
FAYSALÜ't- TEFRiKA 

mıştır. Müellif üçüncü fasılda ""tasdik" ile 
"tekzip"" terimlerinin tanımlarını yapmak
ta; bu münasebetle tasdik ve tekzibe 
konu olan varlığı da zati, hissi, hayali, 
akli ve şibhi şeklinde beş bölüme ayıra
rak incelemekte ; dördüncü fasılda da 
bu beş nevi varlığın te'vil ile münasebe
tini ele almaktadır. Gazzali beşinci fasıl
da, nasların zahirine titizlikle bağlı kal
ma gayreti içinde olanların bile zaman 
zaman te'vile başvurma zaruretini his
settiklerini. bu metodun önemli temsil
cisi Ahmed b. Hanbel'den örnekler verip 
ortaya koymaya çalışmaktadır. Eserin 
altıncı faslında, te'vilin mutlaka belirli 
prensipiere bağlı kalınarak yapılmasının 
ve te'vil konusunda muhatabın seviyesi
nin dikkate alınmasının gereği ile ava m
havas ayırımının önemi üzerinde durul
muştur. Gazzali bu fasılda bazı te'vil kai
delerini özet olarak verdikten sonra ay
rıntılı bilgi için el-~ıstasü 'l-müstaJ:Um, 
Mifıakkü 'n- na~ar adlı eserlerine gön
derme yapar. Te'vilin kısımlarının ince
lendiği yedinci fasılda. temel itikadi esas
ların dışında kalan bazı önemsiz mese
lelerle ilgili isabetsiz yorumların tekfi
ri gerektirmeyeceği, ancak islam'daki 
önemli akaid esaslarıyla alakah konu
larda kesin delile dayanmadan nasların 
zahiri manalarını tahrif edecek şekilde 
te'vile kalkışanların tekfir edileceği be
lirtilir. Gazzali Tehôfütü '1- telasite "sinde 
İslam filozoflarının bazı görüşleri için sı
raladığı tekfir maddelerini burada da 
tekrarlar. Müellif bu faslın devamında 

""zındık" teriminin mutlak ve mukayyet 
şeklinde bir ayınma tabi tutulabileceği
ni belirterek her iki zındık grubun ara
sındaki farkları inceler. Tekfiri gerekti
ren ve gerektirmeyen hususları izah et
menin ciltler dolusu yazmayı icap etti
receğini belirten Gazzali, eserinin seki
zinci faslında okuyucularına ehl-i kıble
yi tekfir etmekten kaçınmaları tavsiye
sinde bulunduktan sonra tekfir konu
sunda uyulması gereken ana ilkeyi de 
belirler. Buna göre "usül-i selase"" deni
len Allah'a, nübüwete ve ahirete iman 
esasları ile tevatüren sabit olmuş asli 
ve fer'i konulara yönelik bütün red ve 
inkarlar apaçık küfür, bu ana esasların 
ayrıntılarına ilişkin meselelerle ilgili red 
ve inkarlar ise hata ve bid 'attır. Fayşa

lü 't -tefri~a·nın dokuzuncu faslında bir 
kişiyi veya bir grubu tekfır etmeden ön
ce göz önünde bulundurulması gereken 
hususlar incelenir. Eserin onuncu faslın
da avamı tekfir eden bazı kelam alim
leri tenkit edilmekte, kelam ilminin ve 
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bu ilmin kullandığı ince metodun her
kes tarafından kavranamayacağı belir
tilmekte. halkı irşat edip imanını güçlen
dirmek için Kur'an'ın "güzel öğüt"" tav
siyesinin yerine getirilmesi istenmekte
dir. On birinci fasılda hiçbir kimsenin ila
hi rahmeti daraltmaya hakkı bulunma
dığı ifade edilmekte, kendilerine İslam 
daveti ulaşmamış olan fetret ehli hak
kında dikkate değer tesbit ve gruplan
dırmalar yapılmaktadır. On ikinci fasıl

da bir kişiyi tekfir ederken aklın mı yok
sa nassın mı esas alınması gerektiği hu
susuna cevap aranmaktadır. Eserin son 
faslında ise bir müslümana kafır diyen 
kimsenin imani durumunun ne olacağı 
meselesi tartışılmakta . Hz. Peygamber'in 
konuya ışık tutan, " İki müslümandan bi
ri diğerini küfürle itharn ederse bu iddia 
mutlaka ikisinden birine raci olur" anla
mındaki hadisi (Müslim, "İman", lll ; Tir
miii, "İman", 16; Ebu Davüd, "Sünnet", 15) 
incelenmektedir. 

Çeşitli kütüphanelerde pek çok yaz
ma nüshası bulunan Faysalü 't- tefri~a ·
nın (Abdurrahman Bed evi, s. 166; Brockel
man n, I, 539) birçok baskısı yapılmıştır 
(mesela Bombay 1283; Kahire 1319, 1325. 
ı 328). Eserin en ciddi ilmi neşri. Gazzali 
ile ilgili çalışmalarıyla tanınan Süleyman 
Dünya tarafından gerçekleştirilmiştir (Ka
hire 138 11 1961 ). Naşir kitabın baş tara
fına Gazzali' nin hayatı ve özellikle bu 
eseriyle alakah bazı değerlendirmeler ih
tiva eden bir bölüm. son kısmına da Şeh
ristani'nin el-Milel ve'n-nifıal'inden 

yaptığı alıntıları ekiemiş; Berahime. Se
neviyye, zenadıka ve dehriyye gibi fırka
lar hakkında bilgi vermiştir. Süleyman 
Dünya ' nın bu çalışması A. Turan Arslan 
tarafından İmam Gazali ve İman-Kü
für Sınırı adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir 

(istanbul 1992). Sursalı Mehmed Tahir. 
Türk tasawuf dünyasında daha çok Sa
lahi Efendi olarak tanınan Abdullah Sa
lahi Uşşaki'nin (ö 11 96/ 1782) Fayşalü't
tetri~a·yı Türkçe'ye tercüme ettiğini kay
deder (Osmanlı Müetli{leri, 1, 105). Süley
man Uludağ da eseri İslamda Müsa
maha adıyla Türkçe'ye çevirmiştir (istan
bul 1972) . Bu tercümenin sonunda Gaz
zali'nin aynı konuyla ilgili el-~anunü'l
külli fi't- te ' vii adlı bir başka risalesinin 
tercümesi de yer almaktadır. 

Şarkiyatçıların dikkatini çeken Fayşa
lü 't- tefrika, Hans -Joachim Runge ta
rafından Untersuchung über die Un
terscheidung von Islam und Ketzerei 
başlığıyla Almanca 'ya çevrilmiştir (Kiel 
1938). Gazzali ile ilgili çalışmaları bulu-

nan İspanyol müsteşriki Asin Palacios 
ise Fayşalü 't - tefri~a·nın özet bir ter
-cümesini. Gazzali'nin el-İktisad fi'l- tti 
~iid adlı eserinin ispanyolca tercümesi 
olan El Justo medio en la creencia için
de vermiştir (Madrid 1929). 
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(bk. MUSTAFA FAziL PAŞA) . 
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ı 
FAZiLET 

ı 

(~1) 

İnsanın iyilik yapmasını 
ve kötülükten uzak durmasını sağlayan 

ruhi yetenekler için kullanılan 
bir ahlak terimi. 

L _j 

Fazilet kelimesinin türetildiği fazı ke
limesi masdar olarak ""artmak, fazlalaş

mak, üstün olmak", isim olarak ise "ek
sikliğin (naks) zıddı, artık. fazlalık, ihsan" 
gibi manalara gelir (bk. FAZL) . Klasik söz
lüklerde fazlın ileri derecesine fazilet 
dendiği belirtilmiştir (Lisanü'l· 'Arab, "f:i:l" 



md. ; FTrüzabadT. el-f!iimıJsü'l - mufıft, "fzl" 
md. ; Tacü'l- 'aras, "fzl" md ı. Ragıb el
isfahanf, felsefe kültürünün geliştirdiği 
anlayışın etkisiyle fazilet terimini "insa
nın başkalarından üstün ve imtiyazlı ol
masını sağlayan durum, kişiyi mutlulu
ğa götüren şey" diye tarif etmiş ve bu
nun zıddına rezilet denildiğini belirtmiş
tir (e?·?erf'a, s. I 32) . 

Fazilet kavramının bir terim olarak ah
lak literatüründe sonradan kazandığı 

kapsamlı manalar ayet ve hadislerde 
geçmemekle birlikte birçok ayet ve ha
diste çeşitli ahlaki faziletiere geniş şe
kilde yer verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in 
genelinde adalet. itidal, hoşgörü. doğ
ruluk ve dürüstlük, azim ve sebat. ülfet. 
kardeşlik ve dostluk. sevgi ve dayanış
ma. barışçılık, cömertlik, tövbe, tevekkül, 
kanaatkarlık, itaat ve teslimiyet, hikmet. 
hayırda yarışma. güler yüzlülük, ölçü ve 
tartıda dürüst davranma. selamlaşma. 
ağırbaşlılık, cesaret ve kahramanlık gibi 
birçok faziletli tutum ve davranış üze
rinde durulmuştur. Ayrıca bazı ayetler
de özellikle faziletierin işlendiği görülür. 
Mesela Al-i imran süresinde (3 / 133-135) 
Kur'an'ın temel fazilet olarak ısrarla vur
guladığı takvaya sahip olanlardan bah
sedilirken bunların başlıca nitelikleri şöy
le sıralanır: Bollukta da darlıkta da mal
larını Allah için harcarlar, öfkelerine ha
kim olurlar, insanları bağışlarlar, kötü
lükte ısrar etmezler. Bu ayetlerde cö
mertlik, hilim. affetme ve tövbe erdem
lerinin yer aldığı görülür. Bakara süre
sinin bir ayetinde (2 / 177) Kur'an'ın di
ğer bir temel ahlak kavramı olan birrin 
kapsamı içinde iman. ibadet ve hayır se
verlik konuları yanında ahde vefa, sa
bır. metanet doğruluk ve takva fazilet
lerine işaret edilir. 

Hadis mecmualarında çeşitli faziletle
re dair pek çok hadis bulunmaktadır. 
Özellikle "Kitabü'I-Edeb" ve "Kitabü'I
Bir" başlıklı bölümlerin ağırlıklı konuları 
arasında ana babaya itaat, hısım akra
bayı ziyaret (sıla-i rahim). kardeşlik, dost
luk. sevgi, dayanışma ve yardımlaşma. 
insanlarla iyi geçinme. doğru sözlülük. 
adalet ve ihsan. misafirperverlik, haya, 
vera' ve takva. tövbe, tevekkül. tevazu. 
hilim, sabır, şükür gibi ahlaki faziletler 
de yer alır . Taharet. zekat, ticaret, hibe, 
cihad, zühd, rekaik, istizan, selam. ima
re gibi konulara dair bölümlerde de bu 
faziletler hakkında hadisler nakledilmiş
tiL Ayrıca geçmiş peygamberler. Hz. Mu
hammed. EbQ Bekir, Ömer, Osman ve 
Ali ile diğer sahabilerin ahlak ve şahsi-

yetlerinin tanıtıldığı "fezail'' veya "me
nakıb " başlığını taşıyan bölümlerde is
lam ahlakında fazilet sayılan niteliklere 
dair önemli bilgiler bulunmaktadır. Bu
nun yanında ameller, vakitler, şahıslar, 
şehir, ülke ve milletierin faziletlerine dair 
müstakil kitaplar da kaleme alınmıştır 
(bk FEZAiL). Daha sonraki dönemlerde 
yazılan ahlak. edep, mev'iza ve hikemi
yat türü eserlerde faziletler hakkında bil
gi verilirken ilgili ayetler yanında hadis 
literatüründen de geniş ölçüde faydala
nılmıştır. 

Felsefi literatürün dışındaki ilk dönem
lere ait islami kaynaklarda fazilet keli
mesi "ahlaki erdEtm" anlamında nadiren 
kullanılmıştır. Mesela ibnü'I-Mukaffa'ın 
el-Edebü'l-kebir'inde bu anlama ya
kın bir konumda birkaç defa geçmekte
dir. Bu kaynaklarda ahlaki faziletleri top
luca ifade etmek üzere daha ziyade "me
hasin" ve "mekarim". reziletler için de 
"mesavi" ve "mesalib" kelimeleri kulla
nılmıştır. Ayrıca edep ve adabın çok ge
niş kapsamına faziletler de girmekteydi 
(bk. EDEP) . Cahiz'in el-MeJıasin ve'l -ei
dad, ibrahim b. Muhammed ei-Beyha
kl'nin el -MeJıasin ve '1- mesavi, Ahmed 
b. Hüseyin ei-Beyhakl'nin el-Adab, Mu
hammed b. Ca'fer b. Sehl ei-Haraiti'nin 
Mekarimü '1- a{Jla~ ve me' aliha adlı 
kitapları bu tür eserlerden bazılarıdır. 

Geniş anlamda ahlaki mahiyetteki bu 
eserlerde genellikle islam kültüründe 
benimsenmiş olan erdemler ve bunların 
zıtları olan kötülükler bir tasnife tabi 
tutulmadan sıralanmış; her bir fazilet 
veya rezilet hakkında fikri ve felsefi tah
Iile girişilmeden ayet ve hadislerle Arap
islam büyüklerinin hikemi mahiyetteki 
sözlerinden alıntılar yapılarak antolajik 
bilgiler verilmiştir. Mesela 9hiz ' in el
MeJıasin ve'l- eidad'ındaki konulardan 
çoğu dile hakim olma, sır saklama. is
tişare, teşekkür. sıdk, af. sabır. sevgi, 
dostluk. arkadaşlık, iyimserlik. vefa, cö
mertlik. yiğitlik, vatan sevgisi, Allah· a 
güven, nasihat. zühd gibi geleneksel is
lam ahlakında benimsenmiş olan erdem
leri ihtiva etmektedir. Bu tür eserlerde 
fazilet ve reziletierin sayısı farklılık ar
zetmekle birlikte geniş ölçüde konu ve 
metot benzerliği görülür. 

Fazilet kelimesinin özellikle ahlaki er
demleri ifade eden bir terim olarak kul
lanılması ve sistematik bir fazilet teori
sinin oluşması felsefi kültürle birlikte 
başlamıştır. ilk islam filozofu Kindi, fel
sefi terimleri açıkladığı Risale fi hudı1-
di'l- eşya, ve rüsılmiha adlı eserinde 
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en geniş yeri ayırdığı "ei-Fezailü'l-insa
niyye" başlığı altında fazileti "insana has 
değerli huy" şeklinde tarif etmiştir. Kin
di eski filozofların felsefe tariflerini sı

ralarken felsefenin insanı tam faziletli 
kılan bir disiplin olduğunu belirtir: diğer 
bir tarifi açıklarken de tutkuları öldür
meyi faziletin yolu sayar ki bu ifadeler
de fazilet, islami literatürde muhteme
len ilk defa Latince virtus (ing. virtue. Fr. 
vertu) teriminin karşılığı olan ve yeni 
Türkçe'de erdem kelimesiyle karşılanan 
bir ahlak terimi olarak kullanılmıştır. Kin
di insana has gerçek faziletleri nefsin iyi 
huyları ve bunların ahlaki kalitesine gö
re dışa yansıyan adaletli davranışlar şek
linde ikiye ayırmıştır. Ayrıca yine ilk de
fa Kindf, Eflaturi'dan beri devam eden 
anlayışa uygun olarak ruha (nefis) ait dört 
temel faziletten söz etmiş, . bunlardan 
hikmeti düşünme gücünün. yiğitliği ga
lebe gücünün faziletli oluşu saymıştır. 

iffetin hangi psikolojik yetenekten kay
naklandığını belirtmemişse de bununla 
ilgili tarifi dikkate alındığında arzu (şeh
vet) gücünün dengeli oluşunu iffet sa
yan geleneksel görüşü benimsediği or
taya çıkar. Kindf, Aristo ahiakından ha
reketle bu temel faziletlerden her biri
nin fazlalık (ifrat) ve eksiklik (taksir) şek
lindeki iki aşırı ucun ortası olduğunu be
lirtmektedir. Şu halde her fazilet bir den
gedir (itidal) ve ister fazlalık isterse ek
siklik şeklinde olsun her aşırılık bir re
zilettir. Kindi galebe gücünün dengeli ol
masıyla meydana çıkan fazilete yiğitlik 
(necdet) adını vermişse de sonraki kay
naklarda bu şecaat olarak yaygınlık ka
zanmıştır: aynı şekilde filozofun itidal 
dediği dördüncü fazilet daha sonra ada
let adıyla anılmıştır. Kindi adaleti. son
raki anlayışa göre ruhun ahlaki yatkın
lıkları veya melekeleri arasındaki uyum 
yerine bu yatkınilkiardan kaynaklanan fıil 

ve hareketlerin pratik değeri olarak dü
şünmüştür ki bu tamamıyla Aristocu bir 
yaklaşımdır. Nitekim Aristo ·da olduğu 
gibi Kindl'ye göre de fiil ve hareketler 
bir haksızlık ve zulüm içeriyorsa rezilet 
halini almış olur. Böylece fazilet gibi re
zilet de hem ruhun kötü nitelikleri, hem 
de bunlardan kaynaklanan haksız fiiller 
için kullanılmıştır. 

Farabf, en yüksek mutluluğa ulaşma
nın bir aracı saydığı fazileti Ki ndi' den 
oldukça farklı bir yaklaşımla ele almış
tır. Filozof. Tahşilü 's- sa 'ade adlı ese
rinde mutluluğa ulaştıracak meziyetleri 
nazari faziletler. fikri faziletler. ahlaki 
faziletler ve pratik maharetler şeklinde 
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dörde ayırmıştır. Nazari faziletler. akıl 

gücünün bilmeye konu olan varlık ve olay
Iara yöneltilmesi suretiyle kazanılan zih
nl gelişme ve bilgi zenginliğidir. Fikri fa
ziletler düşünme gücünün ferde, toplu
ma. ülkeye en faydalı ve hayırlı olanı ara
yıp bulması için olanca gücünü sarfet
mesiyle kazanılan erdemlerdir. Bu güç 
yüksek bir gayeye yönelik olarak düşün
ce üretirse buna fikri fazilet denir, fa
kat kötü bir gayeyi gerçekleştirmek için 
çalışırsa böyle adlandırılamaz. Çünkü bu 
durumda düşünme faaliyeti artık fazi
letli olma niteliğini kaybetmiştir ( Tafısi
lü's-sa'ade, s. 68-69). Farabl, düşünme 
gücünün bu şekilde kötüye kullanılma
sına filozofların "hubs, hile, meklde" gi
bi rezilet ifade eden isimler verdiğini be
lirtir (Fuşulü'l-medenf, s. 164). Ahlaki fa
ziletlere gelince. Farabi konuyu ele aldı
ğı Tahsilü 's- sa 'ade 'de bu faziletierin 
açık bir tasnifini vermemiştir. Ancak Fu
şulü '1- medeni'de Eflatun ve Aristo an
layışına uygun bir fazilet tarifi ve tas
nifi bulunmaktadır. Buna göre fazilet, 
"nefsin biri fazlalık, diğeri eksiklik ol
mak üzere ikisi de rezilet olan iki aşırı 
eğilimi arasında bulunan orta meleke"
dir. Aristo'nun düşündüğü gibi (bk. 'il
mü'l-al)lak, ll, ı) insan tabiatı itibariy
le ne faziletli ne de kötü ahlaklıdır. Ge
rek faziletler gerekse reziletler, bunla
ra üygun fiilierin uzun süre tekrar edil
mesi ve_ alışkanlık halini almasıyla ger
çekleşir (Farabi. Fuşulü'l- medeni, s. ı 08-
1 09). Şu halde faziletin birinci niteliği 

iradi oluşudur. Çünkü insanın doğuştan 
sahip olduğu melekeler fazilet veya ku
sur sayılamaz (a.e., s. 109-11 O). Faziletin 
ikinci niteliği kapsamlı oluşudur. Buna 
göre yalnız isteyeni için hayırlı olan şe
ye faydalı denebilirse de faziletli dene
mez. Farabf. "İnsanın başkası için iste
mediği hiçbir iyilik ahlaki fazilete dönü
şemez" derken Kant'ı hatırlatmaktadır 
(bk. Tafışflü's-sa'ade, s. 71; krş. Kant, s. 
40-41, 96) Faziletin üçüncü niteliği içer
diği hayrın sürekli oluşudur. Buna göre 
bir ülke, bir millet veya milletler için or
tak olan erdemli bir gayeye ulaşmada 
en verimli ve en uzun ömürlü olan fazi
let gerçek fazilettir (Tahşflü's-sa'ade, s. 
71 ı. Nazari, fikri ve ahlaki faziletler ya
nında dördüncü bir meziyet olmak üze
re her faaliY,et alanının o alanda çalışan
lar için gerekli kıldığı pratik maharetleri 
de kazanmış olan kişi Farabi'nin idealin
deki erdemli insan. gerçek eğitimci, tam 
filozof, birinci devlet başkanı, kanun ko
yucu. melik ve imamdır (a.e., s. 74). 
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Kindf'nin fazilet ve rezilet anlayışı İbn 
Sina, İbn Miskeveyh ve daha sonraki he
men bütün ahlakçılar tarafından ana 
hatlarıyla benimsenmiştir. İbn Sina'nın 
'ilmü'l-al]la];; adlı küçük risalesi tama
men faziletler ve reziletierin tarifi ve tas- . 
nifınden ibarettir. Bu eserde de dört te
mel fazilet ile (hikmet, şecaat, iffet, ada
let) bunların iki reziletin ortasını teşkil 
ettiği anlayışı sürdürülmüştür. Ayrıca 

tali derecedeki fazilet ve reziletler hak
kında da bilgi verilmiş olup bunların yu
karıda sözü edilen antolajik mahiyette
ki eserlerde sıralananlarla benzerlik ta
şıdığı dikkati çekmektedir. İbn Sina'nın 
çağdaşı ve özellikle bir ahlak düşünürü 
olarak tanınan İbn Miskeveyh, hem İbn 
Sina'nın yaptığından kısmen farklı bir 
şekilde hikmet, iffet ve şecaata bağlı fa
ziletlerin. hem de adalet erdeminin al
tında yirmi kadar tali faziletin listesini 
vermiştir (Teh?fbü'l-al)lak, s. 40-45). İbn 
Miskeveyh yaygın kanaatin dışına çıka
rak hikmet, iffet, şecaat ve adalet fazi
Ietlerinin zıtlarının bulunduğunu belir
terek bunları "cehl, şereh, cübn ve cevr" 
şeklinde sıralamakta. böylece Stoa ahla
kında olduğu gibi faziletierin ancak zıt
larının bulunabileceğini hatıra getirmek
teyse de (a.e., s. 39) faziletleri yeniden 
ve daha ayrıntılı biçimde ele alarak her 
fazileti iki reziletin ortası sayan görüşe 
dönmektedir (a.e., s. 45-48). İbn Miske
veyh bu orta anlayışının doğurduğu bir 
güçlüğe de işaret etmektedir. Buna gö
re bütün ahlaki yatkınlıkların kazanılma
sında tam ortayı bulmak oldukça zor
dur. Zira tam ortanın. diğer bir deyişle 
tam faziletin bir tek olmasına karşılık 

bunun her iki yanında sayısız aşırılıklar. 
şerler ve reziletler bulunmaktadır. Bun
dan dolayı İbn Miskeveyh, kötülük se
beplerinin iyilik sebeplerinden çok fazla 
olduğunu belirterek kötülük yapmanın 
iyilik yapmaktan daha kolay olduğu şek
lindeki Aristocu görüşe katılmıştır (a.e., 
s. 45-46; krş. Aristo, X, 7.4). 

İbn Miskeveyh, felsefi metotla işledi
ği ahlak görüşlerini yer yer İslami nas
Iarla da teyit etmiş, bu tutum sonraki 
ahlakçılarca daha da geliştirilmiştir. Ni
tekim Ragıb ei-İsfahanl, dört temel fa
ziletle ifrat ve tefritten ibaret olan rezi
Ietler hakkındaki felsefi görüşleri ayet 
ve hadisiere dayanarak İslamfleştirmeye 
çalışmış (e?·?err'a, s. 100-105,110-112, 
142). ayrıca Kur'an ve Sünnet'e dayalı 
ahlak geleneğinde fazilet sayılan mele
ke ve davranışlara da geniş yer vermiş, 
bunlarla ilgili terimiere orüinal tarif ve 

açıklamalar getirmiştir (a.e., s. 270-384). 
Gazzall de ismini vermemekle birlikte 
Ragıb ei-İsfahanf'den geniş ölçüde fay
dalanıp temel faziletlerle ilgili görüşle
rini aynı metotla açıklamıştır. Bununla 
birlikte Gazzall, başta Muhasibf'nin er
Ri'aye Ii-hu];;ukıllah'ı ve Ebü Talib ei
Mekkf'nin ~ütü'I-];;uWb'ü olmak üzere 
tasawufi kaynaklardan istifade ederek 
tasawuf literatüründe "haller" veya "ma
kamlar" denilen faziletiere son şeklini 

vermiştir. Bu sebeple Gazzalf'nin fazilet 
ve reziletlerle ilgili asıl tasnif ve tahlille
ri İ}J.ya'ü 'uWmi'd-din'in lll ve IV. cilt
lerinde yer almaktadır. 

Daha sonraki dönemlerde telif edilen 
ahlak kitaplarında, büyük ölçüde Farabi 
ve İbn Miskeveyh'in felsefi mahiyetteki 
fazilet ve rezilet anlayışıyla Gazzalf'nin 
tasawuf ağırlıklı anlayışının uzlaştırıl

mış olduğu görülür. Bu konuda nadir 
istisnalardan biri. aynı uzlaştırmacılığı 

sürdüren Naslrüddln-i Tüsf'nin fazilet
ten biri nicelik, diğeri nitelik bakımın 

dan olmak üzere iki türlü sapmanın ola
bileceği yolundaki düşüncesidir. Klasik 
anlayıştaki ifrat ve tefrit veya fazlalık 

ve eksiklik nicelik bakımından uzaklaş
madır. Bu anlamdaki rezilet ahlaka uy
gun değilse de tabiata uygundur (aşırı 
cinsel arzu gibi). Tüsf'nin "redaet" keli
mesiyle ifade ettiği nitelik bakımından 
sapma ise (erkeğin erkekle cinsel ilişkisi 

gibi) hem ahlaka hem de tabiata aykırı
dır (AI)lai5"-t Nastrf, s. 226-228, 233, 239). 

Kindf'den itibaren Grek kaynaklı dört 
temel fazilet fikri yaygınlaşmakla bir
likte bu faziletler zaman zaman farklı 

kavramlarla ifade edilmiştir. En yaygın 
kavramlar hikmet, şecaat, iffet ve ada
lettir. Ancak dört temel fazilet mesela 
Kindi'de hikmet. necdet. iffet ve itidal; 
İbn Hazm'da (el-AI)lai5" ve's-siyer, s. 59) 
fehm, necdet, cüd ve adalet şeklinde sı
ralanır. İbn Miskeveyh cüd ve hilmi de 
temel fazilet saymış olup bunda Kur'an 
ve Sünnet ahlakının etkili olduğu açık

tır. Onun gibi İbn Hazm da bir yerde (a.e., 
s. 80) yaygın anlayışa uygun olarak, "Fa
zilet ifrat ve tefritin ortasıdır" derken 
başka bir yerde faziletierin sadece zıt

larından söz etmiş ve bunları cevr, cehl, 
cübn ve şuh şeklinde sıralamıştır (a.e., 
S. 59) 

Belli başlı ahlak kitaplarında dört te
mel fazilet altında ayrıca diğer bazı fa
ziletler sıralanarak bir tasnif yoluna gi
dilmişse de bu tasniflerde gerek fazilet
Ierin sayısı gerekse adiandıniması ko
nusunda uyumsuzluklar bulunmaktadır. 



Bu durum. fazilet ve reziletieri sınırla

manın ve belli k9tegorilerde toplama
nın imkansızlığından kaynaklanmakta
dır. Bazı geç dönem ahlak müellifleri ise 
dört temel fazilet anlayışını tamamen 

· terketmişlerdir. Mesela Hüseyin Vaiz-i 
Kaşiff'nin Al]lc'i~-ı Mu]ısini adlı eserinin 
tamamına yakın kısmında geleneksel is
lam ahiakındaki kırk fazilet. Celalzade 
Mustafa Çelebi'nin siyaset ahlakı ağırlık
lı Mevahibü '1- hall ak if meratibi'l- ah
lak'ında elli civarında fazilet ile bazı re
ziletler. Bostanzade Yahya Efendi'nin 
Mir'atü'l-ahlôk'ında ise yirmi dört fa
zilet incelenmiştir. 
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~ MusTAFA ÇAGRıcı 

L 

FAZL 
( J.;,.<ll ) 

Genel olarak fazlalık, üstünlük, 
lutuf ve ihsan anlamına gelen, 

özellikle de Allah'ın çok yönlü lutuf 
ve keremini ifade eden bir terim. 

_j 

"Artmak. fazlalaşmak; meziyet sahibi 
ve üstün olmak" anlamlarında masdar 
olan fazi kelimesi "fazlalık (eks ikli ğin Inaksi 
zıddı). isteyerek yapılan iyilik, lutuf ve ih
san. sevabı çok olan iş" manalarında isim 
olarak da kullanılır (Lisanü 'l· 'Arab, "fzl" 
md. ; Firüzabadi, ~amasü'l· muJ:ırt, "fil" 
md . ; Ta cü ' 1- 'arüs, "fzl" md ) Fahreddin 
er-Razl'ye göre bu kelime genellikle "ih
sanda çokluk" anlamını ifade eder. Baş
kalarına çokça iyilik eden kimseye de fa-

zıl adı verilir. Zamanla bir insanın iyilik 
yapma düşüncesiyle başka birine sağla
dığı faydaya da fazi denilmiştir (Me{atf· 
hu'l-gayb, VII, 99) Nitekim Bakara sü
resinin 237. ayetinde kelimenin bu an
lamda kullanıldığı görülür. Burada zifaf
tan önce boşanmak isteyen kadın ve er
keğin gönüllü olarak birbirlerine ikram
da bulunmaları. karşı taraf lehine mad
di haklarından feragat etmeleri öğüt
lenmiştir (a.g.e., VI. 145) Cürcanifazlı kı
saca "karşı lıksız iyilik etme" şeklinde ta
nımlamış (et· Ta 'rr{at, "fzl" md.); Ragıb 

ei-İsfahani ise kelimenin anlamını "bir 
şeyin yeterli miktardan çok olması" di
ye açıkladıktan sonra bu çokluğun iyi 
veya kötü sayılabileceğini belirtmiş: iyi 
olanına bilgi ve hilim erdeminin ileri de
recesini. kötü olanına da aşırı öfkelen
meyi örnek vermiştir. Sözlüklerde, ge
nellikle olumlu fazlalığı ifade etmek üze
re fazı. olumsuz olanı ifade etmek üze
re de fuzOl kelimelerinin kullanıldığı be
lirtilir. 

Ragıb ei-İsfahanl'nin yaptığı, daha 
sonraki bazı kaynaklarda da tekrar edi
len (mesela bk. Tacü'l· 'arüs, "fzl" md ı fazi 
tasnifine göre bir şey başka bir şey kar
şısında üç yönden üstünlüğe sahip olabi
lir. a) Cins bakımından: Hayvan cinsinin 
bitki cinsine üstünlüğü gibi; b) Tür (fa

sı l ) bakımından: insan türünün hayvan 
türüne üstünlüğü gibi (Ragıb el-isfahani, 
insan ı n diğer birçok yaratıktan üstün kılın
dığını bildiren ayette lel-isra 171 701 tür 
bakım ından fazla işaret edildiğini belirtir); 
c) Zat bakımından: Bir kişinin başka bir 
kişiye üstünlüğü gibi. "Allah rızık husu
sunda kiminizi kiminizden üstün kılmış
tır" mealindeki ayet (en-Nahl 16/7 1) zat 
bakımından fazla delalet eder. İlk iki ka
tegorideki üstünlük farkları varlığın özü
ne ilişkin olduğu için sabittir. Nitekim 
bir hayvanın insana has bir üstünlüğe 
ulaşması mümkün değildir. Zata mah
sus fazi ise değişken olup kazanılması 
da· kaybedilmesi de mümkündür (el-Müf

redat, "fzl" md) 

Kur'an-ı Kerim'de 104 yerde geçen 
fazi ve bu kökten türeyen diğer kelime
lerin büyük bir kısmı Allah'ın genel ola
rak varlıklar alemine. bütün insanlara, 
inananlara ve özel olarak da Muham
med ümmetine. ayrıca belli kişi veya 
zümrelere karşı maddi ve manevi lutuf 
ve cömertliğini ifade eder (bk. M. F. Ab
dülbakı , el-Mu'cem, "fzl" md.). Bu arada, 
"Allah büyük fazi sahibidir" ifadesi bir
çok ayette tekrar edilir. Kur'an'a göre. 
"Fazi Allah'ın elindedir. onu dilediğine 

FAZL 

verir" tAl-i imran 3/ 73 ; ei-Hadid 57/ 29); 
"Allah sana bir hayır dilerse O'nun fazlı
na engel olabilecek bir kimse yoktur" 
(Yünus 10 / 107) Çeşitli ayetlerde dünya 
ve ahiret mutluluğu. cennet ve cennet 
nimetleri. Allah'ın bazı günahkarları he
men cezalandırmaması. azaplarını ha
fifletmesi. günahlarını bağışlaması, hüs
randan koruması. bilmediğini öğretme
si. hidayete erdirmesi. hayırlara fazlasıy
la sevap vermesi. iman. İslam. vahiy. pey
gamberlik. şefaat gibi Allah'ın insanlığa 
büyük lutuf ve ihsanları fazi kelimesi
nin kapsamı içerisinde gösterilmiştir. 

Müminlerin " hayırlarda yarışma" şeklin

de ifade edilen ahlaki yetkinlik ve çaba
ları da "büyük bir fazi" olarak nitelen
dirilmekte olup (Fa tır 351 32) buradaki 
fazidan ahlaki fazilet kastedilmiştir. Bir 
ayette Allah ve Resulü 'ne itaat edenle
rin O'nun nimetine mazhar kılınmış bu
lunan peygamberler. sıddiklar. şehidler 
ve salihlerle beraber olacağı belirtildik
ten sonra, "Bu Allah ' ın bir fazlıdır" de
nilir (en-Nisa 3/ 69-70) Başka bir ayet
te de Allah tarafından sevilmek ve O'nu 
sevmek. müminlere karşı alçak gönüllü, 
katiriere karşı onurlu ve güçlü olmak. 
Allah yolunda cihad etmek. anlamsız kı
nama ve yergilerden korkmamak, Al
lah'ın sadece dilediği kimselere nasip 
ettiği birer lutuf olarak değerlendirilmiş
tir (ei-Maide 5/ 54). 

Kur'an'da çeşitli varlık ve imkanlar da 
fazi kapsamında gösterilir. Buna göre 
Allah'ın insanların geçimi ve barınması 
için yaratmış olduğu nesneler. ticaret. 
kazanç, zenginlik, fetih. zafer ve gani
met gibi dünyevi imkanlar Allah'ın lu
tuflarındandır (bk M. F. Abdülbakı. el· 

Mu'cem, "fzl" md .) 

Bazı ayetlerde. "bir kimseyi veya bir 
şeyi diğerinden üstün kılma" anl.amına 

gelen tafdil masdanndan fiillerle Allah ' ın 

bütün insanlığa veya belli kesimlere şa
mil fazlından da söz edilmektedir. Nite
kim isra sOresinde ( 17 1 70) Adem oğul
larının bazı mazhariyetlerinden örnek
ler verildikten sonra. " Onları yarattıkla

rımızın birçoğundan gerçekten üstün kıl
dık" denilmektedir. Taberi'ye göre bu 
üstünlük insanın elleriyle iş yapabilme
si. yiyip içebilmesidir (Cami' u· 1· beyan, 
XV, 125 - 126) Razi ise SÖZ konusu ayet 
üzerinde kısmen felsefi mahiyette ge
niş bir yorum yaptıktan sonra burada 
geçen "tekrim" ile "tafdil" arasındaki far
kı şöyle açıklar: Yüce Allah insanı akıl, 

konuşma ve yazma melekeleri yanında 
estetik bir beden ve ayakta durabilme 
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