KEMAHLI iBRAHiM HAKKI
Tuhfetü'r-Reşô.d ii fezô.ili'l-cihô.d. Kanal
seferi sırasındaki yolculuğunu anlattığı on
bir sayfalık bir risaledir. "Cennetü'l-mücahidln" adlı Arapça ve Türkçe iki kısım
dan ibaret risalenin üzerinde basım tarihi
ve yeri bulunmamakta. h urufat şeklin
den Şam veya Halep'te basılmış olabileceği tahmin edilmektedir (Birinci, sy. ll O
119961. s. 7) . 5. Pend-i Pesendide der
Fezô.'il-i RCı ze (İstanbul1326) . Farsça
manzum bir risaledir.
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NiHAT AZAMAT

KEMAL
( JLo.s:lf)

L

Zat, vücud ve sıfat bakımından
yetkin olma halini ifade eden
bir tasavvuf terimi_·

Sözlükte kemal "bir şeyin bütün parçalarının tam, yeterli ve yerli yerinde olması " anlamına gelir ( Kamus tercümesi, IV,
75). Kur'an'da kemal kelimesinin türevIeri (ei-Bakara 2/185. 196, 233; el-Maide 5/
3) Allah'a ve insana izafe edilmemiştir.
Hadislerde ise kamil ve daha kamil iman
sahibi müslümanlardan bahsedilmiş (Buhar!, "İman", ı; EbO DavOd. "Sünnet". 14ı 5, "Cihad", 5; Tirmizi, "Iman", 6, "~ıya
met" , 60) ve pek çok erkeğin kemale erdiği halde kadınlardan ancak Meryem ile
Asiye'nin kemale erdiği belirtilmiştir (Buhar!, "Enbiya'". 32, 46; Müslim. "Feza'ilü 'ş-şaJ:ıabe ", 79; ibn Mace, "Etl.me". 14;
Tirmizi. "EÇ'ime", 3 ı). Hadislerde kemal
daha çok "bir sürenin, sayılabilir ve ölçülebilir bir şeyin tam olması" manasın
da geçmektedir (Wensinck, el-Mu'cem,
"km!" md.).
Zahidler ve ilk sütiter kemal ve kamil
kelimelerini "tam ve eksiksiz olma" anlamında kullanmakta birlikte bunlara tasawufi ve ahlaki erdem anlamı yüklemem işlerdir. Kemal ve kamil, özellikle Gazz~lll'den sonra önemli kavramları ifade
eden tasawuf terimleri haline gelmiştir.
Gazzall'ye göre "kusursuz ve noksansız ol-
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mak" manasındaki hakiki ve mutlak kemal Allah'a hastır. Kemal ilahi bir sıfat
tır; adalet ve ilim sıfatları gibi kemal sıfa
tına da sahip olunması arzu edilir. Diğer
insanlardan daha olgun ve yetkin bir durumda olmayı her insan ister. Allah zat ve
varlık olarak mutlak kemal sahibidir; ilim
ve kudret sıfatları itibariyle de kamildir.
Hakiki kemal O'na hastır. İnsan için gerçek kemal Allah'ın zatı , sıfatları ve fiilieri
hakkında marifet sahibi olmaktır. Faili ve
yaratıcıyı bilen O'nun fiilierini ve yaratık
larını da bileceğinden marifet Allah hakkındaki bilgileri de içerir. Ancak Allah'ın
bildikleri sonsuz olduğundan ne kadar
çok şey bilirse bilsin insanın bu konudaki
ilmi sınırlıdır. Bundan dolayı insan bilgi
açısından izafi bir kemale maliktir. Fakat
tabiatındaki kemal özlemi ve aşkı onu
durmadan bu yolda ilerlemeye sevkeder.
İnsan "h ür olma" anlamında bir kemal elde etme imkanına da sahiptir. Bu da nefsine ve onun arzularına hakim olmasın
dan ibarettir. İnsan nefsinin etkisinden
kurtulduğu oranda hürriyetine kavuşur.
Kudret alanında insan için herhangi bir
kemal söz konusu değildir. Mala ve mevkiye güvenen insanın kendisinde bir kemalin bulunduğunu zannetmesi bir kuruntudan ibarettir. Kalıcı ve sürekli olan
bilgi ve hürriyetle ilgili kemaldir. "Kalıcı
güzel işler" (el-Kehf 18/46; Meryem 19/76)
ifadesiyle buna işaret edilmiştir (Gazzall,
III. 274-279).
Muhyiddin İbnü'I-Arabl'ye göre de
mutlak kemal Hak Teala'ya mahsustur.
O hem zat hem de sıfat ve fiilieri itibariyle kamildir. Ancak İbnü'I-Arabl bu iki kemali birbirinden ayırarak ilkine zat! kemal, ikincisine esrnal kemal adını verir.
Zat! kemal Allah'ın zatında zatı ile ve zatı
için tecelli ve zuhur etmesidir. Mutlak anlamda ganl oluşunun gereği budur. Esmal kemal ise Hakk'ın kendisine tecelli
edip zatını dış alemde temaşa etmesidir.
Bu da çoğu birde görmek gibidir.
İbnü'I-Arabl, dini ve ahlaki anlamdaki
kemalden çok varlık ve bilgiyle ilgili kemal üzerinde durur. Hak Teaiii tam ve
kamil bir varlıktır. Bunda bir fazlalık ve
noksanlık söz konusu olmaz. Allah'ın sıfat
ve isimleri de kamil olmakla beraber bu
bakımdan zat gibi değildir. Ka inat Allah 'ın
sıfat ve isimlerinin tecellisi olduğundan
bir bütün olarak güzel ve kamildir. Ancak
kainatta ve insandaki kemal eksik bir kemal dir. Bu eksiklik onun kamil olmasına
engel değildir. hatta kamil olmasının bir
gereğidir. Alemdeki kemal fazlalığı ve
noksanlığı kabul ettiğinden mutlak değil

nisbi ve izafi bir kemaldir. Allah, peygamberlerden daha çok ilim sahibi olmaları
için dua etmelerini istediğinden (Taha
20/114) onlarınkemalide ziyadeyi kabule
açık izafi bir kemaldir. Zat! kemal Hakk'a
mahsustur. fakat esrnal kemalden insanlar da kabiliyetleri nisbetinde nasip alırlar
( el-Füta/:ıiit. 1, 854; II, 715; Fuşüş, 1, 79).
Bir şey zat itibariyle tam ve eksiksiz ise
buna ilk kemal, sıfatları itibariyle tam ise
buna da ikinci kemal denir. ilkinde zat kemale, ikincisinde kemal zata bağlıdır. İb
nü'I-Arabl'ye göre tecelli insanla kemale
ermiş. insanınkemalide Allah'ın halifesi
olmasıyla noktalanmıştır.

İbnü'I-Arabl'den sonraki dönemde yetişen

sQfiler. kemalin metafizik boyutunu .
daima göz önünde bulundurmakla beraber ahlaki yönü üzerinde de durmuşlar
dır. Onlara göre insanın Allah'ın halifesi
olması demek onun ahlakıyla ahlaklanması ve sıfatlarıyla muttasıf olması demektir. Bu hususu gerçekleştiren insan - ı
kamildir. Kamil insanın en güzel örneği
ise Hz. Muhammed' dir. Veliler de Kur'an
ahlakını ve insani faziletleri gerçekleştir
dikleri, Hz. Peygamber'in üstün niteliklerine varis oldukları nisbette kamil insan
olurlar (Abd ülke rtın el-ct!T, II, 59).
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Kütüb-i Sitte ravilerine dair eseri.
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Tam adı el-Kemal ii esmô.'i (ma'rifeti)'r-ricô.l olup Kütüb-i Sitte'de adı geçen ravilerin hemen hepsini ihtiva eden
ilk çalışmadır. Cemmam. önce Resul-i Ekrem'in hayatını ibn Hişam'ın es-Sire'sin-

