ei-CEMAHiR
nostei (Mineralogia)
(Moscow 1963 ).
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( Jl.;:JI )
Allah'ın

L

lutuf ve rızas ına delalet
eden isim ve sıfatiarını ve O'nun
mutlak güzelliğini ifade etmek için
kullanılan bir tasavvuf terimi.
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M utasawıflar Allah'ın lutuf ve rızasını
gösteren sıfatiarını cemal tabiriyle ifade etmişlerdir. Kaşani cemalL Hakk'ın ,
zatı (vechi) ile zatın a tecelli etmesi olarak tanımlar (Iştı lahti.tü 'ş -şufiyye, "cemil.l"
md.) Bu tecelli esnasında her şeyi n yok
olmasından ve O'nu görecek hiçbir kimsenin kalmamasından ibaret olan hale
"cemalin aşkınlığı" (ulüwü 'I-cemal) veya
"cemalin celali" (ce l a l ü ' I-cema ı ) denir. Bir
de Hakk'ın insana yaklaşmasında aracı
olan cemal vardır ki bu O'nun her şeyde
zuhur etmesinden ibarettir. Abdülkerfm
ei-Cili'ye göre zuhuru şiddetli olan her
cemal celal adını alır. İlk zuhuru itibariyle eelale de cemal denir. Bu yüzden celalsiz cemal, cemalsiz celal yoktur (el-in sanü 'l -kamil, ı . 77). Yaklaşma ve açılma
cemalin özelliği o lduğundan burada Hak
açısından lutuf ve rahmet, kul açısından
neşe ve üns* söz konusudur. Mutasavvıflar bu anlamdaki cemali manevi ve
süri (maddi) olmak üzere iki şe kilde ele
almışlardı r. Allah'ın en güzel isimlerinin

296

(esma-i hüsna) ve sıfatlarının anlamları
manevi cemali meydana getirir; bu cemali sadece Hak temaşa eder. Sürf cemal ise bu alemdeki güzelliktir. Bütün
ayrıntı ları ve türleriyle alem mutlak olarak ilahi bir güzelliğe sahiptir. Başka bir
ifadeyle alemdeki güzellik ilahi güzelliğin yansımasından ibarettir. Muhyiddin
İbnü'l-Arabfni n ifadesiyle güzel (cemil)
olan Allah alemi kendi süreti üzere yarattığı için alem bütünüyle güzeldir. Alem
ilahi güzellikleri yansıtan bir ayna olduğundan İbnü'l -Arabi alemi ve ondaki güzelliği sevmeye layık bulur. Güzel olduğu için Allah ' ı sevenin alemi de sevmesi,
aynı şekilde güzel olan alemi sevenin de
Allah'ı sevmesi gerektiğine i şaret eder
( el-Füta.f:ıa t ıv. 346)
Zahidlerin genellikle çirkin sayıp nefret ettikleri alemi arifler. özellikle va h det-i vücO.d* görüşünü benimseyen mutasawıflar fevkalade güzel bulmuşlar
dır. Onlara göre çirkin denilen şeyler de
kendilerinde ilahi güzelliğin tecelli etmesi bakımından güzeldir. Bu tür şeyler
tuz değerinde olup alemin güzelliğine
güzellik katar. Aslında alemdeki hiçbir
şey özü itibariyle çirkin değildir. Güzellik asli, çirkinlik arızidir. Bir varlığın varlıkla r alemindeki yerini alması ve güzelliğini belli etmesi için itibari bir çirkinliğin var olması gerekli olmuştur (Abdülkerfm el-CI!f, I, 75-76). Bununla birlikte
zahidlerin çirkin saydıkları şey, Allah ' ın
eseri olan alemin kendisi olmayıp hırs
ve kötü emelleriyle dünya hayatını çirkinleşti rip onun tabii güzelliğini kirleten kötü insanların davranışlarıdır. Nitekim birçok ayette de bu niteliğe bürünen dünya hayatı yerilmektedir (bk. M. F.
AbdülbakT, Mu'cem, "I:ıayil.t" md.)
Cemali mutlak ve mukayyet olmak
üzere ikiye ayıran Lisanüddin İbnü'I-Ha
tfb'e göre mutlak cemal, mahiyetini Allah'tan başka kimsenin b ilmediği eşsiz
güzelliktir. Mukayyet cemal de küllf ve
cüz'f olarak ikiye ayrılı r. Küllf cemal mutlak cemalden öbür varlıklara yayılan güzelliktir ; maddi-manevi her varlık kendi
kabiliyetine göre bu güzellikten bir pay
almıştır. Eşyanın var oluş sebebi de bu
güzelliktir. CüzT cemal de celf (açı k) ve
hafi (kapa lı ) olmak üzere ikiye ayrı lır. Hafi cemal sadece aklila kavranan eşyanın
mücerret güzelliğidir. Akıl bu güzelliği
takip ederek onun aslına ulaşabilir. Celf
cemal ise duyu organlarıyla kavranan
eşyanın güzelliğidir (Raviatü 't - ta'rıt, s.
285-292)
Maddi aıemde görülen güzeller mutlak güzelliğin çeşitli derecedeki tecelli-

leri olduğundan bunları temaşa ede ede
ilahi güzelliğe ve Hakk'a ermek mümkündür. En yüksek ve en derin ruhi hazlar ilahi güzelliğin temaşa edilmesinden
hasıl olduğu için cennette Allah'ın mutlak güzelliğini (cemal-i ba-kemal) seyretmek en büyük gaye olmuştur.
Mutlak ve yegane güzelliğ i n Allah ve
tecellTierinden ibaret olduğunu vurgulayan İslam alimleri ilahi ve beşeri sevgiyi
de bununla açıklamışlardır. Gazzalf şe
kil ve süret güzelliğini "bir şeyin, kendisine yaraşan ve mümkün olan kemale
sahip olmasıdır" şeklinde tarif ettikten
sonra manevi ve ruhi güzelliklerden de
bahseder ve her iki güzelliğin sevgi sebebi olduğunu anlatı r. Ona göre güzel,
sırf güzel olduğu için insan tarafından
tabii olarak sevilir. İnsan maddi ve hissf güzelleri beden gözü, manevi ve ruhi
güzelleri ise kalp gözüyle idrak eder. Ka mil insan için önemli olan manevi güzelliktir. Özellikle gönül ehli buna önem verir. Fiziği güzel olan insanlardan çok ka rakteri güzel olanlar sevilir. Fakat en çok
sevilen de mutlak anlamda güzel olan
Allah'tı r (İf:ıya', IV, 291 -297; el -Mal'j:şadü'l 
esna, s. 84, 103).
Alemden daha güzel bir şeyin olmadığını söyleyen İbnü'l-Arabfye göre süsgüzelliğe

lenmek

güzellik katar. Namaz
güzel olan Allah· ın huzuruna
çıkmış olan kul kendine çekidüzen vermeli, temiz olmalı ve temiz giyinmelidir.
Nitekim Kur'an'da camiye giderken güzel giyinmek tavsiye edilmiştir (el-A'raf
71 31) . Zira, "Allah güzeldir, güzeli sever"
(Müslim, "İmil.n" , 147; İbn Mace. "Du' a'",
10; ayrıca bk. CELAL) .
kı larken
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15 Ocak 1918'de Asyüt'un Beni Mür
köyünde doğdu; genellikle Nasır ad ıyla
tanınmaktadır. Çocukluğu posta memuru olan babasının görevi sebebiyle de-

