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iSLAM DİNİNDE KALB VE AKLlN ÖNEMİ 

Prof. Dr. Cihad TUNÇ* 

İslan1 Dini, sağlan1, sağlıklı bir akla sahip olanları, yani aklı 
başında olanları kendi hür ve serbest iradeleriyle bu dünyada iyi
liğe, mutluluğa, faydalı ve güzel işlere, öteki dünyada yani Ahi
rette de kurtuluşa, saadete götüren Yüce Allah'ın koyduğu ilahi 
bir kanundur, diye tarif ve tav'sif olunmuştur. Bu tariften anla
şıldığına göre akıl sahibi kişiler bu dini kendi hür irade ve ihti
yarlarını kullanarak seçmektedirler; herhangi bir şekilde zorla
ma ve yönlendirme söz kon us u değildir. Kişinin aklını kullanarak 
tercihini kendisinin yapn1ası öngörülmektedir. Böyle bir tercihin 
iki yönlü bir faydası yine bu tarifte zikredilmektedir ki, bunlar
dan biri, kişinin bu dünyada iyiliğe, n1utluluğa, faydalı ve güzel 
işlere yöneıtiln1esi, ötekisi de böylesine güzel, mutlu ve yararlı 

bir düzen içerisinde yaşamış olan kişinin öteki dünyada, Ahirette 
de bu güzelliklerin karşılığını görerek her türlü azab ve cezadan 
kurtularak yine saadete ve huzura ulaşmasıdır. Bu tarifte işaret 
edilen diğer husus ta, hem bu dünyada hein de ötekinde bu zik
redilen olgunluğa ve kemaliyete ulaşmak için gerekli olan kural 
ve kaidelerin ilahi oluşu, yani Allahu Teala tarafından bizzat ko
nulmuş olmasıdır. 

Şu halde İslam Dini Yüce Allah tarafından konulı11uŞ ilahi 
bir kanundur. İnsanlara saadet ve mutluluk yollarını gösterir, 
kurtuluşa erınelerine vesile olur, insanın yaradılışındaki gaye ve 
maksadr ortaya ·koyar, Yüce Allah'a nasıl iman edileceğini, ne şe
kilde ibadet edileceğini bildirir ve insanları bu dünyada hayırlı, 
faydalı, iyi ve güzel işlere (aınellere) yöneltir. 

Bu ilahi kanunu peygan1berler vahiy suretiyle Yüce Allah'
tan alarak insanlara aynen tebliğ etn1işler, bildirerek haber ver
n1işlerdir. Öyleyse İslamiyet nazarında din, Peygan1berlerin ilahi 

(*) E.Ü. ilahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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vahye dayar ... an tebliğleri olup, o ilahi vahyin gerçek sahibi, ya
ratıcısı ve İ{oruyucusu da bizzat Yüce Allah'tır. Peygamberler da- . 
hi kenalliklerinden din ve şeriat koyamazlar; onların vazifeleri, _ 
sadece dini hükümleri tebliğ edip haber vererek bildirmek ve in
sanları, inananları ikaz edip uyarmaktır. 

Nitekim aşağıda verilen ayet-i Kerimeler bu hnsusa açıkca 
işaret etmektedir : 

14. İbrahim Sure~i/4. ayet: «Kendilerine apacık anlatabilsin 
diye her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik . .. >> 

16. Nahl Suresi/ 36. ayet: «Andolsun ki, her n1illete, Allah'a 
kulluk edin, azdırıcılardan kaçının diyen peygamber göndern1i
şizdir .. . » 

35. Fatır Suresij 24. ayet: «Şüphesiz biz seni, ınüjdeci ve uya
rıcı olarak gerçekle gönderdik. Geçmiş her millet içinde de bir 
uyarıcı bulunagelmiş tir ... » 

Burada ifade edilmeye gayret edilen hususlar göre İslan1 
Dininin gayesi, kişinin akli düşüncelerini, kalbini ve işlerini gü
oolleştirlp doğrultarak, kişiyi, böylece temizleyip arıtarak yücelt
mek ve onları önce bu dünyada, sonrada Ahirette huzura, olgun
luğa ve kurtuluşa kavuşturmaktır. Bir toplumun huzuru ve sa
adeti önce o toplumu n1eydana getiren kişilerin saadetine bağlı 
olduğuna göre, kişilerin huzur ve saadeti aynı zamanda toplu
mun huzur ve saadetidir. 

Buna göre İslam Dini inanç ( akide), ibadet ve ahlak, başka 
bir ifadeyle itikadi (iman), aıneli (ibadet ve muaınehlt) ve ahla
ki hükümlerden ibaret bir bütündür. 

1- İtikadi hükümler (inançla ilgili hükünller) : 

İnanç (itikad), bir şeye gönül bağlamak, boyun eğınek, onun 
varlığına veya yokluğuna hür iradesiyle, kalbiyle ve vicdanıyla 

karar vermek, inanılması gereken şeyleri kabul ve tasdik etmek 
demektir. İşte inanılınası gereken hususların kabul ve tasdiki 
ancak akılla, kalble olur {1). 

İnanç Esaslarından bazıları : Yüce Allah vardır, bir tektir, 
ortağı ve benzeri yoktur, Hz. Muhammed (S.A.V.) O'nun kulu ve 
peygamberidir, Allah katından geldiği Hz. Peygamberin tebliğ 

- 20 -



eylemjş olduğu kat'iyetle bilinen hükümlerin ve haberlerin hepsi 
doğrudur . . . . . . gibi. 

II- Arneli ve ibadet ve muamelatla ilgili hükümleri 

Bunlar insanların işleriyle ilgili hükümler, yapılması gere
ken emirler, kaçınılması icabeden yasaklardır. Bu işler ya doğru
dan doğruya Allah'a ve Allah için yapılır; bunlara ibadet denir, 
veya kullar arasında, yani insanların birbirlerine karşı olan işle
ridir, bunlara da muamelat denir. Mesela; Yüce Allah'a ibadet 
ediniz. Namaz kılınız. Oruç tutunuz gibi hususlar ibadet ve taat 
cinsindendir. Başkalarının haklarına, canına, malına, namusuna 
kötü gözle bakmayınız, zulmetmeyiniz, adil olunuz, sözünüzü tu
tunuz, sadaka veriniz ... gibi hususlar da muamelat cinsindendir. 

III- Ahlaki hükümler : 

Bunlar kalble, duyularla ilgili olup ahiakın güzeleşmesine, 

vicdanın terbiyesine, aklın belli kural ve ölçüler içerisinde arın
masına ait hükümlerdir. Mesela; yalan söylemeyiniz kimseyi 
kııSkanmayınız, cömert olunuz, birbirinizle hoş geçininiz, herkese 
iyilik ediniz, komşularınızı incitn1eyiniz, güler yüzlü ve tatlı söz
lü olun uz .. .. . . gibi. 

Bilindiği gibi İslam Dini inanç, ibadet ve ahlak gibi üç ana 
parçadan meydana geln1iş bir bütündür ki, bunlardan biri ek
sik olunca onun bütünlüğüne zarar geldiği gibi, bunlardan biri 
diğeri lehine veya aleyhine de tercih edilemez. Bir bütünün par
çaları gibi bu üç esasa tam manasıyla uyulup yerine getirildiği 

takdirde, kabul ve tasdikle birlikte teslimiyet ve boyun eğme 

rneydana gelebilir. Aksi takdirde bunlardan bir kısmı yapılıp, bir 
kısını yerine getirilmezse bütünlük meydana gelmediği gibi ek
siklik ve noksanlıklar sebebiyle kalbin, vicdanın ve aklın güzelle
şip terbiyesi mümkün olmaz. Şayed bütün bunlar ayrı ayrı bili
nip öğrenildikten sonra kalb ile tasdik edilip kabul edilerek ina
nılan hususların da gereği yerine getirilirse, bu üç ana bölüm 
tam manasıyla kalbe yerleşip arzu edilen bütünlük sağlanmış 

olur. 

İslam dininde kalb beş duyumuzla ve aklımızia elde ettiği
ıniz bilgilerin depo edildiği insanın iç dünyası olarak tavsif edil
mektedir. Bu anlamda kalb, mücerret (soyut) bir kavramdır. Bu 
bakımdan insanın göğüs boşluğunda akciğerierin arasında bulu-
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nan iki kulakcık ve iki karıncıktan ibaret olan, vücudumuzun 
en önemli organı olan hayatımızın devan1ını kendisine borçlu ol
duğumuz, yürek de dediğimiz anatomik ve fiziki yapısı olan or
ganımız anlaşılmamalıdır. Zira bu yanlış anlayışta O'lanlar za
manımızda bir tedavi şekli olan «Kalb nakli~ne karşı çıkmakta
dırlar. Halbuki İslam Dininin iman, amel ve Ahlak konusunda 
üz~rinde durduğu kalble nakli yapılan yürek birbirinden tama
ınen ayrı şeylerdir. Bütün bu hükümlerin ve bilgilerin yerleştiği 
kalbi başkalarının sevk ve idaresi, tehakkümü söz konusu değil
dir. Bu bakımdan insanın işlerine hüküm veren İslam Hukukcu
ları, onun sözüne ve ifadesine bakarak hüküm verirler. KaJb ise 
irade ve hükmün dışında kalır. 

Islam Dininin üzerinde durduğu kalb ise, kat'i ve kesin delil
lerle bilinip kabul ve tasdik edilen hükümlerin yerleştiği ve bu 
hükümlere uygun olarak hareket etn1eyi sağlayan mücerred 
bir kalbtir. Böyle bir kalb hadis-i şerifte (2) zikredildiği gibi kuş
ku veren, insanı şüpheye düşüren şeyleri hemen terkedip bıra

kır, şüphe ve kuşku uyandırmayan şeyleri yapar. Zira kat'i olını
yan, yüzde yüz bir kesinliğe ulaşmayan hükümlerin bu kalbte ye
ri yoktur. Nitekim Sevgili Peygamberin1iz; <cGünah, karbin titre
mesidir» (3) buyurmuştur. Yani insan, herhangi bir işi yapar
ken kalbi huzur ve sükun içerisinde oln1alıdır. Şayed kftlb huzur
suz ise, çırpınıp titriyorsa, o iş makbul bir iş değildir, o işi bı

rakıp terketmelidir. Böyle bir kalb, zararlı şeylere düşmek kor
kusundan, zararsız gibi görünen şeyleri dahi terkeder. Mesela; 
gıybete düşmek korkusuyla, insanların durumlarından, işlerin

den bahsetmeınek,· yanlış yollara sapmak ihtimalini düşünerek 
helal gibi görünen, canının çektiğ·i her şeyi yemekten veya yap
maktan çekinmek gibi. 

Yine böyle bir ka.lb sahibi, ömrünün bir kısmının boşa geçe
ceği korkusundan Allahu Tealaya olan yakınlığını artırn1ak için 
bütün varlığıyla Yüce Rabbine yönelip her gününü bir önceki 
gününe nazaran daha çok çalışarak, daha çok ibadet ederek ge
çirmeye çalışır. Böyle bir olgunluğa ulaşmış bir kalbe sahip olan 
kimse her konuda evvela kalbine danışır. Nitekim bir rivayette 
açıklandığı gibi «sana her ne kadar fetva verseler bile, sen kalbi
ne danış>> kaidesine uygun olarak, o konuda cevap verilmiş olsa 
bile, şayed kişinin kalbi huzur bulmadı ve tatınin olmadıysa, onu 
bır·akması, o işten vazgeçmesi, yapmaması gerekir. Zira aklen ca
iz görülen şey, yıpılmaya da, terkedilmeye de eşit uzaklıklarda-
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dır, o şartlar altında belki de faydası da zaran da birbirine eşittir. 
Bu bakımdan -böyle bir durumda kalb sükun ve huzura kavuşma
yıp h~la bir bilene sormayı düşünüyorsa, o işi yapmayıp terket
ınesi daha doğru olur. 

AKlL: 

Yukarıda inançla ilgili hükümlerden bahsederken, inanılma
sı gereken hususların kabul edilip kalbe yerleşmesinden bahGet
ıniştik. İşte böyle bir kabul ve tastikte aklın rolü de büyüktür. 
Zira akıl kesin ve kat' .i deliliere dayanarak, muhakeme ederek, 
yerine göre tenkid ve tahliller yaparak açık, seçik ve yüzde yüz 
bir doğrulukta bulduğu hükümlere inanır, kabul ve tasdik eder. 
Bu sebebten dolayı yazımızın bu kısmında ccakıl» üzerinde dur
nıak istiyoruz. 

Akıl, Kelam ilminde bilgi elde etme yollarından biridir, yani 
insanda bilgileri ıneydana getiren sebeblerden biridir. Akıl ile 
duyu organlarının idrak (kavrama) sahası olan hissedilenlerin 
dışında kalan ma'kulat denilen (akıl ile idrak edilenler) mücer
ret olan soyutlar idrak edilir. Duyular gözlenip duyuiabilen mü
şahhas (:3omut) olanları idrak ederken, akıl da mücerret (soyut) 
olanlar hakkında insana bilgi sağlar. 

Akıl, nıaddi bir kuvvet alnıayıp nıücerred ve ruhani bir cev
herdir. Başka bir tarifte ise, akıl, insanda bulunan (nefs-i natı
kaya) konuşan nefse mahsus bir kuvvettir ki, nefis bununla ilim
leri elde eder ve mefhumları, tabirleri ve terimleri idrak edip kav
ramaya muktedir olur. 

Akıl öyle bir cevherdir ki, bilinmeyenleri tariflerle tasavvur 
ederek ve delillerle kabul ve tasdik ederek, hissedilenleri de beş 
duyu ile müşahede ederek idrak edip anlar. 

Akıl ile elde edilen bilgiler iki çeşittir : 

1- Zorunlu (bedihi veya apacık) olan bilgiler. Beş duyunun 
işe karışmaması şartıyla, nazar veya istidlale veya akıl yürütme
ye ihtiyaç duyulmadan sırf akıl ile bedibi olarak meydana ge
len ilme zorunlu ilim denir. Mesela; bütünün parçalarından bü
yük olduğunu (küllün cüz'lerinden büyük olduğunu) bilmek gi
bi; çünkü, önce bütünün, parçanın ve büyüklüğün manalarını 

düşündükten sonra, bütünün parçaBından büyük olduğunu bil-
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rnek başka bir şeye bağlı değildir. Ayrıca iki kere ikinin dört ol
duğunu bilmek, elli sayısının yüz sayısının yarısı olduğunu bil
mek gibi. 

Bundan başka şu üç ilke de zorunlu bilgiler arasında yer alır: 
. 

1- Olumluluk.la olumsuzluk bir nesnede_ aynı anda .. ne bir-
Ieşebilir ne de ikisi birden aynı anda ortadan kalkar. 

2- Bir nesneye ayrı ayrı eşit olan nesneler, birbirlerine de 
eşittir. 

3- Bir cisim aynı anda iki ayrı yerde bulunamaz. 

II- Nazari veya İstıdlıüi Bilgiler: 

Akıl yürütmeyi, zihnin faaliyet göstermesini gerektiren bil
gilerdir. Bu çeşit bilgileri nelde edilişinde akıl belli ölçüler ve 
şartıarla çalışarak yeni bilgilere ulaşır. 

Nazar veya istidlAl, daha önce bilinen ön bilgileri usulüne · 
göre düzenleyerek daha önce bilinmeyen yeni bilgilere, neticeye 
ulaşmaktır. Zihni hatadan koruyan, doğru ve sağlıklı düşünme 

yollarını araştıran ve öğreten Mantık İlınine göre delil aramak, 
delil kullanmak ve delile baş vurmak demek olan nazar veya is
tidlal şekilleri üç türlüdür : 

ı- Talil veya Kıyas - Tümden gelem, 
2- İstikra - Tümevar}m, 
3- Temsil (Analoji). 
İşte bu yollarla akıl, önceden bilinenleri düzenleyerek yeni 

bilgiler elde eder. Bu ön bilgiler veya hükümler ne derecede doğ
ru v kat'i deliilere dayanıyorsa, elde edilen yeni bilgiler ve -neti
ce de o derecede doğru ve güvenilir olur. 

Delil ise bizi bir konu hakkında olumlu veya olumsuz hüküm 
vermeye götüren şeydir. Deliller de kat'i deliller ve zanni deliller 
diye iki çeşittir : 

a) Kat'i Deliller : Hükmün bildirdiği şeyden muhalif, yani 
aykırı görünen, münakaşa götürür bÜtün ihtimalleri kaldıran, 
şeksiz ve tereddütsüz kabul edilen deliliere kat'i delil denir. 

b) Zanni Deliller : Hükmün bildirdiği şeyden akla gelen her 
türlü ihtimali ortadan kaldırmayan ancak kat'i bir esasa daya
nırsa, o takdirde belki kabul edilebilen delillerdir. 
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Görüldüğü gibi bu zikredilen ölçüler, kural ve ~artlar altın
da akıl yürütülerek zihin çalıştırılırsa, yeni ve güvenilir bilgiler 
elde edilir. Bunun1a beraber, bir takım art niyetlerle, muanzını 
Uzam etmek için kurulan kötü planlarla akıl yürütmeye ~ vu
rulursa, neticeler de o nisbette kötü ve şaşırtıcı olur. Böyle bilgi
lere yukarıda bahsi geçen ölçüler dahilinde itibar etmemek, bun
lara güvenmemek, kabul ve tasdik etmemek gerekir. 

Eskilerin görüşlerine göre akıl veya sağduyu dünyada en ıyı 
dağıtılmış şeydir. İyi ve adaletli hüküm vermek, doğruyu yanlış
tan, iyiyi k~tüden, faydalıyı zara;rlıdan ayırdetme gücü olarak 
da nitelenen akıl veya sağduyunun bütün insanlarda yaratılış
tan eşit olduğu görülmektedir. 

Bilindiği gibi İslam Dini kişiyi yaptıklanndan dolayı sorum
lu tutarken, Yüce Allah:'ın emirlerini yerine getirip yasaklann
dan kaçınınayı tavsiye ederken öncelikle akla veya sağduyuya 

bakmaktadır. Zira mükelef olmanın iki şartından biri akıllı ol
mak, yani aklı başında, sözü sohbeti dinlenir, iyiyi kötüden, tay
dalıyı zararlıdan ayırdetme gücüne sahip olmaktır. Diğeri de ço
~ukluktan çıkıp erginlik yaşına ulaşmaktır. Bundan da anlaşıldı
ğı üzere, akıldan yoksun olanlar teklifi hükümler dEmilen . bu 
emirleri yerine getirip yasaklardan kaçınınakla yükümlü değil
lerdir. İşte «Aklı olmıyarun dini yoktur» hadisini bu anlamda 
anlamak gerekir. 

Nitekim Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetlerinde 
insanları aklı kullanmaya, düşünmeye, anlamaya, yeni bilgiler 
üretmeye, öğrenmeye, öğretmeye, kat'i hükümlere ulaşmak için 
deliller ararrtaya davet etmektedir. Bütün bunlar ancak akıl veya 
sağduyu ile mümkün olabilmektedir. Bu itibarla insanın aklın
dan vazgeçmesi, akla değer vermemesi, bir kenara atması im
kansızdır. Kaldı ki, bu hükümleri verirken bile insan yine aklını 
kullanmaktadır. Herkesee bilinen Nasreddin Hoca fıkrasında ol
duğu gibi, akıl almaya pazara gidip de sonunda kendi aklıılı be
ğenip satın alan kimse bu gerçeği espirili bir tarzda ortaya koy
maktadır. 

Bu hususla ilgili ayet mea.Ilerinden örnekler 
Bakara Suresijl64: «Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece 

ile gündüzün birbiri ardında gelmesinde, Allah'ın gökten indirip 
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yeri ölüıncten sonra dirilttiği yağınurda (suda), her türlü canlıyı 
yeryüzünde yayınasında, rüzgarları ve emre aınade (yağmur ver
meye hazır) bulutları yerle gök arasında döndürmesinde akıl sa
hipleri (düşünen kimseler) için deliler, işaretler vardır.» 

Bakara Suresij l51: «Nitekin1 Biz size, ayetıerin1izi okuyacak 
sizi her kötülükten arıtacak, size Kitabı ve Hikmeti öğretecek ve 
bilmediklerinizi bildirecek bir Peygamberi aranızdan gönderdik.» 

A'raf Suresi/ 184-185: «Düşünmüyorlar mı ki, arkadaşları 

olan Peygamberde deliliğin eseri yoktur. O ancak açıkca uyaran 
bir kimsedir. Göklerin ve yerin hükümranlığını, Allah'ın yarattı
ğı her şeyi ve ecellerin yaklaşmış olması ihtimalini düşünmüyor
lar mı? Bundan sonra hangi söze inanacaklardır?. 

Yunus Suresij l01: <<Göklerde ve yerde olanlara bakın! ... » 

Yusuf Suresij 2: «Biz onu (Kur' anı) anlayasınız diye, arap
ça okunmak üzere gönderdik.» 

Kaf Suresij 6: <<Onlar (insanlar) üstlerindeki göğü nasıl yap
mışız, süslemişiz bir bakmazlar mı? Onda hiç bir çatlak da yok
tur.» 

Mülk Suresi/ 3-4: <<Gökleri yedi kat üzerine yaratan O'dur. 
Rahn1anın bu yaratmaBından bir düzensizlik bulamazsın. Gözü
nü bir çevir bak! bir aksaklık görebilir misin? Bir aksaklık bul
mak için gözünü tekrar tekrar çevir bak; ama göz umduğunu 

bulamayıp bitkin ve yorgun düşer.)) 

Zümer Suresi/ 9- 10: <<Geceleyin secde ederek ve ayakta du
rarak boyun büken, Ahiretten çekinen, Rabbinin rahınetini dile
yen kimse, inkar eden kimse gibi olur mu? Ey Rasülüm De ki: 
Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahiple
ri öğüt alırlar. Ey Rasülüm! şöyle de: <<Ey inanan kullarımı Rab
binize karşı gelmekten sakının; bu dünyada iyilik yapanlara iyi
lik vardır. Allah'ın yarattığı yeryüzü geniştir. Yalnız sabreden
lere, ecirleri sonsuz olarak ödenecektir.)) 

Görüldüğü üzere insanı hem bu dünyada hem de Ahirette 
mutlu kılacak bütün bu öğüt ve tavsiyeler, ilmi ve dini gerçekler, 
yara tıklarda görülen ahenk ve hikmetler ancak ve an cal{ akıl ile 
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zihnin faaliyetleriyle anlaşılabilecektir. Aksi halde b~nları anıa

yıp kavramak, etrafımızda olup biten her şeyden deliller çıkar
mak, yeni bilgilere ulaşmak mümkün olamazdı. 

İnsanı in5an kılan, hayvanlardan ayırdedici biricik özellik 
olan aklı, iyi kullanmak, bilimlerde doğruyu bulmak zorunludur. 
İnsanlar, fizik yapılarından şikayetçi olup zaman zaman sızıan
dıkları halde, kendi akıllarını beğenip ondan hoşnut olduklarını 
ifade etmektedirler. Bütün insanlarda ortak olan bilmek, öğren
nlek arzusu, devasız bir hastalıktır; çünkü insanın bilgis arttık

ça, merakı, yeni şeyler öğrenme arzusu da artar. Öğrenmenin 
ve bilmenin sınır tanımazlığı ortadadır. Bununla beraber haki
katı, gerçeği ararken aklımızı ve fikirlerimizi sevk ve idare eden 
yukarıda ki kural ve kaideleri de göz önünde bulundurmak gere
kir. 
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