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AF AKl 
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İslam düşüncesi ve fıkıh 
alanlarında farklı anlamlarda 

kullanılan bir terim. 
_j 

D İSLAM DÜŞÜNCESi. Türk-islam 
düşünce tar ihinde objektif (nesnel) kar
şılığında kullanılan kelam, felsefe ve psi
koloji terimi. 

Arapça ufuk kelimesinin çağulu olan 
afaka nisbet eki getirilerek yapılmış bir 
kelimedir. Osmanlıca'da atakl yerine 
şey'l, zihni gibi daha başka terimler de 
kullanılmış, bu terimlerle genellikle, dış 
dünya ile ilgili olan. ferdin şahsi görüş 
ve inançlarından bağımsız olarak geçer
liliği bulunan. herkesin izleyip gözleye
bileceği reel durumlarla ilgili olan şey" 
kastedilmiştir. Afakl Türkçe'de mecaz 
olarak, " gelişigüzel söylenmiş (boş söz
ler). gayri ilmi (ifadeler); belli bir düşün
ce ve hayat düzeni olmayan (adam)" gi
bi manalara da gelmektedir. Afakl te
riminin karşıtı olan ve sübjektifin eş 

anlamiısı olarak kullanılan enfüsi* ise 
Arapça nefs (kişi, ruh. süje) kelimesinin 
çağulu olan enfüse nisbet eki ilavesiyle 
elde edilmiş bir terim olup " değeri ve 
geçerliliği kişiye bağlı olan. başkaların
ca izlenip gözlenemeyen. ruhi ve derunl 
durumlarla ilgili" anlamına gelir. Bu an
lamıyla enfüsi, insanın bizzat kendisiyle 
ilgili zihnl veya ruhi deney ve sezgileri
dir. Nitekim enfüsi kavramının bu muh
tevasından dolayı mantık, psikoloji ve 
ahlak ilimlerine f elsefe-i enfüsiyye (süb
jektif felsefe) denilmiştir . 

Türk-islam ilim ve fikir adamları ob
jektif ve sübjektife karşılık bulmak için 
afaki ve enfüsl kelimelerini terimleşti
rirken Kur'an-ı Kerim'deki (bk Fu ssilet 
41 1 531 afak ve enfüs kelimelerinin kar
şıt kavramlar olarak bir arada kulla
nılmış olmasından hareket etmişlerdir. 
Söz konusu ayetin meali şöyledir : "Ge
rek afakta. gerek enfüste delillerimizi 
(ayat) yakında onlara göstereceğiz ." is-

Afak 

Hoca 
Türbesi 

lam bilginleri başlangıçtan itibaren söz 
konusu ayetle ilgili olarak birbirinden 
az çok farklı yorumlar yapmışlardır. Bu 
yorumlar genellikle afakın "dış dünya 
ve madde alemi", enfüsün ise "insanın 

iç dünyası ve ruh alemi" olarak anlaşıl
ması gerektiği noktasında birleşmek

tedir. ilk dönemlerden günümüze ka
dar ulaşan bu değerlendirmelerin ışığı 

altında , "afakl ayetler"in tabii, müşahe
deye dayanan deliller. beş duyu ile el
de edilen müsbet ilimler, "enfüsl ayet
ler"in ise psikolojik ve zihnl deliller ma
nasına geldiğini söylemek mümkündür. 
islam alimleri ilmi araştırmalarda. afak 
ve enfüs kelimelerinin yer aldığı ayet-i 
kerimeden hareketle metot fikrine ulaş
manın mümkün olduğunu göstermiş

lerdir. Buna göre. bir konunun ilmi ba
kımdan açıklığa kavuşturulması için ile
riye sürülecek olan deliller. ya duyu or
ganlarıyla yapılacak dış gözleme yani 
objektif metoda ya da gönül yoluyla ya
ni sezgi ile gerçekleştirilecek iç gözlem 
metoduna dayanmalıdır. Nitekim müs
lüman ilim ve f ikir adamları. Kur'an-ı 

Kerim'in bu yaklaşırnma uygun olarak 
Allah'ın varlığını ispat (i s bat-ı vacib) ko
nusundaki delilleri, sonradan afaki ve 
enfüsi diye adlandırılan iki kısma ayır
mışlardır. Kelam alimleri daha çok afa
kl yani dış dünya ile ilgili olan (kozmo
lojik ve ontolojik) deliliere ağırlık verir
ken. mutasawıflar enfüsi yani insanın 

iç dünyasına ve ruh alemine ait psikolo
jik ve ahiakl delilleri tercih etmişlerdir . 

Batı felsefesinde Descartes, Kant. 
Auguste Comte gibi filozoflar tarafın
dan değişik anlamlarda kullanılmış olan 
obj ektif ve sübjektif terimlerinin Türk
çe'ye afaki ve enfüsi kelimeleriyle akta
rılması konusunda farklı görüşler ileri 
sü rülmüştür. ismail Fenni Ertuğrul. ke-
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lam ve islam felsefesine ait eserlerde 
bu iki kelime yerine harici ve zihni, ya
hut haric-i zihni ve haric-i nefsi gibi ta
bir lerin bulunduğunu söyleyerek, afaki 
ve enfüsinin objektif ve sübjektif karşı
lığında kullanılamayacağını savunmuş

tur. Babanzade Ahmed Naim ise Arap 
dil bilgisine göre çoğul kelimeler nis
bet ekiyle kullanılamayacağından. ob
jektif ve sübjektif kelimelerinin karşı

lığı olarak ufki ve nefsi denilmesi ge
rektiğini, ancak Kur'an'da geçen lafız

ları korumak amacıyla afaki ve enfüsi 
terimlerinin özellikle tercih edilebilece
ğini kaydetmiştir. 
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liJ METi N YuRD AG ÜR 

D FIKIH. Mikat• sınırları d ı şında otu
ran kimseler için kullanılan terim. 

Mlkat ile Harem bölgesi arasında ka
lan Hil bölgesinde oturanlara Hilli, Sus
tani veya Mikati, Harem bölgesinde 
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8 Karayolları 
D Hil bölgesi 
D Harem bölgesi 

Harem 
ve Mikat 
s ınırl a n 

oturanlara Haremi, Mekkeliler'e de Mek
ki denmektedir. 

Gerek hac veya umre için, gerekse 
başka bir maksatla Mekke ve Harem 
bölgesine gitmek isteyen atakilerin Mi
kat'ta ihrama girmesi Haneff. Maliki 
ve Hanbeli mezheplerine göre vaciptir. 
Mekke ve Harem bölgesine ihramsız gi
renler hac veya umre yapmakla mükel
lef olacakları gibi, ihrama girmek için 
de Mikat'a dönmeleri gerekir. Şafiiler'e 
göre hac veya umre dışında bir mak
satla Harem·e gitmek isteyenler ihra
ma girmek zorunda değildirler. Her
hangi bir sebeple Mfkat sınırları dışı

na· çıkan Harem ve Hil bölgesi sakinle
ri, oradan doğrudan doğruya Harem 
bölgesine gitmek istediklerinde, ata
kiler gibi ihrama girmekle mükelleftir
ler. Hil bölgesi halkı, hac veya umre ni
yeti olmadan bir ihtiyaç için Harem böl
gesine ihramsız girebildiği gibi , Mfkat 
sınırını geçmedikçe herhangi bir sebep
le Harem dışına çıkan Mekkeliler de ih
ramsız geri dönebilirler. Afak.ıler de Ha
rem'e gitme niyeti olmadan doğrudan 
Hil bölgesine geldiklerinde, herhangi bir 
ihtiyaç için Harem bölgesine girme hu-
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susunda Hil sakinleri gibidirler. Araki
lerin hac veya umre için Mfkat'ta ihra
ma girmelerine karşılık, Hil halkı Hil böl
gesinden, Harem halkı ise hac için bu
lundukları yerden, umre içinse Hil böl
gesinden ihrama girerler. 

Hac konusunda afakilerin diğerlerin
den ayrıldıkları öteki belli başlı hususlar 
da şunlardır: 1. Hacc-ı temettü ve hacc-ı 
kıran yapmak Makilere mahsus olup 
diğerleri yalnız hacc-ı ifrad yaparlar. 2. 
Arakilerden hacc-ı ifrad ve hacc-ı kıran 
yapanların kudüm tavafı yapmaları sün
nettir. Mikat sınırları içinde bulunanlar 
ile hacc-ı temettü ve umre yapanlar bu 
tavafı yapmazlar. 3. Arakilerin veda ta
vafında bulunmaları vaciptir. 4. Arakile
rin hac süresince nafile tavaf yapmaları, 
diğerlerinin aksine, Mescid-i Haram'da 
nafile namaz kılmalarından efdaldir. 
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AFET 
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İslam ahlakı, 
fıkıh ve hadis alanlarında 

farklı anlamlarda kullanılan 
bir terim. 

Sözlükte "bela, musibet, hastalık, ku
sur. genellikle isabet ettiği şeyi faydalı 
olmaktan çıkaran durum" gibi milnalara 
gelir. Kur'an-ı Kerim'de bulunmamakla 
birlikte hadislerde bu anlamlar yanında 
"ölüm, bir kabiliyet veya hasletin fayda 
ve değerini ortadan kaldıran arızf hal" 
gibi milnalarda da geçmektedir. 

D AHLAK. İslam ahlakında afet in
san nefsinin kötü eğilimleri ile dış or
ganların kötü fiil ve hareketleri hakkın
da kullanılmıştır. Riya, kin, kıskançlık gi
bi · insan nefsinin kötü eğilimleri ile ya
lan, gıybet gibi kötü sözler ve diğer yan
lış ve haksız fiiller insanın selim fıtratını 
bozduğu, ahlaki kemale ulaşmayı en
gellediği ve mutsuzluğa götürdüğü için 
İslam ahlakçıları bunlara çoğunlukla afat 
(afetler) , bazan da emraz_ (hastalıklar) 
adını vermişlerdir. Daha çok Gazzalf'nin 
İhya 'ü 'ulumi'd-din ve Kimya 'ü 's-sa
'ade adlı kitaplarına dayanan ve bun
lardaki konuları yeniden sistemleştiren 
sonraki bazı müelliflerin ahlak ve nasi
hat kitaplarında bu kötülükler, arız ol
dukları meleke veya organiara göre se
kiz bölümde incelenmiştir. Bunların il
ki olan kalbin afetleri, başta inkar, şirk 
ve nifak olmak üzere düşünce ve inanç 
alanındaki yanlişlıklarla riya , kin, kıs

kançlık gibi duygu alanındaki fenalık

ları ifade eder. İkinci sırada yer alan di
lin afetleri Gazzalf'nin İl}.ya 'ü 'ulı1mi'd
din'inde yirmi maddede toplanmıştır. 

Bunlar yalan, gıybet, sövüp sayma gi
bi genellikle ferdin ahlaki şahsiyetine, 

toplumun dirlik ve düzenliğine zarar 
veren, adalet ilkesine. edep kuralları

na aykırı düşen sözlü kötülüklerdir. Ge
ri kalan afetler grubu ise kulak, göz. el. 
karın . cinsel organ ve ayaklar ile ilgili 
ahlaki kötülükleri ihtiva eder. Son ola
rak, herhangi bir meleke ve organa nis
bet edilmeyen. ancak dinin ve ahiakın 
kötü saydığı tutum ve davranışlar da 
"bedenin bir organa bağlı olmayan afet
leri" başlığı altında dokuzuncu afetler 
kümesi olarak gösterilmiştir. Sıla-i rah
mi terketme, vesvese, insanlar arasın
da ihtilaf ve çekişme. bid'at. hurafeler 
vb. fenalıklar bu kısımda incelenir. 


