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cELAL 
(bk. ei-AKAİDÜ'I-ADUDİYYE). 

CELAL 
( JYı::JI ) 

Allah'ın 

kahr ve gazabına delillet eden 
isim ve sıfatları için 

kullanılan bir tasawuf terimi. 

_j 

_j 

Mutasawıflar Allah'ın isim ve sıfat

Iarını celal ve cemal olmak üzere ikiye 
ayırır ve iki türlü zuhur* ve tecelli* den 
bahsederler. Allah'ın kahr ve gazabına 
delalet eden isim ve sıfatiarını celal, lu-
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tuf ve rızasına delalet eden isim ve sı

fatlarını da cemal tabiriyle ifade eder
ler. Kaşani celali , Hakk'ın mahiyetinin 
bilinemeyecek bir şekilde izzet perde
siyle gizli kalması, zatını kendinden baş
ka kimsenin bilmemesi ve görmemesi 
şeklinde tarif eder. Perdelenme ve izzet 
celalin özelliği olduğundan celalde Hak 
açısından yücelik ve kahhariyet, kul açı

sından boyun eğme ve heybet* hisset
me söz konusudur. Bu tür isim ve sıfat
Iara sahip olması itibariyle Allah'a cem 
ismi verilmiştir. Celal Allah'ın en yük
sek seviyede ululuğunu ifade eder; bu 
anlamdaki celalin Allah't~n başka hiç
bir kimse tarafından bilinmesi müm
kün olmadığından celal ile ilgili açıkla
malardan sadece cemal (i lahi güzellik) ve 
bu cemalin eelali (celalü'l-cemal) yani gü
zelliğin aşkınlığı anlaşılır. Akıl Allah'ın 

mutlak celalini kavrayamadığından (İb

nü'l-Arabf, Kitabü'l-Celal ve'l-cemal, s. 2) 
celal denilince mutlak değil izaff celal 
yani cemalin eelali anlaşılmalıdır. Fah
reddin er-Razi celal kelimesinin Allah'ın 
selbf sıfatiarına delalet ettiğini söyler 
(Te{sfr, VIII, 25, 52) 

Abdülkerfm el- CTif, Allah 'ın celalinin 
genelde O'nun yüce vasıflarını ve güzel 
isimlerini, özel olarak da lutuf ve kerem 
türünden vasıflarını ifade ettiğini söyler. 
Celal ile cemal sıfatları arasında bir yö
nüyle ilki ne, diğer yönüyle ikincisine ben
zeyen rab ve rabman gibi sıfatlar da var
dır (el-insanü'l-kamil, ı. 75) İbnü'd-Deb
bağ Allah'ın sıfatiarını celal, cemal ve 
kemal olmak üzere üçe ayırır. Eğer Hak 
bir kimseye ihsan , lutuf, rahmet, iyi
lik, yakınlık, rıza ve nüraniyet, sevgi ve 
kerem gibi sıfatla rıyla tecelli ederse o 
kimse cemal sıfatiarını temaşa halinde 
bulunur; izzet, kibriya, kahr, cebr, ga
zab ve kudret gibi heybet ve azarnet sı
fatlarıyla tecelli ederse bu tecelliye maz
har olan kişi celal sıfatiarını temaşa 

eder. ilim, kudret, halk ve kayyümiyyet 
gibi Allah' a mahsus sıfatları seven ve 
kamil marifete özlem duyan bir kimse 
kemal sıfatiarını temaşa halinde bulu
nur. Cemal sıfatı neşelenme, celal sıfatı 

fani olma, kemal sıfatı sevme sonucunu 
verir. 

Celal sıfatları salik üzerinde heybet, ce
mal sıfatları üns* tesiri meydana getirir. 
Celalin sonucu korkma, sıkılma ve üzül
me, cemalin sonucu ümitlenme, rahatla
ma ve sevinmedir. İbnü'I -Arabf Kur'an'
dan verdiği örneklerle alemdeki her şe-

yin celal ve cemale bağlı olarak bir mü
tekabiliyet içinde olduğunu göstermeye 
çalışmıştır. Mesela, "AIIah'ın azabı şid

detlidir" ayeti (el-Bakara 2/ 165, 196, 21 1) 
celali, "Allah tövbeleri kabul eder" ayeti 
ise (eş-Şüra 42 / 25) cemali ifade eder. 
"Allah'tan gereği gibi korkun" (Al-i imran 
3/ 50) celal, "Gücünüz yettiğince Allah'
tan korkun" (et-Tegabün 64/ 16) cemal 
içinde mütalaa edilir. "AIIah'ın iki eli "n
den (bk. ei-Maide 5/ 64) maksat da bu
dur; Allah her şeyi bu "iki el" ile yani ce
lal ve cemal ile yapar. 

Kamil insanlarla veıner Allah'ın celal 
ve cemal tecellilerini aynı derecede gö
nül rahatlığıyla karşılar, "Lutfun da hoş, 

kahrın da hoş" der, tam bir rıza ve tes
limiyet hali içinde bulunurlar. Zira bun
ların ikisi de aynı kaynaktan ve özden 
gelir, zat mertebesinde hepsi birdir. 

Mutasawıflar genellikle insanların ka
rakterlerini celal ve cemal tecellilerin
den aldıkları nasip miktarıyla - açıklamış

lardır. Celal sıfatlarının tecellfsine maz
har olan kişiler eeladetti ve heybetli ol
duğundan böylelerine "abdülcelfl", cemal 
sıfatlarının tecellfsine mazhar olan ha
lim selim kişilere de "abdülcemal" denil
miş, ilkine Hz. ömer, ikincisine Hz. Ebü 
Bekir örnek gösterilmiştir (ayrıca bk. CE

MAL). 
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