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ĐBN KEMAL’ ĐN 
RĐSÂLE FÎ BEYÂNĐ’N-NEFS VE’R-RÛH VE’L-BEDEN  ADLI ESERĐ 

 

Yrd. Doç. Dr. Musa KOÇAR ∗∗∗∗ 

 

 

ÖZET 

Bu çalışmada Đbn Kemal’in, “Risâle fî Beyâni’n-Nefs ve’r-Rûh ve’l-
Beden” adlı risâlesinin, dört ayrı yazma nüshaya dayalı olarak edisyon 
kritiği yapılmış ve söz konusu risâlenin muhtevası, ruhla ilgili farklı görüşler 
dikkate alınarak tahlil edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Đbn Kemal, ruh, nefs. 

 

ABSRACT 

The Treatise of Ibn Kemal named “Risâle fî Beyâni’n-Nefs ve’r-
Rûh ve’l Beden” 

In this article, the treatise of Ibn Kemal named “Risâle fî Beyâni’n-
Nefs ve’r-Rûh ve’l-Beden” became a subject of editional criticism which 
was essentially based on four editions. The content of the tritise is examined 
in detail by considering the basic ideas concerning with spirit. 

Key Words: Ibn Kemal, soul, spirit. 

 

Geçmişten devralınan bilim ve kültür mirasının bilinmesi, bu 
mirasa yeni katkılarda bulunmak ve çağın beraberinde getirdiği 
problemlere çözüm üretmek açısından şüphesiz önem taşımaktadır. 
Đslâm düşüncesinin, ilk dönemlerdeki canlılığını zamanla kaybettiği, 
bu alanda orijinal eserlerin nâdiren verildiği yönünde bazı düşünceler 
bulunmakla birlikte, uzun bir süreç içinde söz konusu kültür mirasının 
günümüze taşınmasında ve yorumlanmasında fonksiyonel olan 
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Osmanlı düşünce yapısının ortaya konulması büyük bir öneme 
sahiptir. Ancak Osmanlı dönemiyle ilgili kaynakların pek çoğunun 
yazma eserler halinde bulunması ve bunların neşirlerinin yapılmaması 
söz konusu dönemin düşünce yapısının sağlıklı bir şekilde ortaya 
çıkarılmasını zorlaştırmaktadır. 

Osmanlı Devleti’nin güçlü olduğu bir dönemde yaşayan, çağının 
önde gelen bilginlerinden biri kabul edilen Şeyhülislâm Đbn Kemal’in 
Risâle fî Beyâni’n-Nefs ve’r-Rûh ve’l-Beden isimli eserinin 
neşredilmesi, onun hem ruh ile ilgili görüşlerini gün ışığına çıkarmaya 
yardımcı olacak, hem de Osmanlı düşünce yapısının anlaşılmasına 
kısmen de olsa katkı sağlayacaktır. 

 

A. Risâlenin Muhtevası ve Tahlili 

Ruhun varlığı, mahiyeti, beden ile ilişkisi ve bekâsıyla ilgili 
problemler kelâmcıların üzerinde fikir yürüttükleri ve bazı teoriler 
ürettikleri konular arasında yer almaktadır. Pek çok alanda olduğu 
gibi, ruh konusunda da farklı görüşler ileri süren kelâmcıların bu 
görüşlerinden ancak bir kısmı daha sonraki dönemlere intikal ederek 
benimsenmiştir. Kelâmcılar, tanım ve mahiyet açısından ruhun, latîf 
bir cisim, araz veya soyut bir cevher olduğu yönünde üç ayrı görüş 
ortaya koymuşlardır.1 

Đbn Kemal, ruhun varlığı ve mahiyeti konusundaki düşüncelerini 
ifade ederken genellikle kendisinin de benimsediği Ehl-i Sünnet 
bilginlerinin görüşlerini nakletmekte, zaman zaman farklı bazı 
görüşler zikrederek bunlar arasında karşılaştırmalar yapmakta ve kendi 
tercihini de belirtmektedir. 

Đnsanın zâhir ve bâtın olmak üzere iki yönü bulunduğunu kabul 
eden Đbn Kemal’e göre insan, zahirî (kesîf) yani beden yapısı itibariyle 
eksik bir niteliğe sahip olup bu yönüyle gelişen, zamanla beden 
fonksiyonları giderek azalan ve sonuçta bozulup dağılarak yok olan bir 
özelliğe sahiptir. Đnsan, batınî yönü açısından ise nûranî, latîf bir 
cisimdir. Gül suyunun güle, ateşin kömüre sirayet etmesi gibi bedenin 
bütününde yer alan ve yok olması mümkün olmayan bu cisim, akıl ve 
idrak gibi kemal sıfatlara sahip bulunmaktadır. 

                                                 
1  Kelâmcıların konuyla ilgili görüşleri hakkında detaylı bilgi için bk. Erkan Yar, Ruh-Beden 

Đlişkisi Açısından Đnsanın Bütünselliği Sorunu, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2000, s. 

42-52. 
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Ruhla ilgili dile getirdiği bu düşünceden hareketle, Đbn 
Kemal’in, ruhun lâtif bir cisim olduğunu kabul eden bilginlerin 
görüşlerini benimsediği anlaşılmaktadır. Ruhun bedende yer alan canlı 
bir cisim olduğu teorisinin2 ilk defa bir Mu’tezile bilgini olan Nazzam 
(ö. 221/835) tarafından ileri sürüldüğü belirtilmektedir3. Ruhu, insan 
bedeninin tamamına sirayet etmiş, ömrün başlangıcından sonuna kadar 
devam eden, kendisinde bozulma ve değişmenin bulunmadığı latîf 
cisim şeklinde tanımlayan Nazzam’ın bu görüşü genel olarak Ehl-i 
sünnet bilginleri4 ve bazı mutasavvıflar5 tarafından kabul görmüştür. 

Kuşeyrî, Ehl-i Sünnet bilginlerinin ruh konusunda farklı görüşler 
ileri sürdüğünü, bazılarının, ruhu can ve hayat olarak tanımladığını; bir 
kısmının da, ruhu beden kalıbına tevdi edilmiş cevher şeklinde 
değerlendirdiğini belirtir. Ona göre ruh, latîf bir cisim olup bedende 
bulunduğu müddetçe hayat devam eder. Đnsan ruh ile değil, hayat ile 
diri ve canlıdır, uyku halinde ise ruh maddî âlemden ayrılır ve sonra 
bedene geri döner.6 

Đnsanın batınî yönünün mahiyeti konusunda Fahreddin er-
Râzî’den (ö. 606/1210) nakiller yapan7 ve onun konuyla ilgili 
görüşlerini benimsediği anlaşılan Đbn Kemal, insanın sadece bedenden 
ibaret olmadığını, çünkü bedeni oluşturan (hücresel) yapının yaşam 
boyunca değişikli ğe uğradığını, ancak insan bedenindeki söz konusu 
değişime rağmen onda hayatın sonuna kadar hiç değişmeyen bir yön 
bulunduğunu, bunun da bedenden farklı bir özelliğe sahip olan ben 
“ene” bilincinden kaynaklandığını nakleder. Müellif, “ene”nin 
mahiyeti konusunda farklı görüşlerin ileri sürüldüğünü, fakat bu 
konudaki en doğru anlayışın, ateşin kömüre; yağın susama ve gül 
suyunun güle sirayet etmesi gibi “ene”nin, bedenin tamamına yayılan 
bir cisimden ibaret bulunduğu yönündeki görüş olduğunu belirtir. 

                                                 
2  bk. Eş’arî, Ebu’l-Hasen Ali b. Đsmâil, Makâlâtü’l-Đslâmiyyîn ve ihtilâfü’l-musallîn (nşr. 

Muhammed Muhyiddin Abdülhamid), Beyrut 1990, II, 28. 
3  bk. Erkan Yar, a.g.e, s. 45. 
4  bk. Cüveynî, Ebu’l-Meâlî Abdülmelik, Kitâbü’l-Đrşâd ilâ kavâtii’l-edille fî usûli’l-i’tikâd 

(nşr. Esad Tamim), Beyrut 1985, s. 318; Đbn Kayyım el-Cevziyye, Ebû Abdillah 

Şemsüddîn Muhammed, Kitâbü’r-Rûh, Kahire 1989, s. 171. 
5  bk. Kuşeyrî, Abdülkerîm b. Hevâzin, Kuşeyrî Risâlesi (haz. Süleyman Uludağ), Đstanbul 

1981, s. 223; Hucvirî, Ali b. Osman Cüllâbî, Keşfü’l-mahcûb, Mısır 1975, II, 500-5002. 
6  Kuşeyrî, a.g.e., s. 223. 
7  bk. Râzî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ömer, Mefâtîhu’l-ğayb, Dâru’l-Kütübi’l-Đlmiyye, 

Beyrut 1990, XXI, 33-38. 
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Đbn Kemal, birtakım bilginlerin8, insanın bedenine yayılmış bir 
şekilde bulunan ve yaşam boyunca değişikli ğe uğramayan bu cismin 
bedeni oluşturan cisimlerden farklı olduğu ve söz konusu cismin 
bizâtihî canlı, idrak sahibi ve nûrânî bir niteliğe sahip bulunduğu 
yönündeki görüşlerini nakleder. Bu anlayışa göre “ene” olarak 
isimlendirilen ve insanın batınî yönünü oluşturan latîf ve nûrânî cisim 
bütün bedene yayılınca, beden bu ruhun etkisiyle nurlanır ve hareket 
kazanır. Zayıflamak, şişmanlamak ve ihtiyarlamak gibi bedende 
meydana gelen (hücresel) değişimlere rağmen ruhta herhangi bir 
değişiklik söz konusu olmaz. Beden ruhu taşıdığı müddetçe ruh 
bedende kalır. Beden ruhu taşıyamayacak bir duruma gelirse, yani 
hücresel yapı bozulursa, nûrânî, latîf cisim bedenden ayrılarak, şayet 
Allah’ın rızasını kazanmış ise göklere, yani temiz olan âleme, 
günahkârlardan ise cehenneme, yani âfet âlemine gider. 

Ruhun mahiyeti ve beden ile ilişkisi konusunda naklettiği 
görüşleri benimsediği anlaşılan Đbn Kemal, insanı ruh-beden 
bütünlüğü içinde açıklamaya çalışır. Ona göre ruh bedenin tamamına 
yerleşmiş, fakat bedenden farklı bir mahiyette bulunan nûrânî latîf bir 
cisimdir. Bu cisim kişiye insan olma vasfını kazandıran “ben” 
(ene)’dir. Latîf bir cisim olması açısından “ene”nin soyut bir niteliğe 
sahip olduğu söylenemez. Đbn Kemal, “ene”nin bedensiz bir cisim 
olduğu yönündeki görüşlerin pek çok bilgine göre yanlış kabul 
edildiğini belirterek, kendisi de aynı görüşü benimsemektedir. 

Đbn Kemal, ruhun iyi anlaşılmasına paralel olarak miracın 
cismanî olup olmadığı probleminin daha iyi kavranacağını belirterek 
Keşşâf’ta9 Hz. Ayşe’ye nispet edilerek nakledilen bir rivayete yer verir. 
Bu rivayette Hz. Peygamber’in miraç gecesinde cisminin 
kaybolmadığı, miracın ruhen gerçekleştiği10 ifade edilmektedir. Bu 

                                                 
8  Đbn Kemal’in, ruh-beden ilişkisini temellendirmek amacıyla yer verdiği “ben” merkezli 

yaklaşımı muhtemelen kendisine işarette bulunduğu Đslâm filozoflarından Đbn Sina’da da 

görmekteyiz. Zira filozofa göre de “ben” insanın duyularla algılanabilir varlığından farklı 

bir niteliğe sahip bulunmaktadır. bk. Đbn Sina, Hüseyin b. Abdullah Ebû Alî, eş-Şifa, en-

Nefs, (nşr. G. Anawati-Said Zâyed), Kahire 1975, s. 13, 225; a. mlf., el-Đşarât ve’t-

tenbihât (Tabiiyat), (nşr. Süleyman Dünya), Müessesetü’n-Nu‘man, Beyrut 1992, II, 344-

345; Hüseyin Atay, Đbn Sina’da Varlık Nazariyesi, Gelişim Matbaası, Ankara 1983, s. 

110. 
9  bk. Zemahşerî, Ebu’l-Kâsım Cârullah Mahmûd b. Ömer, el-Keşşâf ‘an hakâiki’t-tenzîl ve 

‘uyûnu’l-ekâvîl fî vücûhi’t-te’vîl, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1982, II, 437.  
10  bk. Đbn Hişâm, Ebû Muhammed Melik b. Eyyûb, es-Sîretü’n-nebeviyye (nşr. Tâhâ 

Abdurraûf Sa’d), Dâru’l-Cîl, Beyrut 1411 (h.), II, 245; Taberî, Ebû Câfer Muhammed b. 
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rivayetin yanlış yorumlanarak miracın ruh ve beden bütünlüğü içinde 
vuku bulduğu şeklinde bir anlayışa ulaşıldığını söyleyen müellif, bu 
olayın sadece ruhen gerçekleştiği kanaatindedir.11. 

Đnsanın üç ayrı yönü bulunduğunu belirten Đbn Kemal’e göre 
insan, kesif cesediyle hayvan, yani canlı, latîf cismiyle melek, temiz 
cevheriyle ise insandır. Kesif cesedi, duyuların konusunu oluşturan 
beden; latîf cismi ölüm meleğinin kabzettiği ruh; temiz cevheri ise 
soyut bir niteliğe sahip bulunan nefis olup, dünyadan ayrılma anında 
Allah onu alarak ölüm olayını gerçekleştirir. Đnsan farklı yapısına 
uygun olarak çeşitli âlemlerle ilişkilidir. O, kesif cesediyle mülk 
âlemine mensup olduğundan duyularıyla bu âlem hakkında bilgi 
edinme imkânına sahiptir. Diğer taraftan latîf cismiyle melekût 
âlemine bağlı olması sebebiyle insan, kendisinin iç dinamiğini ifade 
eden hayal gücüne sahiptir. Temiz bir cevherinin bulunması yönüyle 
ise akıl gücüne sahip olup bu yönüyle ceberût âlemiyle ilişkilidir. 

Đbn Kemal, ruh-beden ilişkisi ve ölüm fenomeni ile ilgili Mâlik 
b. Enes’ten nakledilen bir hadise yer verir. Bu hadiste ölüm meleğinin 

                                                                                                                   
Cerîr b. Yezîd b. Hâlid, el-Câmi’ li ahkâmu’l-Kur’ân, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1405 (h.) II, 

16; Đbn Kesîr, Ebû’l-Fidâ Đsmâil b. Ömer, Tefsîru Đbn Kesîr, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1401 

(h.), III, 24. Bu rivayet muteber hadis kitaplarında bulunamamıştır. 
11  Emrullah Yüksel (“Risâle fî tahkîki’r-Rûh li Mevlânâ Kemal Paşazade”, Şeyhülislam Đbn 

Kemâl Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1989, s. 215) ve 

Şerafeddin Gölcük (“Kemâl Paşazâde’nin Đnsan Anlayışı”, Şeyhülislam Đbn Kemal 

Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları Ankara 1989, s. 144) Đbn Kemal’in, 

miracın ruh ve beden bütünlüğü içinde gerçekleştiği kanaatinde olduğunu 

belirtmektedirler. Ancak Mahmut Kaya’ya göre Đbn Kemal, miracın bedenen değil, ruhen 

gerçekleştiğini ifade etmiş ve bu olayın, ruh ve beden bütünlüğü içinde vuku bulduğu 

görüşünde olan Teftâzânî’yi, Hz. Ayşe’den gelen söz konusu rivayeti anlamamakla ve 

hadisin son kısmını göz ardı etmekle suçlamıştır. bk. Mahmut Kaya, “Đbn Kemâl’in 

Düşünce Tarihimizdeki Yeri ve Varlık Anlayışı”, Türk Tarihinde ve Türk Kültüründe 

Tokat Sempozyumu 2-6 Temmuz 1986, Gelişim Matbaası, Ankara 1987, s. 601. Şamil 

Öçal, Đbn Kemal’in, miracın ruhen gerçekleştiği yönündeki kanaatinin, bu olayın ruh ve 

beden bütünlüğü içinde meydana geldiğini kabul eden Ehl-i sünnet’in görüşüne tamamen 

aykırı olmadığını belirtmektedir. bk. Şamil Öçal, Kemâl Paşazâde’nin Felsefî ve Kelâmî 

Görüşleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2000, s. 421. Kemal Sözen de, Đbn 

Kemal’in miraç olayının sadece ruhen gerçekleştiği kanaatinde olduğunu belirtir. bk. Đbn 

Kemal’de Metafizik, Fakülte Kitabevi, Isparta 2001, s., 260-261. 
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ruhu kabzettiği ve Yüce Allah’ın bütün insanları (bedenen) 
öldüklerinde canlarını aldığı belirtilmektedir.12 

Ruhun ölümsüzlüğüyle ilgili olarak Kurtubî’nin (ö. 671/1272) 
Kitâbü’t-Tezkira isimli eserinden alıntılar yapan Đbn Kemal, onun, 
ruhun, duyuların konusu olan bedenle iç içe, ölmeyen, bir başlangıcı 
olmakla birlikte sonu bulunmayan bir cisim olduğu, bedenden 
ayrılarak semaya yükseldiği, iyi ve kötü olarak vasıflanabileceği 
yönündeki görüşlerini naklederek bunların söylenebilecek en ileri 
seviyede fikirler olduğunu ve daha fazla bir açıklamaya ihtiyaç 
bulunmadığını belirtir. Ruhun mahiyeti konusunda pek çok farklı 
görüşün bulunduğunu, bu konudaki en doğru yaklaşımın, ruhun cisim 
olduğunu kabul eden Ehl-i sünnet’in görüşü13 olduğunu belirten Đbn 
Kemal’e göre, kim ruhun öldüğünü, son bulduğunu ve bir varlıktan 
diğerine geçtiğini ifade eden tenâsüh anlayışını kabul ederse dinden 
çıkmış olmaktadır. 

Đbn Kemal, ruhun mahiyetinin iyi anlaşılmasına paralel olarak 
ölüm sonrası hayatı ifade eden berzah ve kabrin, orada meydana 
gelecek olan cismânî lezzet ve elemin ve bu anlayışı yansıtan kabrin 
cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir 
çukur olduğunu belirten hadisin14 daha iyi kavranacağını ileri 
sürmektedir. 

Ruh ve beden ilişkisi konusunda Gazzâlî15 (ö. 505/1111) ve 
Sühreverdî’ye16 paralel görüşler ileri süren Đbn Kemal, ruh olarak 
isimlendirilen latîf cisim ile beden olarak adlandırılan kesîf ceset 
arasındaki ilişkiyi gerçekleştiren latîf bir buharın bulunduğunu ve bu 

                                                 
12  bk. Kurtubî, a.g.e., XIV, 93. Bu hadis, “Bütün insanların, (bedenen) öldüklerinde 

canlarını alan ve henüz ölmemiş olanları da uyku halinde (ölü gibi yapan) Allah’tır; 

(yalnız O’dur bu güce sahip olan): O, böylece ölümlerine hükmettiklerini (hayattan) 

koparır, diğerlerini de (kendisinin koyduğu) bir mühlet için salıverir...” anlamındaki âyeti 

hatırlatmaktadır. bk. ez-Zümer 39/42. 
13  bk. Cüveynî, a.g.e., s. 318; Đbn Kayyım el-Cevziyye, a.g.e., s. 171. 
14  bk. Tirmizî, Muhammed b. Đsâ, Sünenü’t-Tirmizî, (nşr. Kemal Yusuf el-Hût), Beyrut 

1987, “Kıyâmet”, 14. 
15  Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed, Meâricü’l-kuds (Hakikat Bilgisine 

Yükseliş, trc. Serkan Özburun), Đnsan Yayınları, Đstanbul 1995, s. 18. 
16  bk. Şehabeddîn es-Sühreverdî, Filozofların Đnançları (trc. Đsmail Yakıt), Felsefe Arkivi, 

sy., 26 Edebiyat Fakültesi Basımevi, Đstanbul 1987, s. 208; a. mlf., Nur Heykelleri (trc. 

Saffet Yetkin), Millî Eğitim Basımevi, Đstanbul 1995, s. 10. 



 

 7

buhara hayvanî ruh adı verildiğini belirtir. Müellif, söz konusu buharın 
ruh ile beden arasındaki işlevselliğini devam ettirmeye elverişli 
bulunduğu müddetçe hayatın devam edeceğini, aksi halde hayatın son 
bulmak suretiyle ruhun bedenden zorunlu olarak ayrılacağını ve 
gerçek ölümün de ancak bu şekilde vuku bulacağını belirtir. Zira ona 
göre ruh, bedenden ya zorunlu bir şekilde çıkar -ki bu durumda ölüm 
gerçekleşir- ya da ruh, mutasavvıfenin “ınsılah” (sıyrılıp çıkma) olarak 
nitelendirdiği bedenden ihtiyârî bir şekilde ayrılır ve dilediği zaman da 
geriye döner. Bu ikinci durumda ruh ile beden arasındaki ilişkiyi 
sağlayan buharın fonksiyonelliği henüz sona ermediğinden dolayı 
ölüm gerçekleşmemekte ve hayat devam etmektedir. 

Đbn Kemal bu açıklamalar ışığında Hz. Peygamber’in, “Ölmeden 
önce ölünüz”17 anlamındaki hadisinin daha iyi anlaşılabileceğini zira, 
bazı mutasavvıfların, haşri, genel, özel ve daha özel olmak üzere üçe 
ayırdığı, genel haşrin, haşir gününde cesetlerin kabirlerden çıkmasını; 
özel haşrin ise, dünya hayatında seyr-i sülûk yöntemiyle uhrevî 
ruhların, dünyevî cisimlerden çıkarak ruhânî bir âleme yükselmesini 
ifade ettiği, bu ikinci durumda ölüm gerçekleşmediği halde kişinin 
kendi irâdesi ile hayvanî ve nefsanî niteliklerini öldürdüğü; daha özel 
haşrin de, ruhun, benlik “enaniyet” kabrinden çıkıp rabbânî bir hüviyet 
kazanması, yaratılmışlık hüviyetinden sıyrılarak “makâm-ı habîb’e 
ulaşması ve Yüce Allah ile bekâ bulması yönündeki görüşlerini 
nakletmektedir. Hz. Peygamber buna, “Benim Allah ile beraber 
olduğum öyle bir vakit var ki, benimle birlikte o vakit içine ne bir 
mukarreb melek ne de mürsel bir nebî sığar”18 hadisiyle işaret 
etmektedir. Đbn Kemal, hadisteki mukarreb melek ile Cebrail’in; 

                                                 
17  Bu rivayetin sabit olmadığı, mutasavvıfenin bir sözü olduğu kaydedilmektedir. bk. 

Aliyyu’l-Kârî, Ali b. Muhammed el-Kârî, el-Esrâru’l-merfûa fî ahbâri’l-mevzûa (nşr. 

Muhammed Lütfî es-Sabbâğ), el-Mektebetü’l-Đslâmî, Beyrut 1986, s. 348; Aclûnî, Đsmail 

b. Muhammed, Keşfü’l-hafâ ve müzîlu’l-ilbâs amme’ştehera mine’l-ehâdîsi alâ elsineti’n-

nâs, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1405 (h.) II, 384. 
18  Duafâ ve mevdûât kitaplarında yer alan bu sözü Kuşeyrî, “Benim Allah ile öyle vaktim 

var ki, Rabbimden başkası oraya sığmaz” şeklinde kaynak ve sened göstermeden 

nakletmektedir. bk. Kuşeyrî, Kuşeyrî Risâlesi, s. 212. Aliyyü’l-Kârî (el-Esrâru’l-merfû’a, 

s. 291-292), Aclûnî (Keşfü’l-hafâ, I, 173) ve Dervîs el-Hût’un (Esne’l-metâlib, s. 386) 

ittifak ettikleri görüşe göre bu söz, mutasavvıflar tarafından sıklıkla kullanılan, aslı ve 

senedi olmayan bir ifadedir. Dolayısıyla söz konusu rivayetin hadis olmadığı ortaya 

çıkmaktadır. Konuyla ilgili detaylı bilgi için bk. Ahmet Yıldırım, Tasavvufun Temel 

Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2000, 

s. 79-80.  



 

 8

mürsel nebî ile de Hz. Peygamber’in hüviyyetinin kasdedildiğini 
söyler. Ona göre bazı surelerin başında yer alan “Hâ-mîm”19 lafzındaki 
“hâ” ve “mîm” harfleri bir vahdet sırrı olup Rahmân ve Muhammed 
isimleri bu kelimede ortak olarak bulunmaktadır. 

Đbn Kemal daha önce geçtiği üzere bazı mutasavvıfların ölümü 
zorunlu ve isteğe bağlı olarak değerlendirdikleri gibi, doğumu da 
zorunlu yani, Yüce Allah’ın yaratmasıyla vuku bulan; ihtiyârî yani, 
isteğe bağlı, insanın irade ve kesbiyle vuku bulan şeklinde ikiye 
ayırdıkları yönündeki görüşlerini zikreder. Bu anlayışa, Hz. Đsa’nın 
“ Đki defa doğmayan semaların melekûtuna giremez” sözüyle, 
“...Göklerin ve yerin ötelerine geçmeye gücünüz yetiyorsa, haydi 
geçin! Fakat Allah’ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz”20 
anlamındaki âyet örnek olarak verilmektedir. 

Sonuç olarak, kelâm bilginleri tanım ve mahiyet açısından ruhu 
latîf bir cisim, araz veya soyut bir cevher olmak üzere üç ayrı 
katagoride ele almışlardır. Ruhun latîf bir cisim olduğu yönündeki 
görüşü ilk defa Nazzâm dile getirmiş ve bu görüş genel olarak 
kelâmcılar ve bazı mutasavvıflar tarafından benimsenmiştir. Đbn 
Kemal ruhun tanımıyla ilgili söz konusu görüşlere temas etmekte, 
onun latîf bir cisim olduğunu kabul ederek bu görüşü benimseyen 
bilginlerden alıntılar yapmaktadır. 

Đnsanı ruh ve beden bütünlüğü içinde değerlendiren Đbn Kemal, 
insan bedeninden farklı olarak bu bedene tamamen sirayet etmiş lalîf 
bir cisim bulunduğunu ve bunun, bedene insanî özellikler kazandıran, 
akıl ve idrak gibi niteliklere sahip bulunan ben “ene” olduğunu 
belirterek Fahreddin er-Râzî’nin konuyla ilgili görüşlerini 
benimsemektedir. Müellife göre latîf bir cisim olan ruh, beden gibi 
değişime uğramayıp hayatın sonuna kadar bedendeki varlığını devam 
ettirir. Ruh ölmez, onun öldüğünü söyleyen veya tenasühe inanan 
kimse dinden çıkmış olur. Ruh, beden ölünce buradan ayrılarak temiz 
olan âleme veya âfet âlemine yani, kabir hayatı aşamasına geçer. Kabir 
hayatı ise hadiste işaret edildiği gibi ya cennet bahçelerinden bir 
bahçe, ya da cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır. 

                                                 
19  bk. el-Mü’min 40/1; Fussılet 41/1; eş-Şûrâ 42/1; ez-Zuhruf 43/1; ed-Duhân 44/1; el-

Câsiye 45/1; el-Ahkaf 46/1. 
20  er-Rahmân 55/33. 
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Đbn Kemal’in, ruh konusunda genel olarak Ehl-i sünnet 
bilginlerinin görüşlerini benimsediği, zaman zaman tasavvufî 
yorumlara da yer verdiği görülmektedir.21 

 

B. Risâlenin Neşriyle Đlgili Bilgiler 

1. Kullanılan Yazma Nüshalar ve Neşirde Takip Edilen 
Yöntem 

Đbn Kemal’in, farklı isimlerle kaydedilen ruhla ilgili bu 
risâlesinin Đstanbul Süleymaniye Kütüphanesi’nde söz konusu müellife 
ait risâlelerin yer aldığı yazma eserlerin içinde bazı nüshaları 
bulunmaktadır. Bu nüshalar ve nüshalarda kaydedilen isimler 
şunlardır: Dârulmesnevî Bölümü, nr. 55-9 ve Fâtih Bölümü, nr. 5337-
4’de kayıtlı nüshalarda “Risâle fi’r-rûh”; Esad Efendi Bölümü, nr. 
3523-20, 3787-6 ve H. Hüsnü Paşa Bölümü nr. 135-3’de “Risâle fî 
beyâni’r-rûh”; Köprülü Fazıl Ahmed Paşa Bölümü, nr. 836’da “Risâle 
fî keyfiyyeti’l-cismi’l-insânî ve heykelihi ve nefsihi”; Hacı Selim Ağa 
Kemankeş Bölümü, nr. 556-23’de “Risâle fî beyânı mâhiyeti’n-nefs”; 
Esad Efendi Bölümü, nr. 3523-20, 3767-11, Mihrişah Sultan Bölümü, 
nr. 203-5 ve Nuruosmaniye Bölümü, nr. 4356-6’da “Risâle fî 
beyâni’n-nefs ve’r-rûh”; Lâleli Bölümü, nr. 3646-24 ve Osman Huldi 
Öztürkler Bölümü, nr. 27-18’de “Risâle fî beyâni’n-nefs ve’r-rûh ve’l-
beden”22. Söz konusu risâle Ahmet Cevdet tarafından yayımlanan 
Resâil-i Đbn Kemâl içinde “er-Risâletü’t-tâsi‘a fî şahsi’l-insânî” adıyla 
yer almaktadır.23 Edisyon kritiği yapılmadan yayımlanan bu risâlede 
bazı hata ve eksiklikler bulunmaktadır. 

Risâlenin adının farklı şekillerde kaydedildiği görülmektedir. 
Fakat neşri gerçekleştirilen metnin başlığını belirlerken bunlardan 
birini tercih etme zorunluluğu doğmuştur. Bu bakımdan risalenin 

                                                 
21  Konuyla ilgili detaylı bilgi için bk. Şerafeddin Gölcük, a.g.e., s. 144-148; Emrullah 

Yüksel, a.g.e., s. 214-217; Kemal Sözen, a.g.e., s. 249-276. 
22  bk. Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Đstanbul 1972, I, 352-354; Nihal Atsız, 

“Kemalpaşaoğlu’nun Eserleri”, Şarkiyat Mecmuası, sy. VI, s. 71; sy. VII, s. 100; Đsmet 

Parmaksızoğlu, “Kemal Paşazâde”, ĐA, VI, 561-566; Selman Oktay Aktürkoğlu, Đstanbul 

Kütüphanelerinde Bulunan Yazma Ruh Risâlelerinin Tanıtım ve Tavsifi (Yüksek Lisans 

Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü), Đstanbul 1994, s. 76-77; Đlyas 

Çelebi, “Kemalpaşazâde”, DĐA, XXV, 245-247. 
23  bk. Đbn Kemal, Resâil-i Đbn Kemal (nşr. Ahmet Cevdet), Đkdam Matbaası, Đstanbul 1316 

(h.), s. 97-101. 
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muhtevasıyla tam olarak örtüşen ve Osman Huldi Öztürkler 
nüshasının başında kaydedilen “Risâle fî beyâni’n-Nefs ve’r-rûh ve’l-
beden” şeklindeki ifade, neşrini gerçekleştirdiğimiz metne isim olarak 
verilmiştir. 

Risâlenin tahkiki Đstanbul Süleymaniye Kütüphanesi’nde 
bulunan ve baş taraflarında rumuzları belirtilen aşağıdaki dört nüshaya 
dayalı olarak gerçekleştirilmi ştir. Neşirde esas alınan nüshalar, 
kenarlarında yararlanılabilecek bazı notların bulunması, hata ve 
eksiklerin daha az olması ve had özelliklerinden hareketle erken 
dönemlerde istinsah edildikleri gerekçeleriyle seçilmiştir. 

ا  : Osman Huldi Öztürkler Bölümü, 27-18’de kayıtlı olan risale 
147b-150a. varakları arasındadır. Talik hattıyla yazılmış olup her 
sayfada 19 satır bulunmaktadır. Müstensihi ve istinsah tarihi 
belirtilmemektedir. Risâle, (��	
� ا�	
 ile başlamakta ve (��� ا� ا�
arkasından (�� ا����ن أ��ارا ���� ورو	� و���� cümlesi yer (ا�"! � ا� ى 
almaktadır. Risâle, ( �� وا�,+ �*&� ون إ� ���)�ن أى �"'% ��&% ه# ا,��� !-
�.�	�! وا�.'
-! وا�.�
 .cümlesi ile sona ermektedir ( وا��&�ء 1# ا� *,��# *0 ا�
/��% �,�ن ا� *,��#

-Esad Efendi Bölümü, 3523-20’de kayıtlı olan risâle 149b : ب
151a varakları arasında bulunmaktadır. Talik hattıyla yazılmış olup 
her sayfada 22 satır vardır. Müstensihi ve istinsah tarihi 
kaydedilmemektedir. Risâle, (��	
� ا�	
 ile başlamakta ve (��� ا� ا�
arkasından (�� ا����ن أ��ارا ���� ورو	� و���� .cümlesi gelmektedir (ا�"! � ا� ى 
Risale, ( �� وا�,+ وا��&�ء 1# ا� �*&� ون إ� ���)�ن أى �"'% ��&% ه# ا�.�,��� 
	�! وا�.'
-! وا�.&�-
�* #��,*) cümlesi ile sona ermektedir. 

ج  : Lâleli Bölümü, 3646-24’de kayıtlı olan risâle, 224b-227b 
varakları arasındadır. Nesih hattıyla yazılmış olup her sayfada 15 satır 
bulunmaktadır. Müstensihi ve istinsah tarihi belirtilmemektedir. 
Risâle, (��	
� ا�	
� ا����ن ) ile başmakta ve arkasında (��� ا� ا���ا�"! � ا� ى 
��*&� ون إ� ���)�ن أى �"'% ) ,cümlesi yer almaktadır. Risâle (ا�"�ار ا��6د رو	� و��

�� وا�,+ و,��� !-
1� وا�"! � و	!8 و7�# ا� ��&% ه# ا�.�	�! وا�.'
-! وا�.��ا��&�ء 1# ا� *,��# وا� ا�
8!,� #9� � �: #�;) cümlesi ile sona ermektedir. 

د  : Mihrişah Sultan Bölümü, 203-5’de kayıtlı olan risâle 43b-45b 
varakları arasındadır. Talik hattıyla yazılmış olan ve her sayfada 15 
satır bulunan bu nüsha neşirde esas alınan metindir. Müstensihi ve 
istinsah tarihi kaydedilmemektedir. Risâle, (��	
� ا�	
 cümlesi (��� ا� ا�
ile başlamakta ve arkasından (�� ا����ن أ��ارا ���� ورو	� و���� (ا�"! � ا� ى 
cümlesi gelmektedir. Risâle, ( �)�ن أى �"'% ��&% ه# ا�.�	�! وا�.'
-!  �*&� ون إ���
%��/
�� وا�,+ وا��&�ء 1# ا� *,��# *0 ا�,��� !-
 .cümlesi ile sona ermektedir (وا�.�

Tahkikte kullanılmak üzere seçilen nüshaların müstensihlerinin 
ve istinsah tarihlerinin tespit edilememesi nedeniyle, hat 
özelliklerinden hareketle daha erken bir dönemde istinsah edildiği 
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kanaatine vardığımız Mihrişah Sultan nüshası neşirde esas alınmış, 
söz konusu metinde rastlanan birtakım hatalar diğer nüshalardan 
faydalanılarak düzeltilmeye çalışılmış ve [] işaretiyle gösterilmiştir.24 

 

2. Kısaltma Đşaretleri 

-: Esas alınan metinde bulunan ibarenin mukayese edilen 
nüshada eksik olduğunu gösterir. 

+: Önüne konulduğu ibarenin esas alınan metinde 
bulunmadığını, mukâyese edilen nüshalarda fazladan mevcut 
olduğunu gösterir. 

[]: Esas alınan metinde olmayıp mukâyese edilen nüshalardan 
alınmış ibareleri gösterir. 

 

Diğer Kısaltma Đşaretleri: 

a. mlf.  : Aynı müellif 

a.g.e.  : Adı geçen eser 

bk.  : Bakınız 

c. : Cilt 

DĐA : Türkiye Diyanet Vakfı Đslâm Ansiklopedisi 
ĐA.  : Đslâm Ansiklopedisi 

nr.  : Numara 

nşr.  : Neşreden 

ö.  : Ölümü 

s.  : Sayfa 

sy.  : Sayı 

vr.  : Varak 

 

 

 

                                                 
24  Đbn Kemal’in ruh risâlelerinin ve konuyla ilgili bazı kaynakların teminindeki 

yardımlarından dolayı değerli meslektaşım. Doç. Dr. Kemal Sözen’e teşekkür ederim. 
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miªB “À `ÀjªAÀ o∞ƒªA ∆BŒI ”ØªAfJ∆ �

nI ¡�A¡ŒYjªA ≈õjªA 
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Aºß¡8 C ∆ªArbw �j«B§I ”√Bn√‹A9 A∏ªŒR±10 ¿º£ fnU¡nU ±ŒÒºªA …ƒ�BJIÀ Î;ΩIAg Î,¬BM ,ΩøB∑ ,w≥B√ ,”√B11 
√iÃ√AΩøBY ,æAÀlºª ΩIB≥ �´ ΩøB∑ ,¡Z∞ªA ”Ø iBƒªAÀ ,eiÃªA ”Ø ’BùA ∆BÕjm ,pÃn�A Ω∏Œ�A ”Ø ĭBm ,”12 ]I∞vPB[13 A∏ªB¿ ≈ø æ

Ω¥®ªA14 ÀªA»∞±ŒÒª ±ÕjrªA �ÈjnIÀ ,¡15 iBI”√ A …∞uÀ ”Ø Ω∑ªºn∆B16 ªoŒ ≥“Õj17 ÀAi’18 ÂßÏJBAe∆19.

≥æB A”Ø ‘kAjªA ¬Bø‚ ªA∞N�n�J∏ªA 20 :G»√ ¡h« ≈ß —iBJß ∆Bn√‚A ∆Ã∏Õ ∆C kÃè‹ AÃªB≥�A A �’AlUC ∆fi ,pÃn�A Ω∏Œ
ÏhªAÀ ,æB¿∏Nm‹AÀ ,∆Bv¥ƒªAÀ ,—eBÕlªAÀ ,æÃIhªAÀ ,ÈÃ¿ƒªA ”Ø AfIC∆B‰I‰À .jøC ,Ã« Ã« SŒY ≈ø ∆Bn√‚A ∆C πq‹À21 I∂B ø æÀC ≈

                                                 
1 X :AáiAÃ. 
2 X :A¨√eB. 
3 X :aAl≈Õ. 

 4 A ,L :ΩJnªA. 

5 A ,,L X + :«Ã. 

6 A ,,L X + :B�A. 
7 X :√JnB. 

8 A ,L :f®IÀ. 
9 L :IB§—j«. 

10 L :A∏ª±r. 
11 X :UŒn¡. 
12 X :ßøBΩ. 

13 A ,L :e ,X ;PB∞vI :PB∞vªA. 
14 X :A∞ªΩ®. 

15 A ,,L X :±Òª. 
16 X :Aºª”√Bn. 
17 X :≥øÃ“. 
18 X :ÀAi‘. 

19 A :Ø ”“bnƒªA søB« :ZJªA ÿ�Bq ”Ø �¨u ≈vY ∆AeBÈJßj,  ≈IAjØNq…. 
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 �´À ,�jaE ïG �j¿ßªABJ”≥  …ªÃ¥I fYC Ω∑ fƒß …ŒªG iBrùBØ ,”≥BJªA �´"B√C "� AjÕB¨ø ∆Ã∏Õ ∆C KUÀA AhΩ∏Œ� . fƒß AÃ∞ºNaA ¡Q
�rÕ ‘hªA ∆C ”Ø πªg22 GŒª …Ω∑ C …ªÃ¥I fY"B√C "Ã« ’œq ‘C .AÃ≥fiAÀæ ŒØ»B23 ∑�R— GB«ÈfmC ∆C ‹24 Ñv›Œ ’AlUC B»√C BvŒbºMÀ 

“Œ√B¿nU mB∆BÕjm Ω∏Œ�A Ah« ”Ø “Õi25 AƒªiB ’BøÀ ;¡n¿nªB‘Ø ≈«fªAÀ ,¡Z∞ªB‘Ø AeiÃªA ”Ø eiÃª.

 ¡Q A∆Ã¥¥�26 ø»ƒ ¡AÃªB≥ :“Œ«BùAÀ “¥Œ¥áBI “∞ªBã ¬BnUC �jaE ïG j¿®ªA æÀC ≈ø “Œ≥BI ”« ”NªA ¬BnUfiA ∆G27 
ªflnU¬B28 ANª ”ªDNÕ B»ƒøΩ∏Œ�A Ah« ± .“ŒY ¬BnUfiA πºMÀ29 ªAh»M“∑ifø ,B30 ªAh»MB31 ,Ã√AiB»MAhª “Œ√ .BØAg aªB ,∆fJªA Ah« OÒ

Ω∏Œ�A Ah« iBu ,¡Z∞ªB‘Ø iBƒªA ∆BÕjm Ω∏Œ�A Ah« ”Ø “ÕiBm PiBuÀ32 øNn�ƒ…∏ÕjZNI B∑jZNø ,`ÀjªA πªg iÃƒI A.

Q ¡∆G  æfJNªAÀ ,ΩºZNªAÀ ,∆BIÀhªA ”Ø AfIC Ω∏Œ�A Ah«G ‹CM ∆ B� ~j®Õ‹ BòGÀ B�BÅ “Œ≥BI ’AlU‹A πº]ºÑΩ[33 fi√B»  “∞ªBã
“¥Œ¥áBI34 �h� Afi“ºIB¥ªA ¬BnU35 .Ø AgHnØKªB¥ªA Ah« f36 A∞√ºv pf¥ªAÀ PAÃ¿nªA �Bß ïG “Œ√AiÃƒªA “∞ŒÒºªA ¬BnUfiA πºM O

À ¡ŒZÜA ïGÀ ;’Af®nªA —jøk ≈ø O√B∑ ∆G —iB»ÒªAÀ37Bß� A“ºö ≈ø O√B∑ ∆G PBØ‡38 Afi¥q’BŒ .…ø›∑ Bƒ« ïA39.

                                                                                                                   
20 A§√j :jbØ ,‘kAjªA fªAÕ ,KŒÒàA j¿ß ≈I f¿ä ≈ªA∞N�n ªAJ∏� KŒ¨ªA \ŒMB∞ø ,Ae i ,“Œ¿º®ªA KN∏ªA

 PÀ�I1990X , .21x , .3 ,37. 
21 X : Ajø. 
22 L :M�rAÀ. 
23 L :Ø…Œ. 
24 A , LX , :B«fqA. 
25 L ,X :ªA ”Ø iBƒªAÀ ¡n¿nªA ”Ø ≈«fªAÀ eiÃªA ”Ø ’BùA ∆BÕjm∞Z¡. 
26 L ,X :î¥¥�A. 

27 A :IùBX ,L ;“¥Œ¥áA “Œ«B :¥Œ¥áAÀ “Œ«BùBI“. 

28 A :. 
29 L :YŒ¥“¥. 

30 A :. 

31 A :. 
32 L : mÕjΩ∏Œ�A Ah« iBu ¡Z∞ªB‘Ø iBƒªA ∆B. 
33 L :Ñºe ,X ,A ;Ω :ªAΩºbN. 

34 A :IùB“Œ«B. 
35 L ,X :“ŒJªB¥ªA. 
36 X :A®ªΩ¿. 
37 L + :Gï. 
38 L ,X :køj—. 
39 A :Ø ”ƒªA søB«Zn“ :B≥BƒŒm ≈IA …º÷. 
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ÀgG ABø O¥¥Ñ40ºM√Ã�B41 ßŒº πm‹A ∆›ÒI ”ºß O∞≥À f¥ØfN‹ æ…÷AlUCÀ ∆fJªA ΩºZNI42 ß”º C ∆fJªA Ah« ’AiÀ ∆
 …÷AlUCÀ ]Cø Aj[43 ]âAej[44 « Ã‚A“¥Œ¥áA ”Ø ∆Bn√ .…ŒªG �rÕ ‘hªA Ã«À45 ∑ ΩYCf46 IÃ¥…ª "B√C ." ∆C …I OIBRªA ∆C OØjß Bù

AiÀ ∆Bn√‚A “¥Œ¥Yjâ ∆Ã∏Õ ∆C …ƒø ¬lºÕ ‹À pÃn�A Ω∏Œ�A Ah« ’ÁeA UÃªA ”ºß B∞ŒÒª B¿nU ∆Ã∏Õ ∆C kAÃÜ …ªA‘h ¬Bø‚A �j∑g.

Àºß ”ΩŒ≥ Bø eBnØ47 :C∆ iBrùA ∆Ã∑ ŒªG …"B√DI "’·¥®ªA ≈ø B≥B∞MA Ω�BI …÷AlUCÀ ∆fJªA �´ B¿nU48 I ΩfI“»Õ49 .fi√ … ∆G
 …÷AlUCÀ pÃn�A Ω∏Œ�A …÷AlUCÀ ∆fJªBI eAiC¿∑Ã« B  …ªÃ¥Ø j«B§ªA"’›¥®ªA ∂B∞MBI Ω�BI …√G" Øj“º�BI …ŒØ “»ÕfJªA ‘ÃßeÀ “Õjø›I “Õ50 

»ÕfJªBI“51 .∆GÀ B»I eAiC52 øºÒ µ…÷AlUCÀ ∆fJªA53 Ø›∏ø”Ø �j∑g …√fi ,KÕj¥NªA ¡NÕ‹ h◊ƒŒY gG ,¬B¥ùA KmBƒÕ‹ …54 Mº®ΩŒ  ΩŒ≥Bø
"…÷AlUCÀ ∆fJªA Ah« ’AiÀ O√C " ›Ø]∆Ã∏M[55 Aƒªo∞56 U¿n BC›u .A f¥Ø ”√Bn√‚A `ÀjªA “¥Œ¥Y ”ºß O∞≥À AgGÀ�̃ºO®57 ß”º m Èj

”√B¿nÜA XAj®ùA . ±r∏√AÀfªπÕ58 ≥æÃ ßB»ƒß �B‘yi “r÷B" :Ø BøU f¥ f¿ä ¡nß…YÀjI Xjß ≈∏ªÀ XAj®ùA “ºŒª ¬›nªA …Œº"59 

                                                 
40 X : øB. 
41 L : �. 
42 L : ß”º …÷AlUAÀ ∆fJªA ΩºbNI æ‹fNm‹A ∆›ÒI. 

43 A :Ajøe ,X ,L ;A :jøA. 

44 A :âje ,X ,L ;Ae :ejâ. 
45 L + :∑›…ø. 
46 L : ∑ ΩfYA. 

47 A :Ø ”“bnƒªA søB« : ”Ø ”√AÀfªA …º÷B≥jq `�AΩ∑BŒ :Ã« ∑∆Ã  Ah« “ÕiBm “Œ√B¿nU ’AlUC `ÀjªA
 iBƒªA ∆BÕjm Ω∏Œ�A”Ø A∞ªÃ« j∑h√ ¡Z. 

48 X :A∞ª’›z. 
49 X :IÕfBŒ». 
50 L :I�BΩ. 
51 L :AJª“»Õf. 
52 L :I¿»B. 
53 L :ÀUAB¿»÷Al. 
54 L : Ø”. 

55 A :MÃ∏ ;∆e ,X ,L :∆Ã∏Õ. 
56 L : Aƒªo∞. 
57 L :Aº�πN®. 
58 L ,X + :…UÀ. 
59 ß ≈Bß ”yi “r÷A�OªB≥ B»ƒß " :A æÃmi fnU f¥Ø Bø� À ‘jmC �A ≈∏ªjIYÀ… ."j§√A : ,¬Br« ≈IA

 ,‘jØB®ùA ‘�¿áA LÃÕA ≈I πºùA f¿ä ÃIAªA�n— “ÕÃJƒªA )Ñ¥µŒ :f®m ≤À’jªA fJß …�( ,ΩŒÜA iAe ,
 PÀ�I1411X , .2x , .245A ;Òª ,fªBa ≈I fÕlÕ ≈I jÕjU ≈I f¿ä j∞®U ÃIA ,‘�ÜAB©ø 

∏Y‹B¬ ∆Aj¥ªA ,Ae i PÀ�I ,j∏∞ªA1405X , .2x , .16R∑ ≈IA ;� ,IA j¿ß ≈I ΩŒßB�A ’Af∞ªA Ã
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«h∏ A j∑gáA ”Ø SÕfªAr∏≤B60 .À≈ø ´Ω∞61 ß ≈aE±Ïn‰®‰M �j62 ‰”Ø M›÷B≥ …ºÕÀD :AÀù”ƒ® :f¥Ø Bø63 Ufn � ∆B∑ ΩI `ÀjªA ≈ß
∆B∑À …YÀi ©ø64 Aùj®B®Œö fnÜAÀ `Àjºª XA.

CO√ Y∆AÃŒ65 Änf∫ ªAR∏πºø ,πºùA �B®I ”¿nùA oáA j»§ø ”ƒßC “∑jáA �Bß j«B£ ∫j»§ø ±Œ66 Änπ¿ 
≈ß ±Œ§ƒªA ∫j«ÃÄ ∆Bn√G ,PÃ∏ºùA �B®I ”¿nùA æBŒàA j»§ø ”ƒßC “∑jáA �Bß ≈�BI ∫j»§ø ,±ŒÒºªA �Bß PAiÀf∑67 A∏ª∆Ã 

eBn∞ªAÀ68 ,§øj»∏nªA �Bß ∫Ã∆69 Cƒß ”Ω¥®ªA j»§ø70 Aù¿nPÀ�ÜA �B®I ” .CBø U∏Œ�A Ah»Ø ±ŒR∏ªA ∫fnΩ �A BøCÀ ,pÃn
…zJ¥Õ ‘hªA `ÀjªA ∫AhØ ±ŒÒºªA π¿nU71 øπº AîY ïB®M �A B«BØÃNÕ ”NªA —ej�A o∞ƒªA πºNØ ±Œ§ƒªA ∫j«ÃU BøCÀ ,PÃù72 

øB∞≥ifªA ≈ß πNBŒ√ .�A ”yi o√C ≈I πªBø ≈ß j∏I ÃIA KŒÒàA j∑g …ƒß" :®M �AÀ `ÀjªA |J¥Õ PÃùA πºø ∆GïBÕ NØÃ”  o∞√fiA
B»MÃø îY"73 ≥Bæ A‚ªA ¬Bøj¥ ”Ø ”J�ªAhNj∑— :G ∆ªA ±ŒÒª ¡nU `Àj]rNøπIB[74 ªflnU¬B75 A�nLhè “mÃ76 ÀëXj  ”ØÀ

                                                                                                                   

 ,”¥røfªA∞M�n �R∑ ≈IA ,Ae i PÀ�I ,j∏∞ªA1401X , .3x , .24 . ”Ø “ÕAÀjªA �h« fUA �
A SÕeBY‹A KN∑—�N®ù. 

60 Ø ”ªAr∏≤B :ß ≈BßOªB≥ …√A B»ƒß �A ”yi “r÷" :mi fnU f¥Ø Bø �AÀÃæ �A ”ºu  ¡ºmÀ …Œºß �A
…YÀjI Xjß ≈∏ªÀ ."j§√A :lªAãjr,‘  ,”økiAÃàA j¿ß ≈I eÃ¿ä �AiBU ¡mB¥ªA ÃIAªAr∏≤B  ≈ß

ΩÕÀDNªA �ÃUÀ ”Ø ΩÕÀB≥‹A ∆ÃŒßÀ ΩÕlƒNªA µ÷B¥Y ,Ae i PÀ�I ,j∏∞ªA1982X , .2x , .437. 
61 L :ßΩ¥. 
62 X :yŒ®±. 
63 A :ø Bf¥Ø :ij∏ø. 
64 X : ø ©À …YÀi∑B∆. 
65 A : YÃŒ∆A. 
66 A + :YÃŒ∆A. 
67 X :ß�B :ij∏ø. 
68 A ,L + :À. 
69 L :AnªPÃ∏. 
70 X :A∞ªΩ®. 
71 L :IJ¥“z. 
72 X :YSŒ. 
73 gj∑ AA ”ƒQfY æB≥ ‘eAf¨JªA OIBQ ≈I ”ºß ≈I fõA j∏I ÃIA KŒÒà æB≥ æ›àA f¿ä ≈I ≈náA f¿ä ÃI

ªA ∆B¿Rß ≈I �AfJß f¿ä ÃIA BƒQfYiB∞v  æB≥YfQ LÃÕA ≈I ”Œê BƒQfY æB≥ ‘jvùA føBY j∏I ÃIA Bƒ
›®ªA≤ ≥æB ß æB≥ ”I›∏ªA �»ø ≈I ∆B¿Œºm BƒQfY¿ ›ø BIA …ªBnØ ΩUi �BMBØ …ƒß �B‘yi o√A ≈I πªB

AÀiA |J¥Õ PÃùA πºø C SŒ´A�ªA �AfJß æB≥ ¡®√ æB≥ o∞√A B�C æB≥ ¡Q ›ÕÃ� πªBø ∂j�BØ æB≥ B»Y
J¥Õ PÃùA πºøiA |B»YAÀ �AB»MÃø îY o∞√‹A ”ØÃNÕ  .j§√A : ,”J�j¥ªAÜAB©ø ‹YB∏ ¬∆Aj¥ªAX, .

14, x .93 .ïB®M …ªÃ≥ ”Ø: "�A  ”NªA πn¿ŒØ B»øBƒø ”Ø Oó � ”NªAÀ B»MÃø îY o∞√‹A ”ØÃNÕ
 ΩmjÕÀ PÃùA B»Œºß ”z≥∆Àj∏∞NÕ ¬Ã¥ª OÕ‹ πªg ”Ø ∆A ”¿nø ΩUA ïA ‘ja‹A ". ,jølªA39/42. 

74 A ,L :rNøBIπe ,X ; :πIBrM. 
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…IÀ XifÕÀ ±ºÕ …√B∞∑C77 Gï A‹À PÃô‹ Xj®Õ ’B¿nª”ƒ∞Õ .Ã« ,jaE …ª oŒªÀ æÀC …ª Bû Ã«À78 IŒ®îƒ ÀÕf≈Õ79 √GÀ `Ài Àg …
SŒJaÀ KÈŒ� .UfiA “∞u �h«ÀBn ¬‹ ~AjßfiA “∞u .∆BŒJªA ”Ø “ÕB´ Ah«À80 À‹81Òß j®IpÀjß f.

Àf≥ A…ŒØ ΩŒ≥ Bø È\uC A�R∑ BØ›NaA `ÀjªA ”Ø pBƒªA ±ºNa82 ø B∑g Ã«À πª �B√j]K«hø[83 C«Ω A“ßB¿ÜAÀ “ƒnª84 :G…√ 
UnæB≥ ¡Q ¡ :PÃô `ÀjªA ∆G æÃ¥Õ ≈ø Ω∑À85 À∞Õ”ƒ86 ØÃ» øfZº .ø›∑ Bƒ« ïG cmBƒNªABI æÃ¥Õ ≈ø πªh∑À…87.

ÀAgA Aπª ±r∏√88 YæB A —hºªAÀ �fiA ≈ø …ŒØBøÀ �¥ªA æAÃYCÀ dk�ªA �Bß iAjmC ”ºß O∞≥À f¥Ø `ÀjªnÜAîŒ√B¿89 
ÀåAº …√Ã∑ …UÀ ∫fƒß ”"“ƒÜA ~BÕi ≈ø “yÀi .A j∞Y ≈ø —j∞Y ÀCª�ƒA∆"90 .ÀB∑ ∆ ÈΩY ∫fƒß]PB»Jq[91 Aù∏ƒjÕª ≈…92 ß”º 
�¬B¿NªA ≤j.

ÀßA¡º ùA ±ŒÒºªA ¡nÜA îI ∆CÈJ®j ß …ƒ]…ƒß �®ùA ±ŒR∏ªA fnÜAÀ `ÀjªBI[93 IªBfJ `ÀjªA îI “≥›ß Ã« ±ŒÒª iBÇ ∆
jÈJ®Õ ‘hªA Ã«À ∆fJªAÀ94 ß…ƒ Ø”√AÃŒáA `ÀjªBI “¿∏áA ” .∂BI iBbJªA πªg ¬Ae B¿Ø95 ß”º AÃª “≥›ß ∆Ã∏Õ ∆C \ºvÕ ‘hªA …U

                                                                                                                   
75 X :I‹B¬BnU. 
76 X :êfT. 
77 X : À…I. 
78 X :. 
79 L :ÀŒI≈Õf. 
80 X + :À‹ ŒøΩ. 
81 X : À‹. 
82 X :. 
83 A ,,L X + :K«hø. 
84 A ,,L X :. 
85 X :óÃP. 
86 X :À∞M”ƒ. 
87 C‘ ”J�j¥ªA ¬›∑. 
88 L : ªπ. 
89 A :AÜX ;îNŒ√B¿n :“Œ√B¿nÜA. 
90 Õ�r ïG ≥¡ºmÀ …Œºß �A ”ºu ”JƒªA æÃ" :∆A�ƒªA j∞Y ≈ø —j∞Y ÀA “ƒÜA ~BÕi ≈ø “yÀi �¥ªA ".§√Aj :

ªA�Œß ≈I f¿ä ,‘hø”n ,ƒm ≈ªA‘hø� ,"ªAŒ¥“øB", 14 ,)ÑµŒ¥ :PÃáA ±mÃÕ æB¿∑( PÀ�I ,
1987. 

91 A ,,L X :e ;PB»Jq :PeB»q. 
92 X :. 
93 A ,,L X + :ÈJ®ùA ±ŒR∏ªA fnÜAÀ `ÀjªBIj …ƒß. 
94 X :M�®. 
95 L ,X :BŒ≥BI. 
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B¿»ƒŒI .—BŒáBØ96 ≥÷B“¿ jaÀ …÷B∞Ò√A fƒßÀÀ …ª “ŒY›vªA ≈ß …U]æÀlM[97 AáBŒBÕiAjÒyA BUÀja ∆fJªA ≈ß `ÀjªA XjëÀ —98 ÀÃ« 
AaA BUÀja …ƒß Xjë f≥ πªh∑ ,BÕiAjÒyA BUÀja ∆fJªA ≈ß `ÀjªA Xjë B¿∑À ,”¥Œ¥áA PÃùŒNeÃ®ÕÀ BÕiB99 ø”N q ‘hªA Ã«À ’B

B�d›n√‹BI “ŒØÃvªA � .ƒŒI “≥›®ªA ’B¥I ©ø πªgÀ… À’B∞Ò√A ¬f®ª ∆fJªA îI100 gπª AßÀ ±ŒÒºªA iBbJª¬f aÀj fY ≈ß …U
“ŒY›vªA .Bƒ»« ≈øÀ101 Õ∏ƒ±r …ªÃ≥ …UÀ πª102 u”º AïB®M �103 ßŒº …¡º̃mÀ104" :øMÃAÃ AÃMÃó ∆C ΩJ≥"105.

æB≥ ΩÈ¿∏ªA |®I106 :Gºß ¡waCÀ BÈuBaÀ BÈøBß jrZºª ∆C107 .ªBØ® ¬B ¬ÃÕ jr�A ïG iÃJ¥ªA ≈ø eBnUfiA XÀja Ã«
rƒªAÃi108 .ÀáArÈxBàA j « “ÕÀjafiA `AÀi‹A XÀja Ã≈ø109 AfinU¬B110 AfªŒ√¡»MBŒY æBY ”Ø ∫ÃºnªAÀ �nªBI “ÕÃ111 Gï �Bß 

“Œ√BYÀjªA .À “Œ√AÃŒáA PB∞u ≈ß —eAi‚BI AÃMBø ¡»√fi112ªA∞ƒBnAÃMÃô ∆C ΩJ≥ “Œ√113 IùBÃP114 ß ≈Ãu“Œ√AÃŒáA —i115 .

                                                 
96 X :Aá—ÃŒ. 
97 L :MÀle ,X ,A ;æ :æÀlÕ. 
98  ,A LX , : «À ÃBÕiAjÒyA BUÀja ∆fJªA ≈ß `ÀjªA Xjë B¿∑À ”¥Œ¥áA PÃùA. 
99 A ,,L X + :…ŒªA. 

100 A :. 
101 A :«Bƒ. 
102 X : u”º ¡ºmÀ …Œºß �A. 
103 A  :.; L : ïB®M �A ”ºu. 
104 L :Anª¬›. 
105 "ÃøÃMAÃMÃó ∆A ΩJ≥ A :"”√›¥n®ªA jVY ≈IA •ØBáA æB≥ : ”ºß æB≥ ,OIBQ �´ …√CªAB¥‘i : ¬›∑ ≈ø Ã«

AiAjÒyA AÃMÃó ∆A ΩJ≥ AiBŒNaA AÃMÃø ”ƒ®ùAÀ ,“ŒØÃvªA .‹A PÃùBI eAjùANaBŒ PAÃ»rªA ∫jM ‘i
PAÃ»ºªAÀøÀ ,P›∞¨ªAÀ P‹lªA ≈ø B»Œºß KM�Õ B .j§√A :ºm ≈I ”ºßÒB∆  ,‘iB¥ªA ‘Àj�A f¿ä‹AmAj i

BJa‹A ”Ø “ßÃØjùAi ùA‘�∏ªA PBßÃyÃùBI ≤Àj®ùA “ßÃyÃ )Ñ¥µŒ :ÆBJvªA ”∞Òª ≈I f¿ä( “JN∏ùA ,
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