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Son yirmibeş yıllık literatür gözden geçirilecek olursa, Farabi ile İbn 

Sina arasında yaşamış olan Yahya b. cAdî 1, İbn Miskawaih 2, al-'Amiri 3 

Abû Hayyan al-Tavhidi 4 ve İbn Zur ca 5 gibi önemli filozof ve fikir adamları 

1 S. Pines, Un Procurseur Bagdadien de la Theorie de l'İmpetus. İsis, 1953, 44, 247-251; 
S. Pines, A Tenth Century Philosophical Correspondence, Proceeding of the American Academy 
for Jewish Resaerch, XXIV, 1955, 103-136; M. Türker, Yahya ibn cAdî ve Neşredilmemiş Bir 
Risalesi, DTCF Dergisi, XIV, 1-2,1956, 87-102, Ankara (İngilizce tercümesi için bk. N. Rescher 
F. Shehadi, Yahya İbn cAdî's Treatise On the Four Scientific Quastions Regarding the Art of 
Logic, Journal of History of İdeas, 25, 1964, 572-578, New York; M. Türker, Yahya İbn cAdî'nin 
Varlıklar Hakkındaki Risalesi, DTCF Dergisi, XVII, 1-2, 1957, 145-157, Ankara (Fransızca 
özetle). 

2 Abdul Hamid Khwaja, İbn Miskawaih: Fauz al-Asgar, Lahore, 1946; İbn Miskawaih, 
al - Hikma al - Halida, Badawi neşri, Kahire, 1952; Anawati, La Sagesse Eternelle de Miskawaih, 
Revue du Caire, 1952, 59-81; R. Walzer, Some Aspects of Miskawaih's Tahdhib al-Ahlak, Studi 
Orientalistici İn Onore di Levi Della Vida, II, 1965, 603-621; M. Arkoun, Miskawaih: Tahdib 
al-Ahlak, These Complemantaire, 1960, Paris; M. Arkoun, Miskawaih: Philosophe et Historien, 
These principale, 1960, Paris; M. Arkoun, Deux Epitres de Miskawaih, Fi Lazzat va'l-Alam, 
Fi'n Nafs va'l-cAkl, BEO, XVII, 1961 - 1962, 7-74; Abdul Hak Ansari, Miskawaih's Conception 
of Sacada, İslamic Studies, 1963, II, 3, 317-335; M. Arkoun, Textes Inedits de Miskawaih, Annales 
İslamologiques, V. 1963, Kahire, 181-205; Abdul Hakk Ansari, The Ethical Philosophy of Mis
kawaih, Aligarh, 1963-1964; M. Arkoun, Miskawaih: Fil cAkl va'l-Mackûl, Arabica, 1964, I, 
80-88; M. S. Khan, An Unpublished Treatise of Miskawaih On Justice (Krş. M. Arkoun, Hesperis, 
II, 2-3, 1961, Rabat). 

3 Rosenthal, State and Religion According to Abû'l Hasan al-cAmirî, İslamic Quarterly, 
III, 1956, 42-56; İbn Miskawaih: Al Hikma al-Halida, Badawi Neşri, 1952 348-375, içinde al-
cAmiri'nin al-Vaşaya'sı; al-cÂmiri, Şacadat va'l-İşcâd, Teheran 1957, Minowi Neşri; J. C.Vadett, 
Le souvenir de l'Ancienne Perse Chez le Philosophe Abu Hasan al-cÂmirî, Arabica, 1964, 258-271; 
M. Türker, Al-'Amiri ve Aristoteles'in Kategoriler Şerhinden Parçalar, Araştırma, 1965, III, 
65-122; M. Arkoun, La Conqete de Bonheur Selon al-cÂmiri, SI, XXII, 1965, 55-90. 

4. M. Berge, Abu Hayyan at-Tawhidi, Prosateur et Penseur arabe du IX /X. S. Sa vie, son 
milieu, et son oeuvre, These 1960, Paris; M.Berge, Epitre Sur les Sciences d'Abu Hayyan at-Taw-
hidi, BEO, 1963-1964, XVIII, 241-283, (Bk. Vajda, Breves Notes Sur La Risala, Arabica, II, 
1965, 196-199; La Risalat al-Hayat d'Abu Hayyan at-Tawhidi BEO, XVIII, 1963-1964, 147-
195; Z. Mahjoub, Abu Hayyan at-Tawhidi, Un Rationaliste Originale, İBLA, 1964, 4, 108-317-
345; Abu Hayyân at-Tawhidi, Aş-Şadaka va'ş-Şadîk Keiylani neşri, Damas, 1964; Abu Hayyân 
at -Tawhidî, Ahlâk al-Vazirayn, Tanci Neşri, 1965; Beyrut; I. Keiylani, Başâ'ir ul-cUlama'wa 
Sara'ir ul-Hukama' Par Abû Hayyan at-Tawhidi, Doctorat Universitaire, Paris, 1964. 

5 C. Haddad, Isa b. Zurca, Philosophe Arabe et Apolegetiste Chretien du X. e Siecle, These 
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hakkında yapılmış incelemelerin Metafizik, Mantık ve Ahlâk sahasında bazı 

boşlukları doldurmuş olduğu görülür. Fakat , Farabi'den sonra ve İbn Sina'

dan önce yaşamış bulunan mantıkçı Sicistani hakkında, bugüne kadar Kate

goriler şerhinden uzun bir parça hariç 6, Brockelmann'ın GAL de vermiş ol

duğu bibliyografyaya ilâve edilecek bir incelemeye tesadüf edilmez (GAL., 

I, 236, Suppl. I, 377). 

Hakkındaki en önemli bilgileri talebesi Abu Hayyan al-Tavhidi'nin e-

serlerinden almış olduğumuz 7 Sicistani, bilindiği üzere, Yahya b. cAdi ile 

Mettâ b. Yunus'un talebesidir. Onun Bağdadta kurmuş olduğu çevrede 

Farabi'nin mantığı okutuluyordu. Mantıkta kendisinden Muhammed b. 

Abdun al-Gabali gibi ders alanlar v a r d ı 8 . Sicistani, talebesi Abû 

Hayyân al-Tavhidî ve Al-cAmirî ile birlikte Buveyhlerin, bilhassa, cAdûd al-

Davla'nin (Ölm. 983) himayesine mazhar olmuştur 9. Buveyhlerden Şamşam 

al-Davla'nin veziri İbn Arid, onun siyaset hakkındaki fikirlerine önem vermiş

tir 1 0 . Talebesi Abû Hayyan al-Tavhidi ondan şu cümlelerle bahsetmiştir: "Şey

himiz Ebû Süleyman'a gelince, görüşleri daha ince, düşünceleri daha derin, ze

kâsı daha aydınlıktır, buluşları rakipsiz ve çok değerlidir. Bununla beraber, 

ifadesi mütereddittir, ifadede güçlük çeker. Çünkü, menşei itibariyle arap 

değildir. Az okur, fikirlerini şiddetle müdafaa eder. Her güçlüğü isabetle 

yener, bilgisinde titizlik eder." 1 1 

Fikir hayatını evinde talebeleri ve dostlarıyla yaptığı sohbetlerle geçiren, 

cüzzamlı olduğu için dışarıya çıkmayan, Abû Hayyan al-Tavhidi'nin top-

Principale, Sorbonne, 1952; S. Pines La Loi Naturelle et la Societe: La Doctrine Politique et The-
ologique d'İbn Zur'a, Studies İn İslamic History And Civilisation, 1961, 154-190. 

6 Bk. M. Türker, Al-cAmiri ve Aristotelesin Kategoriler Şerhinden Parçalar, Araştırma, 
III, 1966, 65-122 (Ayasofya/1483 no. lu yazma. S. 113 a da Abû M.cAbd Allah b. M. Al-Vahibi 
(?) nin Tafsir Macânî Kitab Aristutalis bi'l-Kitâb al-Makülât'dan pasaj). 

7 Bk. Mukabasat, İmtâ' wa'l-Mu'anasa, Ahlâk al-Wazirayn, Krş. M.Y. Moussa, Attitude 
d'İbn Roschd a Vegard de la Philosophie et de la Religion, These Principale, 1965, S. 72, Tawhi-
dî'nin bu eserlerinden İmtâ', gramerci Abû Said es-Sırafi ile Mettâ b. Yûnus arasında geçen gra-
mer-mantık münasebeti münakaşasını, İhvan Safa hakkında ilk kaynak bilgileri, ve Buveyhlere 
dair teferruatlı haberleri ihtiva etmesi yönünden çok büyük önem taşır. 

8 Şacid al-Andulusi, Tabakat al-Umam, Blachere Neşri Paris, Larose, 1935, 147. 
9 I. Keilani, Başa'ir, S. 45; İmta', I. 29. Burada neşrettiğimiz Fil'-Kamal al-Hass Bi 

Nav'il-İnsan'ın Tahran yazma nüshasının cAzûz ad- Davla ile alâkası, bu yönden, manidardır. 
Bk. burada not 19. 

10 İmta', II, 24-25, 116-117. 
11 İmtâ', Krş. Mahjoub, Abu Hayyan, S. 242. 
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layıp getirmiş olduğu havadisle yetinen, bazen evinin kirasını ödeyemeyecek 

kadar fakir düşen Sicistani bir düzineye yakın eser vermiştir: 

1. Şiwan al-Hikma12, 2. Makala fi Maratib Kuwwa'l-İnsan13, 3. Ri

sala fi İktişaş Turuk al-Faza'il, 4. Risala ilâ cAzuz al-Davla14, Masa'il 
cİddatu Su'ila 'Anha, 6. Kalam fî'l-Mantık15, 7. Ta'alik Hikamiyya, 8. 

Risala fi Muharrik Awwal16, 9. Makala fi Anna'l-Acram al- cUlviyya Tabic-

atuha Tabicatun Hamisatun17, 10. Makala fi'l-Kamal al-Hass Bi Nav'il-

İnsan. Bunlara Brockelmann'da adı geçen Izah Mahaccat al-cİlac (Rampûr, 

I, 469, 21b) ile "ein langeres philosophiscbes Fragment" (Taimûr, Ahlâq, 

290, 14)i ve İbn Miskawaih ile Abû Hayyân'ın eserlerinde bulunan fragment-

leri eklemek lâzımdır. 

12 Bu eser İslâmiyetten önceki filozofların kanaatlerine dayanarak felsefenin temellerini 
incelemektedir. Aslı ele geçmemiştir; muhtelif özetleri ise henüz neşredilmemiştir, yazmalar ha
lindedir. (Msl. İstanbul-Beşir Âğa/494, Murat Molla/1408, Köprülü / 903, Krş. İslamica, IV, 
534-538) Beyhakî, Şiwan al-Hikma'ya bir Tatimma yazmıştır. Bk. Quazvinî, A. S. al-Mantıki 
al-Sicistani. Savant du 4. e S. de L'Hegire, Publication de la Societe Africaine, Chalon, 1933, veya 
Publ. d'Et. İran., 5, 32, (Fransızca özetli farsça inceleme). 

13 Burada incelediğimiz Fi'l-Kamâl al-Hass Bi Nav'il-İnsan da, insanın kuvvetlerinin 
mertebeleri hakkında bir fikir edinmek mümkün olmaktadır. İnsanın kuvvetleri arasında bir 
mertebelenme mevcut olduğu gibi, varlıklar arasında da bir mertebelenme olduğu hakkında 
Sicistani'de bir fikir bulunduğu anlaşılmaktadır. Profesör Troupeau'nun incelemiş olduğu ve 
Sicistani'ye atfedilen Fi Maratib al-Mavcudat'ın ismini hatırlatan şu cümle bu yönden dikkati 

14 Fi Kamal al-Hass Bi Nav' il-İnsan'ın Tahran yazma nüshası cAzuz ad-Davla'yi mü
kemmel insan olarak tasrih etmektedir. 

15 Sicistani Mantıkî olarak anılmakla beraber, henüz mantıkla ilgili eserleri ele geç
memiştir. Aristoteles'in .Kajegoriler'inin şerhinde geçen bir pasajı bundan hariç tutmalıdır. 
Bk. Not. 6. 

16 Bu eserin bir yazma nüshasının Tahranda Meclis-i Şûrâ-i Milli'de bulunduğunu Qaz-
winî'den öğreniyoruz. Bk. Abû Sulaimân al-Mantıki, S. 28. Brockelmann buna Rampur, II, 
814, nüshasını ilave etmektedir. 

17 Qazvinî bu eserin Tahran'da bulunan bir nüshasından bahsetmektedir. Bk. ay. es. 
S. 28,halbuki Brockelmann Makala fî Anna'l-Acramal-cUlviyya Dat Nufûs-u Natıka isimli başka 
bir eser zikretmektedir, ve iki nüsha vermektedir: Teh. II, 634, 10 ve Rampûr, II, 814. Sicistâni 
ve çevresinin göksel cisimlerin canlı olduklarına inandıkları gerek bu eserlerin isimlerinden, gerek 
Fi'l-Kamâl'den, gerekse Buveyhlerin veziri olan ve 962 de ölen Abûl'Fath b. Abî'1-Fazl İbn 
al Amid'in (Bk. Tawhidi, Tacarib al-Umam, II, 275) neşrettiğimiz bir parçasından anlaşılmak
tadır. Bk. M. Türker, Farabiye Atfedilen Küçük Bir Eser, Araştırma, III, 1966, 1-63. 

çekmektedir: 
Mukabasat, 288 



76 MUBAHAT TÜRKER KÜYEL 

Sicistani'nin yukarıda isimlerini zikretmiş olduğumuz eserlerinden hiç

biri şimdiye kadar neşredilmemiştir. Bu incelememizde biz, Sicistani'nin 10 

numarada zikredilen Makala Fil-Kamal al-Hass Bi Nav'il-İnsân isimli ese

rini, önceden bilinen Tahran yazmasını 1 8 , araştırmalarımız sırasında buldu

ğumuz yeni Kastamonu nüshasıyle mukabele ederek ve Kastamonu nüsha

sını esas alarak, neşrediyoruz. Bu yeni nüsha Kastamonu Yazma Kütüpha

nesinde bulunan 1339 numaralı mecmuanın 6. eseri olup, mecmuanın 155b-

161b sahifelerini işgal etmektedir. 1043 yılının Ramazan ayının ilk yarı

sının 4. gecesinde Medrese-i Şeyh Lûtf Allah (İsfahan) ta istinsahı sona 

ermiş olan Tahran nüshasının başında ve sonunda cAdud ad-Davla'ya yakış

tırılmış kısımları, tarihi olaylara zıd olmasalar bile, mücerred felsefî konuya 

uymadıkları gerekçesiyle, metne almadık, notta işaret etmekle yetindik 1 9. 

bir kelimeden bozulmuş olduğu muhtemel görünmektedir. Ancak, Kasta

monu nüshası müstensihinin yapmış olduğu bir çok imlâ hataları göz önüne 

alınırsa, bu kelimenin çözümü biraz daha güçleşebilir. Kastamonu nüshasının, 

yanmış olduğunu tahmin ettiğimiz yerlerde, güve yeniklerine rağmen, Tahran 

nüshasını tercih ettik, ve değişimleri notlarda gösterdik. 

Eser, genel olarak, X. Yüzyılda kaleme alınmış benzeri felsefî eserlerde 
görüldüğü üzere, Tanrı ile, yaratılış sırasına göre, Akıl, Ruh ve Tabiat'ı ihtiva 
eden Metafizik bir kısımla, İnsanı ihtiva eden astrolojik, fizyolojik, psikolojik 
sosyolojik ve etik kısımdan müteşekkil bir fikir bütünü manzarası arzet-
mektedir. Fakat, bu fikir bütünlüğü iki yerde bozulmaktadır. Ya, birdenbire 
konu ile hiç alâkası olmayan ve daha çok Teolojiyi ilgilendiren ve 
Tanrı hakkında Yakubîler, Nesturiler ve Melkilerden ibaret Hıristiyan, Put
perest, Gali, Sofi, Kelamcı, Zerdüştî ve filozofların fikirlerini belirten bir 
tarihî kısma girilmekte ve Sıfatların aklın kavradığı semboller olduğu izah 
edilmektedir 2 0 , veya, Teslis ele alınmakta, Aristoteles'in Sama' va'l-Alam 
isimli eserinde Teslis ile ilgisi olduğu iddia edilen kısmın şerhine geçilmektedir.2 1 

Konu ile alâkası olmayan parçaların, metne bu türlü sokulması hali, yine Si-
cistani'ye atfedilen ve Profesör Troupeau'nun incelediği Fî Maratib al-Mav-

18 Sicistani'nin Makala Fî'l-Kamal al- Haşş Bi Nav'il-İnsan isimli eserinin Tahran-Kü-
tübhane-i Şura-i Millî nüshasının fotokopisini bize göndermek lûtfunda bulunan Profesör Dr. 
Sayyid H. Naşr'a teşekkürlerimi sunarım. 

19 Bk. Tahran nüsahası, baş ve sonu. 
20 Bk. arapça metin., 151b 
21 Bk. arapça Metin, 151b 

• 

kelimesini okuyamadık. Bu kelimenin Yunanca, Süryânî veya Pehlevi 
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cudot'ta da görülmektedir 2 2 . Bu kısımların, metne başka bir elle yapılmış 

birer ilâve mi olduğu, yoksa, bu hususun bir kompozisyon yetersizliğine mi 

bağlanması gerektiği soruları, şimdilik, cevapsız kalmaktadır. Tahran nüsha-

sındaki başta ve sonda cAzuz ad-Davla ile ilgili ilâveler, Sisistani'nin bu 

eserinin müdahaleden uzak olmadığını göstermektedir. 

Eserin ihtiva etmiş olduğu fikirlere gelince: Oldukça dağınık bir şekilde 

ifade edilmiş olan bu fikirler Abu Hayyan al-Tawhidî'nin eserlerindeki şaha

detlere uymaktadır. Bunlara aşağıda işaret edilecektir. Bu fikirlerin esası Aris

toteles'i temele alan, Plotinoscu bir ontolojiye ve psikolojiye oturan, mükemmel 

insanın göksel cisimler vasıtasıyle Akl-ı Külli'ye iştirak etmesinden ibaret olan 

bir Kemâl ve Saadet anlayışıdır. Kosmoloji ve Müfarak Akıllarla sıkı bir il

gisi bulunan bu Kemâl ve Saadet anlayışı İslâm felsefesinin kurucusu Fa-

rabi başta olmak üzere, X. Yüzyılda yaşamış ve Sicistani'nin temas etmiş ol

duğu al-cÂmirî 2 3 , ve İbn Miskawaih 2 4 ile İbn Mukaffac 2 5 gibi mütefekkir

lerde de bulunmaktadır 2 6 . 

Sicistani'ye göre, bu eserde, Tanrı, varlıkları birbir inden ayrı ayrı ve türlü 

şekillerde yoktan yaratmıştır. Tanrı varlıklara kendi ilâhî sırlarından vermiştir; 

bu suretle herbir varlık belirlenerek ortaya çıkmış ve yine herbir varlık kendine 

mahsus olan bir gayeyi haiz olmuştur. Tanrı varlıklara kendi ilâhî ışığından 

yaymıştır. Bu suretle Tanrı herbir varlığı kendi illetine erişmeye hazırlamış

tır. Tanrının yarattığı ilk varlık Akıl'dır. Akıl Ruh'u yaratmışır; sonra, Tanrı 

Aklı Ruha göstererek Tabiat ' ı yaratmıştır. Bu suretle Akıl, Tanrı ile diğer var

lıklar arasında orta yerde bulunan bir aracı olmaktadır. Aklın discursif olmayan 

bir yolla, Tanrıdan " H a y a t " ı aldığını bilmesi, veya Tanrının İlk Fail olduğu 

hakkında bir şuura sahip olması, onun varlığa gelmesi demektir. Akıl ideaların 

yeridir, suretlerin suretidir, kuvvetlerin kuvvetidir. Akıl, diğer varlıklara ni

zam, suret, kemal ve, ruh vasıtasıyle de hayat verendir 2 7 . Aklın suret yarat

ması ve sureti kavraması Tanrı sayesinde olur. Aklın, bizzat Tanrıyı kavra-

22 Bk. Burada S. 113-117. 

23 Aklın kendi hayatı demek, Aklın, varlıkta devam edebilmek için, daha güzel ve daha 
iyi olanı, yani, Tanrıyı istemesi demektir. Bk. Ar. Me. 159 

24 Vadet, Le Souvenir, S. 258; M. Arkoun, La Conqu ete, S. 86. 
25 M. Arkoun, İbn Miskawaih, 81-82. 

26 P. Charles Dominique, Le Systeme Ethique d'İbn Mukaffa d'Apres ses Deux Epitres 
Dites al-Şagir et al-Kabir, S. 45-46, Arabica, I, 1965, 45-67. 

27 Ayrıca Bk. Ansari, The Conception of Ultimate Hapiness in Muslim Philosophy, St. 
İsl, 1-3, 1964, 166-173. 
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ması discursif olmayan bir yolladır. Akıl, Maddî, Suri, Fail ve Gai olmak 

üzere dört sebeple yaratmaktadır. Akıl, ilk varlığa geldiği, diğer varlıklara 

nizam verdiği, kendinden aşağıdaki varlıkların gayesi olduğu için tamamlayıcı

dır. Akıl, gerek cismani, gerekse ruhani bütün kuvvetlerin tasavvur yönün

den gayesidir, Akıl, Ruhu yaratır ve aydınlatır. Akıl, Ruh vasıtasiyle hayat 

verir. Tanrı, Akıl'ı Ruh'a göstererek Tabiat ' ı yaratır. 

Varlıklar arasında insan en mükemmel, en iyi, ve en güzel şekle sahip 

olandır, kuvvetler yönünden en dengeli olandır. İnsanda yer yüzü kuvvet

leriyle gök yüzü kuvvetleri toplanmıştır; insan, çokluk olan bir birliktir. İn

san, Tanrıdan, Akıl vasıtasıyla güzellik ve iyilik alır; hem özü hem ruhu ay

dınlanır. Bu suretle bedeni teeyyüt eder. Böylece insanın kuvveti kendi altın

dakilere geçer, onlara suret verir. Sonra, insan maddî , suri, fail ve gai sebep

lerle kendi altındakileri kavrar. Her bir insan kendi kabiliyetine ve Göksel 

Cisimlerin özel durumlarına göre, göksel cisimlerden alır. Göksel cisimler ateş 

tabiatında olduklarından yüksek olaylara delâlet ederler. Göksel cisimler, 

gayr-ı maddî bir surette ilme sahiptirler, yâni canlıdırlar. Daima fiil yaparlar, 

infiale maruz kalmazlar. Onlar da çok olan birdirler. Tesirlerini kabul eden ko

nulara ve kendi durumlarına göre Kevn ve Fesad aleminde cüziyatı doğurur

lar 2 8 . Göksel cisimlerden aldığı ölçüde bu tesire maruz kalan maddesiyle, bu 

maddeye bir takım kuvvet ve kavramların gelmesiyle insanın kendisinde baş

kanlık arzusu doğar. Yüksek mebdelerden yayılan ve erdemleri getiren kuv

vetler ancak temiz olan bir Tabiat 'a, Ruh'a ve Akl'a gelir; ve o insan, kendisin

deki istek, arzu, his, tahayyül; tevehhüm 2 9 , tasavvur, tefekkür, reviyyet 3 0 

cezm 3 1 , irade, sezgi, zekâ, zihnî faaliyet, hafıza, z ik ir 3 2 , ifade etme, zan, 

28 Burada Aklın verdiği hayat biyolojik mânâdaki hayat değildir. Nitekim göksel ci
simlerin hayat sahibi olmaları akıl sahibi olma mânâsına gelmektedir. Bu ciheti İbncAmid ve 
Ebü Zeyd el-Belhi'den neşrettiğimiz bir parçada da görmek mümkündür. Bk. Farabiye Atfedilen, 
S. 1-63 

29 Sicistani Fi'l-Kamal'in sonunda Astrolojiye ait bir bölüm ayırmış, bilhassa Hamel, 
Kavs, Cevza, Mizan, Esed, Seretan gibi burçlardan, Evlerden ve burçların sahiplerinden bahset
miştir. Sicistani'nin Astroloji hakkındaki düşüncelerini Tawhidî'den öğrenmek mümkündür. Bu 
ilim, felsefe bilenlere açık, bilmeyenlere kapalı olmalıdır (Muhabasat, 138). Bazı insanların kera
met göstermeleri mümkündür, ama, astrolog, olacak olan olayları tersine çeviremez. 

30 

31 

32 

Fi'l-Kamal ile mukayese etmek için 
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(Krş . burada arapça metin 158a) 

2. Sicistani'nin Fi'l'-Kamal'inde Göksel Cisimler, yani, ulvî âlem, cüziyatı, 

yani, süflî âlemi Tanrı sayesinde meydana getirir. Tanrı, varlıkları yarattığı 

vakit, onlara kendi ilâhî sırlarından vermek suretiyle, onların içine, 

kendine doğru yükselmeye çalışmak gibi bir gayede koyar Bu bakımdan 

süflî âlemde ulvî âleme benzemek isteği, yani kemale ermek isteği olacaktır. 

Bu arada insan kemale doğru teveccüh edecektir. Tabiat, Ruh ve 

Akıl bundan geri kalamayacaktır. Bu fikir, aynen, Mukabasat ta 

Sicistani'ye atfen tekrarlanmaktadır (S. 126): 

banmaktadır (s. 288) : 

Mukabasat'ta biraz değişikliklerle tekrar-

ilim ve akıl gibi muhtelif kuvvetlerin arzettiği keyfiyete ve kemmiyete göre, 

yani, Kemâl'e göre, memleketin idaresini ele alır. Herkese adalet dağıtır, Şeri-

ati korur, nizamı sağlar; kullar memnun, ülkeler mamur olur. Muhtelif başkan

lıklar bir tek başkanlığa irca olunur. Bu suretle İlâhî Hikmet ve Aklî Şeriat 

gerçekleşir. 

Yukarıda, dağınık fikirlerini mümkün olduğu kadar tasnif ederek özet

lemiş olduğumuz eser, Sicistani'nin bu husustaki fikirlerini nakleden Abû 

Hayyan al-Tawhidi'nin İmtâ wa'l-Mu'ânasa ve Mukabasat isimli eserlerinden 

alınmış pasajlarla hem teyit edilebilir, hem de tamamlanabilir, şöyle ki: 1. 

Sicistani'nin Fi'l-Kamal de Tanrının yaratıklarına mahsus sıfatlarla sıfat-

lanamıyacağını ifade ettiği cümlesi 
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(Krş. bura-

da arapça metin 155b, 159 b). 

3. Sicistani'nin Fi'l-Kamal'inde İnsan, kendisinde yeryüzü ve gök yüzünden 

olan bütün kuvvetlerin toplanmış olduğu bir yaratıktır; bu yaratık çokluk 

arzeden bir birliktir. Bu fikre yine Mukabasat'ta Sicistani'ye atfen tesadüf 

edilmektedir (S. 288): 

(Krş. burada arapça metin 150, 160 a). 

4. Yine, Sicistani'nin Fî'l- Kamal'inde insanın kemalini temin eden 

hususun insandaki kuvvetlerin kemmiyet ve keyfiyeti olduğu, Tanrı hariç, en 

mükemmel varlığın Akıl olduğu, kemali aklın verdiği söylenmektedir. Bundan, 

kemale varmanın tamamen akla dönük olmak olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

fikir İmta'da (I, 146) Sicistani'ye atfedilmektedir: 

(Krş. burada arapça metin 

156, 158-159b). 

5. Fî'l-Kamal'den insan ruhundan başka genel bir ruh olduğu anlaşılmaktadır. 

İmta' da (I, 40-41) bu cihet teyit edilmektedir. 

(Krş. burada arapça 

metin 158b) 

33 Şiwan al-Hikma'ya. baş vurmayışımızın sebebi henüz onun neşredilmemiş olmasıdır. 
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6. Madem ki Fi'l-Kamal'de insan yaratıkların en mükemmeli olarak görünmek

tedir ve çünkü akla sahiptir, o halde insanın, akla döndükçe, ve ruhunu temiz

ledikçe saadete erişmesi imkân dahiline girecektir. Esasen ilk mebdelerden gelen 

ve erdem getiren kuvvetler temiz bir Tabiata, arık bir ruha, ve Akla gelirler. 

Bu cihet yine Sicistani'ye atfen Mukabasat'ta belirtilmektedir (119, 248): 

34 De Boer, History of Philosophy im İslam, 1907. 

(Krş. 

burada arapça metin 156a-156b) 

Netice olarak diyebiliriz ki Sicistani'nin bu eserinin neşri, De Boer'in 

Sicistani ve taleberiyle birlikte Farabi'nin entellektüel okulunun kaybol

maya yüz tuttuğu hakkındaki kanaatinin tahkik edilmesinde fayda sağlaya

caktır 3 4 



L E T R A İ T E İ N E D İ T D E S İ G İ S T A N İ S U R L A 

P E R F E C T I O N H U M A İ N E 

Prof. Dr. Mubahat Türker KÜYEL 

Si l'on passe en revue les publications, depuis la Deuxieme Guer-

re Mondiale, concernant les penseurs et les philosophes du X. e Siecle, 

qui se placent entre al - Farabi et İbn Sina, tels que Yahya b. c Adi 1 , 

İbn Miskawaih 2, al - cÂmiri3, Abû Hayyan al - Tawhid i 4 , et İbn 

1 S. Pines, Un Procurseur Bagdadien de la Theorie de l'İmpetus, İsis, 1953, 44, 247-251; 
S. Pines, A Tenth Century Philosophical Correspondance, Proceeding of the American Academy 
for Jewish Research, XXIV, 1955, 103-136; M. Türker, Yahya b. cAdi ve Neşredilmemiş Bir Ri
salesi, DTCF Dergisi, XIV, 1-2, 1956 87-102, Ankara (Traduction en anglais, N. Rescher-F. 
Shehadi, Yahya bcAdî's Treatise On Four Scientific Questions Regarding the Art of Logic", Jour
nal of the History of İdeas, 25,1964, 572-578, New York); M. Türker, Yahya b.cAdi'nin Varlıklar 
Hakkındaki Makalesi, DTCF Dergisi, XVII, 1-2, 1957, 145-157, Ankara (Accompagne d'un 
resume en français). 

2 Abdul Hamid Khaja, İbn Miskawaiyh: Fauz al-Asgar, Lahore, 1946; İbn Miskawaiyh, 
al-Hikma al-Halida, edite par Badawi, Caire, 1952; Anawati, La Sagesse Eternelle de Miskawa
iyh, Revue du Caire, 1952, 59-81; R.Walzer, Some Aspects of Miskawiyh's Tahdib al-Ahlaq, Studi 
Orientalistici in Onore di G. Levi Della Vida, II, 1956, 603-621; M. Arkoun, Miskawaiyh: Tahdib 
al-Ahlâq, These complemantaire, 1960, Paris inachevee); M. Arkoun, Deux Epitres de Mis
kawaiyh, BEO, XVII, 1961-1962, 7-74; Abdulhaq Ansari, Miskawaiyh's Conception of Sacâda, 
İslamic Studies, 1963, II, 3, 317-335, M. Arkoun, Textes Inedits de Mishawaiyh, Annales İsla-
mologiques, V, 1963, Caire, 181-205, Abdulhaq Ansari, The Ethical Philosophy of Miskawaiyh, 
Aligarh, 1963-1964; M. Arkoun, Miskawaiyh: Fi'l-'Akl wa'l-Mackûl, Arabica, 1964, I, 80-88; 
M. S. Khan, An Unpublished Treatise of Miskawaiyh on Justice, cfr. M. Arkoun, Hesperis, II, 
2-3, 1961, Rabat, 

3 Dans İbn Miskawaiyh: Al-Hikma al-Halida, ed. de Badawî, 1952, Voir, Min Vaşaya'l-
cAmiri, pp. 348-375; Rosenthal, State and Religion According To Abû'l-Hasan al-cÂmiri, Îslamic 
Quarterly, III, 1956, 42-56; al-cÂmiri, Sacada wa'l-İscâd, ed. de Minovi, Teheran, 1957; J. C. 
Vadet, Le Souvenir de l'Ancien Perse Ches le Philosophe Abû'l-Hasan al-cAmiri, Arabica, 1964, 
258-271; M. Türker, al-cÂmiri et les Commentaires des Categories, Araştırma, 1965, Ankara; 
M. Arkoun, La Conauete de Bonheur Selon al-cÂmirî, SI, â XXII, 1965, 55-90. 

4 M. Berge, Abu Hayyan at-Tawhidi, Prosateur et Penseur Arabe du IX. e S. Sa vie, son 
milieu et son oeuvre, These, 1960, Paris, (Inachevee); M. Berge, Epitre Sur les Sciences d'Abû 
Hayyan at-Tawhidi, BEO, 1963, 64, XVIII, 241-283 (Voir, Vajda, Breves notes Sur la Risala 

http://philosopb.es
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Zur ca 5, on remarque qu'on a comblé certains lacunes dans les domains mé-

taphysiques, logiques et éthiques. Malgré cela, un passage assez long des Com-

mentaires faits sur les Catégories d'Aristote mis a part 6, on ne se rancontre 

pas une étude á ajouter a la bibliographie donnée par Brockelmann dans Ge-

schichte der arabische Litteratur sur Sigistáni, le Logicien, qui a vécu, également, 

aprés al-Fárábí et avant İbn Siná (Voir, I, 236 et Suppl., I, 377). 

Comme on le sait, Sigistáni, dont les oeuvres d'Abu Hayyán 7 se forment 

la source immédiate, est le disciple de Yahyá b. cAdi et de Mattá b. Yunus 

en matiére de logique, Dans le cercle formé par Sigistáni a Bagdad, c'était 

la logique d'al-Fárábi qu'on enseignait. Parmi ses eleves, il y avait des savants 

de son temps tels que M. b. cAbdun al-Gabali8, et des penseurs, tels qu'Abu 

Hayyán. Avec İbn Miskawaiyh, Abu Hayyán et al-cAmiri, Sigistáni a joui 

de la protection des princes bouyides 9. İbn Arid, Vizir, lui attribuait une 

importance pour ses idees politiques 1 0 . Voici comment son disciple Abu 

Hayyán parle de son maitre Sigistani: " . . . En ce qui concerne notre cheikh 

Abu Sulaiman, ses vues sont plus subtiles, ses pensées plus profondes, son 

esprit plus clair, ses trouvailes sont uniques et le mieux appréciées, toutefois, 

il a l'expression hesitante et l'élocution difficile du fait de son origine non ara-

be; il lit peu, il défand violemment ses idees, il interprete d'une maniere 

heureuse toute difficulté, enfin, il a les mains avares de son savoir" 11. 

Arabica, II, 1965,196-199); La Risalat al-Hayat d'Abu Hayyan at-Tawhidi, BEO, XVIII, 1963-64, 
147-195; Z. Mahjoub, Abu Hayyan at-Tawhidi Un Rationaliste Original, 1BLA, 1964, 4, 108, 
317-345; Abu Hayyan at-Tawhidi, As-Sadaka wa'l-Sadiq, Ed. de Keiylaní, Damas, 1964; Abu 
Hayyan at-Tawhidi, Ahlaq al-Vazirayn, Ed. de Tanci, 1965, Beirouth; I. Keilani, Basa'ir ul-
culama'wa Sara'ir al-Hukama par Abu Hayyan at-Tawhidi, Thése, París. 

5 C. Haddád, cİsa b. Zurca. Philosophe Arabe et apologétiste Chrétien du X. e Siécle, Thése 
principale dactylographiée, Sorbonne, 1952;S.Pines, La Loi Naturelle et La Société: La Doctrine 
Politique et Théologique d'İbn Zurca, Studies in İslamic History And Civilisation, 1961, 145-190. 

6 M. Türker, al-cAmiri, Araştırma, 1965. pp. (Un passage extrait de Tafsir Macani Kitáb 
Aristütalis bi-Kitab al-Makulat, écrit par Abu Muhammad cAbd Allah b. Muhammad al-Vahibi 
(?), qui se trouve dans le Ms. Ayasofya-1483, p. 113 a). 

7 Mukabasat, éd. de Sanduhi, 1929,Mışr İmtác, éd. de Anün,1952, Mışr; Ahlak, al-Vazirayn, 
éd. de Tanci. Comparer, M. Y. Moussa, Attitude d'İbn Roschd a l'Egard de la Philosophie et de 
la Religion, Paris, Thése Principale, p. 72. İmtac est tres important en raison d'étre la source 
immédiate des informations sur la discussion entre Abu Sacid al-Sıráfi, grammerien, et Mattá 
b. Yunus, philosophe, ainsi que sur İhvan Safa', société philosophique, et les Bouyides. 

8 Sacid al-Andulusi, Tabakát al-Umam, Ed. de Blachére, Paris, Larose, 1936, p. 147. 
9 I. Keiláni, Başá'ir, p. 45; İmtác, I, p. 29. L'attribution concernant a cAdud al-Davla 

dans Kamal nous parait tres remarquable. 
10. İmtác, II, 24-25 16-117. 
11 İmtác, Comparer, Mahjoub, Abu Hayyán, P. 342. 
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Sigistani qui, ayant souffert de lepre, passait la vie dans sa demeure par-

mi ses amies et ses disciples, et se contantait des informations obtenues par 

Abû Hayyan, a compose une dizaine d'ouvrages: 1. Şiwan al-Hikma12, 

2. Makala fi Maratib Kuvvâ'l-İnsan13, 3. Risala fî İktişaş Turuk al-Fada'il, 

4. Risala ilâ cAdud al-Davla14, 5. Masa'il cİddatu Su'ila cAnha, 6. Kalam 

fi'l-Mantik l5, 7. Tacâlik Hikamiyya, 8. Risâla fi Muharrik al-Awwal 16, 

9. Makala fi Anna'l-Agram al-cUlviyya Tabicatuha Tabicatun Hamisatun17, 

10. Makâla fî'l-Kamal al-Hass Bi Naw' al-İnsan. İl faut y ajouter İdah Mu-

haggat al-cİlag (Rampur, I, 469, 21b) et "ein langeres philosophisches Frag-

m e n t " (Taimûr, Ahlaq, 290, 14) cites par Brockelmann, et les fragments qui 

se trouvent dans les oeuvres d 'İbn Miskawaiyh et d'Abû Hayyan. 

Parmi les oeuvres de Sigistani, citees en haut, aucune n'est publiee 

jusqu'â present. Dans la presente etude, nous editons sa Makala fi'l-Kamal al-

12 On etudie dans cette oeuvre les fondements de la philosophie suivant les philosophes 
anciens. II en existe les resumes qui sont encore inedits et qui se trouvent dans les Mss. Surtout 
â İstanbul: Beşir Ağa-494, Murat Molla - 1408, Köprülü-903, Fatih-3222. Comparer, İslamica, 
IV, 534-8. Beyhaki a compose une Tatimma â Şiwan al-Hikma, Voir, Quazvinî, A. S. al-Mantıki 
Sidjistani. Savant du IV. e Siecle de l'Hegire, Publication de la Societe Africaine, Chalon, 1933, 
ou Publ. d'Et. İran, 5,32 (Etude en perse accompagnee d'un resume en français); Dunlop, 
Biografical Material From The Şiwan al-Hikma, JRAS,1965. 82-89; Q. Kalimullah Husaini, 
Contribution of Zahiruddin al-Bayhaki, İslamic Culture, 1960, 42, 49-59, 77-89. 

13 II est possible d'avoir une idee sur les degres des puissances humaines en consultant 
le passage y relatif dans Fi'l-Kamal. Chez Sigistani il parait qu'il existe une conception 
concernant les degres des creatures et de leur puissances. De ce point de vue, une phrase de Mu-
kabasat, p. 288 

nous attire l'attention, si nous pensons a un petit traite attribue Sigistani et nomme Fi Mabadi' 
al-Mawcudât wa Maratib Kuvwaha publie par Professeur Troupeau. 

14 Dans le Ms. de Teheran qui contient Fi'l-Kamal, il y a des passages ou l'on considere 
cAdud al-Davla comme la creature humaine d'une perfection complete. Voir dans le texte arabe 
les indications. 

15 Malgre que Sigistani soit surnomme comme logicien, on n'a pas, jusqu'a presant, de-
couvert de ses ecrits sur la logique, excepte un fragment sur les Categories d'Aristote. Comparer 
ici avec la note 6. 

16 D'apres Quazvinî, il en existe un Ms. qui contient cet ouvrage. Voir, A. S. Mantıkî, 
p. 28. Brockelmann y ajoute le Ms. de Rampur, II, 814. 

17 Tandis que Qazvini nous parle d'un Ms. qui contient de cet ouvrage a Teheran, voir, 
A. S. al - Mantıqi, p. 28, Brockelmann cite Makala fî Anna'l-Agram al - cUlviyya Dat Nufûs 
Natıka et donne les deux copies qui la contient: Teh., II, 634, 10 et Rampur, II, 814. D'apres 
les noms de ces ouvrages, on peut conclure que Sigistani et son cercle croit aux corps celestes 
vivants. Fî'l-Kamal et un fragment attribue â İbn al-cAmid, Vizir des Bouyides, mort en 962 
(Abu Hayyan, Tagarib al-Umam II, 275), dont nous venons de publier dans notre article inti-
tule Un Traite Attribue a al-Farabi, Araştırma, III, 1965, p. 1—63, confirment la meme chose-

kabasat, p. 288 
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Hass Bi Nav' al-İnsan (Petit Traite Sur la Perfection Qui Appartient Spéci-

fiquement Au Genre Humaine), en faisant la collation du Manuscrit de Kasta-

monu, dont nous venons de découvrir lors de notre séjour d'étude en Anatolie 

du Nord avec le manuscrit de Teheran deja connu 1 8 . Nous en prenons le 

premier comme base de notre édition. II est dans une receuil qui se trouve a 

la Biblothéque des Manuscrits á Kastamonu sous le numero 339. Notre texte 

qui se trouve entre les pages 155 b-161 b du recueil se place en sixiéme ouvra-

ge. Dans notre édition nous avons exclu les parties qui se trouvent au commen-

cement et á la fin du Ms. de Teheran et qui ne sont que des éloges attribués 

á cAdud al- Davla, souverain bouyide, en raison de l'incohérance qu'elles pré-

santaient en face du sujet purement philosophique et abstrait , meme si elles 

sont justifiables au pointde vue historique 1 9. Ces parties sont indiques dans 

les notes. Nous n'avons pas pu lire le mot . II est possible qu'il soit 

d'une origine de transcription déformée, provenant ou bien du Grec, ou bien 

du Syriaque, ou bien du perse ancien. Si l'on se rend compte les fautes com-
• 

mises par le copiste qui semble ignorait l 'arabe, dans le Ms. de Kastamonu, 
il pourrait etre difficile encore davantage de le déchifrer. Nous avons recouru 

au Ms. de Teheran, copié á Madrasa-i Şayh Lutf Allah á İsfahan, au soir 

du premier mercredi de mois de Ramadán en 1043 de l 'Hégire, d'une éc-

riture Taclik, la oú nous avions des doutes sur le Ms. de Kastamonu (K), méme 

si le premier (T) est at taqué par des mites. Nous avons indiqué les variantes 

en notes, sans pourtant citer le Ms. de Teheran. 

Semblables aux oeuvres philosophiques composés au X. e Siécle, Fí'l-

Kamál nous apporte un systéme intégrale dans lequel se trouve une partie 

métaphysique qui contient, á l'ordre de création par Dieu, l 'İntellect, l'Ame, 

et la Nature et une partie astrologique, physiologique et éthique qui contient 

l 'Homme. Mais, l 'intégrité de l'ouvrage subit de la corruption en deux endroits: 

Ou bien la oú l'on commence, soudain, et sans aucun rapport avec le sujet, 

a raconter les vues des Chrétiens, tels que les Jacobites, les Melkites, et les 

Monophysites ainsi que des Paiens, des "Gulát" , des "Süfí"s, des "Mutakalli-

m u n " , des Zaroastriens et des Philosophes concernant Dieu, et a expliquer 

les attributs divins en fonction de symboles créés par l'esprit humaine 2 0 . 

Ce qui intéresse le plus de la Théologie. Ou bien, la ou l'on traite de la Tri-

18 Je voudrais remercier a Professeur Sayyed Husayn Naşr qui a eu l'extréme obligeance 
de nous envoyer le microfilm du Ms. de Teheran qui se trouve a Kutubhane-i Maclis-i Milli. 

19 Voir les notes du texte arabe 
20 Voir les notes du texte. 
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nité et l 'on fait des commentaires sur un passage dont on prétand le rapport 

avec la Trinité en se référant au Traité du Ciel d'Aristote 2 1 . Le fait d'intro

duire ainsi dans le texte, des passages qui n'ont aucun rapport directe avec 

le sujet t rai té, ne peut pas être affirmé comme un cas singulier chez Sigis-

tani, si l'on constate la même chose au sujet d'un texte attr ibué à Sigistani: 

Fi Mabadi' al-Mavcûdât wa Maratib Kuwwaha, dont Professeur Troupeau 

de la Sorbonne vient d'examiner 2 2 . La question de savoir si ces passages 

sont introduits dans le texte par une main autre que celle de Sigistani, ou bien 

si ce n'est qu'un simple défaut de composition due à lui, reste pour le moment, 

sans réponse. Les lignes ainsi ajoutées au commencement et à la fin du Ms. de 

Téhéran nous indiquent que le texte n'est pas, toujours, loin d'intervention. 

Quand aux idées exposées dans le trai té en question. Exprimées par Si

gistânî d'une façon assez en désordre, elles se conviennent à ce dont Abu 

Hayyan était le témoigne dans ses oeuvres. Nous allons indiquer ces témoigages 

en bas. L'essentiel en ce qui concerne ces idées, c'est d'avoir une conception 

de Perfection et de Béatitude chez l 'homme, conception qui n'est, au fond, 

que la participation de l 'homme parfait à l 'Intellect Universel par l'intermé

diaire des Corps Céleste et qui ne se fonde, au point de vue ontologique et psy

chologique, que sur les idées aristotéliciennes et néoplatoniciennes. Cette con

ception de perfection et de Bonheur Suprême, qui est liée d'une façon remar

quable à la Cosmologie et aux Intellects Séparés, est aussi représentée, dans 

le monde musulman, à partir d'al-Farabi 2 3 , par les penseurs du X. e Siècle, 

liés à Sigistani, tels qu'ai-cÂmirî 2 4 , İbn Miskavaiyh 2 5 , et İbn Mukaffac 2 6 . 

Suivant cette oeuvre, Dieu a crée les Créatures ex Nihilo, en les séparant 

l 'un de l 'autre et en les donnant une forme spéciale pour chacune. Dieu a fait 

jouir ses créatures de son mystère divin, de sorte que chacune d'elles a pris, 

à la fois, une forme définitive et une fin propre à elle. Dieu a émané sur ses 

créatures de sa lumière divine . Ainsi, chacune d'elles fût douée de la capacité 

d'atteindre à son but à elle. 

21 Voir le texte eu arabe. 
22 Voir ici l'article du Professeur Troupeau, pp. 113—117 
23 Voir, J. C. Vadet, Le Souvenir, p. 258; M. Arkoun, La Conquête, p. 86. 

24 Ansari, The Conception of Ultimate Happiness in Muslim Philosophy, İsl. St. 1-3. 1964, 
166-173. 

25 M, Arkoun, İbn Miskawaiyh: Fi'l-cAkl, P. 80-81. 

26 P. Charles Dominique, Le Système Ethique d'İbn Mukaffac d'Après ses Deux Epitres 
Dites al-Şugir et al-Kabir, p. 45-46, Arabica, I, 1965, 55-67. 
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Celui qui fût créé par Dieu en premier lieu, ce fût l 'Intellect. C'est par 

l 'Intellect que Dieu a créé l'Âme. Ensuite, Dieu a créé la Nature en montrant 

l'Intellect à l'Âme. L'Intellect se trouve, donc, juste au milieu entre Dieu et 

les autres créatures. L'existance de l 'Intellect réside dans le fait de concevoir 

d'une façon non-discursive, que la source de sa propre " v i e " réside en Dieu, 

ou bien dans la conscience qu'il a eu sur le fait que Dieu est Premier Agent. 

L'Intellect est lieu des idées. Il est la forme des formes, la puissance des puis

sances. Celui qui donne aux créatures leurs formes, leurs harmonies, leurs per

fections et, par l'intermediaire de l'Âme, leurs vies, c'est l ' Intel lect 2 7 . 

C'est, grâce à Dieu que l'Intellect peut être donnateur des formes aux créatures 

et peut concevoir leurs formes. C'est par la voie non-discursive que l'Intellect 

conçoit Dieu. La création par l'Intellect s'effectue suivant les quatre causes, 

à savoir; la Matière, la Forme, l'Agent et le But. L'Intellect, étant créé au 

premier lieu par Dieu, ayant imposé l'harmonie aux créatures, et formant 

leur but ultime, doit être considéré, à juste t i tre, comme Donnateur de Per

fection. Tout les puissances au monde, soit matérielles, soit immatérielles lui 

aboutissent. Il créé et éclercit l'Âme. Il se constitue la source de "v ie" par 

l'intermédiaire de l'Âme. 

Selon Sigistani, parmi les créatures, c'est l 'homme ce qui présente la for

me d'une excellente perfection, et celui qui possède les puissances et les facul

tés les plus équilibrées du monde. L'homme est lieu du rencontre de toutes 

les puissances, soit terrestres soit célestes. Il se forme une unité par des plu

ralités. Par la voie de l 'Intellect, il reçoit de Dieu la Beauté et le Bien. Ainsi, 

il s'est éclairci, à la fois, de son âme et de son essence. Il s'est vérifée de son subs-

tence. En faisant passer ses puissances aux créatures d'en dessous de lui, il 

devient, à son tour, donnateur des formes. Ensuite, il conçoit les créatures 

grâce à quatre causes, à savoir: le "que, le "pourquoi", le "si", c. à. d., "si 

la chose est", et le "qu'est-ce", c. à d., le "ce qu'elle". Les créatures humaines, 

dans la mesure de leurs dispositions et des positions des corps célestes, reçoi

vent ce que leurs donnent les corps célestes: Ce n'est que la vertu. Les corps 

célestes, ayant de nature de feu, sont témoins d'événements dignes de considé

ration. Ils possèdent la science d'une façon, immatérielle. Cela veut dire qu'ils 

27 La vie que l'Intellect donne aux créatures ne contient pas une signification biologique. 
La vie propre à l'Intellect, c'est le désir ardant d'atteindre à la Beauté Absolue et au Supreme 
Bien pour qu'il se tient vivant (Voir, le texte arabe, 159 b.) La Signification de la vie chez les 
corps Célestes, c'est d'avoir l'intellection. Cela s'affirme par les fragments nouvelement édités 
d'İbn Amid Abû'1-Fath b. Abû-1 Fadl et d'Abu Zayd al-Balhi dans Un Traité Attribué à al-
Farabi, Araştırma, III, 1965. 
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sont vivant Ils sont, toujours, en acte. Ils ne subissent point de la passion. 

Ils sont aussi, des unités formées par les pluralités. Dans le monde de la géné

ration et de la corruption, ils engendrent les particuliers dans le cadre de la 

matière qui accepte leur impression et suivant leurs propres positions 2 8 . 

Dans le cadre de la matière disposée de passion, suivant les formes à agir sur 

la matière et dans la mesure où l'homme reçoit des corps célestes ce que ces 

derniers lui apportent, il se présente à l'âme humaine le désir de gouverner. 

Mais les puissances provenant des principes ultimes donnent les vertus à 

une Nature ainsi qu'à l'Âme et l 'Intellect à moins qu'ils soient pures et pro

pres. De cette manière l 'homme prend à la main le pouvoir de diriger le pays 

dans la mesure de sa perfection, c. à d., selon la quanti té et la qualité de ses 

propres puissances, telles que l 'attaque, le désir, la sansation, l ' imagination 2 9 

la représantation, la reflexion, l'opinion, la résolution 3 0, l 'intuition, l'intel-

lection, la mémoire, la reminissance 3 1 , la supposition, l ' interprétation, la 

science et l'intellect. Il effectue la justice, il défand la loi religieuse (Şarica), 

il établie l'harmonie. Les citoyens deviennent satisfaits, les cités cultivées, 

la pluralité des gouverneurs se perd dans l 'unité d'un gouverneur. Ainsi se 

réalise la Sagesse Divine, et la Şarica rationnelle. 

Il est possible à la fois, de vérifier et de compléter l'ouvrage dont nous 

venons de résumer en classant les idées assez éparpillées, en nous référant 

aux passages empruntés à İmtac- d'Abu Hayyan et à son Mukabasat de la 

façon su ivante 3 3 : 

28 A la fin de son Fi'-l-Kamal, Sigistani parle largement des sujets astrologiques, des cons
tellation, telles que Bélier, Sagittaire, Gémeaux, Balance, Lion et Scorpion, des demeures et 
des posseseurs. On peut se référer aux ouvrages d'Abû Hayyan pour décider exactement ce que 
pense Sigistani sur l'Astrologie. De ce point l'Astrologie doit fermer sa porte sur les ignorants 
de la philosophie (Mukabasat, 138). Parfois, certains hommes peuvent réaliser des prodiges, mais, 
l'astrologue n'a pas de capacité de renverser les événements. 

29 Abu Hayyan définit mot comme suivant : 

Mukabasat, 312. 

30 . La signi ficatin de ce mot est de 

Mukabasat, 312. 

31 . Voici la déf initon de ce mot dans Mukabasat, 312: 

33 Nous nous référons aux ouvrages d'Abû Hayyan, étant donné que Şivan al-Hikma 
n'est pas encore édité. 
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1. La phrase, avec la quelle Sigistani nous montre l'impossibilité d'at

tribuer à Dieu les attributs qui appartiennent à ses créatures, se répète d'une 

certain manière dans Mukabasat34. 

2. Selon Sigistani, les Corps Célestes engendrent les particuliers. Lors 

de leur création, Dieu ayant donné aux creatures de son propre mystère. Il 

leur a, ainsi, données un but pour qu'elles se ressamblent à Dieu. De ce fait, 

Le Monde Sublunaire a l ' intention de se ressambler au Monde Supérieur pour 

se perfectionner. L'Homme, la Nature, l'Âme et l 'Intellect ont la même inten

tion de se perfectionner. Abu Hayyan nous exprime ces vues en les attribuant 

à Sigistani 3 5 . 

3. D'Après Sigistani, l 'homme est considéré comme une créature qui 

rassamble en lui même toutes les puissances, soit terrestres, soit célestes, et 

comme une unité formée par la pluralité. On se rencontre la même conception 

chez Abu Hayyan qui nous indique les vues de son maître 3 6 . 

4. Pour Sigistani, la perfection humaine s'affectue par la quantité et la 

qualité des puissances que l'homme possède en lui. La créature la plus perfec

tionnée est l 'Intellect qui est la source de perfection. On comprend facilement 

qu'on doit retourner à l 'Intellect pour y participer la vie intellectuelle afin 

de pouvoir atteindre à la perfection. Dans İmtâ c, ces vues sont attribuées 

à Sigistani 3 7. 

34 

p. 288). Comparer, ici, avec le texte arabe p. 158 a. 

35 

Comparer (Mukabasat, 126) 155b, 159b. 

3 6 . Voir Mukabasat, p. 288: 

Comparer avec le texte 

arabe 195b-160a. 
37 Voir İmta' I, 146: 

Comparer avec le texte 

arabe 156b. 158a - 159b. 
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5. D'après Fi'l-Kamal, on constate l'existance d'une Âme Universelle 

et d'une âme particulière à l 'homme. Ce point ne se contredise pas à İmtâ c 3 8 . 

6. Puisque Sigistani nous présente l 'homme comme créature la plus per

fectionnée en raison de son intellect, cela veut dire que tant que l'homme se 

tourne vers la vie intellectuelle et qu'il purifie son âme, il sera possible pour 

lui d'atteindre le Bonheur Suprême. I I e s t lieu de se rappeler le fait que les puis

sances venant des premiers principes et contenant tous les vertus n'aboutissent 

qu'à une nature pure ainsi qu'à une âme propre et à un intellect sans tâche. 

Dans Mukabasat on a fait allusion à cela 3 9 . 

Pour conclure, on peut dire que l'édition de cet ouvrage de Sigistani 

nous sera utile à vérifier l'opinion de T. J. de Boer, qui consiste à dire qu'avec 

Sigistani et ses disciples, il est disparu le milieu intellectuel d'al-Farabi 4 0. 

38 Voir, İmtâc. I, 40—41 ; 

Comparer avec le texte arabe, 158b. 

39 Consulter Mukabasat, 19, 248 : 

Comparer avec le 

texte arabe, 156a, 156b. 

40 T. J. de Boer, History of Philosophy. p. 



Tanrının Adiyle Başlıyorum 

Abu Sulaiman Muhammad b. Tahir b. Buhram al-Mantıki al-Siczi (Sicista-

ni) İNSAN NEVİNE MAHSUS OLAN KEMALE SAHİP KİŞİde dedi ki : 

İsmi yüce olan Tanrı yaratıkları yarattı, onları birbir inden farklı olarak 

yoktan var etti, onlar arasına birbir ine benzemeyen türlü türlü cinsleri ve 

nevileri yerleştirdi. Onların herbirine kendi ilâhî sırlarından öyle bir şey ver

di ki onların herbiri bir nevi hikmet tazammun eden bir şekilde belirip ortaya 

çıktı. Tanrının vermiş olduğu bu şey, yaratıkların her birinden sâdır olan 

fiili belli bir gayeye doğru sevkeder. Herşeyin gayesi yalnız kendine münhasır

dır; hiçbir şey başka bir şeyin gözetmiş olduğu gayeyi gözetmez. Yaratıkların 

suretleri başka başka, gayeleri ayrı ayrı olmakla beraber, her yaratık illetine 

her gaye sahibi gayesine erişsin diye, tanrısal ışıktan onlara doğru yayılır; 

bu suretle en alçak en yüksekle, en sondaki en baştakiyle birleşir. Böylece kuv

vetler karışık olarak en üstün seviyelerine doğru yükselmeye hazırlıklı bulu

nurlar. Her şey, varlıklara mahsus genel veya özel kemale hakim olan nizamı 

göstermekte ilâhî hikmetle birlik olur. 

Yaratıklar arasında insan en mükemmel surete, en iyi ve en güzel şekle 

sahiptir. Mizacı, hıltları, idrâk ve ihatasının genişliği birbiriyle dengelidir. 

Veren'den insana güzellik, iyilik ve özünün ışığı taşıp yayılır. Bu ışıkla insanın 

ruhu aydınlanır, cismi teyit edilir. Bu suretle insanın kuvveti, altındaki bütün 

diğer varlıklara geçer; öyle ki, onlar bu kuvveti istekle maddelerinin özüne 

alırlar; insan da onların idealarına ve onları meydana getiren ve onların 

gayelerini ve maddelerini gösteren sebeplere taallûk eden bilgisiyle onları 

kavrar (156b), herbirinin cevherini ve mahiyetini meydana çıkarır, onların sak

ladığı hakikatleri ilmi ve ameli sayesinde ortaya koyar. 

Madem ki bu risalenin gayesi insan nevine mahsus olan kemali açıkla

maktır, ve bu zamanda kendisinde bütün bu kemallerin göründüğü şahsı tav

sif edip onun filanca olduğunu meydana çıkarmaktır, o halde, "en uzak meb-

deden çıkarak, akıllar ve ruhlara yayılıp, içindeki bütün erdemleri getiren 
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"kuvvet" dediğim şeyin ne olduğunu göstermeye mecburum. Bu kuvvetin 

getirmiş olduğu erdemlerin gerçekliği, bu âlemdeki temiz bir ruhta, arık bir 

tabiatta, yanlış fikirlerle ve hakikatten uzak görüşlerle kirlenmemiş bir akılda 

görünmektir. Böylece o şahıs âlemin idaresini ele alır, halkı âdil kanunlara göre 

idare eder. Onları, Şeriatin tesirlerini yok eden, şehirde, başkanların emirlerini 

ortadan kaldıran, aşağılık tabilerin hatırlılara özenmelerine müsaade eden, 

bazı kimselerin kalplerinde soyla övünme ateşini yakarak, büyüklerini küçük

lerine, yükseklerini aşağılarına bağlayan saldırganların ellerinden kurtarır, 

onların mertebelerini gösterir, herkese makamını öğretir, önlerine çıkan hudutta 

durdurur, onları kendilerinden üstün olan kimseye boyun eğdirir, kudret ve 

irade yönünden kendilerinden üstün olan kişiye özenmelerine müsaade etmez. 

Bu suretle işler, ilâhî ve yüksek hikmet ile aklî şeriat tarafından tayin olunmuş 

gayelerine doğru cereyan ederler. Kullar memnun, ülkeler mamur olur. Başkan

lıkların hepsi bir tek başkanlığa ve bir tek başkana yer vermek üzere, ortadan 

kalkarlar. 

Nasıl ki insana başkanlığını temin eden şey (156b), ruhta faydalandığı 

ve kullandığı kuvvetlere başkanlık eden kuvvettir, tıpkı bunun gibi, canlılar 

arasında bu âlemde fiilleri görünenlerin hepsinin kendine mahsus olan kemali 

kendisindeki bir kuvvetten ve o kuvvetin miktarının az, çok, veya orta karar 

olmasından ileri gelir. Bu kuvvetler şunlardır: Saldırı, istek, arzu, his, tahayyül, 

tevehhüm, tasavvur, tefekkür, reviyyet, irade, karar, sezgi, zekâ, zihnî faa

liyet, hafıza, hatırlama, ifade etme, zannetme ilim ve akıl. Bu kuvvetler can

lılara dengeli bir şekilde verilmiştir. Öyleki, bir kısmına dokunma gibi bir 

parça duyum verilmiştir. Bu duyum, arzu, istek, ve saldırı kuvvetini tazam-

mun eder. Çünkü, canlıların varlıkları ancak bunlarla tamamlanır. O canlılar

da tahayyül yoktur. Daha doğrusu, tahayyül, duyumları t am olan canlıya 

mahsustur. Tahayyül esasen, bilhassa görme duyumuna bağlıdır. Bu görme 

duyumu yok oldu mu tahayyül de yok olur. Bu cins canlılar sümüklü 

böcek, kurt ve böcek gibi hayvanlardır. Canlıların diğer bir kısmına ise, ta

hayyül ile birlikte, bütün duyumlar verilmiştir. At, boğa, eşek v. b gibi. Bir 

kısmına ise, tevehhüm ile birlikte tasavvur ve tefekkür kuvveti verilmiştir. 

Maymun ve da olduğu gibi. İnsan gibi bazısına ise, tasavvur, tefekkür ha

fıza, hatırlama gibi kuvvetlerle birlikte sezgi, zihnî faaliyet, zekâ, cezm, azimet, 

reviyyet, zan, ilim ve akıl gibi kuvvetler verilmiştir. Bir kısmına ise Göksel 

Cisimlerde olduğu gibi, ilim ve akıl verilmiştir. 

*Bu kuvvetler Göksel Cisimlerde ruhani bir şekilde bulunmaktadır. Du

yusalları algılayabilmek için, onların, kendi dışlarına bulunan şeylere intibak 
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etmeleri icabetmez. Çünkü, onlar, duyusalları mürekkep hale getiren Ateş, 

Hava, Su, Toprak gibi şeylerden mürekkep değildirler. Çünkü, duyan, duyula

rın duyusallarla ancak cisimlerdeki keyfiyetleri- sıcakla soğukta, akışkanla 

katıda olduğu gibi- zıdlık bakımından kabul eden maddede, yani, zıdları kabul 

eden konuda, iştirak etmesi suretiyle idrâk eder. Halbuki Göksel Cisimler bu 

zıdlardan mürekkep değildir. "Bu kuvvetler Göksel Cisimlerde bulunmaktadır" 

diyorum; çünkü, onlardaki kuvvetlerin oluş ve yok oluş âleminde bir nevi 

fiilleri ve tesirleri vardır, ama, onlarda değişken olan ve bir halden başka bir hale 

geçen cevherdeki infial ve kabul çeşidi yoktur. Her fail, mefûlüne, o mefûlün 

zatındaki suret ölçüsünde tesir eder. Bu konunun yapacağı şey, bu tesiri Gök

sel Cisimlerden alıp kabul etmektir. Göksel Cisimler fiillerini oluş ve yok oluş 

alemindeki varlık nevilerine mahsus olan külli suretler ölçüsünde yaparlar. 

Her ne kadar onlar cüzler, kuvvetler, keyfiyetler, büyüklükler ve çeşitli arazlar 

tazammuu eden ve duyularla kavranan varlıklarında o şekilde iseler de Gök

sel Cisimlerde, aslında bir olan ruhani bir çeşitlilik vardır. Sonra, Göksel Ci

simler fiillerini cismani ve cüzî hareketleriyle, bu âlemde onları kabul eden mad

deye ulaştırırlar. O madde bu fiilleri kabul eder; bundan külli idealarına benze

yen cüzî şahıslar meydana gelir. Bu şahıslar faile ve külli idealara nazaran ko

nuları bakımından noksandırlar. Çünkü, onların özü akmaktadır, cüzleri değiş

mektedir, hareketleri azalmakta, çoğalmakta, denkleşmektedir. Onlara gere

ken yapı ve yüzey değişiklikleri çoğalmaktadır, onlar kendilerini hareketleriy

le harekete getiren cisimlerin ışıklarından uzaklaşmakta veya onlara yaklaş

maktadırlar* 

* Şimdi, bu zâtın vasıflarının ulaştırdığı durumu anlatalım ve fikir ve 

görüşlerinde aykırılıklar olmakla beraber, eski milletlerin yapmış oldukları 

işaretlere bakalım. Onlardan bir gurup, bu zât hakkında birleşmiş olduklarını 

zannettiler ve bu zâtın, ihtilâfa düşülen yerlerde birlik sağlayacak şekilde, mil

letlerin zâtlarını bağladığını kabul ettiler. Eski Şeriat sahipleri Göksel Cisimlerden 

bahsettiler ve bu zâtın Güksel Cisimlerde göründüğüne ve işlerini onlarla yap

tığına inandılar; ona Nomya (?) dediler. Onlar arasında insani cevherleri bir

leştiren hususlardan bahsedenler oldu. Bunlar arasında, bütün bu cevherleri 

birleştiren cevherin bir tek olduğunu, bunun Mesih'in insanlık cevheri olduğunu 

söyleyenler bulundu. Bunlar, aralarında aykırılıklar olmakla beraber, Hıristi-

yanlardır. Yakubiler, iki cevherin, yani, insanlık cevheriyle tanrılık cevherin 

tek cevher, bir tek uknum olduğunu kabul ettiler. Halbuki Nesturiler birli

ğin ancak iradeyle gerçekleştiğini, oysa, iki cevherin, iki olarak, iki uknum 

olarak kaldığını kabul ettiler. Melkailer, birliğin iki cevherin bir cevher ve 

bir uknum olması suretiyle olduğunu kabul ettiler. Birliği kabul edenler ara-
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sında o zâtın birden fazla şahısla bir birlik teşkil ettiğini söyleyenler oldu. 

Bunlar Galiler, hululü kabul edenler ve bütünün değiştiğini söyleyen Sofiler

den bir guruptur. Onlar arasında âlemin bütünüyle bu cevherden ve bu cev

herin zıddından mürekkep olduğunu söyleyenler oldu. Bunlar biri Aydınlık 

diğeri Karanlık olan iki unsuru kabul edenlerdir. Şeriat sahiplerinden olan 

kelamcıların çoğu, bu zâta o zâtın yapmış olduğu şeylerin o zata nisbeti 

bakımından dikkate alınan bir takım sıfatlarla ve bu zâtın onlara yapmış 

olduğu tesirler ile işaret ettiler. Onları, onların altında bulunanların prensipleri 

ve asılları olarak kabul ettiler. Onlara Zâtın Sıfatları adını verdiler. Zâtın 

sıfatları Hayat, Kudret, İlim gibi şeyler veya bunlara benzeyenlerdir. Bunların 

hem kendileriyle, hem de zıdlarıyle sıfatlanmak veya onların zıdlarını yapmak 

mümkün değildir. Kelamcılar arasında zâtın sıfatları ile Fiilin sıfatlarını b i r -

birinden ayıranlar oldu. Fiilin sıfatları öyle sıfatlardır ki hem onlarla hem de 

onları zıdlarıyle sıfatlanmak ve onların zıdlarını yapmak mümkündür. Zâtın 

sıfatları öyle sıfatlardır ki onlarla, bunları yapmak mümkün değildir. Bu fık

raların hepsi bu zâtın tesirlerinden bir tesiri ele almışlar ve bu tesire göre o 

zât hakkında hüküm vermişlerdir. Onlar arasında herbir fırka bilgisine ve onu 

tanımak için yaptığı usavurmanın ve takip ettiği yolun gücüne göre işaretini 

yapmıştır. Öyle ki Hıristiyanlar o zâtı Mesih 'in şahsında kemâl alâmetleri ola

rak görünen tesirlerin sıfatlarıyle sıfatlandırmışlardır. Aydınlık ve Karanlığı 

kabul edenler ise o tesirleri zâtın sıfatlarıyle sıfatlandırmışlardır. Ama, erdemli 

filozoflar demişlerdir ki: Varlıkları var eden zât, var etmiş olduğu şeylerden her-

hangibiriyle kavranmaktan beridir. O bakımdan bu âlemde varlık verdiği şeyle

rin sıfatlarıyle sıfatlanmaz. Çünkü, yüksek olan ve her şeyi çeviren birşey ken

disinin çevirmiş olduğu şey ile çevrilmez, yahut, küllün cüzlerinden birinin 

gücü o küllünkine erişemez. Çünkü, sıfatlar, insan aklının kendi altında bulu

nan ve yaptıkları tesirleriyle veya maruz kaldıkları fiil ve infialleriyle idrâk et

tiği varlıkların zâtlarını temsil eden bir takım işaretlerdir. Bu işaretler Nutk-u 

Bâtınî'de ruhani bir işarettir, sonra, ruh onu açığa vurur ve Nutk-u Harici 

ile onu, milletlerin birbirinden farklı dillerine göre, ağızdan çıkan sesle ifade 

edilen maddî bir şekilde açığa çıkarır. Aklın bu fiili aklın özü gereğidir. 

Akıl, varlıklardaki nizamın ve varlıkların herbirine uygun gelen ve herbi-

rine gerekli varlık verilecek şekilde telif edilmesinin sebebidir. O varlıklardan 

herbiri, akıldan, kendine mahsus olan kemali alır. Çünkü, hikmete göre varlığa 

getirilmesi söz konusu olunca, herhangibir şeyle herhangibir şeyin birleşmesin

den t a m varlık meydana gelmez, t a m tersine bir şeyle bir şeyden belli nisbet-

lere göre tam varlık meydana gelir. Aklın iki tane daha başka fiili vardır. Bu 

fiillerden birisi akla, aklın ilk, basit, mefûl ve İlk İlletin malûlü olmasından do-
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layı arız olan fiildir. İlk Fail-Subhanehu- her varlığa, Akl'a ve Nefs'e, Akıl 

ve Nefs'in altındakilere, herkese, genel olarak varlık verir. Akıl bu varlığı o 

varlıkların zâtlarına, onlardan herbirine hâs olan suretleri vermek suretiyle ve 

o varlıklar kendilerine has olan varlıklarında nizamı korumak için (ondan) ne 

derecede varlık alıyorlarsa o derecede, dağıtır.(İlk Fâil,Akl'ı) canlı olan cisimlerin 

zâtında bulunan Ruh'a gösterir. Bu suretle O, Akıl ile varlıkları saklar. Akıl 

varlıklara nüfuz eder, ve ister ruhlu olsun ister ruhsuz olsun, onlara, onların 

herbirine mahsus olan sureti verir. (Tanrı) (Akıl) ile Tabiat denen kuvvete 

sebep olur. Akıl Ruh'a nüfuz eder, ve varlıklara -ruhlu, ruhsuz- herbirine has 

olan sureti verir. 

Akıl'ın ikinci fiili Ruh vasıtasıyla yapmış olduğu fiilidir ki, bu, hayatı 

kabule elverişli olan herşeye hayat vermektir. Bu fiil ruh için zâtı gereğidir, 

halbuki, Akıl için ruh vasıtasıyla yapılan bir fiildir. Çünkü, ruh, ruh sahibi kişi

de hasıl olan surettir, Akıl ise bu sureti verendir. O halde, kendisine tam, bütün, 

yetkin ve başkasını tamamlayan ismi verilmeye lâyık olan Akıl'dır. Tanrının, 

kendisinden başka varlıklara, uygun nisbetlerde nizam verdirmek suretiyle 

Akıl'ı her türlü varlığın sebebi kılması ve (böylece) başkasının varlığına sebep 

olmak hasebiyle Akıl tamdır. Akıl, izah edildiği şekilde, varlık kendisine 

ilk taşan olmak, yükselme kendisinde son bulan olmak, İlk Suret'i bütün 

kuvvetleriyle tasavvur etmek dolayısıyle de tamdır. Akıl, İlk Mebde ile ken

disinden başka varlıkların arasında ara yerdedir. Bu yer ona hakikî olarak 

ve tabiatı gereği verilmiştir. Onun dışındaki şeylerin yerleri ise uylaşımla ve

rilmiştir. Bir şeyi suri, maddî, gai ve fail sebeplerle o şey yapan hususlar da, 

yine, Akıl'da bulunmaktadır. 

* Hıristiyanları Üç Uknumdan bahsettiren Üçleme'yi filozoflar iyi karşı

ladılar ama, Ulu Tanrı'yı Üçlemeden tenzih ettiler. Bu hususu filozof Aristo

teles Sama va'l-cAlam kitabında zikretmiştir. Bu kitabın tefsirleri de. Bundan 

maksat benim anladığım kadar şu üç türlü varlığı sıraya koyan akıldır: Bütün 

varlıkları ayakta t u t a n İlâhî Varlık, ona has olan sıraya koyan varlık, ve Tabiî 

Varlık. Bu tabiî varlık duyusal varlıkta özel ve genel olarak ikiye ayrılır. Tabi

at bais nefiste bulunur* Küllün mânâsı Akıl ile kavranır. Çünkü, Akl'ın altında 

bulunan şeylerin hepsinin ideaları külli suretleriyle Akıldadırlar. Akıl, kuvvet

lerin tasavvurda son bulduğu gaye olmak itibariyle, kemaldir. Bu tasavvur 

ister temyiz, tefehhüm, aklın zâtında bulunanları idrâk etmek gibi, ruhun kuv

vetlerini tasavvur etmek bakımından ruhani bir tasavvur olsun, isterse, kendi

sinden başka bir şeyin suretini tasavvur etmeye ihtiyaç kalmadan, cisimlerin 

kuvvetlerini-ki o kuvvetler o cisimlere takdir edilen kısımları düzenleyen 
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nisbetlerden varlıklarını kazanmışlardır- tasavvur etme bakımından cis-

mani bir tasavvur olsun, farketmez. Çünkü, Akıl suretlerin sureti, kuv

vetlerin kuvvetidir. Onun İlk Fail'in ne olduğu hakkındaki şuuru, o-

nun yaratılma sebebidir. Bu şuur her şeyin sebebidir. Bu hal, Tanrıyı 

kavrayış veya idrâk etme yoluyla olan bir hal değildir. - Çünkü, bu 

hal, yukarıda söylendiği üzere, Tanrı için söz konusu olamaz - Fakat, 

kendisini nizam dağıtmakta devam etmek üzere, kendisine beka temin 

eden ve kendisini varlıkta tu tana ihtiyacı olduğu içindir. (Akıl) (Tanrının) 

kendisinden kendi bekasını ve varlığını aldığı bir zât olduğunun şuuruna varır; 

Akıl Hayat ' ı Tanrı 'dan almakta Tanrıya muhtaç olduğunu anlar. -Hayat, 

Tanrıdan Akl'a gelen ilk kuvvettir. Hayatın buradaki mânâsı en iyi ve en 

güzel şeyi, onun sayesinde varlıkta devam etmek üzere, istemektir.- Aklın 

bu anlayışı tanrısal bir takdistir. Akıl başkasını mükemmel hale koyar. Bu cihet 

bizim şu sözlerimizden anlaşılmış olacaktır: Akıl, ruhlu ruhsuz, her türlü var

lığa o varlığı o varlık olmak üzere bir varlıkla ve bir suretle tayin etmek üzere, 

ruhlulara ruhi, cisimlere ise cismani şekilde uygun gelen nisbetlerde suret ve

rerek, onlar tayin eder. Madem ki mesele bu şekildedir, o halde, oluş ve yok 

oluş alemindekiler içinde insan, bu âlemdeki diğer (varlıklarda), ruhlu ve

ya ruhsuz yer yüzü cisimlerinde, parça parça bulunan, göksel cisimler

den onlara dağıtılmış olan bütün kuvvetlerin kendisinde toplanmış olduğu 

kimse olur. İnsan birdir, ama, kendisinde bir çokluk ihtiva eder; onun 

birliği birbir inden ayrı olan birlikleri ihtiva eder. Nitekim İlk Fail

de sırf birdir, ama, kendisinden bütün birlerin çıkmış olduğu varlığa 

taksim edilmez. Bu âlemde Göksel Kuvvetlerin hepsi insan suretine 

müncer olmaktadır. Cüzî bir şahıs bu kuvvetlerden, almaya müsait ol

duğu derecede, mizacının az, çok veya dengeli şekilde terkip edilişi ölçüsün

de, Göksel Cisimlerin hareketlerine göre, kavuştukları veya ayrıldıkları vakit 

Cisimlerde meydana getirecekleri tesirdeki farklılıklara göre, Göksel Cisimlerin 

devirlerine göre, büyük, küçük veya orta kavuşumlarına göre, Burçlarda bir 

üçgenden bir başka üçgene geçişlerine göre. alır. Göksel kuvvetlerden meydana 

gelen bir şey şiddet, zayıflık, kudretin büyüklüğü ve küçüklüğü bakımından 

değişir. Büyük olaylar, İlk Mebde'den kuvvet alan ve âlemi idare eden Kâmil 

insanların zuhuru, ancak, bu devirlerin değişmesi, bu kavuşumların bir üç

genden bir başka üçgene geçmesiyle olur. Tanrısal şahsın, felek şekillerinin ica

bına göre, içinde göründüğü zaman hasıl oldu mu, bu şahıs, idaresini yüklene

ceği ülkede ortaya çıkar. Devirlerin değişmesi, o şahsın, İlk Mebde'den almış 

olduğu erdemlerin ortaya çıkmasına tesir eder. Bu şahıs, milleti idare etmek, 

ülkeleri yönetmek, halkını faydalıya götürmek, zararlıdan uzaklaştırmak 
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için, bu zamanın hükmü icabı cereyan eden idare tarzlarına göre, insanlığa 

hayırlı kanunları koymak, onlara iyi bir hayat ve güzel bir son temin eden ka

nunlara boyun eğmelerini sağlamak için bu erdemleri ilk Mebde'den almış olur. 

-Madem ki üçgenler tesir bakımından, kavuşumları, büyüklük, yükselik ve şeref 

bakımından, onların doğurdukları olayları değiştiriyorlar, o halde, ateş tabia

tında olanlar olayların yükseğine, ve haşmetlisine delâlet ederler. Çünkü, 

onların tesirinin kuvveti, yıldızlarına tesir ve tabiat bakımından arız olan du

rumdan dolayı, bütün diğer unsurlara hakim olan ateş kuvvetidir- ve onlarda, 

mesut olmak üzere, özlenen şeylerin hepsini isteme gücü ve başkanlık arzusu 

hasıl olur. Devir o üçgenlere erişti mi erdemleri mükemmel olan şahsın, işleri 

huzur ve rahatlık içinde yerlerine yerleştiren kuvvetini göstererek, ortaya çık

ması icabeder. Bu suretle (o şahıs, o işleri) doğru temellere oturan, başkan

lık kaidelerine uyan, sabit unsurlara dayanan mebdelerine bağlamış olur. 

* Bu üçgenin diğer burçları arasında Koç Burcu, varlıkların nizamını 

ilâhî tabiatın tazammun ettiği şekilde muhafaza eden kuvvetlerin hepsini 

birbirleriyle uzlaştıran bir burçtur. Cedî Semasının ortası ulvî Zuhal'in evidir. 

Gezegenler arasında hiçbir yıldız onu yükseklik bakımından aşamaz. Zuhal, 

ululuk, yükseklik, sebat, devam,ve beka delilidir; varlıklar üzerine taşıp yayı

lan tanrısal kuvvetlerden nasibini ilk alan odur. O bakımdan, onun tanrısal 

âleme olan nisbeti uygun bir nisbet olduğu halde, bu (süfli) âleme olan nisbeti 

uygunsuz bir nisbettir. Bu bakımdan, o, hal ve kılık değiştiren tabiî kuvvetlere 

delâlet eden ve değişimleri çok hızlı olan Ay'a zıt ve münafîdir. Dokuzuncu ile 

Üçüncü Okyay ve İkizlerdir. Bunlar ilim ve dinlerde fikir, görüş ve anlayışları 

harekete getirirler ve mekân değiştirmeye delâlet ederler. Bunlar Müşteri'nin 

ve Utarid'in evleridir. Bu ikisi tabiatları gereği bu şeylere delâlet ederler. Zira, 

Müşteri, Koç'un Dokuzuncu sahibidir. Akla delâlet eden bir yıldızdır. Yıl

dızların kuvvetleri konusunda, o, ilk mertebeyi işgal eder. İlimlerin yaratıcı 

mebdeidir. Utarid ise Koç'un Üçüncü Sahibidir, Müşteriden aldığını gösteren 

ayrı bir dal mesabesindedir. Akl'ın fiili demek olan İlmin Evi'nde ona paralel

dir. 

Yedinci Terazi'dir, Zühre'nin Evidir. Zühre, Merrih'ten aldıklarını gös

teren bir delildir. Merrih, Koç Burcu'nun müşareketle sahibidir. Zühre, var

lıklarda birleşme, nikâh v. s. gibi cismani ve ruhun ondan aldığı kavramları 

vermek ve açıklamak gibi ruhani tesirler uyandırır. Dördüncüsü Yengeç'tir. 

Ay'ın Evidir. Müşteri'nin şerefidir. Başka başka mertebelerde bulunan diğer 

yıldızların yerlerinden dolayı Ay'ın tabiî olarak delâlet ettiği olaylara delâlet 

eder. Beşincisi Aslan Burcu'dur. Ferahlıklar ve zevkler evidir. Sahibi Güneştir. 
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Koçun şerefinin sahibi olan (Güneş) tabiî nizam üzere hareket eden diğer yıl

dızlar arasında şeflik meselelerindeki anlaşmazlığa ve ondan zevk almaya 

delâlet eder. En iyi ve en güzel şeyi oran ve şekil bakımından olması gereken 

şekle sokar. Bu suretle ortaya çıkışı beklenen şahsın, bu burç doğarken doğdu

ğunda ittifak edilmesi için bir takım delillerin birbirleriyle uyması gerekir. Bu 

suretle o şahsın diğer ülkeleri emir ve idaresi altına alması -durum işlerin tabiî 

mecralarında cereyan etmelerinde hakim olan nizam ve kemal veren kuvvet

lerin bu âlemde ona doğru akışı üzere cereyan etmesi için - kavuşum ona son 

bulduğu vakit, vuku bulur*. 

Bu suretle biz, o şahsın, Göksel Cisimlerden almış olduğu tesirle, tesiri 

uygun zamanda ve elverişli mekânda kabule hazır olan maddeyle ve var olmak 

için muhtaç olduğu kuvvetlerin ve kavramların -kemalin hasletlerinden olup 

bir noksanın içine sızmadığı ve ona itaate davet eden, onun emri ve kanunları 

altına girmeye sevkeden, yap dediğinin yapıldığı, yapma dediğinin yapılmadığı 

bir halde- o maddeye arka arkaya gelmesiyle var olduğuna deliller getirmiş 

olduk. Burası söylemek istediğimiz sözün sonudur. Hamd, Hamdi Veren'e dir. 

Subhane hu. 

Makale Bitti. 
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