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Kur’ân akýl sahibi varlýk-

lara indirilmiþ ve sürek-

li onlarý muhatap almýþtýr, 

öyle ki Kur’ân’ýn muhatabý 

akýldýr01. Muhatap alýnan akýl 

sahibi insan da Allah’a karþý 

ahlakî bir sorumluluk alarak 

diðer varlýklardan akýl ve id-

rak ile temayüz etmiþtir02. 

Kur’ân-ý Kerim’de düþünme, 

anlama görevini üstlenen akýl 

olduðu gibi yine ayný iþle gö-

revlendirilen kalp de zikredil-

mektedir03. 

Bu açýdan Kur’ân’da an-

lama, düþünme ve idrak etme 

yönünden “kalp” ve “akýl” 

kavramlarý arasýnda sýký bir 

münasebet olduðu görül-

mektedir. Kur’ân duyularla 

anlaþýlamayan metafizik/

aþkýn alanla, þehadet alanýný 

ayýrdýðý gibi her iki alanýn ko-

nusu olan insan kabiliyetleri-

ni de ayýrmaktadýr. 

“Yeryüzünde hiç gezme-

diler mi ki? Düþünecek kalp-

leri ve iþitecek kulaklarý ol-

sun! Zira asýl kör olan gözler 

deðil (basiretini kaybeden) 

göðüslerdeki kalplerdir”04. 

Buna göre Kur’ân kalbi, 

Allah’ýn varlýðý konusunda akýl düzeyinde bilgi verebilen bir yetenek olarak kabul 

 01.  Bakara, 164, 230; En’âm, 98, 126; Âraf, 32; Tevbe, 11; Yunus, 24; Nahl, 11, 67.

 02.  Kâdî el- Beydâvî, Envârü’t-Tenzil ve Esrâru’t-Te’vil, 1314, II, 282, 

 03.  Hac, 46; Ârâf, 179; En’âm, 25; Ýsrâ, 46. 

 04.  Hac, 46. 

Hakikatin anlaşılmasında akıl-kalp 
korelasyonu epistemolojik bir yak-
laşım 

Hatice TEBER
Dr. 

Özet
Kur’ân-ý Kerim’e göre insan, hem iyiliðe ve hem de kötü-

lüðe kabiliyetli bir varlýk olarak yaratýlmýþtýr. Bununla 

birlikte yüce yaratýcý, insaný bu iki zýt kabiliyeti arasýnda 

þaþkýn ve periþan býrakmamýþ, ona “akýl” gibi temyiz edi-

ci bir meleke vermiþtir. Allahu Tealâ yüce kitabýnda insa-

nýn önüne ilahi gerçekleri sererek onu daima aklýný kul-

lanmaya çaðýrmaktadýr. Aklýný kullanmayanlar Allah 

tarafýndan zemmedilirken, akýl sahipleri, yani kendilerine 

verilen akýl nimetini gerçek anlamda kullananlar da övül-

mektedir.  Kur’ân-ý Kerim’de insanlarý akletmeye yönel-

ten ayetler olduðu gibi, akletme iþini kalbin yaptýðýný; 

iman ve iman karþýtlýðýnýn kalpten çýktýðýný belirten ayet-

ler de pek çoktur. Çünkü kalp, insaný gerçek bilgiye götü-

ren bir kaynaktýr. Ýnsanýn varlýðýný ancak tezahürleriyle 

anlayabildiði mücerret akýl ve düþünen kalp, imkâný ka-

bul edilen fakat müþahhas olmayan kavramlardýr. 

Bu çalýþmada, kullanýldýðý takdirde insana diðer varlýklar-

dan ayrý bir özellik kazandýran, onu yaratýcý karþýsýnda so-

rumlu kýlan ve istikamet sunan; dolayýsýyla da insanýn te-

rakkisine, kurtuluþuna vesile olan akýl ve kalp kuvvetleri 

arasýndaki iliþki, insan zihninde çaðrýþtýrdýðý anlam/seman-

tik, lügat ve epistemolojik yönlerden ortaya konulacaktýr. 

Anahtar Kelimeler: Hakikat, Akýl-Kalp, Epistemoloji 
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etmektedir01. Ayrýca kalp, bütün dinler-

de ve dînî bir form içerisinde ifadesini 

bulan mistik tecrübelerde de insan du-

yarlýlýðýnýn merkezi kabul edilmiþtir02. 

Kur’ân’a göre o, duyular ve akýl vasý-

tasýyla elde edilen bilgilerin toplandýðý, 

insanýn iç dünyasýnýn/enfüsî merkezi03 

olduðu gibi insanýn dýþ dünyayý/afâkî 

anlamlandýrmasýnýn da psikolojik kay-

naðýdýr04. 

Kur’ân-ý Kerîm’de “kalp” sözcüðü, 

düþünce ve akýl (Kâf, 37); mutmain olma 

(Ra’d, 28); hidâyet ve rahmet (Yûnus, 

57); temizlik (Þuarâ, 89); korku ve endiþe 

(Enfâl,12); sýkýntý (Âraf, 7); hüsran ve 

kin (Âl-i Ýmran, 118); iman (Nahl, 106); 

takva (Enfal, 2); Þüphe (Tevbe, 45); Nifak 

(Tevbe 77); inkar (Nahl, 22); körlük ve 

kapalýlýk (Bakara, 7, Muhammed, 16); 

gayreti takviye (Enfâl, 11) gibi bir çok 

duyu ve yeteneðin merkezi durumundadýr. 

Aklýn itikadi konularda dahi sürekli 

sorgulamalarý karþýsýnda kalbin en 

üstün vasfý, onun uysallýðý/mûti ve 

derinden baðlýlýðýdýr. Yaratýcýyý bilebilen 

O’na yakýnlýk duyan, Allah için çalýþan, 

Allah nezdindeki gerçekleri sezen ve 

keþfeden05, içsel bir tecrübe olan sezgiyle 

bilgi elde edebilen kalptir06. Sezginin de 

Kur’ân’a göre temelde kalpte bulunan 

bir unsur olduðu söylenebilir. 

Çünkü Kur’ân’da En’âm 6/46, 

 01.  Alpaslan Açýkgenç, Bilgi Felsefesi,  Ýstanbul 

1992, s.130.

 02.  Hüseyin Aydýn, Muhâsibî’nin Tasavvuf 
Felsefesi, Ankara 1976, s.46; Hayrani Altýntaþ, 

Marifetname’de Tasavvuf, Ýstanbul 1981, s.60.

 03.  Þerafettin Gölcük, Kelâm, Konya 1988, s.73.

 04.  T. Ýzutsu, Kur’ân’da Allah ve Ýnsan, Çev. 

Süleyman Ateþ, Ankara 1975, s.130.

 05.  Ebû Hamid Gazâlî, Ýhyâu Ulûmi’d-Dîn, 

Mýsýr, 1306, III, 7.

 06.  Ebû Hamid Gazâlî, el-Munkizu mine’d-
Dalâl, Çev. Hilmi Güngör, Ýstanbul 1948, s.4.

Nahl 16/78, Hac 22/46, Mü’minûn 

23/78, Ahkaf 46/26 ayetlerde “kalp” 

ve “fuâd” kelimeleri duyularla birlikte 

zikredilmektedir. Duyular ile anlamanýn, 

akletmenin merkezi sayýlan kalp arasýndaki 

korelasyona dayanarak Kur’ân’da duyularý 

olmayanýn düþünemeyeceði ve kendilerine 

duyular verilenlerin niçin düþünemedikleri, 

sâlim ve saðlýklý düþünebilmek için 

duyulardan istifade edilmesi gerektiði 

ifade edildiði gibi duyular ve kalbin anlayýp 

akledemediklerinden  (A’râf, 179; Tevbe 

87-93; Nahl,  108 vd.) söz edilir. 

Kur’ân bilgi kaynaðý olarak kabul 

ettiði akýl, kalp ve duyularýn birlikte 

çalýþmalarý halinde elde edecekleri 

bilginin, insaný yanýltmayan doðru ve 

kesin bir bilgi olduðunu ifade eder. 

Ýnsanýn asýl hedefi de budur. Söz 

konusu üç kaynaktan akýl düþünen, 

muhakeme eden ve karar veren, 

doðruyu ve yanlýþý deðerlendirerek 

rasyonel tavýr sergileyen bir kaynaktýr. 

Baþka bir ifadeyle insanýn varlýðýna, 

canlýlýðýna ve hayatý içerisinde 

süregelen tüm aktivitelerine anlam 

kazandýran, sayesinde elde edilen bilgi 

vasýtasýyla doðru ile yanlýþý; hak ile 

bâtýlý birbirinden tefrik etmeyi saðlayan 

en önemli güçtür07. 

Kalp ile duyular yalnýzca duyan, 

algýlayan birer alet konumundadýr. 

Kur’ân’da: “zira gözler kör olmaz, 

göðüslerdeki kalpler kör olur” (Hac, 46) 

ayetinde buyrulduðu gibi kalplerin kör 

olmasý, duymamasý, algýlayamamasý, 

mühürlenmesi veya perdelenmesi08 

demektir. 

 07.  Raðýb el-Isfahanî, Mufredâtu Elfâzi’l-Kur’ân, 

thk. Safvan Adnan Davudi, Dâru’þ-Þamiyye, 

Beyrut, 141271992, s.577.

 08.  Bakara, 7; Enâm, 25. 
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Bilim tarihi de bize, bilimin geliþmesi 

ve ilerleme kaydetmesinin farklý düþünce 

çevrelerinin duyularla desteklenen akýlcý 

ve sezgi ve senteze dayalý yaklaþýmlarý 

ile gerçekleþtiðini ortaya koymaktadýr01. 

Buradan hareketle Kur’ân’ýn pek çok 

yerde ifade ettiði insanýn düþünce ve 

inanç yönünü oluþturan akýl ve kalp 

kavramlarýnýn etimolojik, morfolojik 

ve kavramsal çerçevesi ile ilgili olarak  

birbirleriyle iliþkilerini belirlemeye 

çalýþalým.

1.Lugat ve semantik yönden: akýl 
sözcüðü ve müteradifleri

Akýl (ل ق ع; A-K-L ) sözlükte, aslýnda 

baðlamak tutmak, engellemek demek-

tir. Nitekim devenin baðlandýðý ipe 

“ikâl” denir. Deveyi baðlama iþi de 

“Akl”dýr.  Arapça “akale” anlamak, 

düþünmek manasýnadýr02. عقل kökün-

den gelen akýl kelimesinin çoðulu عقول 
(‘ukûl)  olarak gelir. Ahmaklýðýn, an-

layýþýn zýddýdýr. Bu kelimeyi حجر ve ى  

kelimeleri de karþýlamaktadýr03. 

Kur’ân-ý Kerim’deَوَما يـَْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموَن“Onlarý 

ancak bilenler anlayabilir.”04 ayetinde 

akýla yüksek bilgiye ulaþabilmek ve in-

sanýn istifade edeceði ilmin kabulü için 

bir kuvvet olduðuna iþaret edilmekte-

dir05. 

Kur’ân-ý Kerîm’in insanýn zihnî ve 

mânevî faaliyetlerinin odaðý olan aklýn 

soyut kavramsal boyutuna dikkat 

çekmek yerine, onun iþlevsel boyutuna, 

 01.Orhan Türkdoðan, Bilimsel Araþtýrma 
Metodolojisi,  Ýstanbul 2000, s.19.

 02.Raðýb el-Isfahanî, Mufredâtu Elfâzi’l-Kur’ân,  

s.241-342.

 03.Ýbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, Beyrut 1388, XI, 

458; Cevherî, es-Sýhah, Mýsýr 1377, V, 1769. 

 04.Ankebut, 43.

 05.El-Isfahânî, el-Müfredât, s.341. 

‘akletme’ye sürekli göndermede bulunmasý 

ve bunun üzerinde özellikle durmasý, 

onun karar verme mahalli olarak insaný 

hayvandan ayýran en yüksek meziyet 

olduðunun göstergesidir.  

Zîrâ Kur’ân-ý Kerîm’de akýl kelimesi 

isim deðil, fiil kalýbýnda geçmektedir. 

Bu da, mahiyetinden çok iþlevi ve 

iþlevselliði üzerinde durulduðu 

anlamýna gelmektedir. Böyle bir 

ayýrým, fonksiyonel boyutu ihmal 

edilerek düþünme yetisi silikleþen aklýn 

muhatap alýnmadýðýný, bu sebeple 

böyle bir akýl mekanizmasýnýn kayda 

deðer bir öneme sahip olmadýðýný; 

aklýn her zaman çalýþan, düþünen, 

deðer üreten, nedensellikler kuran bir 

konumda olmasýnýn talep edildiðini, 

canlý ve dinamik bir yapýya sahip 

olmasýnýn istendiðini açýk bir þekilde 

göstermektedir.

Yüce yaratýcý insana aklýyla hidayeti 

bulabileceðini bildirdikten sonra “Saðýrdýrlar, 

dilsizdirler, bu yüzden akledemezler” 

buyurarak, bir nimet olarak verdiði aklý 

kullanmayanlarý zemmetmektedir06. Kur’ân’a 

göre akletmek, düþünmek, anlamak 

eyleminin kalbe isnat edilmesi07, aklýn bir 

diðer manasýnýn “kalp” olduðunu izah 

etmektedir08. 

Varlýðýn saf hali09, bir þeyin içi, 

özü, hakikati ve cevheri anlamlarýnda 

kullanýlan “el-Lübb-elbâb”10 “لب -  
 Kur’ân-ý Kerîm’de on altý yerde ”الباب

geçmektedir. Kur’ân terimleri içerisinde 

 06.Bakara, 171. 

 07.Hac, 46.

 08.Ýbn Manzûr, Lisânul-Arab, XI, 458. 

 09.Firûzâbâdî, Kâmûsu’l-Muhît, I, 131; el-

Isfahânî, el-Mufredât, s.446.

 10.Mu’cemu Elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm, Mýsýr 

1390, II, 560; Fîrûzâbâdî, a.g.e., I, 131.
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merkezi bir konuma sahip olan bu 

kelimenin bir anlamý da “akýl”dýr01.  

Bu sözcük, Kur’ân’da02 geçtiði þekliyle 

“ilimde derinleþenler” diye tavsif edilen 

ve tasavvuf literatüründe de özel bir 

yere sahip bir kavramdýr03. Allah’ýn 

bildirmesi ve göstermesi ile ortaya çýkan 

bir akýl olarak tarif edilmiþtir.  Kur’ân-ý 

Kerim’de de genel olarak akýl yerine 

her türlü þaibeden ve noksanlýklardan 

uzak, gafil olmayan, halis ve sahih akýl 

manasýna “lub” kelimesi geçer04. 

Hilm (احلام), (çoðulu احللوم Hulûm veya 

Ahlâm) kelimesi de Kur’ân-ý Kerîm’de 

akýl anlamýna kullanýlan kelimelerden 

birisidir. Ayrýca sabýr, vakar, aðýrbaþlý 

olmak, temkin gibi anlamlarý da vardýr.05 

“Halîm” Allah’ýn sýfatlarýndan birisi-

dir06. Allah Halîm’dir. Suçlulara ceza-

larýný vermeye gücü yettiði halde onlar 

hakkýnda yumuþak davranýr ve cezayý 

sonra ya affeder ya da karþýlýðýný ve-

rir.07 Kur’ân-ý Kerîm’de “ احالمهم ثامرهم   , ”ام 
“Bunu onlara akýllarý mý buyuruyor?...08 

ayetinde “ احالمهم” kelimesi “عقوهلم” olarak 

tefsir edilmektedir. Çünkü hilm akýllý 

olmanýn bir sebebidir09. “ى ” kelimesinin 

 01.  Ýbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, I, 729; Fîrûzâbâdî, 

a.g.e.,  I, 131; Abdulkâdir er-Râzî, Muhtâru’s-
Sýhah, Mýsýr, 1398, s.613.  

 02.  Nisa, 162.

 03.  Bkz. Hamide Ulupýnar, “Ýlk Dönem 

Sûfilerinde Tevhid Anlayýþý”, Tasavvuf, Sayý 

22, Temmuz-Aralýk 2008, s.248-249. 

 04.  El-Isfahânî, a.g.e., s.446; Kur’ân-ý Kerîm’de 

geçtiði yerler için bkz. Bakara, 269; Âl-i Ýmrân, 

7, 190; Yûsuf, 111; Ra’d, 19; ibrâhim, 52; Sâd, 

29; 43; Zumer, 9, 18, 21; Mu’min, 54. 

 05.  Ýbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, XII, 146; el-

Ferrâ, Meâ’inü’l-Kur’ân, Mýsýr 1973, III, 92. 

 06.  Bakara, 225, 263; Nisâ, 12; Hac, 59; Tegâbun 

17.

 07.  Ýbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, XII, 146. 

 08.  Tur, 32. 

 09.  Es-Sâbûnî, Safvetu’t-Tefâsir, Beyrut 1406, 

III, 267; el-Beydâvû, Envâru’t-Tenzîl, II, 470. 

çoðulu yine “ى ” geldiði gibi “ىة ” olarak 

ta kullanýlan “en-Nuhâ” Arapçada akýl 

anlamýnda kullanýlýr.10   الوىل الىات  دالك  ىف   ان 
-Onlarda akýl sahipleri için þüp“ … النهى

hesiz dersler vardýr”11 ayetinde “ الوىل 
 olarak tefsir edilmiþtir.12 ”النهى“, ”الوىل العقول

Kur’ân-ý Kerîm’de akýl anlamýnda 

da kullanýlan bir sözcükte  “حجر” , “el-

Hicr” çoðulu “احجار” “Ahcâr” veya «حجارة» 
, kelimesidir. Lugatta birbirinden farklý 

anlamlarý da bulunan bu kelimenin bir 

anlamý da akýl olarak gelmektedir.13  هل 
حجر لدى  قسم  دالك   Bunlarýn her biri akýl“ ,”ىف 

sahibi için birer yemine deðmez mi?”14 

ayetinde geçen “ لدى حجر“, ” لدى عقل”  olarak 

tefsir edildiði gibi bu sözcük akýl sahip-

lerinin kullanmýþ olduklarý saf akla iþa-

ret etmekte15 ve bunun yaný sýra bu ke-

lime ayýrdýðýný elinde tutan, men eden, 

sýnýrlayan bir akýl anlamýna da gelmek-

tedir16. 

2.Epistemolojik  deðerlendirmeler
Yer ve gökte bulunan canlý ve cansýz 

bütün varlýklar hizmetine verilen 

ve emrine musahhar kýlýnan insan, 

mahlukatýn en þereflisidir. Ýnsaný insan 

yapan ve yaratýlanlara üstün kýlan þey, 

yalnýz ona ihsan edilen akýl cevheridir. 

Ýnsan kendisine verilen akýl nispetinde 

sorumludur. Bu sebeple Allah’tan 

kendisine gelen teklifi anlayacak 

durumda olmayanlar sorumlu deðildir. 

Çünkü din akla hitap eder. Allah’ýn 

 10.  Ýbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, XV, 246; 

el-Isfahânî, el-Müfredât, s.507; er-Râzî, 

Muhtâru’s-Sýhâh, s.708. 

 11.  Tâhâ, 54. 

 12.  El-Ferrâ, Meânî’l-Kur’ân, II, 181. 

 13.  El-Cevherî, es-Sýhâh, II, 623; Isfehânî, el-
Mufredât, s.108. 

 14.  Fecr, 5.

 15.  El-Ferrâ, Meânî’l-Kur’ân, III, 620. 

 16.  Ýbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, IV, 170.
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varlýðýný bilmek, onu ispat etmek ancak 

akýlla olur. Akýl ilahi bir mevhibe, 

ruhânî bir nurdur. Fakat aklýn mahiyeti 

tam olarak bilinmemektedir. Çünkü 

akýl müþâhade edilebilen, maddî bir 

varlýk deðildir. Bundan dolayý akýl ve 

onun mahiyeti hakkýnda bir çok görüþ 

ortaya konmuþtur01. “Andolsun, insaný 

biz yarattýk ve nefsinin kendisine 

fýsýldadýklarýný biliriz ve biz ona þah 

damarýndan daha yakýnýz”02 ayetinden 

anladýðýmýz üzere Allah’ýn insana söz 

konusu bu yakýnlýðý onun dengeli 

davranmasýný saðlar. Ýþlediði her fiilden 

ve nefsinin kendisine fýsýldadýklarýndan 

bile Allah’ýn haberdar olduðu 

düþüncesi, onu iyi ve güzel davranmaya 

sevkeder03. Bunu yapmaya onu teþvik 

eden en önemli amil ise ona verilen bu 

akýl melekesidir. 

Aklýn mahiyeti ne olursa olsun, 

insanýn akýl vasýtasýyla tabiat ve 

beþeri bilimlerini keþfetmesi ve onlara 

ulaþmasýnda kuþku yoktur. Buna raðmen 

akýl bütün hakikatlarý kavrayabilecek 

yegane bir kuvvet deðildir. Çünkü 

akýlda insanî bir kabiliyet olduðu için 

bilme ve görebilme istidadý da sýnýrlý, 

noksan ve acizdir. Ýnsan açýsýndan varlýk 

bilinebilirliðin ötesine uzanýr. Aklýn 

yeterli olmadýðý yerde vahiy ona yön 

verir. Ýnsan varlýðýn bilgisini sonuna 

kadar elde edemez. Diðer yandan 

insanýn Allah’a nasýl yöneleceðini akýl 

belirleyemez. Bu ise Allah’ýn bilme 

ve iradesinin, insan aklýnýn üstünde 

olduðunu, aklýn Allah’ýn tayinlerinin 

 01.  Ali Arslan Aydýn, Ýslâm inançlarý ve Felsefesi, 
Ýstanbul 1969, s.99. 

 02.  Kâf, 16.

 03.  Þaban Ali Düzgün, Din Birey ve Toplum, 

Ankara 1997, s.55. 

dýþýna çýkamayacaðýný, akýl için reel bir 

dayanak olmadýðýndan dolayý bunlara 

itiraz edemeyeceðini; Ýlmi her þeyi 

kuþatan Allah’ýn ise bunlarý gerektiði 

gibi bildiðini ve belirlediðini ihtar eder. 

Kur’ân-ý Kerîm’de aklýn ne olduðu, 

nasýl iþlediði belirtilmez. Ancak akýl 

emir ve yasaklarý anlama ve kavrama, 

dünya ve ahret menfaatlerini ayýrt etme 

yeteneði olarak kabul edilir04. Akýl ile 

ilgili düþünceler, bütün düþünürlerin 

sistem ya da görüþlerinin merkezi 

konumunu iþgal etmiþtir. Ona verilen 

anlam ve görev, kendisine atfedilen 

mahiyet, çeþitli görüþleri þekillendirip 

renklendirmiþtir05.

 Ýslâm düþünce tarihinde içinde 

bulunduðu çaðýn dinî, siyasî, ve sosyal 

hadiselerin etkisi ile vücut bulmuþ 

olan Mu’tezile’nin akla ve düþünceye 

verdiði önem bilinmektedir06. Mu’tezilî 

düþünürler genelde aklý “ilim kazanma 

melekesi” olarak tarif etmiþ ve 

anlamýþlardýr07. Dinin anlaþýlmasýný 

akýl, rey ve burhana baðlamýþlardýr08. 

Mu’tezile ekolünün teþekkülü 

sürecinde savunduðu görüþleri ile öne 

çýkan Ebû’l-Huzeyl Allâf, aklý “Akýl ilim 

kazanmak, insanýn kendisini eþyadan, 

eþyalarý da yekdiðerinden ayýrma 

 04.  Hüseyin Aydýn, Muhasibi’nin Tasavvuf 
Felsefesi, s.64.

 05.  Sait Yazýcýoðlu, Kelâm Ders Notlarý, Ankara 

1987, s.45. 

 06.  Âiþe Yûsuf el-Menâ’î, Usûlu’l-‘Akîde beyne’l-
Mu’tezile ve’þ-Þî’ati’l-Ýmâmiyye, Katar 1412, 

70-77. 

 07.  Ýbrahim Agah Çubukçu, Mu’tezile ve Akýl 
Meselesi”, A.Ü.Ý.F.Dergisi, XII, 52.

 08.  Kâdî Abdulcebbar, El-Muðnî fî Ebvâbi’t-
Tevhid, XIV, 23; Ayr. Bkz. Osman Aydýnlý, 

Ýslâm Düþüncesinde Aklîleþme Süreci –
Mutezile’nin Oluþumu ve Ebû’l-Huzeyl Allâf, 
Ankara 2001. 
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melekesidir” derken insanýn sorumlu 

oluþunu akýl, hür irade ve kendisine 

verilen potansiyel güce yani istitâ’aya 

baðlamýþtýr01. Ayrýca ilk defa “Usûlu 

Hamse” kavramýný kullanan Allâf’ýn, 

kelâmî problemleri akýlla tahlil ettiði 

ifade edilmektedir02. 

Mu’tezile’nin imamlarýndan ve ayný 

zamanda bir müfessir olduðu bilinen 

Ebû Alî el-Cübbâ’î ise aklý, ilim olarak 

anlayýp onu “insan akýl sayesinde bir 

delinin yapmaktan kaçýnamayacaðý 

fiilleri iþlemekten kendini korur” 

þeklinde ifade eder. Biþr b. El-

Mu’temir, aklý, iyiyi kötüden ayýran 

ve bilinenden yola çýkarak bilinmeyen 

hakkýnda hüküm vermeye yarayan þey 

olarak bildirmiþtir03. Ýslam tarihinde 

sistematik/felsefî akýlcýlýðýn örneði 

olarak gösterilen Câhýz’a04 göre ise 

akýlla tartýlmayan hiçbir bilgi yakîn 

ifade etmeyeceði gibi her þeyin sebebini 

aramak insana mahsus bir özelliktir. 

Mu’tezîlî düþünürler, bir insanýn akýl 

aracýlýðýyla þeriattan evvel Allah’ýn 

varlýðýný bulmasý gerektiðini ileri 

sürmüþlerdir. Hatta Mu’tezîle ekolü 

içerisinde iyi ve kötünün dahi akýlla 

bulunabileceðini savunanlar olduðu 

gibi onlara göre Allah’ýn bilinmesi 

ve insanýn hareket ve fiillerine ait 

hususlarýn þeriata hacet kalmaksýzýn 

 01.  W. Montgomery Watt, Ýslâm Düþüncesinin 
Teþekkül Devri, Çev. E. Ruhi Fýðlalý, Ankara 

2010, s.328; Osman Aydýnlý, “Mutezile Ekolü 

ve Aklýn Belirleyiciliði”, Ýslâmî Ýlimler Dergisi, 
(2009), C.IV, S.1-2, s.145.  

 02.  Tûsî, Tefsîru’t-Týbyân, thk. Ahmed Habib el-

Âmilî, Mektebetu’l-Emîn, 1385, V.29. 

 03.  Ebû Osman Amr b. Bahr el-Câhýz, el-
Hayevân, Beyrut trz., VI, 292. 

 04.  Osman Aydýnlý, “Mutezîle Ekolü ve Aklýn 

Belirleyiciliði”, s.146.

bilinmesinde akýl temel esas olarak kabul 

görmüþtür05. Mu’tezile akýl hakkýnda 

yaptýðý bu iddialarý, insan hürriyetini 

akýlýn hürriyetinde gördükleri için 

yapmýþlar yani aklý Allah ve dolayýsý ile 

de vahyin karþýsýnda hür ve baðýmsýz 

olmasýnda görmüþlerdir06.

Sonuç olarak Mu’tezîlî âlimler, 

din ve akýl tarafýndan ortaya konan 

temel ilkelerin birbiriyle çatýþmadýðý, 

aksine birbirini tamamladýðý ve uyumlu 

olduðu görüþünü savunmuþlardýr07. 

Bu ekol naslarýn anlaþýlmasýnda, dinî 

metinlerden istinbat yapmada ve 

karþýlaþtýklarý fikrî, siyâsî ve sosyal 

problemlere çözüm bulmada aklý ön 

plana çýkararak rasyonalist bir zihniyet 

ortaya koymuþtur. Mu’tezile’nin aklý 

bu derece ileri bir noktaya götürmeleri 

Ehl-i Sünnet ile pek çok konuda 

sert ve þiddetli bir tartýþma ortamý 

doðurmuþtur. Ehl-i Sünnet de akla 

önem verir. Ancak Mu’tezîle’nin yaptýðý 

gibi nakli, aklýn ulaþtýðý sonucu takviye 

edici bir enstrüman olarak görmez. 

Aklý kendi prensipleri ve muhtevasý 

içerisinde deðerlendirir ve deðer verir. 

Ehl-i Sünnet’ten Selefiyye’ye 

mensup olanlar naklin anlaþýlmasý ve 

açýklanmasý için aklýn tefekkürüne 

ihtiyaç bulunduðunu kabul etmiþler, 

fakat onu dinin getirdiði gerçekleri 

kendi baþýna kavramaktan aciz ve sýnýrlý 

 05.  Þehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, Beyrut 1400, 

I, 45.

 06.  Neþet Çaðýtay, Ýslam mezhepleri Tarihi, 
Ankara 1965, s.95.

 07.  Kâdî Abdulcebbar, El-Muðnî, XIV, 23; 

Osman Aydýnlý, “Baðdat Mu’tezile’sinin 

Ýslâm Bilim ve Düþüncesine Katkýlarý”, Ýslam 
Medeniyetinde Baðdat (Medinetü’s-Selâm) 
Uluslararasý Sempozyum, 7-8 Kasým2008, 

Ýstanbul, s.190. 
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bir bilgi kaynaðý olarak görmüþlerdir. 

Bunlara göre akýl ile nakil arasýnda bir 

çatýþma olmadýðý için nakli, aklýn verileri 

doðrultusunda deðiþtirmeye gerek 

yoktur. Gözlem ve deney yardýmýyla 

âlem hakkýnda sýnýrlý bilgi üreten aklýn, 

gayb âlemiyle ilgili konularda eksik ve 

hatalý hükümler vereceði þüphesizdir.  

Eþ’ârîlere ve Maturîdîler ayrýntýlarda 

farklý görüþleri olsa da aklýn nakil 

karþýsýndaki durumda birleþmiþlerdir. 

Eþ’ârîlere göre akýl, dinin bildirdiði, emir 

ve yasaklarý anlamak için bir alettir. Dinî 

bilgilerin kaynaðý akýl deðil nakildir. 

Akýl hiçbir dinî vazifeyi zorunlu kýlmaz. 

Gerek imanýn güzelliðine, gerek küfrün 

çirkinliðine ancak þeriat hükmeder. 

Bunlarýn önceden akýl ile bilinmesi 

gerekli deðildir. Ýnsanýn sorumlu 

oluþu dine baðlýdýr01. Çünkü Kur’ân, 

peygamber gönderilmedikçe insanlara 

azap edilmeyeceðini bildirmektedir02. 

Matûrîdiler ise, duyular âleminin 

sýrlarýný öðrenmek, yaratýcýnýn varlýðýný 

bilmek ve nasslarý anlayabilmek için akla 

baþvurulmasý gerektiðini savunurlar. 

Bunun yaný sýra Allah’ý bilmenin akýl 

ile mümkün olduðuna hükmederler03. 

Yani akýl din olmadan da bazý hususlarý 

anlayabilir. Ancak yine de akýl naklin 

önüne geçemez. Çünkü beþ duyunun 

sýnýrlý olmasý gibi aklýn da idrak gücü 

ve sahasý sýnýrlýdýr. Ayrýca akýl eðitim 

öðretim, kültür ve duygularýn etkisi 

altýnda da kalabileceðinden çirkini 

güzel; güzeli çirkin olarak algýlayabilir. 

Bu da vahyin akýldan önce geldiðini 

 01.  Çubukçu, Mu’tezile ve akýl, s.59.

 02.  Ýsrâ, 15.

 03.  Muammer Esen, “Kur’ân’da Akýl ve Ýman 

Ýliþkisi”, Ankara Üniv. Ýlahiyat Fak. Dergisi, 
52;2(2011), s.92-96. 

gösterir04. Matûrîdîler, Allah’ýn 

varlýðýna iman etmekten sorumlu olmak 

için aklý yeterli görmekle Mu’tezile’nin 

görüþüne katýlmýþ, aklý bütün dinî 

gerçekleri kavramaktan aciz görüp 

Eþ’ârî’nin görüþünü paylaþmýþ ve ikisi 

arasýnda orta bir yol takip etmiþtir05.

Burada özellikle aklýn mahiyeti hakkýn-

da önemli bir eser yazan Muhâsibî’nin  

görüþlerine vurgu yapýlmalýdýr. 

Muhâsibî’ye göre akýl, temelini insanýn 

varlýk yapýsýnýn bütünlüðü içinde yer 

alýr. Dolayýsý ile insanýn varlýðý dýþýnda 

kendisine bir varlýk yüklenemez ve do-

ðuþtan gelen bir kabiliyet olarak görü-

lür. O aklýn bu durumuna “Garîza” der 

ve bilginin de bundan neþet ettiðini ileri 

sürer06. Ayrýca Muhâsibî, eserinde isim 

vermeden bazý alimlerin görüþlerine de 

yer vermiþtir. O, Kur’ân’da sýkça geçen 

 için bir grup kelamcýnýn “Allah’ý   الباب اوىل

ancak akýl sahibi olanlar anlar”07  ayetini 

delil getirerek, “akýl ruhun özü; yani ru-

hun halis olan yönüdür derler ve bu gö-

rüþlerini de kanýtlayabilmek üzere her 

þeyin özü (lübb)’dür diye iddia ederler. 

Bu nedenle de akýl “öz” olarak adlandý-

rýldý derler” ifadesini kullanýr08. Bu bil-

gilerin dýþýnda aklýn ýþýk olduðunu iddia 

 04.  Çubukçu, Mu’tezile ve Akýl, s.60. 

 05.  Ebû Mansûr el-Maturîdî’nin eserlerinden 

hareketle yaklaþýmý, akýlcýlýk olarak nitelense 

de sonraki Maturidîlerin yaklaþýmý akýlcýlýðýný 

muhafazakarlaþmasý olarak görülebilir. 

Buna karþýn Eþârîlik ise nakilcilik veya 

muhafazakarlýk olarak nitenese de ilerleyen 

süreçlerde Eþarîlerin yaklaþýmýnýn nakilciliðin 

aklileþmesi anlamýna gelmektedir. Bu konuda 

bkz. Mehmet Kalaycý, Tarihsel Süreçte Eþarilik 
Maturîdîlik Ýliþkisi, Ankara 2013, s.55. 

 06. El- Muhâsibî, el-Akl ve Fehmu’l-Kur’ân, 

Taha Hüseyin Kuvvetli, Beyrut 1391, s.201.

 07.  Zümer, 9.

 08.  El- Muhâsibî, el-Akl ve Fehmu’l-Kur’ân, , 

s.204-205.
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eden Muhâsibî bunu da þöyle açýklar: 

“Akýl, Allah’ýn kabiliyet ve tabiat olarak 

kalbe koyduðu bir ýþýktýr. Onunla görü-

lür ve onunla ifadelendirilir. Görme gü-

cünün gözde bir ýþýk olmasý gibi, akýlda 

kalpte bir ýþýktýr”. 

O’na göre akýl, doðarken insanýn 

beraberinde getirdiði ve sonra 

kendisinde yavaþ yavaþ akla uygun 

ve aklýn konusu olan þeylere delalet 

eden sebeplerin bilgisi ile ortaya çýkan 

kabiliyet “garîza”dýr. Ýnsanýn doðarken 

birlikte getirdiði bu kabiliyet sonradan 

kazanýlmýþ bir þey olmayýp, kendisinden 

baþka bir þey de deðildir. Bunu daha 

açýk olarak “akýl, yüce Tanrýnýn 

yaratýklarýnýn çoðuna koyduðu bir 

kabiliyettir” diye açýklar ve “Kullar 

onu, birbirlerinden öðrenmediler ve 

kendilerinden bir görüþ, bir his, zevk 

ve tat ile de ona ulaþmadýlar”01  diyerek 

ifade eder. Muhâsibî’ye göre akýlda 

meydana gelen iki fenomen vardýr. 

“fehm” (anlayýþ kabiliyeti) yani teorik 

akýl ve “basîret” yani pratik akýl. Ýkisi 

de aklýn ayrý iki fonksiyonudur. 

Teorik aklýn bilgi elde etmesi 

þöyledir. Beþ duyu ile elde edilen 

duyumlar akla gelir ve akýlda iþlenir. 

Çünkü akýl, hikmetin ve düþüncelerin 

kaynaðý, anlayýþýn çýktýðý ve bilginin 

kaydedildiði yerdir. Her veri ona ulaþýr. 

Allah’ýn gayb ilminden bildirdiklerine 

akýl ile ulaþýlýr. Ameller gerçekleþmeden 

önce onla takdir edilir. Gerçekleþmeden 

önce sonuçlar yine akýlla bilinebilir. 

Tabiat olaylarý aklýn varlýðý için 

delillerdir. Onlar akla, akýlda onlara 

 01.  El- Muhâsibî, el-Akl ve Fehmu’l-Kur’ân, , 

s.204-20

uygundur. Basiret ise kalemi olarak 

görmek anlamýna gelir. Fakat görmeden 

de ileri bir fonksiyonu vardýr. 

Kur’ân-ý Kerîm’de bir çok ayette 

görme ve bilme anlamlarýný taþýr. 

Basiret naslarýn hükümlerini ve dünya 

ile ahrette yararlý ve zararlý þeylerin 

diðerlerini doðrudan doðruya görüp, 

duyup bilebilmekten ibarettir02. 

Çünkü yüce yaratýcýnýn azabýndan 

kurtuluþa ve mükafatýna kavuþmak 

için Onun kadrinin yüceliðini, nimet 

ve lütuflarýnýn deðerinin büyüklüðünü, 

sevap ve azabýnýn derecesini bilebilmek; 

özümseyerek kavrayabilmek ancak 

basiret ile mümkündür. 

Ýmam Gazzâlî de eserlerinde akýl 

nazariyeleri üzerinde durarak, aklýn 

anlamlarýný tasnif etmiþ, sistematik bir 

bilgi sunmuþtur. Gazâlî, insanýn nazarî 

bilgileri anlayabilmek ve kavrayabilmek 

için yaratýlýþtan sahip olduðu kabiliyet; 

yetiþkin bir çocukta veya normal bir 

insanda yerleþmiþ bulunan zarûri 

bilgilere sahip olabilme melekesi; 

tecrübelerle elde edilebilen ilimlere ve 

son olarak iþlerin akýbetini bilebilmek ve 

devamlý saadeti kazanabilme kabiliyeti 

olmak üzere dört kategoride03 aklýn 

mahiyetini ele almýþtýr. Gazali’ye göre 

akla verilen bu kategorik anlamlardan 

esas olan birincisi, yani ruhanî bir nur 

olarak kabul ettiði nazarî ve zaruri 

ilimlerin idrak edildiði yerdir. Ýkinci 

anlam, birinciye yakýndýr ve onun 

bir teferruatýdýr. Bu iki anlamda akýl 

yaratýlýþtan vardýr. Üç ve dördüncü 

anlamlardaki akýl ise sonradan elde 

 02.  El-Muhâsibî, el-Akl ve Fehmu’l-Kur’ân, , 

s.210.

 03.  El-Gazâlî, Ýhyâ, I, 85-87.
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edilirler. Tecrübî bilgiyi elde etmek için 

fýtrî akla ihtiyaç vardýr. Sadece ikinci 

tasnifte tecrübî akýlda bir deðiþiklik 

olmaz fakat diðer üçünde ise deðiþiklik 

olabilir.

Bir kýsým müfessirlerin görüþlerine 

baktýðýmýzda da Fahruddîn er-Râzî 

aklý, “ bir eþyanýn güzel, çirkin, tam ve 

noksan olmasý hususundaki sýfatlarýný 

bilmemizi saðlayan; iki hayýrlý þeyden 

daha hayýrlý olanýný tefrik etmeye 

yarayan; bir þeyin faydalý olanýný zararlý 

olana tercih etmeye sevkeden meleke”01 

olarak tarif etmiþtir.  Kurtûbî ise aklý, 

sahibini hata iþlemekten alýkoyan bir 

kuvvet olarak açýklar. Ona göre akýl 

ilimdir ve cehaletin zýddýdýr02. Elmalýlý 

Hamdi Yazýr da ruhî bir güç kabul ettiði 

aklý, duyulardan hareketle, duyular 

ötesini idrak eden veya duyularla idrak 

edilmeyen bilgiyi bizzat keþfeden idrak 

aleti diye tarif eder03. Yazýr, aklýn tarifini 

yaptýktan sonra, onu ikiye ayýrýr. 

Bunlardan biri aðýr ve tedrici olanýdýr 

ki, buna “fikir” denir. Diðeri ise aklýn 

bir anda, bir hamlede meydana gelen 

þeklidir ki, buna da “hads” ismi verilir. 

“Hads” de ikiye ayrýlýr. Birisi, kesbî 

olan uzun tecrübe ve tahsilden sonra 

kazanýlan þeklidir. Buna “akl-ý mesmu” 

denir. Ýkincisi ise, doðrudan doðruya 

yaradýlýþtan gelen, ilahi bir melekedir. 

Buna da “akl-ý matbu” ismi verilir. Akl-ý 

matbu olmazsa, akl-ý mesmu hiçbir iþe 

yaramaz04. 

 01.  Fahruddîn er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, 

Beyrut, 1410, II, 222. 

 02.  Ebû Abdullah el-Kurtûbî, el-Câmi’ li 
Ahkâmi’l-Kur’ân, Kahire 1387, I, 371.

 03.  Elmalýlý Hamdi Yazýr, Hak Dini Kur’ân Dili, 
Ýstanbul 1935, I, 566. 

 04.  Yazýr, a.g.e., I,566. 

Kur’ânî perspektifte akýl, kalp, 

düþünce ve iman kavramlarýnýn 

birbirleriyle olan organik iliþkilerini 

dikkate aldýðýmýzda Kur’ân’da 

ifade edilen aklýn muattal deðil, 

düþünen/intellect denilen akýl olduðu 

görülecektir05. Aralarýndaki fark ise 

ilkinin zihinsel akýl-duyu iliþkisini; 

ikincisinin ise insanýn hem zihinsel 

hem de kalbiyle iliþkili fýtrî akýlý ifade 

etmesidir06. Kur’ân da çok sýk bir þekilde 

kalbin aklediþinden bahseder ve salim 

bir tefekküre sahip çýkan akýlla kalbi eþ 

anlamlý olarak kullanýr07. 

Sonuç
Allah insaný yaratýrken onu akýl 

ve kalp gibi iki önemli hakikat ile 

mücehhez kýlmýþtýr. Ýnsanda düþünce 

ve inanç yapýsýnýn oluþumunda kalp ve 

akýl iki temel unsurdur. Ýmanýn merkezi 

olarak kabul edilen kalp, ayný zamanda 

akýl yürütme ve derin düþünme gibi 

fonksiyonlarý da icra ettiði dikkate 

alýndýðýnda Kur’ân-ý Kerîm’in pek çok 

ayetinde insanlarýn dikkatlerini evrenin 

yaratýlýþýna ve sýrlarla dolu kainattaki 

düzene çekmesinin hikmetleri de 

doðru anlaþýlabilir. Kur’ân-ý Kerim’in 

buradaki amacý, insanlarýn gördükleri 

deðiþik varlýk ve durumlar üzerinde 

düþünmeleri, akýllarýný kullanmalarý 

ve elde ettikleri tecrübe ve deneyleri 

kendilerine verilen güç nispetinde 

gerçek ve mutlak bilgiye çevirmeleridir. 

Ýnsanýn fikrî ve manevi yönünü oluþ-

 05.  Yasin Piþkin, Kur’ân’a Göre Akýl ve 
Akýlcýlýðýn Kur’ân Tefsirine Etkisi, A.Ü. 

Sosyal Bil. Ens. Yayýmlanmamýþ Doktora 

Tezi, Ankara 2008, s.55.

 06.  Seyyid Hüseyin Nasr, Ýslam ve Modern 
Bilim, Ýstanbul 1993, s.18. 

 07.  Yasin Piþkin, a.g.e., s.55. 



turan; kendisi için iyi ve kötüyü ayýrma-

sýný saðlayan akýl ve manevî anlamda, 

akýldan daha ince bir düþünceye ve ila-

hi tecelliye sahip kalbin varlýðý bilimsel 

gerçeklerin kuþku duymadýðý iki gerçek-

liktir. Aklî istidlal ve muhakeme yolu ile 

elde edilen tahkiki bir iman,  akleden 

bir kalp meydana getirir ki bu durum 

da insaný yaratýlýþ rütbesi olan eþref-i 

mahlukat olma konumuna terfi ettirir. 

Kur’ân-ý Kerîm’de düþünmeye, aklet-

meye çaðrýlan kalp, aklýn ve duyularýn 

kendisine sunduðu bilgileri Allah’ýn 

verdiði ilham ve keþf gücüyle yorumlar 

ve gerçek imana ulaþabilir. 

Çünkü salt akýl gerçekleri tek baþý-

na idrak etmekten acizdir. Akýl maddî 

vakýalarýn görünen yaný ile, kalp ise bu 

vakýalarýn/olgularýn manevî yönü ile il-

gilidir. Bu sebeple Kur’ân, Allah’ýn var-

lýðýnýn kalp ve akýl birlikteliði ile idrak 

edilmesini istemektedir. Çünkü gerçek 

anlamda akletme akýl ve kalple olur. ge-

leceðe ýþýk tutan en büyük kaynaktýr. 

Tarihte olan olaylar yaþanan zaman di-

limine ýþýk tutarak, ayný hatalara düþül-

mesini engellerken, müspet davranýþ-

larýn olgunlaþmasýný saðlar. Buna göre 

engizisyon,  Orta Çað Hristiyanlýðý için 

tarihe, kendi müntesiplerini ve baþka 

inananlar adýna, “baðnazlýk, hoþgörü-

süzlük” gibi sýfatlarla geçmiþtir. 

Abstract
(Correlation Of Reason-Heart 

In The Understanding Truth An 
Epistemological Approach)

The Qur’an ascribes a particular 

importance to correlation of reason-heart 

in the understanding truth. According to 

the Qur’an the heart and reason are the 

locus of faith. The Qur’an gives special 

emphasis to the function of the heart on 

the way that leads to understand the truth.  

On the other hand the reason allows us to 

arrive at knowladge of the truth too. In this 

study, the relationship between reason 

and heart in the semantics, vocabulary and 

epistemological aspects will be presented. 
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