
manada var olan bir insanın adı ve sıfatı
dır. Bu anlamda insan- ı kamil Hz. Mu
hammed'dir. Bu makama erişen evliya
ullah ise onun varisidir. Alemde her şeyin 
hareket halinde olduğuna inanan Molla 
Sadra'ya göre varlık aleminde görülen te
kamül insan-ı kilmilin varlığında karar kı
lar. Molla Sadra da alemin korunmasın ı 

insan-ı kamilin varlığına bağlar. Birçok 
tasawuf kitabında buna benzer ifadeler 
yer almaktadır. 

İnsan-ı kamil maddi ve manevi. kesif 
ve latif, zulmani ve nurani, cismani ve 
ruhani, süfli ve kutsi alem de var olan her 
şeyi , yani Hakk'ın her mertebedeki tecel
lilerini ve kemallerini kendisinde taşıdı
ğından söz konusu kemal hallerinin çeşitli 
vesilelerle ve değişik şekillerde zuhur et
mesi itibariyle sayısız isimler alır. Mesela 
Hz. Peygamber'in manevi hüviyeti olması 
itibariyle ona "nur-i Muhammedi" ve "ha
kikat- i Muhammediyye" denildiği gibi 
onun ilmi. ahlaki ve ruhi faziletlerine sa
hip olması itibariyle "varis-i Muhamme
di", alemin küçük bir örneği olması sebe
biyle "alem-i sagir", Allah'ın vekili olması 
dolayısıyla "naib-i Hak, zıllullah", Hakk'ın 
mazharı ve tecelligahı olması sebebiyle 
"mir ' at-ı Hak" gibi isimler verilmiştir. 
Molla Sadra 'nın da söylediği gibi insan- ı 

kamil sayesinde imkan alemi ilahi aleme 
girer, ancak bu yükseliş kulun tabiatındaki 
imkaniyeti tamamen ortadan kaldırmaz. 

İnsan- ı kamil Hak ile halk arasında bir 
köprü vazifesi görür. Gerçek insan-ı ka
mil olan Hz. Peygamber ile onun varisi 
olan insan-ı kamilin bir özelliği de Allah'ın 
ahlakıyla ahiaklanmış olması bakımından 

ahlaki kemale sahip bulunmasıdır. İnsan-ı 
kamil şeriat, tarikat. hakikat ve marifet 
itibariyle tam ve ergin olan kişidir. Kamil 
insanın sözleri doğru . işleri iyi, ahlaki gü
zeldir. marifet sahibidir, yani eşyayı ve on
daki hikmetleri gereği gibi bilir. Esasen 
sülukün amacı da söz konusu dört husu
su kemale erdirmekten ibarettir. İnsan-ı 
kamilin bir başka fonksiyonu da ilahi var
lık için en büyük şahit ve delil olmasıdır. 
Bu delil öteki bütün delillerden daha güç
lüdür; çünkü ilahi isim ve sıfatlar hiçbir 
varlıkta insan-ı kamilde olduğu kadar 
parlak bir şekilde görünmez. O Allah is
minin mazharı, yaratılışın gayesi ve Al
lah ' ın halifesidir. İbnü'l-Arabi'nin takip
çilerinden Abdülkerim ei-Cili birçok ese
rinde bu mertebeyi şerhetmiş, el-İnsd
nü'l-kdmil ve en-Ndmr1sü'l-a<~am adlı 

eserlerini bu konuya ayırmıştır. Tasawufi 
anlamdaki insan - ı kamil ile günlük dilde 
kullanılan "kamil insan, olgun adam" ifa-

deleri arasında bir ilişki bulunmamakta
dır. 
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İNSAN SÜRESİ 
( ..:ıW?' f öJ,_, ) 

Kur'an- ı Kerim'in 
yetmiş altıncı suresi. 

_j 

Adını , insanın yaratılmadan önceki hiç
liğini ifade eden 1. ayetteki " insan" keli
mesinden alır. Ayrıca Dehr, Emşac, Eb
rar ve Hel eta adlarıyla da anılmaktadır. 

Otuz bir ayetten oluşan surenin fasılası 
elif harfidir. Mücahid b. Cebr ve Katade 
b. Diame'nin de içinde bulunduğu alim
lerin çoğunluğuna göre sure Medine'de 
nazil olmuştur (Şevkanl, V, 397) . Buna gö
re Rahman suresinden sonra. Talak sure
sinden önce daksanıncı sure olarak indi
ğine dair rivayetler doğru kabul edilebilir. 
Bir rivayete göre İkrime de 24. ayetin dı
şında surenin Medine'de nazil olduğunu 
belirtmiştir. Tamamının Mekke dönemin
de 30 veya 31 . su re olarak indiğini kabul 
edenlerin yanında (İbn Aş Gr, XXIX, 370) 

1-24. ayetlerin Medeni, diğerlerinin M ek
ki olduğunu ileri sürenler de vardır (ib
nü'l-Cevz1' , Zadü'l-mesfr; VIII, 427). Bu
nunla birlikte üslubu, ayetlerinin nisbe
ten kısa oluşu , en geniş yer verilen konu
nun ahiret nimetleri olması gibi özellikleri 
surenin Mekki olduğu kanaatini güçlen
dirmektediL 

Genel olarak insanın yaratılışının ve ni
metlere mazhar olmasının hikmetini kav
ramaya, Allah ' ı tanıyıp O'nun verdikleri
ne şükretmeye. azabından sakınmaya 
ve ahiretteki değerli nimetleri elde et
menin şartlarını gerçekleştirmeye bir 
çağrı niteliğindeki sure, muhtevası ba
kımından yeniden dirilmenin kesinliğini 
vurgulayan ve ahiret hallerini özetleyen 
bir önceki Kıyame suresinin tamamlayı
cısı gibidir. 

Surenin giriş mqhiyetindeki ilk bölü
münün (ayet 1-3 ) konusu i nsandır. Bura
da insanın anılmaya değer bir şey olma
dığı, çok uzun bir zaman sürecinin ardın
dan katışık bir sperm damlasından yara
tıldığı, yaratılış amacının ise imtihan ol
duğu bildirilmektedir. imtihan bilgi ve 
özgürlüğü gerektirdiği için insan işitme, 
görme gibi bilgi vasıtalarıyla donatılmış
tır. işitme ve görme sıfatları insana nis
bet edilirken bununla genellikle insanın 
duyu vasıtaları yanında akli ve zihni do
nanımları da kastedilmiştir (Fahreddin er
Razi. XXX, 237, 256; Elma lılı , VIII , 5497-

5499) . 3. ayette gerek zihni ve psikolojik 
kabiliyetler sayesinde gerekse vahyin ay
dınlatmasıyla insanın doğru yolu bulma 
imkanına kavuşturulduğu bildirilerek ar-
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tık şükredici veya nankör olmasının ken
disine kaldığı belirtilmiş. bu suretle hem 
insanın sorumluluğu hem de bunun için 
gerekli olan irade özgürlüğü açıklığa ka
vuşturulmuştur. 

ikinci bölümde (ayet 4-21)' iradesini kö
tülük yönünde kullanan inkarcıların ahi
rette karşılaşacakları ceza şekillerinden 
bir kesit verildikten sonra iradelerini iyi
likyönünde kullanan ve bu sebeple "eb
rar" diye nitelenen mürninler için hazır
lanan ahiret nimetleri sıralanmaktadır. 
Burada iyilerin üzerinde durulan nitelik
leri şunlardır : Sözünde durmak. uhrevi 
sorumluluk şuuru, muhtaçları doyurmak 
ve onlardan maddi ve manevi bir karşılık 
beklemeden yaptıklarını sırf Allah rızası 
için yapmak(ayet 7-10). Bu ayetler. İs
lam'da ahlaki emirlerin şartsız olduğunu 
göstermesi bakımından önemlidir. Bu
nunla birlikte surede Allah'ın erdemli 
insanları ahiretin şerrinden koruyacağı. 
mutlu ve sevinçli bir akıbetle karşılaştı
racağı belirtilmekte ve uhrevi nimetler
den örnekler verilmekte, bu bölüm ün son 
ayetinde, "İşte bu nimetler sizin ödülle
rinizdir ve artık yaptığınız işler karşılığını 
bulmuştur" denilmektedir. 9. ayet, ahlak 
felsefesindeki deyimiyle kategorik buy
ruğa 22. ayet ise erdemli insanın mutla
ka ahirette hak ettiği mutluluğa erişe
ceğine işaret etmektedir. 

Hz. Peygamber'e hitap eden 23-24. 
ayetler onun metanetini güçlendirmeyi, 
peygamber olarak dini duyarlılığını geliş-

Muhakkak hattıyla yazılmış Insan sOresinin ilk ayetleri 
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tirmeyi amaçlamaktadır. 27. ayet. akı
betierini düşünmeden kendilerini aşırı 
dünya tutkularına kaptıranları eleştir
mekte. sure bütün bu açıklamaların bir 
uyarı olduğunu, isteyenin Allah'a giden 
yolu bulabileceğini , Allah ' ın dilediğine 

rahmetiyle muamele edeceğini, zalimler 
için de şiddetli bir azap hazırladığını bil
diren açıklamalarla sona ermektedir. Bir 
hadiste Hz. Peygamber'in. zaman zaman 
cuma günleri sabah namazlarında Secde 
ve İnsan surelerini (Buhari, "Cum'a", ı O; 
Müslim, "Cum'a", 64, 65). diğer bir hadis
te de bir rek'atta Kıyame ve İnsan sure
lerini (Ebu DavGd , "Ramazan", 9) okudu
ğu rivayet edilmektedir. Bazı tefsirlerde, 
"Kim Hel eta suresini okursa Allah onu 
cennet ve ipek elbiselerle ödüllendirir" 
(Zemahşe ri, lV, 172) şeklinde rivayet edi
len hadisin sahih olmadığı anlaşılmakta
dır(Muhammedet-Trablusi, l , 1030). 
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ei-İNSANÜ'I-KAMİL 
( J.oı.s::ıı uw~ı) 

Abdülkenın el-Cili'nin 
(ö. 832/1428) 

eseri. 
_j 

Tam adı el-İnsanü'l-kamil t1 ma'rife
ti'l-eval;]ir ve'l-eva'il olan eser, tasawuf
ta varlık hakikatlerinin tamamının karşı
lığı olarak kullanılan "insan-ı kamil" konu
sunu ele almıştır. Müellif ilk defa kitabı 
kaleme almaya başladığında konunun ta
sawufı anlamda tahkik ehli olmayı gerek-

tirdiğini düşünmüş. kendini buna yetkili 
görmediğinden yazdıklarını imha etmiş, 
bir süre geçip bazı halleri yaşadıktan son
ra konuya tekrar dönmüştür. Eseri "keşf-i 
sahih"ine dayanarak kaleme aldığını söy
leyen müellif, yazdıklarını Kur'an-ı Kerim 
ve hadislerle teyit ettiğini ve açıkladığı 
sırların hiçbir kitapta bulunmadığını be
lirtir. cm. okuyucunun eserde aniayama
dığı bazı yerlerin bulunabileceğini. bun
ların onun anlama seviyesinden kaynak
landığını, bu konuların hakikatini idrak 
etmek için kendisinde "fetih" hasıl olun
eaya veya anlamadığı hususların delilini 
Kur'an ve hadiste buluncayakadar anla
dığımana ile amel etmemesini, ancak in
karda da bulunmamasını tavsiye eder ve, 
"Bizim ilmimizden bir şeyi inkar eden kim
se inkarı devam ettikçe ilmimizi kavra
maktan mahrum olur" der. Bu uyarıdan 
sonra Kur'an ve hadise dayanmayan bil
ginin sapıklık olduğunu özellikle vurgu
lar. 

Altmış üç bölüme ayrılan eserde mu
kaddimeden sonra Allah'ın zatına. isim
lerine ve sıfatiarına dair ilk üç bölüm ün 
ardından uluhiyyet, ahadiyyet. vahidiyyet 
mertebeleri (4-6. bölümler) ; rahmaniyyet. 
rububiyyet sıfatlarıyla tenzih ve teşbih 
konusu (7-ll . bölümler); ef'al . esma ve 
zat tecellileri, zat tecellisine sadece in
san-ı kilmilin mazhar olduğu ( 12-15. bö
lümler); hayat. ilim. irade, kudret, kelam, 
semi', basar, celal, cemal, kemal sıfatları 
( 16-25. bölümler); bu sıfatıarın tam olarak 
insan-ı kamilde tecelli ettiği anlatılmıştır. 
Diğer bölümlerde hüviyet, ezel, ebed, sal
salatü'l-ceres. ümmü'l-kitab (25-33. bö
lümler) gibi kavramlarla Kur'an, Furkan, 
Tevrat. Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim'le 
ilgili fatihatü'l-kitab, tur. kitab-ı mestur 
gibi kavramların (34-41. bölümler); ref
ref-i a'la. arş. kürsi, kalem-i a'la, levh-i 
mahflız , sidretü'l-münteha. ruhu 'l-ku
düs. ruh, kalp, akıl, vehim, himmet, fikir, 
hayal, suret-i Muhammediyye ve nefis te
rimlerinin ( 42-59. bölümler) tasawufı yo
rum ları yapılmıştır. Altmışınci bölüm in
san-ı kamil konusuna ayrılmıştır. Müellif 
bu bölüm ün eserin özü. diğer bölümlerin 
de bunun şerhi olduğunu söyler. Ona gö
re gerçek anlamda insan-ı kamil Hz. Mu
hammed' dir, diğer bütün insan-ı kamil
ler onun vekili dir. Eserin son üç bölümün
de kıyamet alametleri, ölüm ve berzah, 
yedi gök ve yer, diğer dinlerdeki ibadet
ler ve Allah'a ibadetin sırları üzerinde du
rulmuştur. 

Eserin, saliki Allah'a götüren bir rehber 
olmasını arzu ettiğini belirten müellif ba-


