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Akıl Nedir? 

Mahsusattan gayr-i mahsusata intikale vesile olan veya gayr-i mahsus bir manayı bizzat 

ve bil-bedahe keşfeden alet-i idrake akıl denir. 

Akıl ilmin kaynağıdır, varlıkları anlama ve anlamlandırma aletidir. Bu bakımdan aklın 

şerefi ve üstünlüğü bundandır. Allah’ın varlığı, peygamberin nübüvveti, Kur’an-ı Kerimin hak 

ilâhi kelam olduğu akılla bilinir. Bu sebeple din akla hitap eder. Aklı olmayanın dini yoktur. 

 

Hz. Âdem (as) yaratılıp cennete konunca yüce Allah ona üç cevher gönderdi: Akıl, İman 

ve Hayâ… Hz. Âdem (as) aklı terecih edince yüce Allah iman ve hayayı da ona verdi. (Risale-

i Hamidiye) 

 

İnsan bir ağaçtır, akıl onun hayatı, ilim onun meyvesidir. Akıl ve vahiy birbirini tamamlar. 

Akıl göz gibidir, vahiy ise güneştir. Güneş olmazsa göz eşyayı ve eşyanın hakikatini bilemez, 

varlıkların mahiyetini ve neye yaradıklarını idrak edemez.  

Akıl dünya ve ahiret saadetine vesiledir. İnsan aklı ile kâinatın efendisi olur. Onları 

kendisine hizmet ettirir. Mahlukat üstünde şerefli bir mevkie çıkar ve Allah katında değerli bir 

makama terakki eder. 

 

Aklı Artıran ve Geliştiren Hususlar 

İlim ve tecrübe aklı artırır. Peygamberimiz (asm) “Eşşeyhu fî kavmihî, ke’n-nebiyyi fî 

ümmetihî” yani, “Kavmi içinde yaşlı kimse ümmeti içinde peygamber gibidir” buyurarak 

tecrübenin önemini ve aklı geliştirdiğini ifade etmiştir. Bu onun yaşının çokluğundan değil, 

aklın meyvesi olan tecrübenin çokluğundandır. 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde nur ile zulmeti, hayat ile ölümü zikrettiği yerde nurdan ilmi 

ve aklı, zulmetten ise cehli, akılsızlığı ve küfrü murat etmiştir. (İhya, 1:220.) 

 



 
“Ölü iken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz 

kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte 

kâfirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir.” (En’am, 122.) 

Peygamberimiz (asm) “Emr olunduğunuz ve nehy olunduğunuz şeyleri anlayacak olgun 

akıl sahibi olunuz. Rabbinizin huzurunda sizleri kurtaracak olan aklınızdır. Akıllı ne kadar 

pejmürde ve çirkin suratlı olsa da Allah’a itaat edendir. Cahil ve ahmak da ne derece sureti ve 

şerefi ve malı olsa da Allah’a isyan edendir” (İhya) buyurmuştur.  

Allah Teala ilk olarak Nur-u Muhammediyi, ondan da aklı yarattı ve kâinatı bu akıl üzere 

bina etti. Bu sebeple Nur-u Muhammediyi kâinatın mayası kıldı. “Sen olmasaydın kâinatı 

yaratmazdım” buyurdu.  

 

 
 

Akıl ve Zekâ Farkı 

Akıl somut olarak ölçülemez. Akıl herkese eşit olarak paylaştırılmış gibi görünse de 

herkes ‘akıllı’ denilmez. Akıllı bir insan doğru ve yanlışı, yalan ve gerçeği ayırt edebilme 

kabiliyetine sahiptir. Yaşımız ilerledikçe, olgunlaştıkça, aklımız da gelişir. Peki “Akıllı kişi, 

doğru olanı seçen ve doğru olanı yapan kişidir” diyebiliriz.  

Zekâ ise nötrdür. Bilindiği üzere IQ testi ile ölçülebilir ve her insanda eşit bulunmaz. Zekâ 

beynin algılama hızıdır. Bu durumda zekanın daha teknik, akılın ise daha etik bir boyutu 

olduğunu söyleyebiliriz.  

Zekâ; bir olayı önce anlama, ilişkileri kavrama, yargıda bulunma, daha sonra açıklayarak 

çözme yeteneğidir. Zeki bir insan çözüm üretebilir, akıllı olan ise ürettiğini olumlu yönde 

uygulama kabiliyetine sahiptir. Tembel öğrencilerin annelerinin kullandığı 'zeki ama aklını 

kullanıp çalışmıyor teyzesi' ifadesi bu farklılığı açıklar. Zeki bir insan en korumalı yerden 

hırsızlık yapabilir; akıllı olsa hırsızlık yapmaz. Akıl ile zekanın farkı burada ortaya çıkmaktadır.  

Akıllı insan geleceği düşünür, yaratılış amaçlarını ve eşyanın mahiyetini anlamaya çalışır; 

analiz ve sentezler yapar. Bu sebeple akıllı insan dine ve Allah’a inanan ve öldükten sonraki 

hayatı, ahireti düşünerek hareket eden ve hayatını buna göre düzenleyen kişidir. 

 

Gazali’nin (ra) “İhya” Kitabından Akılla İlgili Hadisler 

 

1. Peygamberimiz (asm) “Akıl kalpte öyle bir nurdur ki hak ile batılı birbirinden tefrik 

eder” buyurmuşlardır. 



2. Allah Teâlâ ilk olarak aklı yarattı. Akla “bana yönel” dedi. Akıl Allah’a yöneldi. 

“Mahlukata yönel” dedi. Akıl mahlukata döndü. “İzzetim ve celalim hakkıçün 

senden daha değerli bir şey yaratmadım. Seninle alır, seninle veririm. Seninle 

mükafatlandırır, seninle cezalandırırım” buyurdu. 

3. Bir cemaat Peygamberimizin (asm) huzurunda birisini aşırı övdü. Peygamberimiz 

(asm) “Onun aklı nasıldır?” diye sordu. “Ya Resulallah! Biz adamın ibadetini 

anlatıyoruz ve muhtelif hayır işlerinden bahsediyoruz” dediler. Peygamberimiz 

(asm) “İnsan ahmaklığı ile günahlardan daha büyük hatalara düşer. İnsanın yarın 

Allah katında yüksek dereceleri akılları nispetindedir” buyurdular.  

4. İnsanın akıl gibi yüksek iktisabı olmaz. Akıl sahibini iyiliğe ulaştırır, kötülüklerden 

alıkoyar. Akıl kemale ermedikçe insanın dini müstakim ve imanı tamam olmaz.  

5. İnsan güzel ahlakı ile gündüz oruç tutup gece ibadet edenlerin seviyesine ulaşır. 

Fakat aklı tamam olmadıkça ahlakı güzelleşmez. Aklı olgunlaşınca imanı da kemâle 

erer ve Rabbine itaat ve düşmanı olan şeytana isyan eder.  

6. Peygamberimiz asm “Her şeyin bir direği vardır, müminin direği de akıldır. İbadeti 

ve hayrı da aklı nispetindedir” buyurduktan sonra “Cehenneme atılırken melekler 

sorarlar. “Size dini anlatan peygamber gelmedi mi?” “Onlar “Geldi ve haber verdi; 

ama biz onları yalanladık. Şayet onları dinlemiş ve aklımızı kullanmış olsaydık bu 

cehenneme düşmezdik” diye suçlarını itiraf edeceklerdir” (Mülk, 9-10) ayetini 

okudu.  

7. Temim-i Dari (ra) Hz. Ömer’e (ra) “Bizce efendilik akıllı olmaktır” dedi. Hz. Ömer 

(ra) onu tasdik etti ve “Ben sana sorduğum gibi Resulullah’a (asm) sordum. Aynı 

cevabı verdi. Buyurdu ki “Ben Cebrail’e (as) “Efendilik nedir?” diye sordum. O da 

‘Akıllı olmaktır’ dedi buyurdular.  

8. Bir gün Resulullah’a sahabeler çok şey sordular. Peygamberimiz (asm) buyurdu: “Ey 

insanlar! Her şeyin bir biniti vardır, insanı hedefine götürür. İnsanın biniti akıldır. 

Sizler delil ile en güzel yolda en iyi bilgiye ulaşırsınız. Bu konuda en üstün olanınız 

en akıllı olanınızdır” buyurdular.  

9. Hz. Aişe (ra) Peygamberimize (asm) sordu: “Yâ Resulallah! İnsanlar ne ile dünyada 

üstünlük kazanırlar? Peygamberimiz (asm) “Ya Aişe akılla!” buyurdular. Hz. Aişe 

(ra) “Herkesin değeri ameli ile ölçülmez mi?” dedi. Peygamberimiz (asm) “Yâ Aişe! 

Onlar akıllarından fazla bir şey yapabilirler mi? İnsanlar Allah’ın kendilerine verdiği 

akıl nispetinde amel ederler. Allah katında akıllarına göre değer kazanırlar. Sonra da 

amellerine göre mükafatlandırılırlar” cevabını verdi. 

10. Abdullah b. Abbas (ra) rivayet eder ki Peygamberimiz (asm) buyurdular: “Her şeyin 

bir aleti vardır; insanın aleti akıldır. Her şeyin bir biniti vardır; insanın biniti akıldır. 

Her şeyin bir direği vardır; insanın direği akıldır. Her şeyin bir dayanağı vardır; 

insanın dayanağı akıldır. Her şeyin bir davetçisi vardır; insanı ibadete ve Allah’a 

itaate çağıran akıldır. Her şeyin bir sermayesi vardır; insanın sermayesi akıldır. Her 

toplumun, her ailenin bir idarecisi vardır; insanın idarecisi akıldır. Her harabenin bir 

tamircisi vardır; insanın ahiretini imar eden akıldır. Her uzak yola giden yolcunun 

bir çadırı vardır; insanın ahiret yolculuğunda çadırı akıldır. 



11. En akıllı olanınız Allah’tan en çok korkanınızdır. Ahlakça en iyi olanınız da Allah’ın 

emir ve yasaklarına en iyi şekilde itaat edeninizdir. Her ne kadar az nafile ibadet 

etseniz bile bu böyledir.  

 

Akılla İlgili Ulemanın Sözleri  

 

1. Akıl, olmuştan olacağı, 

geçmişten geleceği bilmek ve 

mevcut bilgiden yeni bilgiler 

çıkarabilmektir. 

2. Kişi akıl gibi kendisini 

hidayete ulaştıran ve uçurumdan 

uzaklaştıran bir şey kazanmamıştır. 

(Edebü’d-Din ve’d-Dünya) 

3. Her şeyin ayakta tutan bir direği vardır. İnsanın amellerinin direği de akıldır. 

4. Kişinin asaleti akıldır. Soyluluğu da dindarlığıdır. Mürüvveti ve insanlığı da 

ahlakıdır. (Hz. Ömer (ra))  

5. Allah kime akıl vermiş ise günün sonunda onu kurtarır. (Hasen-i Basrî (ra)) 

6. “Hayrul’mevahibi el-aklu / Şerru’l-mesaibi el-cehlu” yani, istenen en iyi şey 

akıldır, en kötü şey de cehalettir.  

7. Sehl’ soruldu: “En büyük günah nedir?” “Cehalettir” dedi. “Ondan daha büyük günah 

var mıdır?” dediler. “Evet! Cehaletini bilmemektir” buyurdu. 

8.  “İza etemme aklu’l-mer’i temmet umûrehu / Ve temmet emânîhi ve temme 

binâuhû” yani, “Kişinin aklı tam olunca işleri de mükemmel olur, arzu ve 

emellerinin binası da tamam olur.”  

9. Amir b. Kays “Aklın seni dinin yasaklarından uzaklaştırıyorsa sen akıllısın” demiştir. 

10. Hz. Ali (ra) “Edeb aklın delilidir, edebi olmayanın aklı yoktur” demiştir.  

11. Hukema “İnsanın en iyi dostu akıldır; en büyük düşmanı da cehalettir” demişlerdir. 

Aklın Tekamülü ve Mantık 

Akıl ilim ve tecrübe ile kemale erer. Yaşlıların görüşlerine müracaat etmeliyiz. Onların 

attıkları oklar hedefini şaşırmaz. Onlar fıtraten eski zamanlarda olsa dahi sözleri ibret sahneleri 

ile kulakları insanların değiştiren olayların gürültüsü ile doludur.  

Mensuru’l-Hikem’de “Günler cahili terbiye etmedikçe yakasını bırakmaz” denilir. 

Nasihatların akıllandırmadığını olaylar ve hadiseler aklını başına aldırır. Hekimler “Tecrübe 

aklın aynasıdır, gurur da cehaletin meyvasıdır” demişlerdir.  



İhtiyarların görüşlerini alınız; gençleri de ihmal etmeyiniz. Gençler ile de müşavere 

ediniz. Çünkü onların fikir meyvalarının üzerinden ihtiyarlık rutubeti geçmemiş ve onları 

çürütmemiştir. Bu sebeple atalarımız “Akıl yaşta değil baştadır” demişlerdir. Akıl yağma ile 

kazanılmaz. Akıl insanın yaşı nispetinde olsaydı babalar hepsini alır, evlatlarına bir şey 

kalmazdı. 

Akla yanlış yol gösteren cehalettir. Cehalet ise bilmemek değil yanlış bilmektir. İlim 

gerçeğe uygun olan bilgidir. Gerçeğe uymayan ve eşyanın hakikatine aykırı olan malumata bilgi 

ve ilim denmez. Akla yol gösteren doğru bilgi, aklı şaşırtan ise yanlış ve eksik bilgidir. Bu 

sebeple doğru bilgiye ulaşmak çok önemlidir. İlim gerçeği ve doğruyu bulmak ve bilmektir. 

Yalan ve yanlış, safsata ve hurafelerin delile ihtiyacı yoktur. Doğru bilgi ancak deliller ve 

burhanlar ile sabit olur. Akla, mantığın kurallarına ve hakikate uygun olmayan malumat insanı 

yanıltır ve aklı şaşırtır. Alim de bilen değil, bildiğini delillerle ispat edebilendir. Alim iddia 

etmez, ispat eder. Aklın tasdiki ancak delillerle sabit olur. Bir delilden kaynaklanmayan bir 

bilginin değeri yoktur. Cahiller iddialara, akıllılar ise delillere önem verirler.  

Allah, insanlara yaradılışta akıl ve mantık vermiştir ancak bu akıl ve mantığı 

kullanmalarını yine insanın iradesine ve aklına bırakmıştır. İnsan akıl ve mantığını doğru bir 

şekilde kullanır ise her işin üstesinden gelebilecek en gelişmiş varlıktır.  

Yeryüzündeki tüm canlılar için akıl ile birlikte mantığa sahip olan tek canlı insandır. Kimi 

insanlar akılını kullanmayı iyi bilip tüm zorlukların üstesinden gelirken kimi insanlar akıllarını 

kullanamazlar ve çoğu zaman çıkmaza düşerler. Ancak akıl ve mantığını bir arada kullanan 

insanların üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur. Çünkü akıl ve mantık bir arada 

kullanıldığında olayları daha iyi mukayese ederler ve her sorunu çözebilecek kudreti 

kendilerinde bulurlar. 

Akılla İlgili Atasözleri 

1. Âkıl bir defa aldanır. 

2. Akıl ise deme sırrını dostuna, o da söyle dostuna… 

3. Akıl Allah vergisidir. 

4. Akıl olan nâkil olmaz. 

5. Akıl kimde ise devlet ondadır. 

6. Akıl gibi sermaye olmaz. 

7. Akıl ile nefis birbirine düşmandır. 

8. Akıl için yol birdir. 

9. Akıl tecrübe ile kemal bulur. 

10. Akıl yaşta değil, baştadır. 

11. Akıl bir vezirdir, gönül padişah. 
12. Akıllı düşman ahmak dosttan iyidir. 

13. Akıllı sözünü akılsıza söyletir. 

14. Akıllının kalbi dilinden öncedir, akılsızın dili kalbinden öncedir. 

15. Akıllı düşünür sonra konuşur, akılsız konuşur sonra pişman olur. 

16. Akıllı söylemez, nâdâna söyletmez. 

17. Akılsız başın derdini ayak çeker. 

18. Akla gelmeyen başa gelir. 

19. Aklı başında olan kuru kavgaya girmez. 

20. Aklınla gör, kalbinle işit. 

21. Herkes kendi aklını beğenir. 

22. Herkesin aklı bir olsa bağ duvarı neylesin. 

23. Herkesi aldattım diyen herkesten çok aldanır. 



Akılla İlgili Hukema Sözleri 

1. Akıl yeryüzünden kalksa bile hiç kimse akılsız olduğunu söylemez. (Şeyh Sadi) 

2. Yeşil gül bahçesi geçicidir, ama akıldan oluşan bahçe asla solmaz. (Mevlâna) 

3. Biz aklın peşinden gidelim, halkın takdiri de isterse peşinden gelsin. (Montaigne) 

4. İnsanı hayvandan ayıran akıldır. Akıl gitse hayvanlık kalır. (Epiktetos) 

5. Akıl vücudun efendisidir. (Alferd de Vigny) 

6. İnsana adil dağıtılan akıldır, zira kimse aklından şikâyet etmez. (Montaigne) 

7. Aklın gücüne hiç kimse karşı duramaz. (Marcus Aurelius) 

8. Aklın ve dirayetin ak saçlılar gibi, kalbin masum çocuklar gibi olsun. (Schiller) 

9. Ham düşünceleri akıl pişirir. (Firdevsî) 

10. Allah mahvetmek istediği kimsenin önce aklını alır. (Euripides) 

11. Allah bir kavme azap edecek olsa önce onların akıllarını alır, kendilerine bir iş 

yaptırır, sonra pişman olup dururlar. (Hadis) 

12. Uhrevi bir gayeden yoksun olan kişinin akıllılık iddiası yalandır. (V. b. Münebbih) 

13. Akıllı nefsini hesaba çeker ve ölümünden sonrası için amel işler, akılsız nefsine ve 

hevasına uyar, sonra Allah’ın kendisini affedeceğini umar. (Hadis) 

14. Bir şeyi yaptıktan sonra çare arayan akıllı sayılmaz. Akıllı hataya düşmeden önce 

aklını çalıştırır ve kendisini yanlıştan korur. (Zeyyad) 

15. Bir adamın sual sormasından akıllı olup olmadığı anlaşılır. (Hz. Ömer (ra))  

16. Başarılı olmak için akıllı ol, ama aptal görün. (Montaigne) 

17. İnsanların akılları yaşadıkları devirlerin seviyesine göredir. (Mutarrıf b. Abdullah) 

18. Başkalarının bilgileri ile bilgin olsan da ancak kendi aklında akıllısın. (Montaigne) 

19. İki şey aklın hafifliğindendir: Söylenecek yerde susmak, susulacak yerde konuşmak. 

(Sadi) 

20. Ben bilmediğimi bildiğim için diğer insanlardan akıllı sayılırım. (Sokrates) 

21. Talihsizlik akılsızlıktandır. (MAK) 

22. Sahip olmadıklarına üzülmeyen, sahip olduklarını sevinen akıllıdır. (Epiktetos) 

23. Akıllı kazandığı parasının bir kısmını, aldığı nasihatlerin birçoğunu bir yana koyar. 

(Harry Karns) 



24. Akıllı bir insan hem kitapları hem de doğrudan doğruya hayatı okur. (Lin Yutang) 

25. Meyveli başak boynunu eğdiği gibi akıllı insan da mütevazidir. (Şeyh Sadi) 

26. Akıllı düşmanından akıl almayı ihmal etmez. (Beydaba) 

27. Akıllının uykusu da yemesi de güzeldir. Akıllı yakîn ve takva sahiplerinin bir zerre 

ibadeti ahmakların dağlar gibi ibadetlerinden daha üstündür. (Ebu Derda (ra)) 

28. Akıllılar zaaflarını bildikleri için yanılmayacaklarını söylemezler. (Thomas 

Jefferson) 

29. Aptallar akıllılardan pek az şey öğrenirler, ama akıllılar aptallardan çok şey 

öğrenirler. (Cato) 

30. Akıllı olmak bir şey değil, önemli olan aklı yerinde kullanmaktır. (Descartes) 

31. İnsan talihsizlikten ve mutsuzluktan değil akılsızlıktan korkmalıdır. (Thomas 

Carlyle) 

32. Akılsızlar hırsızların en zararlılarıdır, zamanınızı ve neşenizi çalarlar. (Gothe) 

33. Önce aklınızla düşünün sonra işinizi yapın. (MAK) 

 

Aklın Önemi  

 

1. Hz. Ali (ra) der ki: “Biri tabii 

diğeri kisbî iki akıl buldum. 

Görmeyen göze güneş ışığının 

faydası olmadığı gibi, vehbî ve 

fıtrî akıl olmadan kisbî aklın 

faydası olmadığını anladım.” 

2. Peygamberimiz “Allah akıldan 

daha değerli bir şey yaratmadım” buyurduğunu bize haber vermiştir.  

3. Peygamberimiz (asm) Hz. Ali’ye hitaben: “Ya Ali! İnsanlar Allah’a her biri bir 

amelle yaklaşmaya çalışıyorlar, sen aklınla Allah’a yakınlaş!” (Ebu Nuaym, Hilye) 

buyurmuşlardır.  

4. Peygamberimiz (asm) Ebu’d-Derda’ya (ra) “Aklını artır ki Allah’a yakınlığın artsın” 

buyurdu. Ebu’d-Derda (ra) “Annem babam sana feda olsun yâ Resulallah! Aklımı 

nasıl artırırım?” dedi. Peygamberimiz (asm) “Allah’ın yasaklarından sakın, farzlarını 

yap ki akıllı olasın. Hayırlı ameller peşinde koş ki dünyada yüksek mertebe ve 

makamlara yükselesin. İbadete devam et ki ahirette aziz ve celil olan Allah’a 

yakınlıkta izzet ve şeref bulasın” buyurdular.  

5. Said b. Müseyyeb’den (ra) mervidir ki: “Hz. Ömer (ra) Ubeyy b. Kaab (ra) ve Ebu 

Hureyre (ra) Resulullah’ın (asm) huzuruna gittiler. “Ya Resulallah! İnsanların en 



âlimi kimdir?” dediler. Resulullah (asm) “Akıllı olanıdır” buyurdu. “En fazla ibadet 

eden kimdir?” dediler. “En akıllı olanıdır” buyurdu. “İnsanların en faziletlisi 

kimdir?” dediler. “En akıllı olanıdır” buyurdu. “Ya Resulallah! Akıllı kimse 

mürüvvet sahibi, cömert, konuşmasını bilen ve hatırı sayılır kimse değil midir?” 

dediler. Peygamberimiz (asm) “Bunlar dünya hayatı içindir. Ahiret ise Allah’tan 

korkan müttakilerindir. En akıllı insan Allah’tan en fazla korkandır” buyurdular.  

6. Peygamberimiz (asm) “Akıllı insan Allah’a iman eden, Resulünü tasdik eden ve 

yolundan giden ve Allah’a itaat ederek ibadete devam eden insandır” buyurdular.  

7. Abdullah b. Selam (ra) rivayet ediyor ki: “Melekler ‘Ya Rabbi! Arştan daha üstün 

bir şey yarattın mı?’ dediler. Yüce Allah “Evet! Aklı yarattım” buyurdu. 

8. Peygamberimiz (asm) “Amellerin hayırlısı orta yolda olandır. Akıllı kimse de orta 

yolu, vasatı ve istikameti seçendir” buyurdular.  

9. Hz. Ali (ra) “İşlerin hayırlısı vasat, orta yolda ve istikamette olandır. Her şey 

istikamette kemalini bulur. Öyle ise “Lâ tezhebenne fi’l-umuri faratâ / Lâ 

tes’elenne in seelte şetatâ / Ve kün mine’n-nâsi cemîan vasatâ” yani “İşlerinde 

aşırıya kaçma. İstediğin şeyde ısrar etme. İnsanlar arasında orta halli ol!” demiştir.  

10. Peygamberimiz (asm) “Kafirlerin ve ehl-i zimmenin aklı Müslümanın aklının 

yarısıdır” (Nesai, İbn-i Mace, İbn-i Hanbel) buyurdular.  

11. İlmin iki kaynağı vardır. Akıl ve nakil. Naklî ilimlerin hak ve hakikat olduğunu yine 

akıl tasdik eder ve akıl anlar, akıl yorumlar. 

Akıl Konusu 

Akıl ilim ve marifetlerin kaynaklarından en önemlisi ve en değerlisidir. Zira akıl 

peygamberlerin sıfatlarından birisidir. Yüce Allah peygamberlerini insanların en akıllılarından 

ve zekilerinden seçmiştir. “Sıdk, Emanet, Fetanet, İsmet ve Tebliğ” sıfatları ile onları 

vasıflandırmıştır. 

Aklın vazifesi anlamaktır. Anlaması gereken en önemli mesele ise kendi yaratıcısını 

tanıması ve yaratılış amacını anlamasıdır. Bu sebeple en önemli görevi Allah’a imandır. Soyut 

ve manevi olan meseleleri bilmesi, anlaması, görülen şeylerin arkasında görülmeyen manaları 

idrak etmesidir. Yani, mahlukatın arkasınsa hâlıkı, rızkın arkasında rezzakı görebilmektir. 

Görülen varlıkların arkasında onu yapan ilim, irade, kudret, rahmet, şefkat, hikmet, inayet gibi 

manaları anlayabilmektir. En basitinden harflerin oluşturduğu manaları idrak edebilmektir.  

Göz, kulak, dil, burun ve deri gibi hislerimiz mahsusatı, yani hisler alemini idrak ettiği 

gibi akıl da ma’kulatı, yani manaları idrak eder. Göz eşyayı görür; ama o eşyadaki sanatı ve 

güzelliği akıl idrak eder. “Görmediğime inanmam” diyenler akılları olmayan varlıklardan farkı 

kalmaz.  

İlim, yani bilgi soyut bir kavramdır ve manalardan ibarettir. Bu manaları idrak edecek 

olan akıldır. Bu sebeple ulema “İlmin kaynağı üçtür: Hisler, akıl ve haberdir” demişler ve bunlar 

üzerinde pek çok hususları izah etmiş ve ispat etmişlerdir. Aklın yanılmaması için de akla yol 

gösteren ve gerçeği ortaya koyan “Mantık” kurallarını geliştirmişlerdir. Meselâ; “Haber”in bilgi 

kaynağı olması için “Doğru haber” olması gerekir. Doğru haber ise ya “Mucize ile teyit edilmiş 

peygamber haberi” veya farklı kaynaklardan gelmiş olan “Mütevatir haber” olması gerekir. 

Yoksa her malumat ilim sayılmaz. Bütün bunları akıl idrak eder.  

 



 
 

 

1. Aklın Mahalli 

Hz. Ali (ra) “Aklın mahalli kalptir; ziyası ise dimağa akseder” demiştir. İmam Birgivi ise, 

“İmanın mahalli akıl, aklın mahalli kalptir” der. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri ise; “Nur-u Akıl, Kalbden Gelir” buyurur ve şöyle 

devam eder: “Zulmetli münevverler bu sözü bilmeliler: Ziya-yı kalbsiz olmaz nur-u fikir 

münevver. O nur ile bu ziya, mezcolmazsa zulmettir. Zulüm ve cehli fışkırır. Nurun libası 

giymiş bir zulmet-i müzevver. Gözünde bir nehar var, lâkin ebyaz ve muzlim. İçinde bir sevad 

var ki, bir leyl-i münevver. O içinde bulunmazsa, o şahm-pare göz olmaz; sen de bir şey 

göremez. Basiretsiz basar da para etmez. Ger fikret-i beyzada süveyda-yi kalb olmazsa, halita-

i dimağî ilim ve basiret olmaz. Kalbsiz akıl olamaz.” (Sözler, Lemaat, 563.) 

Yine aklın ve kalbin vicdan ile münasebeti vardır. Bediüzzaman “Vicdanın ziyası, ulûm-

u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder” ifadeleri 

ile bunu açıklar. 

Bediüzzaman kalbi de şöyle tarif eder: “Kalbden maksad; sanevberî (çam kozalağı) gibi 

bir et parçası değildir. Ancak bir latife-i Rabbaniyedir ki, mazhar-ı hissiyatı, vicdan; ma’kes-i 

efkârı, dimağdır.” (İşaratu’l-İ’caz, 56.) 

Kur’ân-ı Kerim, “Allah, kişi ile kalbi arasına girer” (Enfal, 8:24.) buyuruyor. Peygamber 

Efendimiz (asm) de “Kalpler Rahmân’ın iki parmağı arasındadır” (Tirmizi, Kader, 7.) 

buyuruyor. Biz bu hakikatlerden akıl, kalp ve vicdan ile Allah’ın insanlar üzerindeki 

tasarrufunu anlayabiliyoruz.  

Allah Teâla meleklere akıl vermiş şehvet vermemiştir. Hayvanlara şehvet vermiş; ama 

akıl vermemiştir. İnsana ise hem akıl hem şehvet vermiştir. Dolayısıyla aklı şehvetine galip 

insan meleklerden üstündür. Şehveti aklına galip ise hayvanlardan daha aşağı mertebeye iner. 

 

2. Akıl Her Şeyi Bilebilir Mi? 

Akıl insana “Ben kimim” “Nereden geliyorum, nereye gideceğim” “Yaratıcım kimdir?” 

“Ben ve kâinat niçin yaratıldım?” “Ölüm nedir? Ölümden sonra hayat var mıdır?” sorularını 

sorar ve cevap arar. Akıl kendisinin başıboş olmadığını ve bir amacının olduğunu idrak eder; 

fakat güzeli-çirkini, iyiyi-kötüyü tam olarak idrak etmesi ve vazifelerini bilebilmesi için 

“vahye” ihtiyacı vardır.  

Yaratan Allah akıl sahiplerine insanı ve varlıkları niçin yarattığını bildirmesi yaratma 

amacının gereğidir. Şayet bu anlatılmazsa yaratılış amacı gerçekleşmez. Zira siz birtakım 

insanları bir yere davet ederseniz önce “Niçin davet ettiğinizi ve amacınızı” onlara anlatırsınız. 

Aksi taktirde davetin bir anlamı kalmaz. Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “Biz peygamber 

göndermediğimiz kavme azap etmeyiz” (İsra, 17:15.) buyurarak bu gerçeği ifade etmiştir. 



Ayırca “Peygamber, müjdeleyen ve ikaz edenlerdir; ta ki insanların, peygamberler geldikten 

sonra Allah'a karşı bir mazeretleri, bir bahaneleri kalmasın artık ve Allah, üstündür, hüküm ve 

hikmet sahibidir.” (Nisa, 4:165.) 

İmam-ı Azam (ra) ve İmam Maturudî (ra) “Hiç kimse yaratanını bilmede mazur sayılmaz. 

Zira yerler, gökler ve diğer varlıklar ve insanın yaratılışı gibi deliller, yaratıcı, kadir, alim, mürid 

bir vacibu’vücudun varlığına delalet etmektedir. Ancak akıl sahibi insanlar dini meseleleri 

bilmek yaratıcının rızasına uygun hususlar Allah Teâlâ’nın bildirmesine bağlıdır.  

Akıl dinin hükümlerini anlamak için verilmiştir. Akıl olmadan dinin hükümleri 

anlaşılamaz. Din akla hitap eder ve akıllılar için vazedilmiştir. Yüce Allah “Biz hayy olanları 

korkutmak için peygamber gönderdik” (Yasin, 36:70.) Burada “hayy olan, hayat sahibi olan” 

ifadesi malumu ilam olduğu için kast edilen mana “Aklı olan” demektir. Zira Peygamberimiz 

(asm) “Aklı olmayanın dini yoktur” buyurarak aklı olmayanın sorumlu olmayacağını ifade 

etmiştir.  

Akıl mükevvenatı ve dinin hükümlerini bilmenin vasıtasıdır. Eşyayı güzel ve çirkin, 

haram ve helal kılan Allah’tır. Akıl bunların böyle olması gerektiğini idrak eder. Bu sebeple 

ehl-i hak ve istikamet olan Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat “Allah bir şeyi helal kılar güzel olur, 

haram kılar şer olur, çirkin” demişlerdir. 

 

3. Akıl ve Nakil Çatışması 

Ehl-i Sünnet uleması “Akıl ile nakil tearuz ettikleri vakit akıl esas alınır, nakil tevil 

olunur; ancak o akıl, akıl olmalı” demişlerdir. Bu sebeple “Akl-ı Selim vahye aykırı olmaz” 

“İlim din ile çelişmez; ilmi dinden ayırmak 

isteyenler dine inanmayanlardır” denilmiştir. Naklin 

tevil edilmesi de usul ilmine göre “naklin 

müteşabihat-ı zanniyeden” olduğu zamandır.  

Dünya ve ahiret işlerinin selametle 

yürütülmesi, cemiyetin nizam ve intizamının 

muhafazası için vahyin hukuki bakımdan şu beş 

amacını gerçekleştirmeyi de amaçlamıştır: “Hayatın 

korunması, neslin korunması, malın korunması, 

dinin korunması ve aklın korunması”dır. İslam 

hukukunda buna “Şeriatın Makasıd-ı Hamsesi” denilmiştir. 

İslam nazarında akıl, dinin temeli ve hikmet-i hılkatin aslıdır. İslam dini akl-ı selimin 

neticesinden başka bir şey değildir. Nitekim Hz. Ali (ra) “Din akıldır, akıl da dindir. Eğer akıl 

dini anlamaktan aciz kalırsa, akıl değildir. Eğer din akl-ı selim dairesinden uzaklaşırsa, din 

değildir” (Akaid-i Nesefi) buyurmuştur. 

Hz. Ömer (ra) “Kişinin aslı aklıdır, hasebi dinidir, güveni ahlakıdır” demiştir. Yine Hz. 

Ali (ra) “Bir insanın aklı tamam olursa konuşması azalır” demiştir.  

Hukemâ: “Akılsız ve ahmak cehaleti ile en büyük facirlerden daha büyük günahlara girer. 

İnsanların Allah’a yakınlığı aklına ve anlayışına göredir” demişlerdir.  

 

 

 


