs (bedenden) ayrılırsa, nefs ebedî
acıdan olan bu tür içerisinde ortaya çıkmış olur.
Çünkü ilmî melekelerin ilkleri, ancak, beden ile ka-
zanılır ama artık zamanı geçti.1 Bu kimseler ya in-

1 Yani bu olgunluğu elde edemeyen insanlar için artık yapabilecek bir şey yok;
onlar, maalesef, fırsatı karçırdılar. Artık halk arasında “Ay bacayı geçti ” sözü
bu kimseler için çok yerinde  bir sözdür.
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sânî kemâlî kazanmaya gayret gösterme konusunda
yetersiz kimselerdir ya da inatçı, inkarcı, hakikî gö-
rüşlere zıt, fasit görüşlere taasubla inanan kimse-
lerdir. İnkarcılar, kemâle zıt durumları
kazanmalarından ötürü daha kötü bir durum içeri-
sindedirler. Gerekli olacak şey acaba nedir ki, in-
sanoğlu, ma’kûlâtı düşünmekle bir şey hasıl olsun
ve ta ki onun sayesinde de, benzerinde bu şekâve-
tin ortaya çıktığı sınırı aşsın ve o sınırı aşmak ve
geçmekle de bu saadeti umsun. Onu ancak yaklaşık
bir biçimde tayin etmem benim için mümkündür.
Bunun, insanın, ayrık ilkeleri hakîkî bir tasavvurla
tasavvur etmesi şeklinde olduğunu düşünüyorum.
Ve (yine), onları varlıklarına ilişkin, kendi katında
bulunan burhân ile yakînî bir biçimde tasdik et-
mesi şeklinde olduğunu düşünüyorum. (Yine)
bunun, o insanın, sınırsız cüzilerin dışında küllî ha-
reketlerde ortaya çıkan işlere ait olan gâî illetleri
bilmesi şeklinde olduğunu düşünüyorum. O insa-
nın katında bütünün hey’eti, cüzlerin birinin di-
ğerlerine nispetleri ve ilk mebdeden başlayarak
tertipte vaki olan mevcutların en zirvesine kadar
olan nizâm kararlaştırılır. O insan inayeti ve keyfi-
yetini düşünür. Kendisine has olan vücut şeklin-
deki bütüne ve kendisine has birliğe ait
mütekaddim zât’ın, hiçbir biçimde kendisine de-
ğişmenin ve çokluğun ilişmemesine kadar nasıl bi-
lindiği tahakkuk eder ve (yine) o zata, mevcutların
nispetinin nasıl terettüb ettiği tahakkuk eder.
Sonra, bakan kimse basîret yönünden bir artışa
sahip olsa, aynı şekilde saadete ilişkin olarak da is-
ti’dat bakımından bir artışa sahip olur. Sanki, o
insan, bu âlem ve onun ilgilerinden ancak o alemle
(mutluluk alemiyle) beraber olan alakayı güçlü tut-
makla (kurtuluşa ermiş) uzaklaşmış kimse gibi olur.
Oraya ilişkin  o insanda bir şevk ve tamamen ar-
kada bıraktıklarına ilgiyi, iltifatı ondan kesen, or-
tadan kaldıran şeye ilişkin bir aşk hasıl olur.2

(Diyoruz ki), yine, bu hakîkî saadet ancak
nefsten  olan ameli cüz’ün  ıslahı ile tamam olur.
Bundan dolayı bir mukaddime sunuyoruz. Daha
önce geçmiş olduğu yerde zikrettiğimiz gibi (diyo-
ruz ki); huy (ahlak), görüşün, fikrin öne geçmesi ol-

maksızın,3 kolaylıkla, bir tür fiillerin, nefsten ken-
disi vasıtasıyla sâdır olduğu bir melekedir. Ahlak
kitaplarında, (kişi), iki zıt huy arasında orta hali iş-
levsel hale geçirmekle emrolunmuştur; (yoksa) orta
halin (gerektirdiği) fiileri yapmakla emrolunma-
mıştır. Daha doğrusu, (kişi), orta hali (sağlayan)
melekeyi kazanmakla emrolunmuştur. Orta hali
sağlayan meleke, sanki, hem nâtık kuvvet  ve hem
de hayvânî kuvvetler için mevcuttur.

Hayvânî güce gelince onda edilgenlik ve itaat
etme hey’eti oluşur. Nâtık kuvvete gelince onda
hüküm altına alma hey’eti hasıl olur. Aynı şekilde,
ifrât ve tefrît melekesi hem nâtık kuvvet için hem
de hayvânî kuvvetler için mevcuttur. Velakin, bu,
nisbetin aksi iledir. Bilinir ki ifrâtın ve tefrîtin her
ikiside hayvânî kuvvetlerin gerektirmiş olduğu iki
durumdur. Hayvânî kuvvet güçlenip, kendisinde
hükmetme melekesi hasıl olunca, natık kuvvette
itaat etme hey’eti ortaya çıkar. Edilgenlik eseri,
nefs-i nâtıkada  kökleşir ve  nefs-i natıkanın be-
denle birlikte olan alakası güçlü ve ona olan yöne-
limi şiddetli bir hale gelir.

Orta hal (de olmayı sağlayan) melekeye ge-
lince ondan kastedilen, itaat gösterme durumların-
dan kurtulma ve nefs-i natıkanın uzak olma ve
hükmetme durumunu devam ettirmekle beraber
yaratılışı üzere kalmasıdır. Bu cevherine zıt bir
durum değildir; onun beden yönüne dönmesi du-
rumu (da) değildir; tam tersine, nefs cevherinin be-
denden yüz çevirmesi durumudur. Orta olma hali
nefsin cevherinden (iki zıt yaratılış) taraflarını de-
vamlı surette ortadan kaldırır.

Sonra nefsin cevherini beden örter, kaplar onu
eğlendirir, oyalar; ve kendisine has olan şevki (elde
etmekten), kendisine has olan kelâmı taleb etmek-
ten, kendisi için hasıl olacak kemal lezzetinin şuu-
runa varmaktan ve kendisinden vazgeçmesi
gereken noksanlığın eleminin şuuruna varmaktan
beden, nefis cevherini, gaflete düşürür. Bu nefsin
beden içerisinde mühürlenmiş bir halde ve onun
içerisine daldırılmış bir halde olması dolayısıyla
değil, velakin bedenle nefis arasındaki ilişkinden
dolayı (beden, nefsi gaflete düşürür). Bu durum be-

2 Yani artık o kimse bu dünyadan yüzünü çevirdiğinde saadet alemine gönlünü
açmış ve bu dünyaya ilişkin bütün ilgi ve alakalardan uzaklaşmış olur.

3 Yani yapılacak fiilin üzerinde önceden herhangi bir düşünme eylemi olmak-
sızın.
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denin yönetimine,  onun eserleriyle iştigal etmeye,
ârızî durumlarından ortaya çıkan şeylerle iştigal et-
meye ve ilkesi beden olan melekelerden kendisinde
kararlaştırılan  şeylerle iştigal etmeye yönelik bir
şevktir. Kendisiyle ittisal sebebiyle hasıl olan me-
leke onda var olduğu halde, nefsin cevheri beden-
den ayrıldığı zaman, onun durumuna yakın bir
benzerlik ortaya çıkar.  Onda, bundan eksiklik bu-
lunmuş olduğu şeyde, kendisine ait olan şevkin,
kendi kemaline doğru hareketine yönelik olacak
gafleti ortadan  kalkar. Ondan, onunla beraber
kalan şeyle de saadetin mahalline olacak olan salt
ittisâlden uzaklaşılmış olur. Orada da karmakarışık
hareketlerden ezasını büyük hale getiren şey hasıl
olur. Sonra bu bedenî durum, nefsin cevherine zıt
ve ona eziyet vericidir. Bu durum bedenî durum-
dan (aynı zamanda) bedenden ve nefsin cevherinin
beden içerisine tamamen dalmasından nefsi nefret
ettirir. Nefis (de) bedeni terk ettiğinde nefs, bu
büyük zıd durumu hissder. Ondan büyük bir eza
duyar. Lakin bu eza ve bu elem lazımî bir durum
değil, garîb, ârızî bir durumdur. Garib ve ârızî olan
durumda devamlı değildir, kalıcı değildir. (Bundan
dolayı), geçip gider ve kendilerini tekrar etmekle,
bu durumu ortaya çıkaran fiileri terk etmekle be-
raber yok olup gider. O halde bunun hasbınca olan
ukûbetin, devamlı surette olmaması gerekir.  Bila-
kis, bu durum, kendisine has olan saadet elde edi-
lip ve nefs tezkiye edilinceye kadar azar azar
kaybolur ve ortadan kalkıp gider 

Bu şevki kazanmayan ahmak nefislere gelince,
onlar bedenden ayrılıp ve yok olup gidici bedenî
durumları kazanmadıkları zaman, Allah’ın rahme-
tinden bir genişliğe ve bir tür rahatlığa ulaşır. Yok
olup gidici bedenî durumları eğer o nefs, kazanırsa
her ne kadar kendi katında, bunun dışında bir
durum ve onu nefyeden ve ona zıd olan başka bir
hâl olmasa da, işte o nefs, şevkiyle, o yok olup gi-
dici, bedenî durumların gerektirmiş olduğu şeylere
yönelmiş olur ve (bu sebeple de)  istenilen hasıl
edilmeksizin de bedenin ve bedenin gerektirmiş ol-
dukları şeylerin kaybolmasıyla da  o nefs büyük bir
acı duyar. Çünkü bunun aleti ortadan kalktı, ve be-
denle olan alaka yaratıldı ve devam etti. Bu durum,
bu konuda alimlerden bazısının hâk olarak söyle-
miş olduklarına göre, o da şudur: Eğer nefisler arın-

mış ise, bedenlerden ayrıldığında ve kendisiyle,
halka hitab edilmesi mümkün olan bir biçimde ve
yine o halkın kendilerinde bu bakımdan tasavvur
edilmesi mümkün olduğu şekliyle kendi benzerleri
için olacak olan âkibete inanç bakımından beden,
nefste yer etmişse, işte o kimseler bedenlerini terk
ettikleri zaman, kemali tamamlamak için kendile-
rinin üzerinde olan cihete yönelik çekici bir mana
onlar için olmadığı halde, kemale ilişkin bir şevk
duymaksızın o kimseler bu saadetle mutluluk du-
yarlar ve bu şekavetle de acı duyarlar. Daha doğ-
rusu, nefsânî hey’etlerin tamamı en aşağıya
(el-esfel) doğru yönelmiş ve cisimlere doğru çekil-
miştir. Semavi maddelerde, kendilerinde nefsin fiil
görmesi için vazedilmiş olmaktan kendilerini alı-
koyan herhangi bir engel yok.  O nefs, uhrevi du-
rumlardan inanmış olduğu şeyin tamamını hayal
eder ve kendisi vasıtasıyla semavi cirmlerden bir
şeyi hayal etmenin gerçekleşmesi mümkün olan bir
alet haline gelir. Kabir, dirilme ve uhrevî hayırların
durumlarından dünyada kendine söylenilen şeyle-
rin tamamını görür. Kötü nefisler de dünyada ken-
dileri için düşünülen acıyı görür ve onun acısını
çeker. Çünkü hayalî suret, histen zayıf değildir; tam
tersine, onu uykuda gördüğü gibi, tesîr ve saflık ba-
kımından daha güçlüdür.

Düşünülen bir şey, kendi açısından, durum
olarak, hissedilen bir şeyden daha (güç olarak) daha
büyüktür; diğeri, uyku sırasında, engellerin azlığı,
nefsin tecerrüdü ve kabul edenin saflığı hasebiyle,
varlık bakımından istikrar açısından daha şiddetli-
dir. Bildiğin gibi, uykuda gördüğün  ve uyanıklık
halinde hisettiğin sûret, nefs de ancak düşünülen
şeydir. Lakin, o ikisinden biri (uykuda görülen
suret) içerden başlar o düşünülen surete varır; ikin-
cisi (uyanıklık halinde görülen suret), dışardan baş-
lar ve o düşünülen surete varır.

Nefste düşünme eylemini gerçekleştirdiğin sı-
rada, orada, müşahedenin idraki tamamlanmış olur.
Dışardan bir varlık olarak değil, nefste düşünülen
şey, hakikatte, acıda verir tatta verir. Nefste  düşü-
nülen her şey, her ne kadar dışardan bir sebep ol-
masa da müşahedenin idrakinin fiilinin bir fiilidir.
Çünkü, zâtî (özsel) sebep düşünülen şeydir; dış
dünya ise ârızî sebeptir; yahut da sebebin sebebi-
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dir. İşte, o, iki âdî saadet ve şekâvet durumudur ki,
onlar, kötü nefislere kıyasla böyledir. Ancak mu-
kaddes nefislere gelince, onlar bu hallerin benzer-
lerinden uzak dururlar; bizzat, kemalleriyle ittisale
geçerler, hakîkî lezzetin içerisine dalarlar. Arkada
bıraktıkları şeylere ve kendisinde, her uzaklaşıl-

ması gereken şeyin varolduğu memlekete nazar et-
mekten (kendilerini) uzak tutarlar. Eğer, mukad-
des nefislerde bu itikat ve mizaçtan bir eser kalırsa,
onlar acı duyarlar ve bu sebeple de çok yükseklerin
(ıllıyyîn) derecesinden bozulmuş(lar)ın (maka-
mına) inerler.


