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sîr, s. 123; Ahmed Muhammed Þâkir, s.
125). Vicâde ile elde edilen hadislerin “ah-
berenâ” ve “haddesenâ” gibi lafýzlarla ri-
vayet edilmesi hadis âlimleri tarafýndan
câiz görülmemiþtir. Bu hadisleri semâ in-
tibaý verecek biçimde “an” veya “kale fü-
lân” gibi ifadelerle nakletmek ise tedlîs ka-
bul edilip eleþtirilmiþtir (Kadî Ýyâz, s. 117;
Ýbnü’s-Salâh, s. 179; bu þekilde hadis ri-
vayet ettikleri öne sürülen bazý kiþiler için
bk. Sehâvî, II, 154-155). Vicâdenin câiz sa-
yýlan rivayet üslûbu, yazýnýn sahibine aidi-
yetinden emin olunduðu durumlarda “ve-
cedtü / kara’tü bi-hatti fülân”, “vecedtü
fî kitâbi fülânin bi-hattihî” gibi rivayet la-
fýzlarýnýn, yazýnýn sahibine aidiyetinin þüp-
heli olduðu durumlarda ise “beleðanî / ve-
cedtü an fülân”, “kara’tü fî kitâbin kýle in-
nehû bi-hattihî” vb. ifadelerin kullanýlma-
sýdýr (bk. BELÂÐ). Vicâde ile aktarýlan ha-
disler aslýnda münkatý‘ kategorisinde yer
almakla birlikte hattýn müellife aidiyetin-
den þüphe edilmediði durumlarda bir ne-
vi ittisal özelliði kazandýðý da söylenmiþtir
(Ýbnü’s-Salâh, s. 178). Yine hatta güvenil-
mesi durumunda vicâdenin gerçekte vicâ-
deye benzeyen, ancak þeyhin iznini ihtiva
etmesi bakýmýndan ondan ayrýlan icâzet-
ten aþaðý kalmayacaðý da belirtilmiþtir (Ah-
med Muhammed Þâkir, s. 126).

Aralarýnda fark olmakla birlikte saha-
fîlik meselesinin de vicâdeyle ilgisi vardýr.
Kiþinin, hadisleri muteber tahammül yol-
larýyla öðrenip rivayet etmek yerine yazýlý
metinlerden alýp aktarmayý alýþkanlýk ha-
line getirmesi hadis ilminde kusur sayýl-
mýþ, bu þekilde davrananlarý cerhetmek
maksadýyla “sahafî” tabiri kullanýlmýþtýr
(bk. MUSAHHAF). Bir kitaptan onun müel-
lifine ulaþan bir isnad kullanmaksýzýn doð-
rudan hadis naklederken eldeki nüsha si-
ka bir râvi tarafýndan güvenilir bir nüshay-
la mukabele edilmemiþse ve hadisi nak-
leden kiþi metindeki tahrifatý ve eksiklik-
leri farkedebilecek vasýfta deðilse “kale
fülânün kezâ” gibi ibarelerin kullanýlma-
sý uygun görülmemiþtir (Ýbnü’s-Salâh, s.
179-180).

Vicâde yoluyla elde edilen hadislerin ri-
vayet edilmesi hususu ile o hadislerin ge-
reðince amel edilmesi hususu birbirinden
ayrý þekilde deðerlendirilmiþtir. Bu tür ha-
dislerin rivayeti konusunda muhaddisler
sýký þartlar ileri sürmekle birlikte özellikle
Þâfiî mezhebine mensup fukaha arasýn-
da güvenilir metinlerden vicâde ile akta-
rýlan hadislerle amel edilebileceðini söyle-
yen, hatta amel edilmesinin vâcip oldu-
ðunu ileri süren fakihler vardýr (Ýmâmü’l-

Haremeyn el-Cüveynî, I, 648). Rivayet þart-
larýnýn ilk dönemlere göre çok deðiþtiði VII
(XIII) ve VIII. (XIV.) yüzyýllar gibi geç devir-
lerde ise bu hadislerle amel etmekten
baþka çýkar yol kalmadýðý görüþü benim-
senmiþtir (Ýbnü’s-Salâh, s. 180-181; Neve-
vî, s. 66).
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Sözlükte “bulmak, zenginleþmek, sev-
mek, üzülmek, öfkelenmek” anlamlarýn-
daki vecd kökünden masdar olan vicdân ve
ayný kökten vücdân, cide gibi kelimeler
“bolluk, rahatlýk, zenginlik”, vecd ise “üzün-
tü”, ayrýca “sevgi” mânasýna gelir (Râgýb
el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “vcd” md; Lisâ-
nü’l-£Arab, “vcd” md). Terim olarak vic-
dan insanýn içinde bulunan ahlâkî otorite,
ahlâkî deðerler ve eylemler hakkýnda hü-
küm verme ve yargýlama yeteneðini ifade
eder. Yine ayný kökten vâcid (zengin) ha-
dislerde esmâ-i hüsnâ arasýnda zikredilir
(Tirmizî, “Da.avât”, 82; Ýbn Mâce, “Du.â,”,
10). Klasik Ýslâm mantýðýnda iç duyularla
kavranan açýk önermeler için vicdâniyyât
terimi kullanýlýr (et-Ta£rîfât, “Vicdâniyyât”
md.; Ahmed Cevdet Paþa, s. 120; Cemîl
Salîbâ, II, 557); son dönem ahlâk literatü-
ründe vicdan kelimesinin benimsenmesi
muhtemelen bu kullanýmdan ileri gelmiþ-
tir. Osmanlýlar’ýn son dönemiyle Cumhu-
riyet döneminde Batý ahlâk felsefesine
dair eserlerin Türkçe’ye çevrilmesi sürecin-
de Fransýzca’da ahlâkî þuuru ifade eden
“conscience morale” tamlamasýnýn vicdan
kelimesiyle karþýlandýðý görülmektedir. Ni-
tekim Ýsmail Fenni (Ertuðrul) Lugatçe-i
Felsefe’de (s. 125) “conscience morale”
için “hiss-i bâtýn, vicdan, hayrý þerden tem-
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Hadis alma yollarýndan biri.
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Sözlükte “bulmak” anlamýna gelen vi-
câde kelimesi hadis terimi olarak “bir râ-
vinin bizzat ulaþamadýðý yahut ulaþmýþ ol-
sa da kendisinden hadis semâ etmediði,
ayrýca icâzet vb. yetkiler de almadýðý bir
hocanýn hattýyla yazýlmýþ hadislerin kayde-
dildiði metinleri bulmasý veya bunlarý sa-
týn alma gibi yollarla elde etmesi” demek-
tir. Râvinin, kendisinden hadis semâ ettiði
bir hocaya ait olup ondan bizzat duyma-
dýðý hadislerin bulunduðu metinlere ulaþ-
masý da vicâde kapsamýna girer. Vicâde-
nin ilk örnekleri sahâbe devrine kadar gi-
der. Abdullah b. Ömer, Hz. Ömer’den iþit-
mediði halde onun kýlýcýnýn kabzasýnda bul-
duðu zekâtla ilgili bir metni vicâde yoluyla
rivayet etmiþ (Hatîb el-Baðdâdî, s. 353-
354), ayný metni daha sonralarý Ýmam Mâ-
lik de vicâde yoluyla aktarmýþtýr (el-Muva¹-
¹aß, “Zekât”, 23). Tâbiînden Hasan-ý Basrî,
Sâbit el-Bünânî, Katâde b. Diâme ve Mu-
tarrif b. Abdullah gibi isimler de vicâde yo-
luyla hadis rivayet etmiþlerdir (Hatîb el-
Baðdâdî, s. 354).

Vicâdenin çokça görüldüðü yerlerden bi-
ri aile isnadlarýdýr. Bazý âlimlere göre “Amr
b. Þuayb an ebîhi an ceddihî” þeklindeki is-
nadla gelen hadislerin çoðu, Abdullah b.
Amr b. Âs’a ait metinlerin torununun oð-
lu Amr b. Þuayb tarafýndan vicâde yoluy-
la naklinden ibarettir (a.g.e., a.y.; Ýbn Ha-
cer, VIII, 49). En meþhur vicâde örnekleri
ise Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inde
mevcuttur. Müellifin oðlu Abdullah, baba-
sýna ait metinlerde bulduðu 110 hadisi el-
Müsned’in çeþitli yerlerinde vicâde tari-
kiyle rivayet etmiþtir. Bunlarýn bazýlarý Ah-
med b. Hanbel’den baþka yollarla da gel-
mekle birlikte otuz üçünün vicâde dýþýn-
da tariki bulunmamaktadýr (Âmir Hasan
Sabrî, s. 19). Müslim’in el-Câmi£u’½-½a-
¼î¼’inde vicâde usulüyle aktarýldýklarý ge-
rekçesiyle eleþtirilen hadisler mutlak vicâ-
de örnekleri olmayýp Müslim’in, hocasý Ebû
Bekir Ýbn Ebû Þeybe’nin kendi hocasý Ebû
Üsâme’den dinlediði hadisleri yazdýðý me-
tinleri sonradan bulup rivayet etmesi þek-
linde gerçekleþmiþtir. Bu hadislerin mut-
tasýl tarikleri de vardýr (Süyûtî, II, 58-59).

Vicâde hadis tahammül yollarý içinde son
sýrada yer alýr. Hatta bazý muhaddisler
onu, bir rivayet vasýtasýndan ziyade “met-
nin buluntu olduðunun ifade edilmesi” þek-
linde deðerlendirmiþtir (Ebü’l-Fidâ Ýbn Ke-
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sinde kendini denetleme ve buna göre
ödül veya ceza verme yetkisine sahiptir
(el-Enbiyâ 21/64; en-Neml 27/14). Nefsin
iyilik ve kötülükleri ayýrt edebilecek þekil-
de yaratýldýðýný, nefsini arýndýranýn ebedî
kurtuluþa ereceðini, onu kirletenin ise zi-
yana uðrayacaðýný ifade eden âyetlerdeki
(eþ-Þems 91/7-10) nefis kelimesi de vicda-
ný hatýrlatmaktadýr. Nefisle ilgili âyetleri
yorumlayan müfessirler insanda iyiyi kö-
tüden ayýrt eden bu yeteneði dinî sorum-
luluk için þart olarak görmüþler, bu fýtrî
özelliðin tabiatýnda fayda ve haz veren þey-
lere yaklaþma, zarar ve acý veren þeyler-
den uzaklaþma eðiliminin bulunduðunu
söylemiþlerdir (meselâ bk. Mâtürîdî, V, 464-
465; Elmalýlý, VIII, 5857-5859). Kur’ân-ý Ke-
rîm’de yine sýkça geçen kalp kelimesi bazý
âyetlerde vicdan anlamýna da gelmekte-
dir. Buna göre iyi ve kötü eðilimlerin mü-
cadele alaný olan kalp, imana ve ahlâkî se-
lâmete ulaþma yolunda her türlü kötü
duygudan uzak tutulmalýdýr (el-Mâide 5/
41; el-Ahzâb 33/53). Âhirette kurtuluþa
erebilmek için Allah’ýn huzuruna temiz
bir kalple varma gereðini bildiren âyette-
ki “kalb-i selîm” terkibi de (eþ-Þuarâ 26/
89) her türlü sorumluluðun yerine getiril-
mesinin huzurunu taþýyan vicdaný nitele-
mektedir. Ayný zamanda insanýn davranýþ-
larýný denetleyen kalbin bu iþlevini yerine
getirip getirmemesine göre nitelik kaza-
nacaðýný bildiren birçok âyet vardýr. Buna
göre kötülüðü tercih edip yoldan sapanla-
rýn kalpleri müherlenmekte (el-Bakara 2/
7; el-A‘râf 7/101; Muhammed 47/16), ka-
týlaþmakta (el-Mâide 5/13; el-En‘âm 6/43),
perdelenmekte (el-En‘âm 6/25) ve sonuç-
ta gerçeði algýlayamaz duruma gelmek-
tedir (el-A‘râf 7/179; et-Tevbe 9/87, 93).
Hz. Peygamber’in çevresindeki insanlara
nâzik ve yumuþak davranmasýnýn önemi-
ni vurgulayan âyetteki “galîzu’l-kalb” (ka-
tý kalpli) ifadesini (Âl-i Ýmrân 3/159) Türk-
çe’de “acýmasýz, vicdansýz” þeklinde kar-
þýlamak mümkündür. Ýradelerini iyilik yo-
lunda kullananlarýn kalpleri sekînet, se-
bat, iç tatmin, gönül huzuru gibi mânevî
hazlarla ödüllendirilmektedir (el-Bakara
2/260; Âl-i Ýmrân 3/126; el-Mâide 5/113).
Ýnsanýn hakký benimsemeye yatkýn olan
tabiatýný belirten “fýtrat” kelimesi en saf
haliyle vicdaný da içine alan bir içerik taþý-
maktadýr (er-Rûm 30/30).

Hadislerde vicdan kavramýna daha çok
kalp kelimesi etrafýnda temas edilir. Ah-
lâkî yeteneklerin merkezi sayýlan kalp (Bu-
hârî, “Îmân”, 39; Ýbn Mâce, “Fiten”, 14) te-
miz yaratýlmakla birlikte günahlarla kirle-

tilebilir (Müslim, “Îmân”, 231; Müsned, V,
386, 405). Güzel iþlerin kalbe huzur verdi-
ðini, kötü davranýþlarýn onu rahatsýz et-
tiðini bildiren hadisler (Müsned, IV, 182,
227, 228; Müslim, “Birr”, 14-15) insanýn
fýtraten temiz bir vicdana sahip olduðu-
na iþaret eder. Abdullah b. Ömer, “Kul
kalbini rahatsýz eden fiilleri terketmedik-
çe takvânýn hakikatine eremez” sözüyle
(Buhârî, “Îmân”, 1) dindarlýkla vicdan hu-
zuru arasýndaki iliþkiyi vurgulamýþtýr. Töv-
beyi kýsaca “piþmanlýk ve af dileme” þek-
linde tanýmlayan hadis (Müsned, VI, 264;
ayrýca bk. Ýbn Mâce, “Zühd”, 30; Müsned,
I, 376, 423, 433) vicdanî yargýlamanýn din-
deki önemini belirtir. Yine bir hadiste kal-
bin ahlâkî tesirinin beden hareketlerini
yönlendirdiði (Müslim, “Müsâkat”, 107),
bu sebeple Allah’ýn insan varlýðýnda en çok
itibar ettiði unsurun kalp olduðu bildiril-
miþtir (Müsned, II, 285; Müslim, “Birr”,
32; Ýbn Mâce, “Zühd”, 9). Diðer bir hadise
göre iyilik yapan kiþinin sevinç, kötülük ya-
panýn üzüntü duymasý onun inancýnýn bir
göstergesidir (Müsned, I, 398; V, 251-252;
Tirmizî, “Tefsîrü’l-Kur,ân”, 2/35).

Klasik Ýslâmî literatürde de vicdan kav-
ramý karþýlýðýnda genellikle nefis ve kalp
kelimeleri kullanýlmýþtýr. Tasavvufa göre
kalp dinî ve ahlâkî faziletlerin kaynaðýdýr.
Bazý konularda aklýn sýnýrlarýný aþan dinî
hakikatlerle ilâhî sýrlar hakkýnda doðru
bilgi edinmenin en güvenilir yolu kalbi gü-
nah kirinden, cehalet, taklit ve taassuptan
arýndýrmaktýr; bu da tasavvufta vicdanî
arýnmanýn önemini gösterir. Kalp çeþitli
yollarla temizlendiðinde insaný ahlâkî dav-
ranýþlara yönelttiði gibi onun mânevî âle-
mi ve gerçeklerini idrak etmesini de sað-
lar (Muhâsibî, s. 87-90; Ebû Tâlib el-Mekkî,
I, 113-126). Kelâm âlimleri de insan kalbin-
de “havâtýr” adý verilen iç uyarýcýlarýn bu-
lunduðunu belirterek bunlarý rahmânî ve
þeytanî diye ikiye ayýrmýþlar; rahmânî ha-
vâtýrý bir iþi yapmaya veya ondan sakýnma-
ya sevkeden, ayrýca Allah’a itaate çaðýran,
vicdana benzer mânevî bir yapý olarak de-
ðerlendirmiþlerdir (Abdülkahir el-Baðdâ-
dî, s. 26-28; Ýbn Fûrek, s. 31). Ýslâm felse-
fesi geleneðinde, Meþþâî anlayýþa uygun
biçimde insanî nefsin (nefs-i nâtýka) iki ye-
teneðinden biri olan amelî aklýn beden-
de gerçekleþen bütün hareketlerin ilkesini
oluþturduðu, bu yeteneðin nefsin nazarî
akýl denilen diðer yeteneðiyle irtibat ku-
rarak ahlâkî hükümler verdiði, bu hüküm-
lerin ilkelerini nazarî akýldan aldýðý, bu sa-
yede insanýn hayýr-þer, fazilet-rezîlet gibi
deðerler arasýndaki farký kavradýðý belir-

yiz etme kuvveti, vazîfe-i hissî, þer iþlemek-
ten hâsýl olan ýstýrap ve hayýr iþlemekten
husule gelen sürur” þeklinde zengin bir ta-
ným yapmýþtýr. Abdülhalim Memduh’un
Tasvîr-i Vicdân (Ýstanbul 1301), Meh-
med Cemal’in Vicdan Azaplarý (Ýstan-
bul 1308), Ali Naîmâ’nýn Ta‘lîm-i Vicdân
(Ýstanbul 1325) adlý kitaplarýyla Ali Fuad’ýn
Tolstoy’dan çevirdiði Vicdan (Ýstanbul
1343) gibi eser baþlýklarýnda da bunu gör-
mek mümkündür. Sâlih Zeki’nin Alexis
Bertrand’dan tercüme ettiði Felsefe-i Ah-
lâkýyye adlý kitabýn (Ýstanbul 1333) bir bö-
lümü (s. 32-47) “Vicdan ve Ýhtisâs-ý Ahlâ-
kî”, Ferit Kam’ýn Emile Boirac’tan çevirdi-
ði Mebâdi-i Felsefeden Ýlm-i Ahlâk’ýn
(Ankara 1339-1341) bir bölümü de (s. 17-
36) “Vicdân-ý Ahlâkî” baþlýðýný taþýr. Leon
Marillie’nin vicdan özgürlüðüyle ilgili bir
kitabý Türkçe’ye Hürriyyet-i Vicdân (trc.
Hüseyin Cahit [Yalçýn], Ýstanbul 1324),
Arapça’ya ¥urriyyetü’l-vicdân (trc. Ebû
Samîm Azîz Sâmî, Baðdat, ts.) adýyla çev-
rilmiþtir. Modern Arapça’da ise bazan vic-
dan, çoðunlukla da zamîr (insanýn içinde
sakladýðý þey, sýr) kelimesi kullanýlmakta-
dýr. Muhammed ez-Zâyid ve arkadaþlarý-
nýn hazýrladýðý el-Mevsû£atü’l-felsefiyye
el-£Arabiyye’de (Beyrut 1986) ilgili mad-
de “Zamîr” baþlýðýný taþýr (s. 542-551). Yi-
ne Fuâd Þâhin’in R. Doron ve F. Parot’dan
tercüme ettiði Mevsû£atü £ilmi’n-nefs’-
te (Beyrut 1997) “Conscience” maddesi
“Va‘y (þuur), Zamîr” (I, 244-247), “consci-
ence morale” ise “zamîr ahlâkî” (I, 247-
248) þeklinde karþýlanmýþtýr.

Kur’ân-ý Kerîm’de vicdan kelimesi geç-
memekle birlikte birçok âyette insanda
bulunan ve onun iradî fiillerini ahlâk ölçü-
lerine göre denetleyen, iyilik yapmaktan
sevinç, kötülük yapmaktan ýstýrap duyan
bir ahlâkî melekeden söz edildiði, tövbe-
nin de böyle bir vicdanî hesaplaþmanýn
ürünü sayýldýðý görülür (meselâ bk. en-Ni-
sâ 4/17-18; el-Mâide 5/38-39; en-Nahl 16/
119). Kur’an’da insanýn psikolojik yapýsýy-
la ilgili olarak en çok geçen kelimelerden
nefis, vicdanýn tesirini de içine alan geniþ
bir anlama sahiptir. Ýnsanýn kiþiliðini ve
benliðini meydana getiren, bütün yete-
neklerinin merkezi olan ve çeþitli merte-
belerden teþekkül eden nefsin benmer-
kezci ve hazcý durumuna “nefs-i emmâ-
re” (Yûsuf 12/53), kendini sorgulama ve
deðerlendirme boyutuna “nefs-i levvâme”
(el-Kýyâme 75/2), dinî ve ahlâkî deðerlerle
tam uyumlu en üst basamaðýna da “nefs-i
mutmainne” (el-Fecr 89/27-28) denmiþtir.
Kur’an’a göre nefis, vicdanî boyutu saye-
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yaptýrým uygulamak suretiyle insanýn ah-
lâkî geliþimini saðlayan mânevî güçtür.

Modern Ýslâmî literatürde ahlâk ve din
psikolojisiyle ilgili çalýþmalarda vicdan Al-
lah tarafýndan kiþinin içine yerleþtirilen,
iyiyi kötüden ayýrt etmeyi saðlayan bir güç
olarak düþünülmüþtür. Doðuþtan gelen bu
ahlâkî yetenek, iyi bir eðitimle düþünme
kabiliyetinin geliþmesine ve dinî duyarlýlý-
ðýn güçlenmesine paralel biçimde niyet ve
eylemler üzerinden etkili olur, bireyin iç
dünyasýnda sorgulayýcý ve yargýlayýcý bir
güç halini alýr. Nitekim fýtratý bozulmamýþ
her insan iyi davranýþlarýndan dolayý mut-
luluk ve huzur, kötü davranýþlarýndan do-
layý üzüntü, suçluluk ve piþmanlýk duyar.
Sonuçta vicdan kiþinin davranýþlarýnda tu-
tarlý olmasýný, kendi kendini denetlemesi-
ni saðlayan bir otoriteye dönüþür. “Müf-
tüler sana fetva verseler de sen yine kalbi-
ne danýþ” hadisi de (Müsned, IV, 194, 224;
Dârimî, “Büyû.”, 3) doðru inançlarla des-
teklenen bu düzeydeki vicdanýn deðerini
ve güvenilirliðini gösterir (Bilmen, s. 50-51;
Çaðrýcý, s. 139-141; Güngör, s. 59).

Vicdan, özellikle son dönemlerde insan
haklarý ve demokrasi baðlamýnda üzerin-
de en çok durulan kavramlardan biri ol-
muþtur. Vicdan daha çok din ve vicdan
hürriyeti, fikir ve ifade hürriyeti gibi inanç
ve düþünceyle ilgili kavramlarla birlikte söz
konusu edilmektedir. Ýnsanýn aklý ve özgür
vicdanýyla insan olduðu ilkesinden hare-
ketle bu alanlardaki hürriyetler fert için
düþünülebilecek haklarýn en deðerlisi ve
en doðalý, insan hayatýnýn ve yetkinliðinin
baþta gelen þartý sayýlmakta, dolayýsýyla
diðerleriyle birlikte vicdan hürriyeti de in-
sanlýðýn uzun tarihî geçmiþinde ulaþtýðý en
önemli kazaným diye görülmektedir. Bu
geliþmelerin etkisiyle genelde Ýslâm dini
ve kültüründe, özellikle Osmanlý uygula-
masýnda din ve vicdan hürriyetinin varlýðý
ve kapsamýyla ilgili geniþ bir çalýþma alaný
ortaya çýkmýþtýr (Baþgil, s. 58-68; Hamel,
tür.yer.; Osmanlý Devletinde Din ve Vicdan
Hürriyeti, tür.yer.; DÝA, XXII, 323-330).
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Azerbaycanlý din âlimi ve þair.˜ ™

Azerbaycan’ýn Þamhor (Þemkir) kentin-
de doðdu. Adý Veli, mahlasý “Heste Vidâ-
dî”, babasýnýn adý Mehmed’dir. Hayatýyla
ilgili mâlûmatýn çoðu halk arasýndan der-
lemelere, yazýya intikal eden söylentilere
ve þiirlerinden elde edilen bilgilere daya-
nýr. Çocukluk yaþlarýndan itibaren medre-
se eðitimi gördü. 1725’te bölgedeki siyasî
karýþýklýklar sýrasýnda babasýnýn eþkýyalar
tarafýndan öldürülmesi üzerine annesiyle
birlikte Kazak’ýn Þýhlý köyüne yerleþti. Bir

tilir. Müslüman düþünürlere göre insanî
nefsin bilme ve yapmayla ilgili yetenek-
leri arasýndaki bu baðlantý arttýkça amelî
aklýn bedene baðýmlýlýðý azalýr, dolayýsýyla
ahlâkî yetkinliði geliþir (Kindî, II, 273-275;
Fârâbî, s. 103). Gazzâlî’nin yaptýðý taným-
lardan biri bu yeteneðin vicdanî boyutuy-
la iliþkisini yansýtmaktadýr. Buna göre in-
sanýn duygularýna hâkim olma gücüne akýl
denir. Canlýlar arasýnda yalnýz insanda bu-
lunan bu anlamdaki akýl onun en yetkin
vasfýdýr (Tehâfütü’l-felâsife, s. 73). Gazzâlî
iradeyle ayný þey saydýðý bu aklý “insanýn,
davranýþlarýndan doðacak sonuçlarý ve doð-
ru yolu önceden görme yeteneði, iyi olaný
yapma ve bunun için gerekli yollara baþ-
vurma yönünde içinde uyanan þevk ve is-
tek” biçiminde tanýmlamýþtýr (Ý¼yâß, III, 8)
ve bu tanýmýn günümüzde vicdana yük-
lenen baþlýca fonksiyonlarý içerdiði görül-
mektedir. Benzer görüþler Gazzâlî sonra-
sýnda da devam etmiþtir (meselâ bk. Fah-
reddin er-Râzî, s. 77, 81-83; Nasîrüddîn-i
Tûsî, s. 36-37; Kýnalýzâde Ali Çelebi, s. 75-
76).

Ýslâmî kaynaklarda insan tabiatýnda ah-
lâkî þuura sahip bir yeteneðin bulunduðu
kaydedilmiþ, farklý kelimelerle anýlan bu
gücün niteliði ve iþlevleri üzerinde durul-
muþtur. Ancak söz konusu yeteneðe vic-
dan denilmesi ve kelimenin terim olarak
Ýslâmî literatüre girmesi modern dönem-
de Batý’dan yapýlan çevirilerin etkisiyle ger-
çekleþmiþtir. Antik Yunan’da Sokrat’ýn “da-
imonion” dediði insanýn içindeki ahlâkî uya-
rýcý Ortaçað skolastik felsefesinde her bi-
reyin içinde var olan ilâhî ses, Aydýnlanma
çaðýnda ise insana özgü ahlâk duygusu
veya aklî yetenek diye nitelendirilmiþtir.
Kant’ýn ahlâk yasalarý, Freud’un süper ego,
Piaget’in özerk ahlâk kavramlarý da vic-
danla benzerlik gösterir. Modern Batý fel-
sefesinde vicdanýn mahiyeti, oluþumu, ah-
lâk ve dinle iliþkisi, beden üzerindeki et-
kileri, vicdan terbiyesi vb. konular ele alýn-
mýþ, insana etkisi bakýmýndan vicdan psi-
koloji ve ahlâk yönünden ikiye ayrýlmýþtýr.
Psikolojik vicdan, “canlýnýn kendisinde mey-
dana gelen bütün psikolojik etkinlikleri al-
gýlamasýný saðlayan þuur hali”, ahlâkî vic-
dan ise “insana mahsus olup onun niyet
ve eylemlerini ahlâkî ölçülere göre deðer-
lendiren denetleme sistemi” diye taným-
lanmýþtýr. Ahlâkî vicdan insana özgü olma-
sý bakýmýndan fiilden önce iyilik ve kötü-
lüðü ayýrt edebilen, fiilden sonra ise niyet
ve davranýþlarýndan dolayý ahlâkî fâili yar-
gýlayan, sonuçta ahlâkî tutumun deðeri-
ne göre sevinç veya elem þeklinde bir tür Vidâdî


