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Kayseri'nin Düşüncesinin Süren İlgisi: İlahi Hayal 
ve Doğal Ruhaniliğin Temelleri: 

James W. MORRIS 
Çev: Turan KOÇ 

.... Eğer Allah insanların bazılarını bazılarıyla savunması olmasaydı, içlerin-
de Allah'ın ismi çokça anılan manastırlar, kiliseler, sinagoglar ve mescitler yıkılır gi-
derdi. Allah kendisine yardım edene elbette yardım eder ... (22:40) 

Bugün üzerinde konuşmak istediğim mesele basit ve apaçık olan bir konudur. 
Günümüzde, İslam felsefesi ve kelam tarihinde uzman olmayan insanlar, niçin Davut 
el-Kayserî'nin yazılarına (daha da ileride, onun ana konusu ve ilham kaynağı olan Şey-
hu'l-Ekber İbn Arabi'ye) ilgi göstermeye devam ediyorlar? Bir bakıma bu som, önemli 
herhangi bir düşünür, sanatçı ya da din ulusu hakkında sormak zorunda olduğumuz 
bir somdur. Bu tür yaratıcı ve düşünürleri ilk kez keşf eden öğrencilerime söylediğim 
gibi, böyle yaratıcı düşünürlerin eserlerini ve uzak görüşlülüklerini anlamanın en iyi 
yolu "O kişinin şimdi, burada, günümüzde, kendi kültür ve uygarlığımızda ne yaptığı 
ya da yaşattığı yani nasıl iletişim kurduğu sorusunu cevaplandırmaktan geçer. Doğru 
anlayıştan sonra iletişim ve intikal ettirme gelir: Bu ölçünün gerisinde kalan bir şey ise 
bir kum sevgi ve kuruntuyla oyalanmak olur. 

Benim Davut el-Kayserî ile ilgili tecrübem, 20 yıldan fazla bir süre önce Toshihi-
ko Izutsu ve Celâleddin Aştiyânî ile birlikte çalışırken, İran'da başladı; onun bir eğitim-
ci ve İbn Arabi'nin Fusûsul-Hikem'inin önde gelen şarihi olarak olağanüstü başarılarıy-
la ilk kez orada karşılaştım. Onun eserinin, Fusûsun inceliklerini ve esrarını açıklayan 
klasik şerhlerin en yararlısı ve en titizi olduğunu, ve bu şerhe yazdığı Giriş (Mukaddi-
me)in İbn Arabi'nin ruhanî vukuf ve genellikle şiirsel imalarının şahane bir felsefi özeti 
ve doyurucu açıklaması olduğunu derhal keşfettim. Kayserinin bu ünlü eserlerinde ay-
rıca görülen başka bir şey de kişisel yaratıcı çabasının-gerçi onun bu vurgulamasının 
altında yatan derin nedeni o günlerde benim için o kadar açık değildi dese de-İlahî / 
kozmik hayal üzerinde odaklanmasıydı. Ancak, bugün bu uluslararası sempozyum ve 
bu sempozyumun çalışma alanını önemli bir tarihi aktör ve yaşatıcı olarak öncelikle 
ona ayırmasının ışığında Kayserî'ye dönüp baktığımda, onun bir eylemci, siyasi yön-
den bugünkü ve bir bakıma İbn Sina, İbn Rüşd ve Nasiruddin Tusi gibi - her ne kadar 
Kayserî'nin "Savunduğu" (başta zikrettiğimiz ayeti hatırlatacak olursak) felsefi ve kela-
mi tutumlarının "Peripatetik" düşünürlerin daha dünyevi olan taraflarından genellikle 
köklü bir biçimde farklı olsa bile- klasik müslüman filozofların geleneğini çağrıştıran 



alabildiğince geniş önemi karşısında çarpıldım. 
Kısaca benim izlenimim o ki Davut el-Kayserî'nin yazılarının ve öğretisinin altın-

da yatan köklü, birleştirici nedenler bugün onun zamanından hiç de farklı değildir:Ya-
ni Kur'an'ın tekrar tekrar Dînu'l-Hakk, Din Allah yada Dînu'l-Kayyim dediği doğal ve 
evrensel bir insanî ruhbanlık ve bundan taşan tüm geniş kapsamlı pratik ve politik so-
nuçlarla ilgili olarak Kur'an'ın merkeze aldığı postulat dediği şeyin ortak felsefi daya-
naklarını yıllarca sürmüş bir dizi sınırlamalar ve yanlış anlamalar karşısında savunmak 
ve açıklamak. Daha geç döneme ait İslami gelenekten alınan terimlerle, diyebiliriz k i 
Kayseri ve arkadaşlarının İrfan-ı nazarî'si en iyi bir biçimde çok daha geniş îrfan-ı 
amelî alanına bir giriş, -zorunlu bir savunusu ve izahı- olarak bu alanın ve geç dönem 
İslami insan bilimlerinin kısımlı pratik ruhani şekillerinin tüm yaratıcı zenginlik ve fark-
lılıklarıyla Kayserî'nin yazıları, pratik eğitim-öğretimi ve müessese kuruculuğu gibi, za-
manının dini ve entellektüel seçkinlerine, -geleneksel Arapça Islami İlimleri zaten mez-
cetmiş- İslam tarihinin o döneminde ortaya çıkmış olan çok sayıda birbiriyle yarışan ve 
sık sık da çatışan yol, yöntem ve kurumlan yönlendirecek, onlara kılavuzluk ve yol 
göstericilik faaliyetine başlayacak olan öğrencilere yöneltilmişti. Bu pratik ve tarihsel 
arkaplan karşısında onun -Ibn Arabî'nin eserine dayanan- felsefi eseri Islami iman ve 
uygulamanın kuşatıcı, kavrayıcı ve alabildiğine geniş bir daireye sahip "meta-teolojisi-
ni" ortaya koymaya yönelik bir eser olarak görülebilir; Öyleki bunun özel bir değere 
sahip bulunması insani ruhani tiplerin muazzam farklılığına ve bunun bir uzantısı ola-
rak da biricik ihtiyaçların ve (potansiyel) katkıların sözkonusu bu spektrumuna teka-
bül eden çok çeşitli dini kurum, yöntem ve uygulamalara olumlu, hatta vazgeçilmez 
ruhani bir rol vermesinde yatıyordu. Gerçi Kayserî'nin dolaylı etkisini değerlendirebil-
mek için, o dönemle ilgili yeterli tarihsel bilgiye sahip olmasam bile, kendi öğrenci ve 
müritlerinin uzun süre devam etmiş çalışmaları vasıtasıyla, insan, böylesine olağanüstü 
bir ru'yet soluğu ve anlayışının, devam eden tarihsel uygulamalara intikal ettirildiğin-
de, Osmanlı İmparatorluğunda daha sonraki yüzyıllarda görülen dini farklılıkların dik-
kate değer bir şekilde varlığını korumuş ve sürdürmüş olmalarında hiç olmazsa belli 
bir payı olduğunu en azından varsayabilir. 

İmdi, bu söylenenleri çağdaş bir dile tercüme edecek olursak şunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz: Kayseri açıkça "dinlerle ilgili bir meta-felsefe" gerçekliğin ve vahye da-
yalı dünya dinlerinin hem ortak, evrensel yönlerini hem de zorunlu olan farklılık ve 
ayırdedici özelliklerini açık bir biçimde tanıyan insan mahiyetinin alabildiğine çok ve 
çeşitli boyutlarına ilişkin bütünleştirici ve kuşatıcı bir anlayışı dile getirmekteydi; ki bu 
yine de gerçeklikleri ve fiili ruhani hayatın "her dem yenilenen yaratılışını" derinden 
tanımaya dayalı olarak kalan karmaşık bir anlayıştır. Tarihsel şartların değiştirilmesine 
müsaade edilecek olursa Kayserî'nin düşünce alanının kendi zamanının birbiriyle yarı-
şan Islami mezhep, okul ve tarikatlerinden, zamanımızdaki ruhani hayatla ilgili aslî şe-
killerine getirmemiz zor değildir. Gerçekten, Kayserî'nin eserinin yazılmasının hemen 
öncesine takaddüm eden yüzyıllarda Islami beşeri bilimlerin nasıl inanılması imkansız 



derecede farklı ve yaratıcı olduğunu tarihçiler bilmektedir.; biz de bugün zamanımız-
daki dini ve ruhani etkinliğine o önceki yüzyılların Daru'l İslamslam'ında olduğundan ger-
çekten daha büyük olup olmadığını merak edebiliriz. 

Ne olursa olsun Kayserî'nin dini ve felsefi düşüncesini Köşetaşı -Herşeyden ön-
ce ilahi, kozmik ve her insan teki tarafından tecrübe edildiği şekliyle - Hayal'in anahtar 
durumunda olan metafiziksel ve ruhani ve bundan zorunlu olarak çıkan, tek tek her 
bir ruhun Uluhiyetle olan bağlantısının bireyselliğini dile getirmek ve savunmaktır. Bu 
vukufun pratik ve politik uzantıları her bir bireyin.-insan faaliyetlerinin her alanında- o 
aslî özgürlük ve sorumluluğunun ve alabildiğine farklı ve yaşatıcı oluşunun vazgeçil-
mez ruhani rolüne vurgu yapar; öyle ki bu hususlar insanın bu boyutlarının onaylan-
ması ve desteklenmesinin doğal sonuçlarıdır. Tek kelimeyle, Hayal alemi kaçınılmaz 
ve köklü bir biçimde demokratiktir. Kayserî'nin metafiziğinde inceden inceye işlenmiş, 
her dem yenilenen ve biricik olan mezâhir (theophonies), âyât ve ilahî "Hazretler" ale-
minde, hiçbir fenomenin şu veya bu şekilde "Tanrı'dan başka" olarak görülerek dışarı-
da tutulması veya safdışı edilmesi mümkün değildir: Bütün varoluş (vûcûd)'un altında 
yatan tevhid, Tek'in gerçek imkanı böyle bir kuşatıcılığı talep eder. Bu bağlamda, her 
bir insan ruhunun asli beşerî olarak gerçekleşmesi ve nihaî bir biçimde tamamlanışına 
doğru devam etmekte olan hareketi, tüm ilahî sıfat ve isimlerin parlak aynası -gerçek 
sorumluluk ve Tanrı ile "birlikte yaşatma" ya yönelen ruhanî mükemmelleşme yolu-
sayısız hatalarımız aracılığıyla ve her düzeyde, kendi yanılgılarımızın eğitimle ilgili so-
nuçlarını mütemadiyen tecrübe ederek, Allah'ın bizi bitimsiz yaratıcı Rahmetinin ve bu 
isimde muhtevî tüm ilahi sıfatların batını gerçekliğini öğrenmek için kalıcı ve sürekli 
bir özgürlüğü gerektirir. 

Bu bakış açısından, Kur'an'ın tekrar tekrar üzerinde durduğu gibi, insanların bi-
reysel olarak İslam'ın ve tüm vahye dayalı dinlerin temel ruhanî değerlerini yeniden 
keşfetmesi, sadece, ruhanî tecrübe ya da "testlerin" mütemadiyen yinelenen, evrensel, 
bununla birlikte ister istemez bireysel olan tecrübesi yoluyla olur: İman, takva, sabır, 
tevekkül, şükür ve tüm öteki değerler peygamberler ve Allah dostlarının (evliya) ha-
yatlarında özetlenir. Dolayısıyla, Kayserî'nin çok açık ve kapsamlı bir biçimde izah eti-
ği gibi, tüm bu tecrübelerin sahnesi - Yalnız bunlar aracılığıyla keşfettiğimiz tüm öteki 
ruhanî değerler ve başka ilhamlar için olduğu gibi - Hayalden başkası değildir. Zira 
tecrübe ve temizlenmeye ilişkin bireysel ruhanî öğrenme sürecine daha yakından ba-
kıldığında bunun herhangi belli bir din, kültür ya da tarihsel ortamda sınırlı kalmaksı-
zın, zorunlu ve asli olarak tüm insanlar için evrensel bir gerçekliği olduğu hemen gö-
rülür; ikinci olarak, bu süreç maharetli ve amirane bir şekilde, biz Ruh'un rüzgariyla 
yelken açmasını öğreninceye kadar, tüm insani beceri (manipulation) ve denetleme 
çabalarını acımasızca önler görünen her şeyi kuşatıcı ve aşkın yollardan Tanrı tarafın-
dan kontrol edilir ve birbirine bağlanır; Kader, İnayet, Lütuf, kerem ve Rubûbiyete tes-
lim gibi konuların Kur'an'ın ana konuları olması işte bundan dolayıdır. Ve son olarak, 
bu süreç nefs ve ruh düzeyinde vuku bulur ki bu geniş alana Kayseri ve arkadaşları 



ilahî Hayal adını verirler. 
Şimdi bu noktada belli bir eğitimden geçmiş filozof ya da metafizikçi olmayanlar 

anlaşılır bir şekilde -ve haklı olarak- Kayserî'nin düşüncesinin bu temel konularının hiç 
de özgün görünmediği veya tartışmalı olduğu, öyle ki bunların Kur'an ve öteki vahiy 
eseri kitapların özünü oluşturan vukuf ve varsayımların basit bir biçimde yeniden dile 
getirilmesi ve işlenmesi olduğu şeklinde itirazda bulunabilir. Ben böyle bir görüşü el-
bette kabul ederim. Ancak, böyle bir itirazın vurguladığı şey, gerçekte, bizim bu yazı-
nın başında aldığımız ünlü Kur'an ayetiyle işaret edilen ruhanî hayat ve bunun siyasî 
önşartlarının zorunlu bir çeşit "savunması" olarak, Kayserî'nin eserinin temelde politik 
ve teolojik mahiyetini oluşturur.Kayserînin eserinin daha geniş olan siyasi boyutları, 
bunlar dini sembollerin -bütün dünyada ve hakkında bilgi edindiğimiz her zaman- çe-
şitli politik ve toplumsal amaçlar için, ahlaki ve toplumsal düzenlerin kurulması için, 
bu sembollerin hemen beşerî kızgınlık korku, kin, düşmanlık ve umutsuzluk tutkuları-
nın ifadesine indirgenmeye başladığı yerde, bir araç olarak kullanılışıyla (veya kötüye) 
kullanılışıyla karşılaştırıldığında ancak açık bir şekilde ortaya çıkar. Dinin çok uzun sü-
re bu şekilde sınırlı siyasete ve tutkulara dayalı amaçlara indirgenmesinin, Kayserî'nin 
zamanında ve günümüzde, sürekli yinelenen şekillerini ve bunun yıkıcı sonuçlarını 
burada sıralamaya hiç gerek yoktur. 

Bu arkaplan karşısında, Kayserî'nin Hayal alanı üstünde durmasının pratik so-
nuçlarını ve bunun ruhani hayattaki merkezi ve vazgeçilmez rolünün ruhani gelişme, 
anlayış ve yaratıcılık için gerçek bir evrensel ortak dayanak'ın varlığını vurguladığını 
belki de daha açık bir biçimde görebiliriz: Tecrübenin, deneyimin, sırların ve keşiflerin 
en mahrem bireysel alanlarının yani, İrlandalı şair W. B. Yeats'in 'Kalbin Çakıl - ve -
kemik dükkanı" dediği şeye. Kök salmış bir ortak dayanak. Böyle bir vurgulamanın -
Kayserinin dönemindeki en eğitimli ve etkili ulemâ arasındaki- asıl siyasî sonucu, 
Rumî ve Yunus Emre gibi şairler tarafından ortaya konmuş Islami edebiyat şaheserle-
rinde, hem ünlü hem de adı sanı duyulmamış velilerin başını çektiği çok sayıda ruhanî 
yol ve yönteme varıncaya kadar dönemin İslam uygarlığı içinde ortaya çıkmış bu 
vukufun farklı estetik, toplumsal, dini ve siyasi dışa vurumlarını savunmak; ve tüm bu 
gözle görülen Tarihsel formların ötesinde okurlarının dikkatini her birimizin ruhunda 
ve her birimizin ruhu aracılığıyla etkili olmaya devam eden ruhani etki ve cazibenin 
derin ve görünmez çokluğuna çevirmek olmuştur. Daha genel bir dille ifade edecek 
olursak, Kayserî'nin düşüncesinin tamamını, Kur'an'ın "Hak Din" (Dînu'l-Hakk/ed-
Dînu'l-Kayyim) dediği küllî gerçekliğin bir ru'yeti olarak ve tarihsel bir biçimde ortaya 
konmuş ve kurulmuş tüm "insan dinlerinin" (religions of man) altında yatan gerçeklik 
ve tecrübenin ortak zemini olarak görmek mümkündür. 

İşte tam bu kavrayıcı ru'yet düzeyinde, ben şunu ileri sürüyorum: Kayserî'nin 
düşüncesi bugün dünyanın her yerinde insanlar için zorlayıcı ve değerli bir katkı olma-
ya devam etmektedir. Zira içinde yaşadığımız şu hızla küçülen dünyada daha çok sayı-
da "sıradan insanlar" -yalnız bir avuç filozof ve teolog değil- dini farklılığın ve farkında 



oldukları ruhanî yönelişin hep devam etmekte olan pratik ve politik çıkmazlarıyla bo-
ğuşmamak durumunda kalıyorlar. Kitle iletişim araçları ve bunları kullananlar her ba-
kımdan dini karışıklık, bölünme, yanıltma ve çekişmelerin göze batan tüm belirtilerini 
gün ışığına çıkarmaktan, veya çok daha kısa süreli ve yanıltıcı "çözümleri" halka du-
yurmaktan dört köşe oluyorlar. 

Böyle bir ortamda, Kayserî'nin ilahî Hayal görüşü ve bunun sonsuz insanî yansı-
maları- eğer bu görüşü uygulamaya koymayı seçecek olursak, bilinçliliğin ve tevhidin 
daha derin düzeylerine ilişkin bir anlayışa doğru farklı hayat dünyaları, farkı kültürsel 
ve tarihsel geleneklerden doğmakla birlikte temel teşkil eden gerçekliklere ve ilahi 
maksatlara işaret eden- bir sembol olarak (emsâl/âyât) dini sembollerin farklılığına iliş-
kin bir farkında oluşa doğru bizi götürebilir. Eğer onun görüşünü ciddi bir biçimde ele 
alacak olursak, insanların - zaman, mekan ve kültür ayrılıklarının ötesinde- - (birlikte) 
yaşatmanın ve iletişim kurmanın ortak görevleri ile ve bu yaşatma ve iletişimi mümkün 
kılacak şartlan geliştirmenin ortak siyasi ve toplumsal tehditleriyle insanların köklü bir 
biçimde birleşmiş olduklannı keşfederiz. 

Başka bir ifadeyle, Kayserî'nin düşüncesinde ifade edildiği şekliyle Hayal ' in 
merkezîliğini ciddiye alacak olursak, çevremizdeki heryerde 110. Sure'de anlatılan 
zorlayıcı ve cesaret verici ru'yetin vuku buluşunu da gözlemleyebiliriz 

" Allah'ın zafer bahşeden yardımı ve Fetih geldiğinde, insanların dalgalar 
halinde Allah'ın dinine girdiğini görürsün, öyleyse Koruyan Rabbini tesbih et ve 
O'nun bağışlamasını dile: şüphesiz O tevbeleri kabul edendir." 





THE CONTINUING RELEVANCE OF QAYSARI'S THOUGHT: 
DIVINE IMAGINATION AND THE FOUNDATION OF NATURAL SPIRITUALITY 

James W. MORRIS 

...And were it not for God's defending some of the people by means others, mo-
nasteries, churches, synagogues and mosques in which the Name of God is often re-
membered would surely have been destroyed. Certainly God helps whoever helps 
Him... (22:40) 

The question I would like to speak about today is simple and straightforward. 
Why should people today, who are not specialists in the history of Islamic philosophy 
and theology, continue to be interested in the writings of Da'ud al-Qaysari (and by ex-
tension, in the Shaykh al-Akbar, Ibn 'Arabi, who was his central subject and inspirati-
on)? In a way, this is a question we are obliged to ask about any significant thinker, 
artist or religious thinker. And as I tell my own students whenever they are discovering 
such creators and thinkers for the first time, the real test of understanding the work 
and deeper intentions of such creative thinkers is "What would that person be doing 
or creating- that is, how would they be communicating- here and now, today, in our 
own culture and civilization?" After true understanding comes communication and 
transmission: anything less than that is idolatry and passing illusion. 

My own experience with Da'ud al-Qaysari began in Iran more than two decades 
ago, working with Toshihiko Izutsu and Jalaloddin Ashtiyani, where I first encounte-
red his remarkable accomplishments as a pedagogue and the foremost commentator 
of Ibn Arabi's Fusus al-Hikam. I quickly discovered that his was the most useful and 
exacting of the classical commentaries on the mysteries of the Fusus, and his famous 
Introduction (Muqaddima) to that commentary was a masterful philosophical sum-
mary and persuasive elucidation of Ibn 'Arabi's spiritual insights and often poetic allu-
sions. What was also clear in those celebrated works of Qaysari was the centrality of 
his personal creative focus on the divine/cosmic Imagination (khayal)- even if the dee-
per reasons for that emphasis of his were not so apparent top me at the time. Today, 
however, returning to view Qaysari in light of this international Symposium and its fo-
cus on him as an important historical actor and creator in his own right. I am stuck by 
his wider significance as an activist, politically engaged and creative Islamic philosop-
her-theologian in a way that recalls the tradition of such classical Muslim philosophers 
as Ibn Sina, Ibn Rushd and Nasiruddin Tusi- even if the philosophic and theological 



position Qaysari was "defending" (to recall the Qur'anic verse with which we began) 
were often radically different from the more worldly theses of those "Peripatetic" thin-
kers. 

In short, it is my impression that the deeper, unifying reasons underlying Da'ud 
al-Qaysari's writing and teaching are not really that different today than in his own ti-
me: that is, to defend and explain the common philosophic grounds of what the 
Qur'an repeatedly calls Din al-Haqq, D i n Allah, or ad-Din al-Qayyim- the central 
Qur'anic postulate of a natural, universal human spiritually, and all the wide-ranging 
practical and political conclusions flowing from that - against a series of perennial limi-
tations and dangerous misunderstandings. In terms drawn from within later Islamic 
tradition, we would say that the "irfan-e nazari (the "theoretical spirituality") of Qaysari 
and his fellows can best be understood as a prologue to - and a necessary defense and 
explanation of - the much wider realm of 'irfan-e 'amali, of the multitudinous spiritual 
forms of the later Islamic humanities in all their creative richness and diversity. Qaysa-
ri's writing, like his practical teaching and institution-building, was directed at the in-
tellectual and religious elite of his day, at students who - having already integrated the 
traditional Arabic religious sciences of Islam - would soon be called upon to guide, di-
rect and arbitrate the many competing and often conflicting paths, methods and insti-
tutions that had come to flourish by that point in Islamic history. Against that practical 
and historical background, his philosophic work - building on Ibn 'Arabi's - can be se-
en to provide a comprehensive, over-arching "meta-theology" of Islamic faith and 
practice whose particular virtue was to leave some positive, even indispensable spiri-
tual role for the full diversity of human spiritual types, and by extension for the full 
range of religious institutions, methods and practices which corresponded to that 
spectrum of unique needs and (potential) contributions. Although I do not have suffi-
cient historical knowledge of that period to judge Qaysari's indirect influence, through 
the ongoing work of his own students and disciples, one can at least hypothesize that 
such a remarkable breadth of vision and understanding when translated into ongoing 
historical practice, had at least some part to play in the remarkable endurance and on-
going religious diversity of the Ottoman empire in subsequent centuries. 

Now if we translate what was just said into contemporary terms, one could say 
that Qaysari is articulating a "meta-philosophy of religions," an integrative, compre-
hensive understanding of the multiple dimensions of the reality and of human nature 
which clearly recognizes both the common, universal aspects and the necessary diver-
sity and specifities of each of the revealed world of religions - a complex understan-
ding which again remains grounded in a profound acquaintance with the realities and 
"ever-renewed creation" of actual spiritual life. Allowing the change of historical cir-
cumstances, it is not difficult to extend the field of Qaysari's thought from the compe-
ting Islamic sects, schools and tariqas of his own day, to their cognate forms of spiritu-
al life in our own time. Indeed, for those historians who know how incredibly diverse 



and creative the Islamic humanities were in in the centuries immediately preceding 
Qaysari's work, one may even wonder whether the spectrum of religious and spiritual 
activity in our own time is actually any greater than it was in the Dar al-Islam of those 
earlier cenairies. 

In any event, the cornerstone of Qaysari's religious and philosophic thought is 
his articulation and defense of the key metaphysical and spiritual role of Imagination 
(khayal) - at once divine, cosmic, and as experienced by each human being - and the 
resulting necessary individuality of each and every soul's relation with the Divine. The 
practical, political implications of that insight highlight the indispensable spiritual role 
of each individual's inalienable freedom and responsibility, and of the far-reaching di-
versity and creativity - in every area of human activity - which are the natural consequ-
ences of acknowledging and supporting those dimensions of human being. In a word, 
the world of Imagination is ineluctably and profoundly democratic. In the universe of 
ever-renewed, always unique theophanies (mazahir), "signs" (ayat), and divine "Pre-
sences," that is elaborated in Qaysari's metaphysics, no phenomenon can be excluded 
or eliminated as somehow "other-than-God": the very possibility of tawhid, of the One 
underlying all existence, demands this comprehensiveness. Within that context, the 
ongoing movement of eachh human soul from its initial basharic state to its realization 
and ultimate fulfillment as the theomorphic Insan, the polished mirror of all the divine 
Attributes and names - the path of spiritual perfection leading to true responsibility 
and "co-creativity" with God - requires the constant freedom to learn the inner reality 
of God's infinite creative Compassion (rahma, and all of the divine Attributes contai-
ned within that Name) through our own countless mistakes and through experiencing 
daily, on every plane, the educational consequences of our own mistakes. 

From this perspective, as the Qur'an repeatedly insists, it is only through the re-
current, universal yet necessarily individual experience of spiritual trials or "tests" that 
human beings individually rediscover the central spiritual virtues of Islam and all the 
revealed religions: 'iman, taqwa, sabr, tawakkul, shukr and all the other virtues epito-
mized in the lives of the prophets and the Friends of God (the awliya'). And as Qaysari 
has so clearly and comprehensively explained, the theater for all those trials - as for all 
the spiritual virtues and other inspirations that we only discover through them - is no-
ne other than the Imagination. For when one looks at the individual spiritual learning 
process of trial and purification more closely, it is readily apparent that it is necessarily 
and intrinsically universal for all human beings, not limited to any particular religion, 
culture or historical setting; secondly, that this process is artfully and masterfully cont-
rolled and articulated by God - hence the central Qur'anic themes of Destiny, Provi-
dence, Grace and acknowledgment of the divine Lordship - in all-pervasive, transcen-
dent ways that (at first appearance) relentlessly dwarf all our human efforts of manipu-
lation and control, until we learn to sail with the Spirit's wind; and finally, that this pro-
cess takes place on the stage of soul and spirit, in that infinite expanse Qaysari and his 



fellows called the divine "Imagination" (khayal).... 
Now at this point those who are not philosophers or metaphysicians by training 

might understandably - and truthfully - object that these central concerns of Qaysari's 
thought do not seem all that original or controversial, that they are simply rephrasing 
and elaborating insights and assumptions that are very hearth of the Qur'an and other 
revealed teachings. I would certainly agree. But what such an objection does highlight 
is in fact the essentially political and theological nature of Qaysari's work, as one sort 
of necessary "defense" of the spiritual life and its political preconditions alluded to in 
the famous Qur'anic verse with which we began. Those wider political dimensions of 
Qaysari's work only appear clearly when they are contrasted with the perennial use 
(or abuse) of religious symbols - all over the world, and at every time that we know of 
- as vehicles for various political and social ends, for the construction of ethical and 
communal orders, where those symbols quickly become reduced to expressions of the 
basharic passions of anger, fear, resentment, envy and despair. There should be no ne-
ed here to catalogue the recurrent forms and destructive consequences of this perenni-
al reduction of religion to limited political and passional ands, in Qaysari's day or in 
our own time. 

Against that background, we can perhaps see more clearly that the practical 
consequence of Qaysari's focus on the realm of Imagination and its central, inalienable 
role in spiritual life was to highlight the existence of a truly universal common ground 
for spiritual growth and understanding and creativity: a common ground rooted in the 
most intimate individual domains of experience, trials, mysteries and revelations - in 
what the Irish poet W. B. Yeats called "the rag-and-bone shop of the Hearth." The es-
sential political consequence of that emphasis - among the most educated and influen-
tial 'ulema' of Qaysari's day - was to defend the diverse aesthetic, social, religious and 
political expressions of that insight in the Islamic civilisation of his time, from the mas-
terpieces of the Islamic humanities developed by poets like Rumi and Yunus Emre, to 
the multitude of spiritual paths and methods pioneered by saints both celebrated and 
unknown - and beyond all of those visible historical forms, to turn his readers' attenti-
on toward the multitude of deeper, invisible forms of spiritual influence and attraction 
that continue to work on and through each of our souls. In even broader terms, all of 
Qaysari's thought can be seen as a vision of that universal Reality the Qur'an calls the 
"Religion of Truth" (Din al-Haqq/al-Din al-Qayyim) as the common ground of reality 
and experience underlying all the historically created and structured "religions of 
man." 

It is precisely at the level of this comprehensive vision, I would suggest, that 
Qaysari's thought continues to be a compelling and valuable contribution for people 
all over the world today. For in the rapidly shrinking world we all inhabit, more and 
more "ordinary people" - not just a handful of philosophers and theologians - are daily 
forced to grapple with the perennial practical and political dilemmas of religious di-



versity and self-conscious spiritual direction. The media and their manipulators, from 
every direction, are only too happy to highlight the all too prominent signs of religious 
confusion, division, deception and strife - or to publicize "solutions" that are even mo-
re short-lived and illusory. Against that background, Qaysari's vision of the divine Ima-
gination and its infinite reflections - if we choose to put that vision into practice - can 
lead us toward an understanding of ever-deeper levels of awareness and unity, toward 
an awareness of the diversity of religious symbols as symbols (amthal/ayat) growing 
out of different life-worlds and cultural and historical traditions, but pointing to deeper 
underlying realities and divine intentions. If we take his vision seriously, we discover 
that human beings are profoundly united - beyond all the separations of time and spa-
ce and culture - by the common tasks of (co-) creation and communication, and by the 
common political and social challenges of developing the conditions that wi l l make 
that creation and communication possible. 

In other words, if we take seriously the centrality of Imagination as articulated 
in Qaysari's thought, then we can see also see happening everywhere around us the 
compelling and heartening vision described in Sura 110: 

"...When there comes the victorious-support of God and the Opening, and you 
see the people entering into the Religion of God in waves, then sing forth the praise of 
your Protecting-Lord and seek His forgiveness: surely He is ever-Returning." 


