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İMAllll-I MUHASİBi ve HAYATINA GENEL BİR BAKJ[Ş. 

İsmi ve Soyu 

Ebfı Abdilialı cl-Hüris. b. Escd el-Muhüsibi, Basra'da doğmuş, Bağdat'ta 
yaşamış ve oracia vefat etmiştir. İrfan sahibi olan İnıam-ı Muhilsibl. ibadet. zühd ve 
nasihatta kelünıcıların önde gelenlerinden birisidir. 

. Mulıasibl, nefsiylc muhasebeyi çok yaptığından dolayı "Muhasibi" lakabıyla 
tanmdı. o. abi d süfi, zahid. fakih, kelaıncı, viiiz, iç li ve temiz nıhlu. bir zcittı. 

Muhasibi. İslüın. düşünürlerinin ilklerinden olup, insan nefsiyle · ilgili 
. tcerübcde ve ın: ı'rifet alemi ilc ilgili hususlarda yolu en doğru olan, niyeti en temiz, 
gidişatı. ve tutıı mu en ihlaslı, şöhretin -ışıltılarından dilima uzak durabiimiş bir 
kişidir .. -

~ 

Nesillerin En Hayırlılarmdan Bir Şahsinet 

Nebevi açı !<lama. nesillerin en hayırlısının kendi nesi i. sonra onu· takip eden · 
tabi'in. daha soı ra da onları takip eden tebe-i tabi'in olduğu şeklinde sildır olmuştur. 
Şu halde heva' ında n konuşmayan Peygamberin şchüdei ettiği gibi. nesillerin en 
hayıriilan bu iç nesildir. Ancak Pcyglımbcrin bu şchiidcti. bazı zihinlere ilk etapta 
geldiği gibi, d; ha sonraki nesillerde hayrın olmadığını göstermez. Fakat bu sözün 
anlamı. hayırLırın ço/5unun bu nesillerde olduguna: fikir. görüş ve gidişattaki 
kargaşanın ka ı arttığı daha sonraki nesillerde hayır ve hayırlıların daha az 
olacağına işürc: eder. Güzel . gidişütın ıeınelleı:ini kuran insanlar ne kadar değerli 
iselcr.. şerler vt· şeriiierin çoğunlukta olduğu bir zamanda iyi olan hayırlılar da o 
kadar değeriidi dcr. Bu kıymetli şahsiyetlcrin her birinin tarihte kendilerine göre 
büyük yerleri v:ı rdır ki, bunu ancak son derece inkarcı olanlar rcddedebilir. 1 

1 Bkz. 1\·!ıılıasihi, Kit!i 'ıü'r-Riı~ı·e, Mııkaddiıııe. Thk.Abdıılkıidir Atıi. Beyrul. trs. s. 423. 
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· . Psilmlo,jik Kriz 

Muhasibi'nin de el- Ves:~r:l · adlı eserinde söylediği. gibi. genelde. 'çağd~ış 
alimierin başkalarına uymayı adet edindilderinL muarızlarına düşmanlık 
yaptıklarını. insanların dikkatini çekmek ve dünyanın ınal ve mevkisini elde etmek · 
hırsıyla dinlerinden ödün verdiklerini görüyoruz. Muhasibi'nin de farkına vardİğı 

· gibi, bu kişiler, ayrıca b'ulaştıkları sapık düşüncelerinde daha da ileri ·giderek 
mezhepler ve sofralar peşinde dolaşınışlar. zevkli.: lez'zd 'veren çok iyi donatılmış 
ve çok p~~rlayan sofralanı konanık onlara iyice yaklaşl11ışlardır. Bunlar~ bu sofralara • 
ko nınayı ·adeta kendilerine farz bilınişler, sahiplerini ınÇ!mı1un etmek için her türili 
alçaklığı zevklc tatmışlar ve .sahip oldukları ham görüşlerine davet etme ,uğruna her 
türlü sivri zeki\lığı scrgilcnıişlcrdir. Kendileri bu · tavırlarıyla .insanlar arasında , 
dilden dile dolaşıp şöhtet bulacaklarını ummuşlardır. 

. . . 1 • ' , .• 

Ortalıkta bu tür insaniardall bir çok kişi var ise; şüphcsiZki bunlarislfıin 
düşn1anlarının ma!ları ve yaym örganlarıyla şöhretc kavuşınuŞlardıı'. Ancak o. 
gençliğinden· yaşlılığına kadar Şöhretin bulunabileceği . herşeyden uzak durmuş .. 

· şöhretin meclis ve giysilerini terket miş. ona götüı:ecek her türlü ·davramş ve~ 
dÜşüncelerden kaçmış bir kişi şöhrctc kavuşmuşsa işte bu kişinin iftihar ctn'ıc hakkı. 
vardır. Ve asıl dikkat.çckici şaşılacak yer de budur. · 

. . ' 

. 'Daha sonra. Muhi\sibi. bübası Kaderiyye mezhebinden olduğu için ondaıı 
kaçar ve annesini boş~imasııu' ister. Çünkü o. Kaderiyyc'yi küfürlc itham ediyordu. · .. 
Talebesi Cüneyd b. Muhammed ei-Biığdadi'nin de milattığı gibi. p~jıüurcdc bir. 
vaziyette . 'idi ve tükatı kesllecek düzeyde açlık çekerdi. Hatta açlığın tesiriyle 

· nerede)'Se harekeiten düşer ye otururdu. · 

Muhasibi, ~ısrının çekici·, şeylerine direnerek. evinin hayret uyandıran yapısı 
içinde garip olarak yaşadı. Onu ne taınah meşgul etti, i1c de şehvet kahrclti. O, 
kalbinin. içinde. hem · nefsi hem de başkasıyla beraber. adalet ve hakktan başka bir . 

şeyi ba~ındırınadı. Yine o. ilmin yöntem ve taldp edilecek usulleri hakkında da· 
' - ' . 

araştırma yapmıştır. · 

O, zengin. bir· iç ~ileıne~. güçili bir şahsiyet c sahiptir. O, paramparça bir· 
şahsiyeliri yapmacık yollarıyla. · kişiliği· bozuk. içi boş ruhsuzların muhtaç olduğlı 
şeylere muhtaç değildi. Bililkis Muhfısibi. · fakirlikte niuthL açlığı . şiddetle 
arzulayan; All~ih'a çok güvenen biriydi. 

Muhfisib'i, . gençliğil1de, kendi asrıııda popüler olan taklitçi öğretim 
metodlarından memnun değildi. Bu metodların yetkilerinin sınırını idrak· etmek · 
için, hak. bir ölçüyle, onları değerlendirıncyc başladı. O, boşverjp görmezlikten 
·gelme gibi bir tavır takınınadı. · 

Oİmn ilk · çalışmasİ, · hiç bir pratik değeri olmayan, )•eni bir şahsiyelin 
doğumuna iınkiln vermeyen, · söylenenc ve akla yatkın· olmayan, şaşkınlık ve · 
sıkıntıya sebep olai1, asrındaki öğretim ınetodlarına ilişkindir. Onun bu çabası 

· ·ancak. araştırı!1a ve tetkik sonucu teslim olunan psikolojik krize benzer: 
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Onun hedefi, kurtuluş yoluna ve Allah'ın rızasına kavuşmaktı. O, bu yüce 
·eıneli, eectel ve ihtirfısın karartmış olduğu ilim halkalarından her hangi bir halkada 
bulmadı. Sonra o, kendisini, ''ııakiy ve takiyy''ler diyerek isimlendirdiği kişilerin ve 
nübüvvet yolu üzere seyredenleri n etrafında buldu.· 

İşte burada emel, insanın nefsinde parlar. Böylelikle kalp yaklnle aydınlanır. 
Ancak o, gaye! ere ·itibar edip~ onlarda takılinadığı müddetçe asrının ilimlerinden 
kaçınadı. Ona göre gayeler, tek gaye olan kurtuluş yolu ve Allahim rızasına 

' . ? . 

· .ulaştıran vesllelcrdir:· 

Muhasibi Hıtl{kmdıı Alimierin Sözleri 

es:..Sübkl, Tııbakiitü'ş-Şiili~yye adlı esrinin Il/37. savfasında şöyle der: "0, 
fıkıh,· tasavvuf, hadis ve kelaında ınüslüınanliırin iİnaınıydı. Onun bu iliıiılerle ilgili 
kitapları, bu alanlard~i tasnif ve araştırma yapaniar için teluel eser ve usul 
niteliğindedir. tt ~ 

· .· El-.. Münfl\·1, · ei-Dilriyye li Teriicimi's-Seiideti's-Silliyye adlı eserinin I/2 ı 8. 
·· sa}rfasında şöyle. der: tt et-Teıniıni dedi ki:. O, fıkıh, iasavvuf, hadis ve kelaında 
·müslümanların önde gelenidir." 

. . ez-Zelıebi, Miziinü'I-İ'tidiil\nın 1/l ı 9 , 200. sayfalarında şöyle der: tt 

· Muluisibi, arif bir kişi olup pek çok eserleri vardır. Nefsinde sadık, dosdoğru, içiyle , 
barışıktır. Bazıları onun tasavvufu ve tasnif ettiği eserleri hakkında eleştiride 

. bulunup, onu kı namakla ileri gittiler. tt 

Sözlerinden Bazıları: · 

· 1. · "Ahiretleri dünyalarına, dun~·aları ahiretlerine engel olmayanlar, bu 
,üırimetin en iıayırlıliırıdır. tt . 

. 2. "İnsanlar onu meıhetseler de, zalim pişman; insanlar o~u zemmetseler de · 
.mazlum sülimdir, rahattır. Asıl zengin, aç olsa da kanaat eden kimsedir. Mal-mülk 

' sahibi olsa da hırslı olan kişi fakirdir. tt ~ ' 

3. "İhlas: Allall ile·· olan ınm1ınelelerde halkı aradan · çıkarınaktır; nefis ise 
·aradan ilk çıkaracağın halktır." 

.ı, "Kim iç i'ılCıl.ıini ınuri'ıkabe ve ibiasla düzeltirse Allall oıiun dış iiıeınini 
ınücahede ve sünnete uymakla süsler. tt 

5. tt Kiııı Allah'ın nimetine şükretınezse, ·muhakkak o, niınetin zevalini 
haketnliştir. tt 

Muhasibi'nin Eserleri 

;ı- Y;ızrmı H;ı/inde 0/:mhlr 

1. Alıkiimu't-Tevbe: Darü'l-Kütübi'I-Mısriyye, No: 319; Londra Kütüphanesi, 
Tasavvuf, 

o , ' 
• Bkz.lvlııhi'ısibi, Kit:ibü't-Tevbe, Mııkaddinıe, Thk.Abdulkadir Ahi. s. 7-8. 
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2. Ris:iktü't-T:ıs:Jvvuf İskenderiyye'de Belediye kitaplığı. No 3121 -C. 1 i 
3. ct- Tenbi/ı ,1/:i .'Amiili'!-Ku/üh ve'!-Ccv:irih: Mısır Kütüphanesi. İstanbul 

Canılialı ııüshası No: 4064 

4. c!-Hı:\·:Jbü'I-A,•:r:itc cileti Ccrcbc/ui Elılü'!-Mulıiiscbcri: Mısır Kül üplıanesi, · 
Berlin Kütüphanesi nüshası. Tasavvuf. No: .J.J 84. · 

, 5. cr-Rcdd llM Ba,'zı'I~Uicmiii mıiıc'I-E._ifniyiii Jwysii ihtcccc bi E,_!!m)';ii'-
.Sahii!~eti: istanbul U\ldi nüslıası. No: 20/3606. . · · 

6. Şcrlıii'l-Ma'riti::ti ve Bczlü'n-Nasilwti: İstanbul Köpriilü. No: 1601: Şchid .. 
. Ali. No: 1345: Mısır Ezlıeriyyc Kütüphanesi. No:..J. 1309. 1208. Tasavru( Darii'l~ 
Kütübi'I-Mısrir,'e. Berlin nüslıası. No: 40084. Tasavvııf. . . ' 

7. Flisf min l(itübi'J-A 'z:ımc: Mısır KÜiüplıaı1esL No: 40064. İstanbuL 
Carullah nüslıasından. Tasavnıf. 

8. A1u/ıt;ıs:ıriFI-MCliiıf:ıBangladcş. No: 1667 , 
•' '/ 

9. cl-kfüriikubc vc'l-!'vfulıiist~bc: SOAS Kiitüphancsi, No: 136, Tasavvuf. 

. 1 O. cıi-Mısilwtü Ji't- Tiilibin: Şe lı id Ali. No: :n I 9. 

H. Mii!ı/iscbctü'n-NüfiJs: Berlin. No: 2814: Lonra. British Muscuın, No: 124-L. 

b- K:ıybolmu,~ V:JZitJ<li:Jr 

1. Risii/ctiin II'I-Ahliik · 

2. Alıl;ikü'J-Hakiin: Bu eserinden ''A 'nuJJü'I-Kuilib vc'I-Ccv:inlı "adlı kitapta.·· 
söz eder. 

3. cr-Rıza ................. . 
' ' 

4. ct-Tefckkür ve'I-İ'tib<1r: İbn Nedim, d-Filırist. s. 26l'dc bunu zikrcdcr. 

. 5. Kitiibü'd-Dima: İbn Hacer, Tc!ızib. Il/135'de bunu zikreder. 

6. Kit<ibu'I-Gaybct. İbn Hayr, Filırist.' s. 272'de geçmektedir. 

7. Felımü's-Süncn: Zerkeşi, eJ-Bürlıaıı, I/237'de zikredcr. 

c- JJ1:Itbfi Hıılde 0/:ınl:lr 

1. Bed'ü men Eniibe ila!Jalıi: Abdulkadir Ata tarafından tahkik edilmiştir. 

2. ct- Tevc!ılıiim: Müsteşrik A. J. Arbcı'ry tarafından 1937 yılında Kahirc'de 
ncşredilıniştir. 

3. cr-Riiiye 1i~Hula7kıJJalı: Abdalkadir Alii tahkik edilmiştir. 

4. cl-Vcsiiy<i: Abdulkadir Ata tarafından 1965 yılında tahkik edilmiştir. 
. ' 

5. el-Nfes§il ll A 'ımili'I-Kulübi ve'I-Ceviirilı: Abdulkadir Ata tarafmetan tahkik 
edilip, ona, "eJ~Mes<iil fi'z-Zülıd', "Kitabu'I-Nfckiisib" ve "Kitabu.'l-Akl ilı1ve 

. cd ilmiştir. 
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6. Fclıınü'l-Kuriin: Hüseyin Kuvvetli tarafından I 968' tahkik edilmiştir. 

7. Kitiib'J- '/.'m: Muhammed cl~Abid tarafından I 975 yılında tahkik edilmiştir. 

8. Ris/ilctü '1-Müstcrşidin: AbdulfettiÜı Ebu Gudde ·tarafından 1 964'te tahkilc 
1 

edilmiştir. 

9. Mu/itebcrü'ıı-Nüfus: M Abdulkadir Ata tarafından tahkik edilmiştir. 

· • 10. (;:1-Kasd ve'r-Rücu' ilalliilı: Abdulkadir Atil tarafından tahkik edilmiştir. 

11. Ad/ibih1-Niifils: Abduİki\dir Ata tarafından tahkl!( edilmiştir. 

Vefatı 

ei-Haris el-Muliasibi. 243/857 senesinde vefat etmiştir. · 

BU KiTAP VE TAHKİK METODU ÜZERİNE 

Bu · kiiçiik hacim li risale, aklın mahiyeti, ıllullı kişinin taşıdığı şartlar, Allah'a 
. göre · alullıları ıı ahlakı ve. aklın mertebeleri, nefs in bu husustaki desisCleri ve 
benzeri konula ra ilişkin Muhasibi'nin değerlendirmelerini içe tir. Daha sonra 
Muhasibi kitabı nı, konuyu izah eden ve aklın yüce suretini açığa çıkaran birkaç 
ıneseleyle bitiri~ o'r. 

İmıim-ı l'vluhasib'i, kendisinden önce hiçbir fıliınin yaklaşınaya cesıiret 
edemediği bu konuya mükemmel bir bakış açısıyla yaklaşmış ve yenilik getirmiştir. 

Bu Risale~ i Tahkik Eder·ken Aşağıda Gelecek Olan Hususları Göz 
Önünde Bulunılurdum: 

1. Peyt:amberiıi. hactislerini, onlarla · ilgili hadis alimlerinin 
· değerlendirmekrini de alarak, tahriç ettim. 

2. Metindeki Kur'an ayetlerinin Kur'an-ı K~riın'deki yerlerini gösterdim . 

. 3. Muhasibi'nin bu· kitabında. Değerli Hocamız Abdulkiidir Ata'nın tahkik 
. etmiş olduğu niishayı esas aldım. 

4. Mu hasibi'nin kısa biyografılerini de ekledi m. 

. Allah'tan öu işi sadece kendirızasına ves'ile kılınasını ve bizden bunu kabul 
· buyunnasını ni yaz ederim. O, muhakkak,. duayı işitendir ve:· bizim nilıli i duamız 

da; aiemleniı Rabbi olan Allalı 'a lıamdolswı · "" U.;l.WI y J .ili ..l<J..I ı:ıı I.H_r~ y:. T J 
· dur.· 
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. AKLlN MAHİY.ETİ VE GERÇEK MANASI HAKKINDA 

Akim Siizli.ik Anlanıı · 

Ebtl Abdullah ei-Hfıris b. Escd ci-Mtİhfısibl dedi ki: . . 

~- Bana aklıı1 ne oldıığu soruldu. Ben de. seni lügfıt. kitap \'C sünnetten ·.·· 
anlaşılan mfınfıya ve fılimlcrin kendi aralarında onu. adhındırma konusunda. 
ınürckaat ettiideri üç nıfııülyı anlamaya hav~'\lc ediyorum. Aklın üç anlamı vardır: 
Birincisi ·kendi anlaıi1ı: li<ıklkatte akl in bundan başka anlamı yok ı ur. Diğer ikisi ise 
Arapların kullanılnıasına ·ccvaz verdiği iki ısimdir. Çünkü o ikisi fiil olarıık 'A-K-L' 
den gelirler. O iki isim. ancak al{ılla \'C akıldan dolavı var olurla'r. Allalı ve i\liıııler 
o iki;ini ·"alul" ~larak iıdl~ındırdılar. · . · · · . · '· 

. .· •'. 't 
'Ald-ı Garizc (T;ıbii Akıl) 

Aklın m~'\ nilsına ve gerçekte kcıidisinde başka bir şey olmaması hususuıı'a. 
gclin'ce: o. yüce All<ih'ın. nıalılüki\tınııı çöguna yerlcştirdigi "ğunzc"dir. Kullar 
onu. birbirlerinden . öğrenmedikleri gibi. ona. kendi çabalarıyla görüş, zevk. his \'.e 
tat ilc de varmış değillerdir. Allah. onlara bizzat bunu vermiştir. Böylelikle o 
yaratıklar. Allah'ı aluila lanır, O'na aluila tanık olur. keiıdilerine faydalı ve zararlı 
olanı da onun vasıtasİyla bilirler. 

'· 
Kim dünya işinde kendisine fa~·dalı .. ve zararlı olanı bilirsc, Allah'ın .. 

ınccnünla~. ş~işkınl<ir .ve aluilan az olan alımaklari n çoğundan çekip <)ldığı akılla . 
keı~clisine ihsanda ·buhindugiınu bilir, idriık eder. . , 

insanların bir kısnıı di'ğcr !Jir kısmını duyu organlarının görünüşteki fiilieriyle 
bilir.· Bu diıruın onun. aklı oiiııı bir u ;ikil u olduğunu gösterir. Onlar. aklııi 
fiillerinden. akıllının düı1yada kendisine ·fayda ·ve zarar veren şeyleri bilip . 
tanıdığını ve. onu kendisine dünycilık menfaal sağlayan işte atılgan ve istekli: yine 
kendisine zarar vcrccc'k iştcı1 kaçındığın ı görünce. onu. böylece "akıllı" diye 
adlandırırlar. Bu şekilde, o kişinin aklıİmı olduğumt mccııün. şaşkin ve de alımak 
olmadığına şehadctte bulunurlar. 

Eğer insanlar yukarıda nitelenen akıllı kişinin aksini görseler, on il, akıllıların 
akleıtikleri şeylere aykırı' tutumlarından dolayı. u dcli 11 ya da azlığından dolayı. (1 

afm1t~k ,;veya: 11 şaşkm 11 diye adlandırırİar. . 

. lıısaiılar eğer onda, aklın fiilerini tersine çeviren 'ttıtarsızlık görürlerse, böyle 
olana .o vakit ': mt:ciiün=dc/i '~ kendisiyle rahatsız olduğu hal· kaybolur ve ilk 
duruı'nuna dÖnünce ömi u akii=akJI!J "· derler. Böyleleri !<'endilerine sonı sonı 

' . ' . .. . . .· ' 

sorululıca cevap verirler. Onlar menfaatlerini isterler, düşünürler ve kendilerine· .. 
zarar verecek olan şeylerden kaçınırlar. Bazen bu kişi · sonuçta. kendisine zarar 
verecek olan şeyle_ri sergiler.· Bu ona geçici fayda sağlar aın.a ıihirette onun için 
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. . 

zarar verici olur. Bu da "akıl!t "olarak adlandırılır. Bununla o kişinin alımakhk ve 
deliliğin karşı lı olan , jj;ırizc " )'c sahip olduğu, fakat geçici menfaal sağiasa dıi 
sonuçın zararlı 'otnnı sergilediğinden. aklının noksaiı olduğu kastedilir .. 

Alul. Al lah'ın imtihan edeceği kullarına doğuŞtan tabii olarak yerleştirdi ği bir 
':ifarizc" dir. Allalı. i\kil-bi\liğ olanlara sorumlu tutıılmaları için onu lıücceı olarak 

.. ikame etmişti'". Yine Allah. iı\sanlara alullarındaıi dola~·ı va'd-vaid. cmir-nchiyve 
· teşvik-sakmdırma S?klinde hitap etmiştir. 

Akıl, ancak organdaki ve kalpteki fiileriyle bilinebilen bir kaabiliyettir. Hiçbir 
kimse onu. ne kendisiııde nede başkasmda, filleri olmaksızııı nitelendiremez. Yine 
hiçbir kimse aklı, ne bir cismiveı. uzunluk. ilinti. tat. koku ve dokunma: ne. de bir 

·renk ile niteleııdirıııcye güç yeıi;eınez.· O. aı1cak fiilieriyle bilinir.. -

Aldın "Ruhun Ö:i:ii ~·a da Bilginin. Kendisi Olduğu" 'Siiziiniin' Geçersizliği 
. . 

. Kelfııncıbrdan bir gnıp. 11 uk!l rülum· özii yani rı1/wn sa(vöniidiir' dediler: 
Onliır "!ıcr ş(ı ·in bti· özü vardır. ahım için akıl ''Iii bb" c>lamk ı~~·ıinlcndirildt" diyerek 
bu görüşlerine lügattan da delil ge(irdiler . 

. Allah. a~ eti kerimede ll doğrusu /IllCak ala/ (!ii bb) 8/llıibi olanlar diişüniii'3 
·. buyurıııaktadır. Burada "iilü'I-Eibiib" kelimesiyle akıl sahipleri kastedilıııiştir: Biz .. 
. Kur'an ve Hadis'te bulamadığımız bir şey hakkında koıııışmayız.4 

· 

Bir grup da aklı. "A/Ialı'm kaiibil~vct ve tubiat olamk insiımı yıi'rlcştirdiği bit 
.nw"· olarak tanımladı. Her hangi bir şey ontıııla görülür \'C onunla ifadelcndirilir. · 
AkıL görme n:ısıl gö;.de bir nur (ışık) ise aynı şekilde ka Ipte de bir ışıktır. 

. . . 
. · Alul. insanın doğuştan beraberinde getirdiği. sonra akledilebilir Şeylere delalet 

·. eden sebeplerle yavaş yavaş kavram kadrosıl genişleyip artan bir ınclekedir. 
' ' 

Yine b'ir gnıp. aklın. ''A//;ı/ı'm yumttı.ifı ve kullurınu yı:rlcştıi·dı/Ii bir bilgi 
(ma 'rı'fi:tl' olduğunu: faydalı. ve zararlı şeyiçre ·karşı yol göstericilik yaptığıııı. 

·kazanılmış bir iliınle genişleyip arttığını sandılar. !3ize göre alul. doğuştan gelen 
, birkaabiliyet (ğarlze)dir ve ıila'rifet ondan hasıl olur.~ · 

. Bövlece ahmaklık ve delilik .. "bilmcmezlik,;,niikrc" olarak adlaııdırılaıhaz. 
•. Eğer al~ıi. bilgi olsaydı. o zaman hem delilik hem de, ahnıaklık. bilnıeınczlik olarak 
iSinılendirildi. Çünkü bilıncınezlik "bilgi"nin. Celıi\let ·de "ilın"in 'k. İli m ehlinin. 
dclh•i bilınevcn. cahil olarak isiınlcndirnıeleri iınkılnsız olunca. -ki zaten onlar 
bilıı~eyeni v~ cıllıili 11 m~:x·mi;ı'' olarak adlandırınıyorlar- o halde bizim dediğimiz 
doğru olur.' 

.\ 

3 . . 
ez-Zllnıer. 39/9 . . . 

4 Yıini "/c11ıb" akıll:ı eş anlama gdcıı hir, isim olsada o doğnıdan '~ıkı/" demek değildir. NeKıır'ıiı)';lıi ne de 
.· Silnnl!l'tı: nkıl "hi bb" ilc açıklannıış değildir. · 

· 5 Mııhıisibi ile yukarıda· geçen diğer görüşler açik tır.· Mıılııisihi'ye ·göre bilgi (mu'nii.•t) aklın hir ni!ıicesidir. 
Diğerlerine göre ise "bilgi" aklın kendisidir. 
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Aklın· "Garizc".Oiduğuna Daiı· Delil 

Akıl. insanın kendiyle ya bilip ikrar elli ği ya da bilip iıık;'ir ettiği yal1ut da zan . · 
edip inkür ettiği ğarlzcdir. Çünkü inkar etmek bir fiildir. Böylece onun karşıtı olan 
ikriir etmek veya bilmek de bir fiildir. Bunun gibi. kişinin doğasından gelen ~ey. 
doğayı gerektirir. Onun. anne-babasını. kendisini ve yeri-göğü bilmesi doğası 

gereğidir. İnsan. bütün. bu şeyleri görmekle bilir. isimle bilmez. Manaları 
arasındaki ayrıntıyı da bilemez. 

' . . 
Allah'ın. meleklerinin ııiiclcndirişini duyınadın ını? O. oı11ardan ~~~'eylL'rin · 

. isimlcri'hi kendisine bildirıncierini }stcyince. onlar.· "biziiıı bif..qimiz yok''~ dediler. 
· Bunun üzerine Hz. Adcın'e qmretti. o da meleklere ''I:S·imlcri"bildirdi. Çünkü Allalı · · 

ona isimleri öğretmişti. Hic;:bir alullı, "eşyanın isimleri"ııi. öğı~Ctilıncden bileıne1 .. 
O. çocukken işitip-duyduğu şeylerden aklıyh'ı cşyayı ve eşyanın ınfınalari arasındaki 
ayırımı bilir. 

' ' 
Anlam:! (Fchm) ve Dile Gcfiı·mc (Bc,·:1n) 

. . 
Allah'ın cıni'cttiği-nchycttiği.. gönderdiği uyarıcıtarla va'd ,;c tehdidi. kitaplar 

indirmesi ve kilinaHaki nizam ve intizama delület eden ayetleri n olması, cinlerden 
ve insanlardan baliğ olan her erkek ve kadınlara (yani akıl taşıyan varlıklara) akla 
sorumluluğu yüklemcsi için bir kanıttır. Çünkü Allah insana aklı ve beyanı (dile 
getirmeyi) bahşctınişiir. · 

"Hcl:ik olan açık delille (bı.yyinc) lıcliik olsun; yHŞ<J)"Emda açık delille )'llşasm. 
Çünkü Allalı iştc:n ve bı'ieiıdir." 7 . · · . . · . ·. 

· . "Alliılı. bir· k~ıvmi doi!nı. yola ilettikten. sonrtı s<ıkmmııları gereken şe,Ylcıi .. · 
kendilerine açikfamııdıkça onları s;ıptımc<ık dcğildir." 8 

. 

Allah'ın şöyle buyurduğunu bilmez misin? 

".S~·mtld k~ı vmiac gdıiıcc on/am yol gösterdik "9 

Yüni eğer bunu düşünürlcrsc. ali.ıllarıyla düşündükleri ve idrak ettikleri şeyleri· 
biz onlara bevan ettik. 

· YineAllah şöyle buyurur: 

'.'Onlar. kôrlüğı'i. doğru yolu bulımıy:ı terci/ı ettiler." ı o . 

·Allah. kullarına saf akıl (lı/bb) vasıtasıyla hitap etti. Ve onlara aluilarında 
. terkip etmiş olduğu şeylerle buı1u hüccet kılıp. böylelikle onları sorumlu tuttu. 

"Rabbıiı kulhmı zulmedie i dcğıldir." ı 1 

6 ci-Bakara, 2/32. Eöcr akıl, "ilim" olsaydı niclck!Cr karşı çıkarlardı. 
7 Eniiii, 8/47 · · . · 
8 Tcvbc. 9/ı 15 
9 d-Fusstld. 41/17 
ı() ' . 
· ci-Fussilcı. 41117 

ı 1 cl-Fussikı. 41/46 
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Bununla leraber kullarınd<in dilediğine haşycı ve tcvfıklc ihsanda bulunur ve . 
ımıhlük<itından çok ·sevdiklerini de katına alır. yüceltir. Ancak. eşya ilc onun arası 

·sevgi vasııasıybdıc · · 

"İnsanLrd.ın öylc~i vardır ki. dünya hayalına dair sözü hoşuna gidcr." 12 Bu 
ayet H1 .. Peygaıııbcriı1 ona vahiy gclmc1:den önceki bir dunımuyla ilgilidir. 

Hillid b. Safvıln dedi ki: "Eğer di,Ic getirme (tcbyin) olmasaydı· insan 
terkedilmiş bir :ıayvan ya da cansız bir resim olurdu. 13 

. · 

Şciir dedi Li: "Susınak~ cicizliği ve sadece belirli bir süre örter. Ancak. 
konuşma kiş? iıı in aklının üstünlük alcimctl ve p<iyesidir. ll . 

Lügaıın. ~.itap ve Sünneuc kullanılmasını uygun gördüğü \'C ına'rifeı ehliııin 

de onu kendi- aıalarıııda adlandırıp kulliıııdığı iki anlama gelince: liigat bunu "uk!l" 
olarak adlaııdırınakla hakiki milıı{ısı üzere kullanılmalarını uygun görmüştür. Zira 
o iki anlaıR "a 1~ıl"dan gelir. başkasından değil. Bu iki anlamdan birincisi. manaya 

·•· . uygunluğundan dola~·ı un/ayı,~· kabil~vcti (lc/ım) kavraınıdır. Bu din ve dünya 
işlerinden işittiği. dokunduğu. !attığı veya kokladığı herşeyi dik getirme 
(bcyiin)dir. Hall. onu ":1kıl': ffiilini de "u/ol/ı"olarak isiınleııdirir. 

. . · Allah'ın I\ Jfıs<i (a.s)'a "Valıyolum;m diiı!d' 14 <!yetinin tefsiriııin şu şekilde 
olabi !eceği rivil; ct edilmiştir. Y ün i "Sil1w. dediğim şcyk·ri diişiinluk!ci!'' 

Bu akl-ı ğ;ı riza, Allah'ın insanlarda yaratmış olduğu akıl kiu1biliyetine ( ğariza) 
sahip iman. ve sapıklık clıli, Ehl-i Kitcip, onların dindar veya isyan edenlerinin 
ortaklaşa taşıdı ~ı bir haslcttir. Bu. itaat eden. isyan eden herkesin. özellikle dünya 
işlerinde bu akıldan dolayı sonınılu tutulduklarımn kamtidır. Bu da bqiim 
anlamalüır. 

. AllalL Ehl·i Kil<lb'ı ayıpladığı bir <iyette şöyle dcr: "Al!ulı'm sözünü işitirferdi 
de· düşünüp ;ık li eniirdikten sonra bile bile onu dcğı~s·tiridt'I'(k 11 ıs 

Yine Allalı şö~·lc bu~·tınır: "O'nu oğulhmm~-ffl/l!(!Jk/;m gibi tawrlar." 1'' 

.· "imwunhır onun R:ıblcrindcn bir gerçek olduğunu bilirler. 11 17 

11 Onun. gc1 :ek ten Rabb'm tumlindan indirif nu~~· olduğunu biiJiJcr. 11 1 
R . . 

· Ic cl-Bakanı . 2/204 

ıJ O. H:iljd h. Sal\•üı b. Abdiilah h. Aınr h. d-Etlıcm ct-Tcıniıni d-Miır'ari'dir. l\·!c~hur Arap bdıiğatl'ısı ve 

hıitiplcriııdcııdir. l . ömer h, Abdiliaziz ve Ilişanı b. Ahdiilınetik'lc oturdu. Saf\•:iıı'ııı o ikisiyle ilgili pek 
çok .sözleri vardır Basra'da doğup büylldll. O. Basraltiarın cıı zeııgiıılcriııdcııdi. A~·ııı zamanda cvlcnıncdi. 

Daha pek ı;ok sö.·lcri vardır. Ona:." Hangi dostım sana cıı seviınlidir" diye soruldu. O da "H atalarıını 
· 'lıağışlavan, dcrtlcn•ııi ıiıılavan·ve aı;ıklarıını kapalan kimsedir" dedi. ll 133 yılında veffit dti. · 

ı 1 • . . . • 
. · Tıilui . 20113 . . · · · 
ıs · · 
cl-Bakanı. 2/75 

'ıô cl-Bakanı. 2/ı 46 
· ı? el-Bakanı . 2126 

ıa cl-l~n'ılnı . Gl ı ı 4 
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' . . . . . . 
AnlayıŞ kafıQiliycti ( li:lım) ve dile getirme (beyan) "akıl" olarak isimlelıdirilir. · 

· Zlriı anlama. kavrama ve açıklama onunla olür. Örneğin bir adam diğerine; 

Gördüğünü ya da işittiğini antadın ını? O da: . ' . . 

Evet. aııl<idım ve açıkladım. dcr. . . 

Araplar. aitlamayı · (li:Jmı) "akıl" olarak adlandırırlar. Zira kişi anladı ğı şeyi · 
aklı~'la· kaydeder ve korur. ·~-~ ...l..--J ~~ .:ııdcvc aklolundu" denince; devenin. 
ayaklarını uyluklarına bağlandığı a/1laşılır. Dcrler ki; " -·w~ wi...J ~lfalari.ın dili 
tutuldu" yani <,Iili. bağlandı. Denilir ·ki: "·"' ,. )> I~)I.!J;\....._.!:, ~ısağdığın zan1an 

. koyununu bağla!" O da koyunÜ!l ayaklarım, iki bacağı aralığınaçekip alır. Güreşte 
çclnıe ilc yere yıkılan birisi· için, "·=u~ J.o; j ~~ falanın ayağı bağlandı,.yani 
güreşte çclıncylc yere yıkıldı" denir. · 

Akıldan k<isdolunan ikinci anlam ise "bm:i'rct'lir. Bu. dünya ve fıllirette 

favdalı ve zararı·ı şcvlcriı\ dcreecsinin biivüklüğünü bilmektir (m~i'riti.·f). Allah'ı 1 ••• 

· ·. di.işünınck .. id rak einıck'' de·~ bu türdendir. · Allah'in azabından ku~tutı'nak ve ···· 
~ . . . "ı 

mükfıfaatına · ulaşıniık için.O'min kadrinin vüccliğini. nimet· ve hıtüflarının 

degerinin büyüklüğünü. sevap ve <tzabının de~cccsi~i!J çokl~gunu bihnek bundan · . 
doğar. 

Yücelik ve azaınci Allah'a ait olunca .. korkma vç sakınınanın kaynağı da o· ... 
olur. O zaman kişi; Allah'a itaat c koşmalı ve O'nun gözünden· düŞmekten de 
sakın ma lı dır·. · 

Kişi kendisiyle eczadan kurtulup sevaba ulaştığı şeyi yüceltince ilim talebine · 
1 

önem verir ve anianiaya rağbet ·eder. · Böylece Alliıh'ı düşünmek en çok· önem · 
. verdiği şey olı:ır. Eğer bunu,nla ilim talebi kasdedilınişse. bu d~ı Mcvla~nın kadrinin. 
azametinc. scvabının ve 'azaQının dcreecsini göstcrınc~~c işaret cqcr. Bunlar· 

· üzcri!ldc akıl yürüten kişi basirctli olur \:c beyanın ınanalarının gerçekliklerini 
hakkıyla anlar. . . ' . 

. Yine kişi. Aıiah'ın kadrinin ~'üceliğini ve ona sa~'gıyı aniayıp idrakedince, 
~c\:abını ·da eczasını. da sadeec Allah'taıi. bekler. · O. bu yüce dereceye ul~ışıııca · 
Allah'tan korkar. Sürekli . . "Jıavt:rcca':' ve ;'rağbet-iştiyfik" içinde olur. O, bunları 
gö.ziiylc gqrüyormuş gibi ta'yin eder. Madem· ki bu, ıliniia talep edilir, aluila 
anlaşılır. akıiİa sorumlu oluntır ve akılla · da · btındıın (sonımhıluktan) 
. . 1 . 

kurtulunuyors<l. o zaman Allah böyle olanı "akılii"vc btındiın ortaya çıkan şeyi de, 
· ''iiki!' olarak isimlcndirir. İşte . bu. · Allah'ı düşünmek ve O'nu idrak etmeye 

19 

çahşmaktır. . · 

Allah'ın ŞÖ~'lc btı~'uiduğunu işitınedi n. mi?: '' ... ki onu size bir ibrct yap;ı/ım .ve· 
bclk:.ven kLilak(lar) onu bc/lcsin." 1

q Bu. kulaklar Allah'tan olanı anladı demektir. 
Yani Allah'ın dediğini ve haber verdiği şeyleri işiten kulak (bu işilikleri ni) akletsiıı. 
İşte bu ııluldır. Kim builun dışına çıksa da onda yine Allah'ın ycrlcştirdiği tabii 

ci-Hiıkka. 69/12 
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akıl mevcuttur. Bu· da Allah'ın onu .. diğer akıllı ve dclilcrden· farklı kılınasına · ) 
; sebcbtir. O. A ıtah'ı düşünme. ve id rak etınc(yi başaramaına) cihctiylc akılsız~ ama 

. onu sonıınlu tutan bir delilden. dolavı da o. akıllı .farzcdilir. (Bövlece o. · 
. 1 - - • . • • • . 

yaptıklarından sorumludur.) 

Allah (c.c) Kur'an-ı Kerim'de bÖylelerini "İnsan" olarak vasıflandırmış ve 
· onları. ','aklcdcn" ölatak isimlendirmiş (hatta kalplerinin bile aklettiğini beyan 

· ctmiş)tir: 

"Onların; kendileriyle diişünec~·klcri klllpk·ri v;irdn<(olsun). "~0 . 

"Onla m ku la/dar. gözler ve gönü/k:ry;ımtmJştik"~ 1 yıl ni akıllar vern1iştik. 

·" Falwt ne kuflikl:m ne gözleri ne de gönii!Jcri kcndilcniıc bir yllm s;ıjjl;iııwdl. 
Zim (diişiimlp ibrct ;ı/nu_vorlar k•J:'>inc) bile·. bile A!Jlllı'm iiyctlcniıi 1iıklir 
. • ' "'!., . • 

cdiyorflirdJ. n--

. Sonra· Allah. söyleneni ve dile gctirileni düşünme sorumluluğu hissetsin diye. 
• . ' . . • • . 1• 

Kitap Ehlindcıı bazı kfıfirlcri de ";ık1III "olarak adlandırını ştır. 

· "A/lafı.'m söziiml /~o;itir!crdi de eliiş/ip akli erdirefikten sonra. bile bile OJ)ll 

dc:ifiştini-Jcnli. "2
" Allah bu ayet le onların. Allah'ın apaçık: olan yüceliğine akıl 

.erdiremediklcrini hal.:!cr verdi. "Ehl-i Kitiıp'tan. o kfıfırler. Allah'ın ayetlerin~ . 
düşünüp taşındıktan sonra. kendilerince tahrif ediyorlardı." Onlar bununla. dlıe 
getirilc'ne alul erdirıniyorlardı. 
, 

DiğerlcriHin de doğuştan getirdikleri akılları vardır. Ancak dile gelirilen 
(beyan)c akıl erdiremezler. AnlayıŞ kabiliyetleriyle All'in apaçık delillerini de 
kavrayamazlar. Onlar, putperest araplar gibi, bildikleri dilin sözlerini işitir olsalar 
da. omın mfınalarını iınlayıp kavrayamazlar. Allah (c.c) onlar hakkında şöyle. 
buyurur: 

"Hay1r, onlar hayvanlar gibi~ir. /ıatt~ onlar. yo!ctı (lıayvanlardan) dlllw 
1 '"l4 . 

sapıktJr!ar. "- -

Onlar kc11di görüşlerini beğenip. babalarını ve büyüklerini (atalarını) ta!<lit 
ettikleri nden. Allah1ın buyurduğu şeylere akıl erdireınediler. 25 Halbuki onların 
poğuştan kendileriyle getirdikleri akl-ı ğarizaları vardı. Onlar. bu akılla dünya 
·işlerini yürütür ve onlara· akıl.crdirirlcrdi. Eğer sözkonusu kişiler. kendi görüşlerini 
beğenıncyi ve atalarını laklidi bıraksalardı. · o zaman All~lll'm dediği şe~·Iere akıl 

"0 . - ci-Hııcc . 22146 
21 cl-Aiıkıif. 46/26 
"' -- ci-Aiıkıif. 46126 
' 3 ·ı ı· k 2 , -· c - 3ıı anı . 1.75 

' '4 . . 
~ ci-Furkaıı • 2514•1 . 
. 25 Çilııkil onlar. putlara tııpnııtkta ısnır ettiler. Onlar, kendi ıınlayişlarıııı hc\'fılıırına boyıırı 'eğdirerek şöyle' 

dediler: "Biz lııııılııra. sırfhizi Allalı'a yaklaştırsıııli)r diye lapıyonız." ez-Züıııcr, 39/3 · 
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erdirirlerd{ Fakat onlar görüşlerini beğenip atalcmnı taklit eıtiler. AJ.Iah onlar 
hakkında şöyle buyuruyor: 

. . . ., . 

"Oiihır kendilerinin ~vi I;'>yaptik/anm samr/;ır."_ .. , Ve yine Allah\ 

"Kötü. işi, kendisine siisleııdirilip de onu güzel gören kimse, (vehınine · 
aldanıııiıyarak kötü aıııelini güzel görmeyen. aklıyla gerçeği gören kimse gibi olur)· 
ıııu?:;7 Başka bir ayeue de: . . 

"Onhır kendilerinin bii· şq iizcniıdc buiundukhmm (doğm yolda olduk/arım) 
. sımac;ıkhırdır. /vi bihiı ki :m lar yalanc!lardır.":;s 

. . 
Eğer insanlar. alu! erdirdikten sonra lisanı CAllah'ın indirdikleri avetleri) 

tahrif edenler gibi kencÜlerine. söylenen şeyleri akl~tsclerdi, o zaman onla~ dünya 
işlerini. lıcJyatın inceliklerini yani şeriüt hükümlerinden kendimaddi hayatlarını 
ilgileı1diren şeyleri de bilirlerdi. Allah onlar hakkında şöyle buyurur: 

"Onla i~. sadeec şu; ya~·m hayatin· diş yüzün ii bilirler.:. ii/ı iretten ise onlar 
· tamamen ğfliJ!dirkv:":;9 ·· ~ · . . . 

Muhfısib'L Affan'dan. ·o da Sahr b: Havberivve'den. Satır da el-Hasan'dan . . . 
naklederek Allah'ın. "Diiıwa !iflyatmm dış yiiziiııii bilirler" sözü hakkın da şöyle 
dedi: Muhakkak Allah'a yemin ederim ki. onlardan biri. 'dünya işinde bilgiye 
uzansa ve dirheıni parınağı üzerinde çevirip. ·sana ağırlığından haber verse bile. 
namaz kılmak gibi güzel bir şey yapnuş olmaz. · 

Yine MuhasibL Affan'dan. o da Şu'be'den, Şu'be de Şarki'den nakletnıektedir: 
Allah'ın, "Dünyll lwytıtmm d1:;.· yüzünü bilir/cr" -sözü hakkın da şöyle dedi: Terzi, 
ipek tüccarları ve benzerleri, eğer taklidi ve kendi görüşlerini beğennıeyi bırakıp 
düşünscler, Allah'ı tefekk9r etseler, dünya işlerine alu! erdirdikleri gibi ahiret 
işlerine de akıl· erdirirler.' Eğer onlar geçici ınenfaatleri talep etmeyi. sonuçta· 
meydana gelecek olan zararları düşünmeyi bir tarafa bıraksalar, o zaman sıkıntıya 
düşerler. · 

. Dön gnıp insan \iardır: 

ilki. Allah'ın kudretinin değerinin yüceliğine akıl erdirir. 30 O'nun söz ve~mesi 
(va 'd) ve telldldini · ( vrı 'i'd) bilir, böylelikle Allah'a itaat eder ve ona karşı alçak 
gönüllü olur. · 

ikinci grup ise beycin ·(dile 'getirilen)a :tiul erdirir: sonra dünya istegindcıı 
ötürü· kibir ve inaıla inkar eder. Allah'ın, İblis'in gunır ve inadından ötürü isyanını. 
nitelendirdi ği gibi. şeytan bununla beraber yine şöyle der: · 

:;6 cl-Kdıl'. I 81104 
:;

7 d-Fıltır. 3518 
:;s cl-l'"lücılddc . 58/1 R 
~<) 

:- cr-Rlım , 3017 
30 Çı:viridc kullandığıiııız metinde ".__, -J.Jiii~c.\dimcsi yanlışlıkla \:: .. ..U.:." şeklinde yazılmıştır. Tcrccıııcyi 

düzcltmı:ıııizc göre yaptık. (Çev.) 
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"Senin 'zzet ,ye şerefine andolsun k1~ on/ann tümünü azc!Jracağun. "31 Yi ıle 
AllalL yahüd, lcr,i nitelendiri rken şöyle dcr: 

... On/;ırd.ın birgrup bi/c bile gcrçt:ffigiz!crler."3
'2 Yine Allah şöyle dcr: 

'l Vicdan lan. onlar (in doğmluğun)a kamıat gı::tirdik!cri Jıa/dc, sJr[/ıaksJz/Jk ve 
böbürlenme vüziindcn on/an inkar ctti/cr."33 

· Aşağıdaki iki aycHc de Allah şöyle 
buyuruyor: · · 

"Gerçek ten R:ıbbin tarallndan indirildiğliıi bilirler. "34 

"Omı k:~ ·şili k. birkaç p;ıra ak/IIar. Ne kötü şt:v sat m a!Jyor!w: "35 

. Üçüucü grup ise.· azgınlık eder. kendi görüşünü beğcnir. h evlisına ıfıbi olur ve 
atalarını takl ıt eder. Böylece haktaı1 ve onun dile getirilip açıklanmasından habersiz 
kalır. Dile !'·~tirilenc alul crdirdiktcn sonra. ona yaklaşınaya çalışır. ışığa yönelir 
fakat daha s mra gururundan ve dünya a~zusundan dola~·ı ink<lr eder. O. belllL 
kötül~ik \'C sapıklık üzere olduğu halde kendisinin akıllı hareket ettiğini. din çizgisi 
üzerinde olduğunu zanncdcr. 

Dördiüıeii gruba gelince. Allah'ın ki\inütı bir düzen içinde tertip ve tcdb'ir 
eden kadfini ı yüceliğine. O'nun yaptığı nda. sanatında eşsiz olduğuna. kur.tuluşa 
götüren yold; imanın kadrin'c ve ona sımsıkı sarılınanın önemine akıl erdirir. Buna 
ilaveten. imillelan kaçınakla kendisine gelecek olan zararı ve cc:~,ayı da anlar. 
Böylece ne 1 ibirlenir ve bumunu kıvırır. ne de dünyiı arzusu ilc inkfını kalkışır. O 
zaman düny;.nın geçici ıncnfaatlcrinin fi\ni olduğunun. fıhirct azübının ise fiini 
olmadığıı1ın bilincine varıp. iman ve ikrür edersin. Eğer Allah'ın ccl{ıl, ve 
hcybctindcki kadrinin büyüklüğüne. farzlarını yerine gctirıncdc az1ıp \'C scvabın 

kadrinin yüc ~liğine ve O'na karşı asi olmakta ki azaba akıl crdirmczscıı o zaman 
isyün etmiş. suç işlemiş. ği\lil ve O'nu unutmuş olursun. Ancak. kurtuluşla. iınanıri 
kadri ni ve kıifrün zararının ne kadar bliyük olduğunu bilirscn, o zaman kurtuluşun 
ancak Allııh'i ı birlikt.c devamlİ olacağına aluterdirir ve O'nu düŞüııürsün. 

İmanın ı<adrinc ıu!ul erelirdikten sonra: onun azap, tehdit ve ,;a'dinin kıidrinc 
dair olıin bi ı gisi artar. Alul crdirınc fazlalaşınca kişi. farzlardan bir kısmını yerine 
getirir ve ba ~ı isyanları terk ~dcr. Ancak yinc.dc bir kısım farzları kaçırır ve bir 
,kısım isyanı ja lıevı1sı uğruna işler ki o bunları yaparkeıl, kendisinde dile getirilcni 
anlama ve k ıbul etme kabiliycti vardır. Ancak kötü arzusunun galebe çalınasından 
ötürı'i. kötülü!;c sevk eden anlayışı om~ kötülükyapınaktan geri çevirıncz. 

31 cs-Sü'd. 3R/82 
3" . 
-cl-Bakara. 2/14•· 

33 en-Ncıııl. 27/14 
34 eı-En'aııı • 6/1.14 
35 Al-i 'İıiınin . .lll ın ('l~erccıııcdc kullıuıdığı.ıııız metinde ıiyct yanlış olarak d-Bakanı . 211 ın olarak 

verilmiştir. Cc' ) . 
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Eğer azap, rıza~ scvap ve cczanııı kadrinin büyüklüğünü kavrar. ve aklcn 
ziyadclcşirsc o zciınan dile gcıirile·n ( bqan)den anladı ğı şeyleri ·yapar ve onun 
gerçek olduğunu kabul edip. tcvbc eder \'C Rabbına sığınır.' 

Akil-bfıliğ olan, so~uınlu ve iıntihana tfıbi tutulacaklarıntümünün aklı vardır. 
Onlar. ·aıullarıyla teınyiz. ederler. Çoğunluğu. fıhircte akıl crdirıncınclcrinc rağıncw· 
önenili~öncınsiz (büyük-küçük). tüm dünya işlerine onunla ıtlül erd.irirlcr. Allah'ın 
şu sözünü işiiniedin mi?: · · 

· "Onlamı sana b;ıkiiklanm samrsm. oysu onl;r gömıc:dcr."~" Yine Allah şöyle 
buyurur: 

· · "On/ann · kalpleri var, . fiık;ıt onlarla anlmııazlar; gözleri var. · fiıkııt onlarJa 
giirmezlı::r; kulakİun vur. fiık;tt olılarlu I~'İtmczk·r."37 · · : . ·. 

· Onlar dünyada gören işiten ve aklcdenlerdir. Bu i'lyetlc onların sağır. dilsiz ve . 
deli oldukları kasdedilmiyor. Allah, onları akıllarından dolayı azaplandıracaktır.. · 
Eğer onlar. Allah'ın fıyctlcrinc. sanatilnın eserlerine ve O'niın ortağı mn. alnıadığına, 
yalnızdek olduğuna dclfılct eden o kaincitın düzenlenınesine ve birbirine bağlı 
olarak bir düzen içinde Allah'a işürct eden delillerden işittiklerine ve duyduklarıİ1iı 
kafa yorsalardi. bunları·düşünsclcrdi. o zaman Allah'a akıl erdirirlcrdi. 

Allah. Elli-iKitab'ın sözünü şöyle .naklcdcr: 

·· "Eğer biz. (onlamı sö?:! eni n') din/csc:vdik yıilwt diişiiniip mıltısaydik. şu ç:ı/gw 
ateşin lw!kimıısmda bulummızd1k. "18 

, · . · 

Bu. · o!lların · akılları ve · kulakliırı oldu i! undan.· Allalı tarafın'dan onların . . - . 
. sonunltı tutulınalarına kamttır. Allah yukarıda ki ayette şunu kasdctıniştir: Onlar, 
Allahi ı fehın ederek (anlcıyış •kabiliyetiyle) · diişiinınediler. Allah'ın kadrinin 
yüccliğin'c ve azabının biiyükliiğüne de akıl crdirmcdiler: bu yüzden de pişman olup ·. 
keder ve· pişınanlikla acı çekerler. Hayır! İşte onlar,. deli de olmadıkları halde· 
işitmiyor. Allalı'a akıl erdirip onu düşüı1müyorlardı. Sözkonusu kişiler, ailcak · 
dünya ·işlerini aklcdiyorlar. fakat Alliıh'ıiı haber verdiği v,a'd ve vaide ıdul 
crdirmiyorlar. onu düşüııınüyorlardı. , 

.. 
ALLAH'A AKlL ERDİRME 

' 
Kişi Allalı tarafından ne zainan akıllı olarak adlandırılır? . 

Allalı'tan korktip ınü'ınin olunca akıllı olarak adlandırılır. İman ve korkuya 
ddil. şunlardır: Allah'ın yerine gelinnesini vacip kıldığı eııuini yerine getirme: 
Allah'ın ınckruh kıldığı. şeylerden sakın ma ve ~'asakladığı şeylerden kaçma. Eğer 
kişi bunları -yerine getirirse işte o zamcın ABcılı tamfındaıı akıllı olarak 

36 doi\'nif. 7il98 
37 ci-A'nif. 71179 

· 38 cl-Mülk • 67/1 O 
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isiınlcndirilmc~ c hak kazanır. Aksine sadeec şahsi isıeklerini yerine getirmeye 
ga~·rct eden bir kişi Allah tarafından "akıllı" olarak isiınlcndirilcmez. Böyle bir · 
kişiyi akıllı olarak görmek, idarecisi olmayan bir şehirkurmaya benzer. 

Allah tarafından· al<illı olarak isimlendirilen bir kişi. ne zaman Allah'ı tam 
anlamıyla anlar? . . 

Allah'a akıl crdirnıcnin sınırı yoktur. O tam anlamıyla idrak edilemez. Çünkü 
Allah için sınır/son yoktur. Akıllı kişide tahdid (sınırlama) vardır. O, Allah'ın 
sıfatlarının. hakikatlerini iliınle ihata etme gücüne sahip değildir. Aluih kişi 
Allah'ın. ne sc' abıııın ne de ikı1bıı1ın kadrbiiyiiklliğiinü de kuşataınaz. Allah. oi1a 
görünse de. isimleri mukaddes olan Allah'ııı sıfatiarını il men i hata edemez. 

Fakat All:ıh'a akıl crdirmcdc. isimlerden .çoğunlukla ''Kemal"·. ismi ortaya 
çıkar (söz konusu olur). Bu kemül.· fazialaşma ihtimı1Ii olmayan· al<ıl erdirme 
değildir. i 

Allah'ın. Peygamberine söylediği şu sözü bilmez misin? 
11 Rrlbbim ilmimi ıırtt1r. 1139 

Başka bir :'ıyette 11 On/ur Lo;c bilgice O'nu kavmyanwzlar. 11
'
10 

Mcleklcriıı. Kıyüınct Günü şöyle dedikleri rivüyCI edilir: "Rab-bimiz biz Sana 
. ibüdet edilmesi gereken şekliyle tanı ibıldet edemedi k. 11 

· 

Hiç kimse. bizzı1tihi ilimde. Allah'a denk değildir. Kişi. ancak Allah'ın ona 
· tarif ettiği yücdiğinin ve sıfatlarının kenıfılini bilir. O'na akıl erdiren ürifler ''e 

üstün şahsiyeıkr. O'nun bilgisine. en ince noktasına kadar bilme ve O'na akıl 
crdirmc lnlsusuııda, ulaştıkları noktada ~cizliklerini .itlrM ederler. 

Lükin aluilıdan, küıniı olan fiilierin çoğunlukla meydana gelmesi; on~n Allah 
tarafından akılca 11 kıimil 11 olarak isiınlendirilmesiric sebeb Olur. "Ailah'a akıl 
erdirmcdc keın{ıle ulaşan" diye isiınlendirilir:Bu)dşilerde üç haslet bulunur: . · 

Allah'tan lwrkma; yakin gücüyle O'niı. va'ad ve tchdidini. sevdiği ve 
sevıilediği şeyleri bilme; .O'nun dinini güzel bir şekilde giizctmc. Kim kendisine · 

. cınrolunan .ve hoş görülen şeyi bilir. şüpheli şeylerden çekinirse o. "AIIah'ı bilınede 
derinlcşcn ve çekinen" diye isimlendirilir. 

'. Allah'tan korkma. O'nu yakin gücüyle bilme, Allah'ın sö)'lediği va'ad ve · 
· • tehdidi ne cluyiırlı olma. Allah'ın dinini pratik olarak güzel bir şekilde uygulama ve 

dini incelikleri anlama (flk!lı) bir araya toplanınca işte o zaman kişinin aklının 
km·veti keınülc criş'ir. _ 

' . . 

Eğer Allaıı'ıaıı korkımı tehdidi. yakin gücüyle bilmekten geçiyorsa. o kiŞi 
· sadeec havf (korku)a sahip demektir. Böyle bir kişinin rızc1, tevekkül, niıihabbet ve 

· · zühde ulaştığı yakin gücü yok demektir. 

'3 .9 cl-Mülk. 67110 
40 Tıilııi . 20/1 14 
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Bu yüzden deriz ki: Allah'tan korkma, dini basiretle gözetme ve kesin 'bilgi· 
(yakin) sahibi ohna üçlüsü yakinin güçleriyle olur. Tek başına dini basirelle bilme. 
yeterli değildir. Kişi dinde bas'iretli olabilir ama Allah'tan korkuV'e yakin gücü. 
olmayabilir. Bu üç hasletin toplamı yakin kuvveti ve dini güzel bir basiretle 
bilınelidit. 

Biz, her ne kadar yakindeıi olsa da.' korkunun ne olduğunu söyledik. Zira 
bazen o (Iıait), Allah'ın kendisini nitelendirdiği kadrini. .celülini. yüceliğini 

bilmede, söz ve tehd'idine dair söylediği hususlarda keınülde yakin gücü olmadığı 
halde korkan olabilir. 

' ' 1 

Sonra bu üç hasletin fıilde gerçeklikleri kalb ve aza (organ)larla kendilerini 
. gösterirler. Rabb'ıııın indinde· mü'minin aklı tamam olunca o, Allah'ı bütün 
maniilarındaki tevhidle bilir. 'O'nu, hiçbir şeye ortak kılmaz, birler. 

O zaınah Allah'ın herşeyin S<lhibi olduğunu. başkasının buna ortak 
olamayacağını, ondan başka her şeyin eskidiğini bilir, anlar. Allah'ın yüceliği 

karşısında . tevazıl' gös.terir, 'ibad~t eder, celüli karşısında boyun eğer, O'ndan başka 
. her şeyin zelil olduğunu idrak eder. Allah'ın en güzel sıfatiarta kümil olduğunu. 
bütün afetlerden beri olduğunu ve bütün güç ve ihsünın vericisi oldUğuila akıl ·· 
erdirtr. Kadrinin · yüceliğini, fiilinin keremini ve hiınınetlerinin güzelliğini · 
istediğinden dolayı sevgisi artar. Allah'tan başka, dünya ve ühireıte fayda verıneye 
ve zarar getirmeye 'kimse~in malik olmadığını, ancak O'nun mülik olduğunu 

· kavrar. Korku ve sığınınayı sadece Ona has kılar ve O'nun dışırida güveı'l ve 
üzüntüyü halktan kaldırır. Allah'ın vahdüniyyetini bütün güzel manalar la ve güzel · • 
vasıflarla ceHH ve yüceliğini, kudretinin etkisini, iradesinin talıakkukunu, ilminin · 
"fier şeyi kuşatn1asını ve Allalı'ın ezel ve ebedde kadim olduğunu düşüııur ve. ; · 
Allah'ın birleyicisi olur. · ; · 

Böyle ohinca O,· kullara karşı kibri terkeder. Mevlüsının yüceliğine karşı 

boyun eğer ve böylece bütün yaratıklam tevazfıyla davr~ınır. Nefsinin değerinin. 
küçiUdüğünü çok iyi bildiğinden. hiçbir müslümanı hakir görmez. Artık nefsini · 
günahlardan tasfiye edince, amellerinin sonunun saadet ya da şekavet le, kötü yahut . 
da iyi sonia bitmesinin Allah'ın' ilminde olduğunu ve Allcih'ın dilemesinin her. · 
ikisinde de geçerli olacağını bilir. 

· Kendi isyanını, Allah'ın da yüceliğini bilen giivencede olur. Allah'ın kulları. 
üzerindeki hüccetlerine, O'nun affına, kullarının asla haksızlıketmediğine dair 
sözüne al<tl erdirir. Allah cezadan önce rahmetic ınuüınele etmiştir. Ayrıca 

kendisine şiikürden önce nimetleri vermiştir. Allah. yumuşaklığı (lıilmı) uzun, · · 
. azabı hemen . olmayan, kıisuru örtınesi güzel. sürçmeleri afveden, kendisine buğz · 
edene. iyilik yapan ve leendisinden uzaklaşana yaklaşandır. . 

O kişi, Allah'ın cennetteki sevabının kadrinin büyiiklüğünü ve o sevabııı 

, devamlılığını ve oradaki yaşamın güzelliğini, gaın ve kederlerin orada olınayışını 
düşünür. Cennet, insanın istediği, sevdiği şeylerin tümünün üstündedir. Birinin, 
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cennette hazırl:nıan şeylerin çogunu aklına getirmesi bile güzel olmaz. Çünkü 
oradaki nimetler hatıra getirilen her şeyin üstündedir. Peygamber (s.a.v.). bu 
hususta şöylebtll'urdu: · 

"Cennette rıiçbir gözün görmediği hiçbir kulağın işitınediği ve hiçbir insanın 
kalbinden geçinnediği şeyler vardır. ,.ı ı 

Sana Allah'ın, dostları için tanıttıkları yeter. O, şöyle b~iyurur: 
"Yaptıkları :ıa karşılık olarak oıilar için ne· gözler aydın!atıcı (niınetler) in 

saldandığını hiç kimse bileılıez."42 · · 

Allah bize. nimetlerini verınede ve miikemmeli sunmada çok cömert 
· davrandığını h:ıber verir ve bütün nimetleri !anılanların. tanıtınası, bilenlerin 

bilgisi. zikredeıılerin zikri bu göz aydınlatıcı şeylere işaret eder. Böylece kişinin -
kalbinde Rabbiııe olan yakınlığı artar. Allah'a yönelen ve O'na itaat eden kişiye 

. ~ennette hazırlınan şeyler de yiicclir. Böylece kişi, O'nu aklındır canlandırır. 

Müşahedcsi ve aklıyla, kalbine emanet olarak bırakılan şeye 'ulaşır. Bu nokta da 
siınki o. Allah'ı gözüyle görüyor gibi olur. Harise'nin dediği gibi: "Sanki ben 
Rabbimin arşw· apaçık. görüyor ve cennet ehlinin birbirlerini ziyaret etmelerini 
seyrediyorum." 

ei-Hasan'ııı dediği gibi: " Onlar (Allah'ın veli kulları) bu dünyada O'nu tasdik 
ettiler. Sanki o ılar, söz verildikleri şeyleri gözleriyle görürürler." İnsanın aklı, 
ınüşahede ile b· ri eşince O'na arzu ve iştiyi\k duyar. Arzu ve iştiycUctan O' ila ulaşma 
arzusu ilc· hala çırpı m nca kalbi konuşur· ve sadece Allah'la meşgul olur. Kalbi 
Rabbine istek 'e arzusuyla bağlanı nca, dünyanın her türlü scfi\sından sıynlırve 
dünyalık hiçbir şey. düşünınez. Nerede dünya. nerede Allah'ın yanında olma! 
Bunlar, birbiriyi; kıyaslanaınaz. Allah (c. c.) şö~'le buyurur: 

"Be//d diiıwa ve alıiret Jıakkmda (ki işlcrinizı) diişiiııiirsiiniiz:" 43 

Bu iiytin efsirinde şöyle ·denildi: Hem dünya hem ahiret l)akkında şöyle 

düşününüz. Aıııa biJiniz kL dünya geçici (fanl) bir alan, iHıirct ise sonsuzluk diyarı 
(dfir-ı · bekii) V•! hesap yurdudur. Dünyanın yok oluşu .ve geçiciliğine ka.nşılık 

Rabbinin ebedl sıfatını diişünür, O'na yakınlıktan başkil her türlü yakınlığın eksik 
olduğu mı. an:::ak nimetierin en mükemmelinin O'nun katında oldu[,>ıına alul 
erdirir. · 

Kişi düny:ıda ha)'Htını sürdürdü[,rü müddetçe dünya onu Rabbinden alıkoyar, 
· meşgul . eder. T; ki Rabbine sevgiyle dönüp; yakarışın tadı mı varınca o zaman kalbi 
· dünyadan vazgeçer. Eğer dünyadan bir şeye nail olmaktan müstağnl olursa kalbi de 

4 ı Buhilri, Sıılıilı, İst. i 992, Çağrı yay; Bcd'u'I-Halk, Bıib, S ; Milslinı, SB Ili !ı, isı, 1992. Çağrı yay. İnııin, 11-Iad. 
no: 312 ; Tinniz•. Sünen. isı, 1992. Çağrı yay. ; Telsir. 32. ve 56. sürenin telsirinde; ibn Mıice. Süııen, 

. 
40 

Isı, 1992. Çağrı ya ·1: ; Zühd, bab: 39 ; Alımed lı. Hanlıd, !lfü.med. Isı. 1992, Çağrı yay. ; C: V , s.334 
- cs-Sccde, 32117 · . 
~- . . . . 

· el-Bakanı, 2/2 l 9-22 ı 

175 



Doç.Dr.İbrahim EMİROGLU 

dünya sevgisini bırakıp Allah'la · meŞgul olur. Dünyadan aldıgı hiç bir naslp onu • . 
. ' - .. 

Allah'ın itaatine doğru takviye etmez. Yaşayacaı<: kadar azık. üstünü örtecek kadar.·.· 
· giysiyle yetinmezlcrse R~ıbbine olan . ibadeti kcsilir. Halbuki dünya nimetleri 
geçicidir. 

' 
Gerçek Allah dostu. Allahın herşeyi düzenle yaratmasındaki işaret ve 

mucizelerini ve sanatının izlerindeki hikınetlerini, 've O'nun herşe)ii ölçüyle 
. yaratınasındaki · delillleri görtir ve böylece onu düşünür. Allah'ın etkin ve yetkin bir 
güçle takdirde bulunduğu. tanı: bir hikmetle dünyayı yarattığını .. dünyıida~ı ·ve 
herşeyden kuşatıcı-engin bir iliınle haber verdiğini. dünyanın hareketlerilıi yetkin' 
bir iŞitmeyle işittiğini. idrilk eden bir gözle onu kuşattığını bilir. Böylece oradıt 
bulunan yaratıklardaki incelik ve gizlilikleri göriir. Bu seviyeye' çıkınca. Allah'tan • 
başka Tan,rı olmadığına akıl yürütmeyle varır. Sanki biltün herşey O'nu anlatan bir · 
gözdür. Mevl~sı · ve Efendisinden duyduğu ve gördüğünden dolayı O'nu yüceltir ve 
ulular. Böylece zikri devam eder ve On~n Alliıh'la olanhabersizliği ort~ıdan kalkar. 

) ' 
Bu seviyedeki insan Rabbim bilsınırına ve sevgisinin inceliklerine ulaştıgıııı,. 

Rabbinin eınrettiği şeyler.i anladığını idrak eder· ve ·Allah'a alul erdirir. Allah'a 
·. karşı olan şiddetli s~vgisi ve O'nunla meşgul olması devanı etmekle qeraber. Rabbi 
hakkındaki bilgisini artırma isteğiı1den de vazgeçme'z. Oüun kül bi nde, Allalı'ı . 
anlama ve tanımadaki artış. çoğu nalilcdeki artıştan daha yüce ve değer· · . 

·. bakımından da daha . büyük olur. Rabbini arı'layınca. çok az bir ma'rifet (bilgi), 
Allah'ı yüceltıneyi ve O'na karşı saygıyı ctoğunır·; kişiyi ibildete yöneltir. ve kullada 
lıieşgul olmaktan alıkoyar. . 

Yine böyle bir kişi Allah (c.c.)'ın killiarım kendisine. isyan edeceklerini ve 
• emrine muhalefet edeceklerini önceden bildiği Jıalçie onlarla merhamet fazilet ve · 
bağışfa bulunmakla muilmele ettiğini ,düşlinür (aklcder). Ayrıca Allah'ın~ kullarının · 
durumunu önceden bilmesi O'nun ıilmct verınesi ne. sevgi gösterınesine. merhamet· 
etmesine. \;e ·iyilikte bulunmasına ınıini olmamıştır. O, katındaki en faziletli . 
velilerini, kullarına n'ıerlıametli. mahifıkfıtıııa Şelkfıtli · ve insanlara karşı dı\ 
nasilıatte bulunması için tayin etmiştir. 

Peygamberler. insanları kiırtuluşa ,çağ'ır<in. onları helilk olma, lıu.susunda . 
uyaran, onların eziyetlerine katlanan, Allalı'ın elçileridir. Peygamberler, insanla( 
kendilerine eziyet etseler, kınasa lar. dalga geçselcr de. yine onlara merhamet ve 
şefkat gÖsteririler: karşı lık vermeye kalkışmaz. şefidil göstermekten de geri 

· kalmazlar. Hz. Nuh'un kavmi ona şö'yle söylüyordu:. · 

"Biz seniaçık'bir sapıklık·içi11dc gönlyomz."'14 Yine Hfıd'un kavmi ona: 

"Biz seni beyi11si;lik (sefiilıet) ipiıdc görüyomz."45 demişlerdi. , 

· · :.ı el-A'rar, 7/60 . 
45 ei-A'nlf, 7166 
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Allah (c. c ). Nlıh (a.s.) ve Hfıd (a:s.)'un her ikisinin cevaplarını i\yette şöyle 
··dile getiriyor: 

"Nil/ı (a.s.J dedi ki: Ey kı1vmiin! Ben de bir sapıklık yok. bt·n Alemierin Rabbi 
. tarafİlİdan gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimiır gönderdiği gerçelderi 
duyımıyorum. size öğüt ven~vorum ve· Afla/ı w:atindmı. sizılı himediğiniz şeyleri 

. bifıYonmı. Konmup da merlımııete uğraımimz için, içinden bir adam aracilığı ile 
··bir zikir (size bir kitap. size şan· vc.şerefvcrcct'k bir k/imm) gelmesine şaştmız · 

1111?' 
% . 

Hfıd ise kavınine şöyle seslendi: 
11 Ey kavmmı., ben setJ/ılik içıiı.de deği/ıiıı (ben de b~.-~wiısiz/ik diye bir şey yok), 
a/emleniı Rabbi tarafindan gönderilmiŞ ·bir t:lçiyi1:n. " dedi. Size R,1bbimin 

.·gönderdiği gı;n;ekleri duyı~yomm ve. ben sizin için giiveiıilir bir öğiitçiiyiim. sizi 
· ı~yurİnasi içılı içiiıdcn bir bir adam uracılığı ile Rabbinizden size bir zikii 
gdmesiııe şiıştmız mı? Diişüniiııüz ki (Afla/ı) sizi. Nil/ı kavmiııden sonra., onların 

' ycrıiıe /ı;ikimler yaptı. Ostelik yaratılışta size irilik verdi (sizi daha iri yapılı 
.raraitı). Aflafı'llr Bimı'tleriııi lıutırflıyııı ·ki kurtuluşa eretiı!ıiz ... 47 Yani eğer beni 
kabul ederseniz, Allah'ın sevabını .kazanırsınız. Kavminin Hlıd'u bevinsizlikle 
suçlaınalarına rağmen, . bundan dolayı ·onlara canın~· feda etın~kten geri 

. durmayacağını ve böylelikle kurtuluşa ereceklerini haber verdi. 

. İbnllıim (a.s.) dedi ki: 
11 Kıiıı · buna uv;ırsa o. bcndendir, kim bana karşı gelirse. şüphesiz Sen 

· b ~ 1 · • • wiR ·. agışıayan esır..~eycnsm 

'. 
Peygamberimiz (s.a.v.) kavıüi tarafından zulüm e~lilen bir peygamberi 

anlatıyordu: · ' · 

"Bir Nebi. ·kavmi t~ırafından dövülüp kanlar içerisinde bırakılmıştı. O. bu 
halde iken bile şöyle diyordu: Rabbim kavınime merhamet et! Eğer bilselerdi bunu 
yapmazlardı. 11 

· • 

. Hz .. Nfıh kavmi tarafından bayılıncaya kada; lııİ:palcınırdı. Ayıbuca da şöyle 
derdi: "Rabbim onları bağışla! Eğer bilselerdi bunu yapınazlardı." 

Hz. Peygamber. bu ünm1etin en ''sıddi'k"ıni ve. ünu'netin en merhametlisini 
şöyle övdü: "Üınmetimin en merhametiisi Eblı Bekir'dir. 1149 

(Yine bu vasıftaki insan) Allah'ın, kullarına ilk önce rahınetle ınui\melede 
bulunduğunu, .varatıklan içinde. katında en yüce dereceyi ona tahsis ettiğini ve 

·.bütün kullardan çok kendisine olan fazileti düşünür. idrak eder. Böylece kalbi 

46 ei-A'nif, 7/6 ı -63 
47 cl-A'rıif. 7/67-69 
48 lbrıihinı ' ı 4136 
.49 es-Suylıti, Cnmiü'I-KL'/Jir. 1, 101-102. sııyllılardıı değişik lalizlarla gctinııiş ve değerini tasdik etmiştir. İbn 

Ukılyl ve Milbıirck, Kitnbu'l-111csnlliftc, Tabenini ise,Evsat da hadisi makbul 'gönııilşlerdi; 
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ümmete karşı ınerhamelle dolar.· İyilerini sever. kötülerine de şeftdH gösterir. Allah .· 
kendisine imkan verdiği zaman ·hayır ·duada buluhur. Onlara iyilik yapar, hiçbir 

· malı ümmetin fakirlerinden alıkoymaz, ınalının en iyisini onlara veririr, azığında, 
yemesinde onlarla eşit olmaya gayret eder. Toplum (üınınel)dan biri ondan güç 
yetirebildiği ·bir şeyi istediği zaman, onun isteğinden usanınaz. Onu geri çevirnıez, · 
gönül rahatlığıyla verir. Onlani karşı kalbinde sürekli merhamet ve şefl<at besler .. 
Kim ona eziyet ve kötülük etse o, onları affetme ve onlarla barışına hususunda 
kendisinde herhangi bir hoşnutsuzluk/gönülsüzlük duymaz. Uzak yakın herkes, ona 
en :vakın halkı gibidir. Büyükleri babası gibi, toplumun çocukları gibi ve yakını 
omın kardeşi gibidir. Onların herbiri için iyilik ister ve onlariı karşı olan şelküti . 
kalbinden bir an bile eksik etmez. 

Allah'ın kadrinin yüceliğini sevabıııdan talep eHiği. azabından da korktuğu 
şeylerin 'kadrini ve katındaki nimetleri. ihsanları çokça düşünür. idrak eder. Bütün 
mahlfıkat, · yerdeki ve göktekiler eğer gayret edip, tüm dünya hayatı boyunca 
çalışsalar, ne nimeti n şükriinÜ• ne. ele O'nun yüceliğini hak elli ği şeyleri yerine 
getireınezler. Öyleyse Allah'a ulaşmak. O'nunla olmak ve azabından kurtulıpak ·· 
nasıldır? O, hangi Rabbe ibadet edileceğini. hangi sevabın isteneceğini. hangi azab • · 
ve . tehdidten kaçılacağını ve hangi nimet vericiye şükredileceğini düşiinür. Böylece· 
Allah'ı bulur. Şükür ancak Allalı'adır. Tüm bunları bilip. Allah'a' alol erelirince · 
bütün gayret ve çalışmalarını (düşündüğü. :akıl yürüttüğü şeylerin büyüklüğü· 

karşısındcı) küçümser, azıınsar. 

(Aynı şekilde· böyle bir insan) Allah'ın, nefsini sürekli köliilüğii. eınreclici. 

günahlara meyilli ve Rabbının ona verdiği şeyleri gizleıneye çalıştığı özelliğiyle 

tanıttığım bilir: Allah'ın bu şekildeki ta\,sifini düşünüp. nefsinin öfkesine aldırınaz,. 
· ona güvenınez. Ama bazan'ı,kızgırilıklarına engel olmayı neredeyse ihmal eder. Bu ' 
d\ıruında Allah'ın diğer kullara nazaran ona has kıldığı ilminin gereğiili 
yapmalıdır. Böylece onların . az olan . ibadetlerini çok bulur. Kendi nefsinin ' 
taatlerinin çokluğuını küçümsemekle beraber, nefsini yüceltir. Çünkü o, diğer 

insanlara göre nefsini ve günahlarını daha iyi bilir. Onun aleyhine olan deliller, 
diğederinkinden daha büyüktür. . 1 

Kendisiyle emrolunduğıl şe~·lerle Allalı'a isyan ve muhalefet edeni düşüniir. 
Ona isyan edenin isyanının derecesini, Allah'ın azabmm dehşetini ve· eğer Allah, o 
asiyi affetınezse o şiddetli azabıncia sürekli kalınanın korkusunu aklcder, düşünür .. 
Günahlarının çokluğunu, · nefsinin kötü isteklerini, Ilimmetindeki · aşağılığı ve . 
cehaletinin onu içinde bıraktığı şaşkm durumu düşünü ı-. Böylece dünya ve ahirette 
ıi.e favda verınesi ne zarar verınesi ne de mülküvle hicbir favdası olmavan kulların · · .. . . "" ' " ' 

rızasını Allah'ın rızasına tercih eden kişinin, bu tercihinin geçici olduğünu ve 
sıkıntılar dol,>tiracağını; ebeciiliğin ancak dünyanın fenasından sonra olacağını;·. •· 
hesabm şiddetini ve hesap sorulacak günün büyüklüğünü düşünür. Tüm bunları. 
halletse de kıyfıınet günti Allalı'ın öfkesinden emin olamaz. 
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Nefsinde yer alan bunlarin tümünü ·bilince Allah'ı düşünür\ Halkın 

günahlarının .ıüınünü örter. Allah'ın kendisine verdiği ve onunla günahlarını· 
örltüğü · ilimden ve onu kullarına sevdirdiğiden dolayı kendisini güvende 
hisset memeli: lıunun, onun için bir istidraç olabileceğini düşünmelidir. Çünkü o, 
herkesten öncl kendi nefsi üzerine korkuyla vekil kılınmıştır. Yine o, geçıriiş 

günahlarından. Rabbinin niinetlerinin şitlerünü kaybetmekten korkmalıdır, güven 
içinde olmanulıd.ır. Sonunun, İslam üzere mi, yoksa imanla beraber pek çok 

· günahla birlikte mi biteceğinden güveri içiİıde olmamalıdır. 

Onun gözü kimseden ayrılmaz. Müslüınanlardan, ancak İlahi kurtuluşa erip
eremeyeceğindcn korkanları dinler. Çok fazla ibadet edenleri gördüğü zaman lcalbi 

. kırılır, helak. olacağını zanneder; onların kendisinden daha hayırlı oldUkları 
kanısına varır' e onlar gibi olmayı temenni' eder. 

Dini baku ~ıda n kendisinin altında bulunanları gördüğü vakit, kalbindeki korku 
onu harekete geçirir. Helale olmaktan veya ilmin kanıtının büyüklüğünden elde 
ettiği iüzel · aıııellerle iyi bir sona varamamaktan çekinir ve kötülerin umutsuz 
sonlarında da korkar . 

. Böylece, nefsini şiddetli bir şekilde alçaltıp, onun kötülüklerinden 
.. korktuğundan, bütün kullma alçakgöüllü davranır. Allah'ın yardıınıyla,.dünya ve 

ahiret dereceleri arasını düşüniir. O, ahiretin sıfatı, nimetleri, şerefı, izzeti ve orada 
bulunan sakin 1erin kadrinin büyitldüğünii, rA'ın civarında olduklarını ve dünya 
hayatının tavsi f edilen kötülüğünü, yine kulların Allah indinde hesaba çekileceği 
güride dünya n• n aşağılatıcı, zelll kılıcı arkadaşlığını aldeder .. Dünyada aziz olan, 
Allahın yaratıklarını tekrar dirilteceği günde zelil ve alçak olur. Bu dünyada aziz 
olanlar (dÜnya nın aldatmasıyla Allah'ı unutup kendini şerefli sananlar) 'kıyamet 
günü Allah'ın bütün . mahlilkatından aşağı derecede, karınca sı1retinde, 
haşrolunacakla rdır. 

Allah'ın ona emrettiği şeyleri, dünyadanJnüstağni olan (ona aldınş etmeyen) 
fakirL hesap günü (nü düşünerek) onun hakkında haram kıldığı şeylerden 
sakınanları ve O'nun katındaki yüksek dereceleri aldeder. Tüm bunları dü~ünüce, 
liıkirliğin onla ra zenginlikten daha seviırili, alçak gönüllülüğün dünyada izzetli ve 
başı dik olmaktan daha iyi olduğunu anlar. 

AKIL HAKKINDA MESELELER 

Aklın var! ığı ile ilgili iki delil vardıi·: 

ı. Tabi at (A 'ya11-ı Zahiı) 

2. Nasslaı· (Haber-i Kabil) 

Akıl, deli li; delil de aklı içerir. Alul müstedeldir. Yani akıl delille oraya çıkar. 
Tabiat ve nasslar, bu iki delil, akil yürütmenin illeti ve aslıdır. Asıl olmaksızın 
fer'in· olması muhal olduğu gibi, delil olmaksızın akıl yürütmenin de olması 
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mululldir. Tabült doğruya dcl~llct ~den bir şilhittir. Haber ise. ğay·ba dçlalct eder ... 
Her kim. aslı sağlam olarak alınadan fcr'i alırsa ~ıhmaklık etmiş olur . 

. Kendisinden daha gerçek olan nice gerçekler vardır. Affeden veya kısas yapımı · 
hakkıııa sahip olan gibi .. Başkasına borcuım hibe etmek veya borcu olana alacağı· 
borcunun bir kısmını . iyilik olsun diye bırakmak buna örnekti.r. Muhakkak bu kişi 
(borcunun bir kısmını istemekle) ihsan etmiş olur. 

Kendisinden dcıha güzel olan nice güzellee kendisinden daha çirkin olan nice • · • 
çirkinlcr, kendisinden dalia farz olalı nice farzlar ve kendisinden daha.f~ıziletli olan · 

· 'nice fazilcller vardır . 

. Sevgi ve nefret eğer aşırılığa kaçarsa i'tidali azaltır. aklı ifsat eder ve batılı hak 
sürelinde 'tasvir eder. Şe'rlilcr. önder ve yüce şahsiyelleri ayırıp anlayıimazlar. 
Şüphesiz gerçek. her işte açık: batı! ise her d~ınıındlı geçersizdir. . . · •· ·. ·. 

Ancak insanların çoğu (AUah'ın) isteğinin gerçek yönünü bilıncz:Jcr. Bazıları ö 
isteği n bir kısmını bilir,''bir k'ısmıııı bilmez. Kimi bilir sonra unııtıır: bazıları da o 
isteğin gerçek yönünün çağıımı aniayıp-bilir de çok basit yoll~ınnı bilınezler. 

1 • 

Gerçeğin tümü taatlcrde ve batıldan sakındırmadadır .. ·Bu. bir ara~·a gelip 
· birlesince onu anlamak ve .korumak daha sağlıklı olur. Sağlıklı olmavan kimse ise. . . . ..... . ... . 
onu toplayıncaya ·dek· ilmini talep etmelidir. Onu bilen alim. basiretinde iıakiküti · 
birleştirmeyi ister ve bütün· \•olları toplar. Ancak bir kısmıııı bilen kimse haber-i · 

· v~'ihidlc yetinınelidir. Hak ik~! ii b'ilcıı alim .. bilip de urii:ıtan kişiye onu hatırlatır v~ 
hakikati yerine gelinnede ilgisiz olanı ve onu ha lif göreni de uyarır .. Sapık ve.· 
yolunu şaşırmış kimseye de rüşd yolunu gösterir. Çünkü o şaşkın. hidüyet yoluım · 

· terketıniştir: · . · 

Kendi görüşünü beğeı~erck hakkın yollarını çürütmeye girişen' kimse. uınulur 
ki, ·oJ1daki ifade ve ibilreniı~ güzclliğini. kanıtlarının izühını ve doyuruyuculuğunu 
görüp cinlayınca uykusundan ıı)•anı_r, sarhoşluğundan ayılır. Çünkü hak nerede 
olursa olsun azizdir. yücedir. · Batıl ise. her yerde ve zamanda zelil olıüaya 
ınahkfımdur. Kanıt. şüphe üzeritldeki ışığıyla. ııunıyla her zaman açıktır. 

Şadece bir kitabı okuyan ve kendisini. ona veren, hiçbir sebeblc o kitaplan 
ayrılmayan birisi, başkasıyla ınüı\c1zara eden gibi değildir. Çünkü. mücadele edcne, 
ınünazarada görüşünü beğenıne gibi büyük afeiler arız Oll!·r. . . 

.. Anlamayri engel olan şey, hakkı kabul etmeye engel olan kibir, anlamaya 
engel olan mücüdelcde üstün gelme sevdası ve doğruyu kabul etme anlayışını 
engelleyen hatadan korkma endişcsidir. 

. . . ; . 
Müıiazaraıiın . afetleri çağalıncü sadece mecmfı' olan ve gerçeğin sınırları . · 

içerisinde te'lif edilen eserieric yelinmek tutulacak en sağlam yoldur: Burada bir 
· açıklainada bulunmayı. uygun görmekteyim: Kitap. Sünnet, İcına-ı O mmet, açık 
istinbat ·ve kendisinde kıyas yapılması caiz .olan ht;suslsrda na ss olmayıncil kıyasa 

· baş vurma da uygundur. Bundan daha sağlam olanı. bilıneınesi ·ciiiz olan ve 
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·• . bilinmesi de yakiniliğc götürmcdiğindcn dolayı. nc(vcdilen hususlardan keıldisini. 
uzak · tutınasıdır. Bumııı aksine. büliin şeyleri ·araştırınayı terk etmek bizzat 
yakınlıga ·ve Allah'ın rız:isına vcsilcdir. · 

. . 

Kul. ibrcı alınasını artırması. ilmini çoğaltınası ve lhzilctini yücelımesi için 
ıiazar, tefekkiir ve tczckkürden ıııüstağni olmamalıdır. Kimin, ıefekkürii azalırsa 
ibreı alması :wılır. ibret. alınasi azeılanın ·ilmi azalır. ilmi azalanı n ise cchfılcıi 

. çoğalır. Böyle bir azalma dunımunda o. ne iyiliğin tadını. ne yakinin rahallığını. ne 
de hikmet in rı"ı h unu bulabilir! 

ilmi. diJi\·tc tcdris edenin. harflerini kalbiyle czbcrlcycnin. ımlnillarıniı nazar 
etıııcyenin. onları düşünıııcyenin. anlama celıdi gösterıneyenin ve sınırlarını· 

. açıklanıayı ·isı eyenin . ilmi ne scviycdedir? Hayalı ha~·vanların hayatına,. ne de 
yakındır! O. organlarıyla dakunduğu şqylerden başka hiçbir şey bilmez. · 

Fakat. işıııiği şcyiCri düşünüp. bakan. bildiği şeyleri iyice düşünen. kendisiyle 
. eınrolunduğu şeyleri· algıla~·an. ilmin sınırlannın kaldırılmasını isteyen. asıllan 
ınuhkeın kılaıı. buna karşılık fürü'ları reddeden. işle bu kişi:. lehinde ve aleyhinde 
olanları ayırandır. · 

Kendisi nı neyin ifsad edeceğini bilen. basirctli olan. kendisini helak edecek 
. · çekişıneli tabi:.ıtın;n isıeklerine k;;rşı km·,·ctli. hclcik edecek şehvetlerine ınuhfılcfct 
·. eden. işlerin neticelerini bilen. geçmiş zamanlarda meydana gclcıllenlcri ve ondan 

olacaklan kesıircn kişi. Rabbinin emrine S<)ygılı olan ve aklinıır lczzeti hcv<isının · 
. tezzetine tesir eden kişidir. "Hikmet sahip? lerinin lezzcti alullarında: cahil ve 
· hayvanların lc;-.zcti ·de şchvetlcrindcdir:" · 

İlim SC\'tncinden daha öte başka hangi sevinç olabilir? Yakin ruhundan. 
·bilginin yüccli!~inden ve doğruluğun çokluğunda il daha büyük ne vardır? 

. . . 

. Kurtuluşa ve zafere. ancak güzel bir mızılria. ·uzun uzun düşünme ilc. fikir· 
. ., . . 1 . . 

tekrarıyla ve tcdbirin önplanda tutulması ilc ulc~-şılır. . . 

. . İnsan işte bununla Ajlah'·ı bilıncyi başarır. Böylece Allah'ın' dostluğuna, O'nun 
katında bir yere talip olur. emrine tesliıiı olur, Allalı'ın her şeye yeterli olduğuna 
güven ir.· Dünyalık çok az bir şeyi sarf etmekle. çok biiyük sevfıp kazanır. Çünkü 
Allah kerim ve ihsan sahibidir: 

~im O'nıı isterse bulur: kim O'ndan bir Şey dilerse O. ona yeter; kim O'ndan 
korJ.<;arsa Allalı O'nu korur. Kim O'na yaklaşırsa O. ona süratle karşılıl< verir. Sırt 

.. dönersen seni cağırır, dönersen seni kabul eder: mısibince seni değerli tutar: verdiği 
şeylerle seni ö' cr. Seni kendi nefsine yöncimeye teşvik eder. 

Eğer düşıınür. akledersen sana nasihat verİnck için senı'ıcşvik eder. Zcngiı1 
etmek için seni fakir. muhtaç kılar: sana rızık vcrınek için rızkını keser. Fani olan 
çok az şe~·e razı olmana engel olup. sana bıiki ve çok olanı verir. .Seni cbedi 
diriltmek ve baki kılıncık için ffini kılar. Günahların hastalığıı1dan kurtulasın diye 
seni hastalık la tedavi eder. Seni hatalarının kir ve pasından yıkamcik için acılarla. 
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gamlı kılar. Kalbin yuınuşayıp O'ndan yardım talep edesin diye seni belalarla 
olgunlaştı rı r. 

Sen O'ndan nimet istemeden önce O sana en başta nimetler sundu. Sen o · 
nimetierin sarhoşluğunu kaybetmeden O, senden ihsan ve ikraınını · kcsn~cz: O 
halde sen nasıl O'nun ihsaıiım idrıık eder ve bilirsin? Kötülük yaptığını apaçık 
görürsün. Kurtuluşunu da görürsün. Yaşamanın sebepleri ancak. Allah'ın dediği 
şeye aklınla nazar edersen. açıklığa kavtışur. Ncfsin ınücahedcsi . ve tezckküıii. 
Allah'ın razı olduğu şeyleri bilıilen.' öfkclendiği şeylerden sakınıncınmve O'nu 
ölkclcndirecck şeylerden uzaklaşınan içindir. Çünkü O. sende "aklı· ğariza11 

·· 

( doğuşian verilen akıl) y_ı yaratmıştır. Bilı)ıe (ınarifct) ihsan etmiştir .. önce ve rızayı 
tahrik eden tabiatındaki ~eylcrle seni iıtıtihan etmiştir. Cimrilik konuşniaınaktır. 
Çünkü susmak yabancı (:i'ccmiı dir. füili dilsizdir. Onun manasını ancak sahibi 
bilir. Söz açık \'c fcsih olandır. onu dinleyen bilir. ·. · . 

Kıyamet günü gerçeR, sö;~ susmalda bilinmez: Gerçekle olan bütün aıneller .. 
ancak sözledir. Kitabın bildirdiğine göre. bat ıl Hakk'tan ancak sözle ayırtcdilk · . 

Rasfılullah (s.a.v.) gerçek ve hayırlı söz söylemeyi terk edene susmayl. 
eınretıniştir: 

"Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıts<i hayır söylesin. yoksa sussun. "50 

> • • ' • ' 

Hem edebiyat hem de iyiliğin tümünü dile getirmek ancak sözle mümkün olur ... 
. . 

50 ı Bulıari, cs-Salıiii, Edeh.Bab no: 31, 85; Rikıik, Bab no: 23; Milslinı, c.f-Sniiiii, nıiin, hadis no: 74, Lukata, 
hadis no: 1 4; Elıfı Davud, cs-Siiiwiı, Edcb, halı: 1 23; eı-Tinııizi, cs-Siiiıciı, Kıyıinıc, Bab no: 50; Malik b. 
Enes, !lfm·atta •. Sılal-ı N ebi, Had. no: 22; Alımed b. Hanbd, Mii.mcd, C. II, 174, 267, 43;3, IV, 31, V, 

247. VI. 69. 384. 385. 
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