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YusuF

ŞEvKi YAvuz

D T ASAVVUF. İlk dönem zahid ve
safileri akla hadis ve fıkıh alimlerinden
farklı bir mana vermemişlerdir. Onlar
da aklın mahiyetini tahlil ve tarifte faz-
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meşgul olmayıp

sadece din ve ahlak
pratik yönden sağladığı veya
sağlaması gereken faydalar üzerinde
durmuşlardır. Dünyadan uzaklaşıp ahirete yönelmeyi, nefsin arzularını terkedip dinin emir ve yasaklarına uygun yaşamayı esas aldıkları için aklı tarif ederken özellikle bu noktalara dikkat etmiş
ler, imandan sonra en büyük nimet olarak görülen akla ahireti kazanmaya vesile olması dolayısıyla büyük değer vermişlerdir (b k. Ebü Nuaym, II, 203, 300; IX,
48). Ahmed el-Antaki, Ca'fer el-Huldi,
Ebü Amr ez-Zeccaci. Muaviye b. Kurre gibi ilk zahidlere göre akıl Allah' ın nimetlerini tanımayı ve ona şükretmeyi sağ
layan. kötü duyguların baskısına rağ 
men dinin iyi olduğuna hükmettiği tutum ve davranışlara yöneiten ve sonuçta ahiret mutluluğunu kazandıran bir
melekedir. İbn Ata, aklın kulluğun gereğini yerine getirmeye yarayan bir alet
olduğuna dikkat çekerek onun kendiliğinden Allah'ı bilemeyeceğini söylüyordu
(bk. Kelabazi, s. 63). Burada belirtilen görüşlere zahir ulemasından katılmayan
yoktur. Esasen onlara göre de kişiyi dünya ve ahirette mutlu edecek hükümler
naslarla belirlendiğİnden akla düşen şey
sadece bunları anlamaktır. Bu sebeple
Ehl-i sünnet kelamcılarının, "Akıl ilahi hitabı anlamaya yarayan bir alettir" şeklin
deki tarifi süfilerce de benimsenmiştir.
İslam düşünce tarihinde aklı hevanın
(nefsanf arzular) zıddı olarak görmek hakim bir anlayıştır ve bu anlayışın yaygınlık kazanmasında Haris el-Muhasibi
ve Hakim et-Tirmizi gibi ilk dönem süfilerinin büyük etkisi olmuştur. Onlara
göre akıl hidayet. heva dalalet: akıl ziynet, heva leke: akıl saadet. heva şeka
vettir. Akıl meselesine öteki safilere göre daha geniş yer veren Muhasibi bu konuda el-'A~ ve fehmü'J-~ur' an, Hakim et-Tirmizi de Kitiibü1- 'A~ ve 'l-hevii adlı eserlerini yazmışlardır. Muhasibfye göre akıl yaratılmış bir melekedir
(bk. el-Vesaya, s. 252). Yine ona göre akıl
bedendeki bir nur olup ne maddedir ne
de maddidir. Hak ile batılı ayırt etmeye
yarayan akıl tabii ve tecrübi olmak üzere iki türlüdür. Hakim et-Tirmizi de aklı
hak ile batılı birbirinden ayıran bir nur
olarak anlar ve aklın karşısına hevayı
koyar: genellikle aklın ahlaki ve psikolojik yönleri üzerinde durarak bu konuda geniş açıklamalarda bulunur.
alanında

İslam filozoflarıyla kelamcıların gerçeği

bilme aracı olarak akla büyük devermeleri ve nasla akıl . arasındaki
münasebeti tesbit etmeye girişmeleri
ğer

süfileri de aynı konuya çekmiştir. Baş~
tan beri aklın ilahi hakikatleri. gayb alemi ve ahiret halleriyle ilgili hususları bilme konusunda yetersiz olduğu nu savunan süfiler. filozoflarla kelamcıların Allah'ın varlığını ispatlamak için ilmi ve
akli deliller aradıkları bir dönemde bu
yolda harcanan emeklerin sonuç vermeyeceğini ifade ederek nazari aklın aciz
olduğunu söylemişlerdir. Nitekim Ebü'lHüseyin en-Nuri, "Allah'ın varlığının deIili bizzat Allah 'tır" diyerek aklın aciz olduğunu, bu sebeple de sadece kendisi
gibi aciz olan hususlarda delil olabileceğini belirtmiştir. Safilere göre aklın alanı madde (kevn) alemidir. şayet o yaratana yönelecek olursa erir gider. Akıl
kendisinin ne olduğunu bile bilemezken
yaratıcısını nasıl bilebilir. Onlara göre
Allah'ı bilmek konusunda aklın ulaşa
bileceği en son · nokta hayret ve dehşet
içinde · kalmaktır. Bu konuda aklın aciz
olduğunu bilmek en yüksek idraktir. Cüneyd-i Bağdadi, Zünnün el-Mısri gibi sofiler Allah'ı yine O'nun tarifiyle bildiklerini söylerken bu meselede akli deliliere başvurmanın gereksizliğini anlatmak
istemişlerdir. Haris el-Muhasibi ile baş
layıp Kuşeyri ve Hücviri ile ·devam eden
aklı ikinci plana atma anlayışı en mü~emmel şekilde Gazzali tarafından savunulmuştur. " Akıl bize duyuların verdiği her bilginin doğru olmadığını göstermektedir. Aklın üstünde diğer bir idrak gücüne göre de aklın sağladığı bütün bilgilerin doğru olmaması mümkündür. Bunun böyle olmadığını nereden
bilelim" (el-Mün~l? mine'cf.-cf.alal, s. 6) diyen Gazzali böylece akla karşı şüpheci
bir tavır almıştır. Yine o, "Aklın üstünde
başka bir gücün daha bulunması pekala mümkündür" demektedir (Mişkatü 'l
envar, s. 77). Akla olan güveni bir anlamda sarsılinea şüpheye düşen Gazzali, bu durumdan Allah'ın, kalbini bir
nurla aydınlatması sayesinde kurtulduğunu söyler. O, Farabi ve İbn Sina'dan
mülhem olarak bu nura "el-aklü'l-kudsi" adını verir. Bu mertebedeki akıl ilahi bilgileri doğrudan alma kabiliyetine
sahiptir. Burada kudsi akıl aslında keşif
ten başka bir şey değildir. Gazzali metafizik konularda akılla keşfi birbirinden ayırarak ilkine "nazar· (düşünme).
ikincisine "tasfiye" (arındırma) . metodu
adını verir ve doğrudan bilgi edinme imkanını sağlayan tasfiyenin nazardan daha isabetli bir metot olduğunu çeşitli
. örneklerle anlatır.
Gazzalfden sonra gelen Senai. Attar.
Aynülkudat el-Hemedani ve Mevlana Celaleddin gibi mutasawıflarda metafizik
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konularda akla değer vermeme tavrı
daha da yaygınlık kazandı. Aynülkudat'a
göre gözün görme, kulağın işitme alanı
sınırlı olduğu gibi aklın anlama alanı da
sınırlıdır. Ezeli ve yüce hakikat bu alanın dışında kalır. Mevlana Celaleddin
aklın gayb alemi hakkında verdiği bilgileri körün renkler, sağırın sesler hakkında verdiği bilgilere benzetir. Aklın
söz ve davranışlarımızda rehber olabileceğini , fakat deruni hayat alanında "çamura batmış merkep" gibi aciz kalacağını söyler ve. "Mustafa'nın huzurunda
aklı kurban edin" öğüdünü verir.
İlk yaratılan varlığın akıl olduğu konusundaki görüşlere (bu konuyla ilgi li olarak rivayet edilen hadislerin mevzü olduğu h akk ınd a b k. Aclüni, 1. 236-238, 263; ll ,
4091 Haris ei-Muhasibfden itibaren bütün mutasawıflarda rastlanır. Yeni Eflatuncu görüşlerden kaynaklanan anlayış, İbnü'I-Arabi ve Abdülkerim el-Cili gibi mutasawıflar tarafından yeni yorumtarla değişik bir tarzda ortaya konulmuş
ve Hallac'dan gelen "hakikat-i Muhammediyye" görüşü ile "akl-ı ewel " nazariyesi birleştirilmiştiL İbnü'l-Arabi'n in "kalem-i a'la" ve "dürre-i beyza" gibi isimler
verdiği akl-ı ewel. varlık aleminde ortaya
çıkan ilk mahlüktur. "Akl-ı ewel", "akl-ı
külli" ve "akl-ı meaş" kavramları üzerinde duran Abdülkerim el-Cilfye göre akl-ı
ewel ilahi ilmin nurudur. Bu sebeple
Cebrail'e akl-ı ewel de denir. Akl-ı külli,
akl-ı ewele tevdi edilen bilgi süretlerinin
kendisinde tecelli ettiği nurlu bir müdrikedir (el-insanü 'l-kamil, ll. 21-24).

Burada, süfilerin aciz. yetersiz ve değersiz buldukları aklın madde ve duyu
alemini aşıp ezeli, ebedi ve yüce hakikate dair hüküm veren nazari ve metafizik
akıl olduğu özellikle vurgulanmalıdır. Onlar, faaliyet ve yetki alanı maddi alemden
ibaret olan insan aklının önem ve değe
rini her vesile ile ifade etmişler. bu manadaki akla da "akl-ı cüz'i", " akl-ı meaş ",
" akl-ı tecrübi" gibi isimler vermişlerdir.
Ebü Hanife başta olmak üzere bazı
alimler aklın insan bedenindeki yeri
olarak beyni göstermişlerse de çoğun
luğa göre aklın mahalli kalptir (bk. Razi,
XXIV. 167). Mutasawıflar da bu son görüşü benimsemişlerdir. Tasawufta bazan akıl aşkın zıddı olarak da kullanılır.
Buna göre akıl ile aşk bir arada bulunmaz, biri gelince öbürü gider. Akıl ve
aşk, su ile ateş gibi birbirine zıttır (bk.
Necmeddin-i Da ye, s. 59 ; İbra him H akkı
Erzurümi, s. 416). Mutasawıflara göre
Mi'rac gecesi Hz. Peygamber'i sidretü'lmüntehaya kadar götüren Cebrail ak-

lı. ondan öteye götüren refref ise aşkı
temsil eder; bu sebeple aşk akıldan,
aşık da akıllıdan üstündür. Tasawuf ve
tekke edebiyatında üzerinde önemle durulan konulardan biri de budur.
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li kimseyi ifade eder. Mecelle'de mümeyyiz* terimi de benzer şekilde tarif
edilmiştir (md 943) Kişinin ibadetlerle
mükellef ve hukuki- ceza i ehliyete sahip
olabilmesi için temyiz kudretine sahip
bulunması gerekir. Bu ehliyete sahip olmayan küçükler mali sorumluluk dışın
da herhangi bir dini emirle yükümlü değildirler. Bu konuda Hz. Peygamber'in
"Üç kimseden kalem kaldırıldı (dini yükümlülüklerden muaf tutuldu): Bulüğa erinceye kadar çocuktan, uyanıncaya kadar
uyuyandan ve şifa buluncaya kadar akıl
hastasında n" (Buhari. ".f:Iudıld", 22 ; "Tali'ık", ll) anlamındaki hadisi delil olarak
gösterilmiştir.

Hukukçular Hz. Peygamber'in. "Yedi
girdikleri zaman çocuklarınıza namazı emredin " (Ebü Davüd , "Sal iH", 60)
hadisine ve tecrübelere dayanarak yedi
yaşını temyiz kudretine sahip olmanın
başlangıcı kabul ederler. Bu yaşa gelen
kimse temyiz kudretine sahipse "mümeyyiz küçük" kabul edilir. Mümeyyiz
küçük eksik ehliyetlidir (bk. EHLiYEr). Bu
kimse reşid olarak bulüğa erince tam
ehliyetli olur. Kişi bulüğa erdiğinde reşid değilse (sefih ise) ibadetler, aile ve
ceza hukuku bakımından tam ehliyetli
kabul edilir; mali muameleler bakımın
dan ise hala eksik ehliyetlidir (bk. SEFiH).
Şu halde akıl olma yedi yaşında başla
makta. bulüğla gelişmekte ve rüşdle en
olgun şeklini almaktadır.
yaşına
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Hukuk bakımından
temyiz kudretine sahip kimse.
L

Lugatta " akıl sahibi kimse" manasma
gelmektedir. Bir hukuk terimi olarak iyi
ile kötüyü, kar ile zararı ayırt etmeye
yarayan zihni melekeler açısından yeter-
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Akıl b. el-Bükeyr b. Abdiyiilli

el-Kinanı el-Leysf
(ö. 2/624)

SÜLEYMAN ULUDAG
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HAMDi DöNDÜREN

Bedir Savaşı 'nda
sahabi.

şehid düşen
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Babasının adı bazı

kaynaklarda Bükeyr;
ise Ebü'l-Bükeyr olarak geçmektedir. Annesi Afra bint Ubeyd, Hazrec kabilesinin Beni Neccar koluna mensuptu ve hac için geldiği Mekke'de Bükeyr b. Abdüyalil ile evlenmi$ti. 590'da
doğan Akıl'ın asıl adı Gafil idi; ancak
bazılarında
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