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ÖNSÖZ
Kelam ilmi, İslam’ın inanç esaslarını tespit ederek açıklama ve bunlara yönelik ortaya
çıkan eleştirileri cevaplandırarak bu konudaki iddiaları çürütmeyi amaçlamaktadır. İslam dini
itikad, ibadet ve ahlak gibi değişik yönlerden ele alındığında diğer İslam ilimlerinin tamamı
bu hususların açıklanarak yorumlanmasına katkı sağlar. Kelam ilmi, Allah’ın varlığı ve
birliği, nübüvvet ve ahiret gibi inanç esaslarını vahiy temelinde izah etmeye çalışırken aynı
zamanda diğer İslam ilimlerinin temelini de oluşturur.
Kelam ilmi doğuşundan itibaren ilgilendiği konular ve kullandığı yöntemler
bakımından farklı süreçlerden geçmiştir. Hem muhtevası hem de temel misyonu açısından ele
alınarak farklı şekillerde isimlendirilmiştir. Kelam ilminin farklı isimlerle anılması bu ilmin
geçirdiği dönemlere ve başlıca özelliklerine de işaret etmektedir. Akaid İlmi, el-Fıkhu’lEkber, Tevhid ve Sıfat İlmi, Usulu’d-dîn, Nazar ve İstidlal İlmi gibi isimler Kelam için farklı
dönemlerde kullanılan başlıca isimlerdir.
Kur’an-ı Kerim, yeni bir zihniyet inşa etmek için insanlığı içinde bulunduğu durumdan
kurtulmaya davet eder, hidayet bulmak isteyenleri her şeyden önce kendileriyle ardından da
kendileri dışındaki dünyayla hesaplaşarak ve sorgulayarak doğru inanç ve doğru davranış
peşinde gitmeyi hedefler. Bundan dolayı da yeni bir zihniyet inşa etmek için insanların birey
ve toplum olarak ihtiyaç duydukları tevhid, nübüvvet, ahiret, adalet ve özgürlük gibi temel
esasların doğru bir şekilde içselleştirilmesi gerekiyordu. Kur’an’ın getirmiş olduğu bu
ilkelerin sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılması sonraki dönemlerde ortaya çıkan kelam
ilminin muhtevasını da belirlemiştir. Dolayısıyla kelamın ana konuları ile Kur’an’ın ana
konuları arasında bir paralellik vardır.
Hz. Peygamber kendi döneminde gerek inanç, gerek ibadet gerekse ahlaki tüm
konularda ortaya çıkan sorunları yerinde çözmüş ve bunlarla ilgili sorulan sorulara cevap
vermiştir. Onun çözüm ve cevapları karşısında tam bir teslimiyetle mütmain olan sahabe artık
meseleyi olduğu gibi kavradığı için bu konularda tartışma ve cedelin peşine düşme ihtiyacı
duymamıştır. Vahyin devam ettiği ve Hz. Peygamberin hayatta olduğu dönemde dinin her
alanıyla ilgili ortaya çıkan sorular ve sorunlar tek kaynaktan cevaplandırılıp çözüme
kavuşturuluyordu. Dolayısıyla da cevaplandırılan ve çözüme kavuşan sorunlar onun hayatında
bir daha gündeme gelmiyordu.
Hz. Peygamberin vefatından sonra Müslümanlar, sorularına cevap verecek ve
sorunlarını çözüme kavuşturacak kaynaktan ve vahiyden mahrum kaldılar. Onun vefatından
sonra ortaya çıkan problemlere getirilen çözümler de birbirinden farklılık arz ediyordu. Bu da
çok doğal bir durumdu. Çünkü nasların sınırlı olmasına karşın meydana gelen hadiseler
sınırsızdı. Dinamik hayat değişkenlik arz ettiğinden dolayı da daha önce ortaya çıkmamış
birçok yeni durum ortaya çıkıyordu. İşte ortaya çıkan bu yeni durumlar ve olaylar hakkında
farklı bakış açıları görülüyordu. Dolayısıyla da Hz. Peygamberin vefatından sonra ortaya
çıkan bazı yeni durumlar ve olaylar karşısında sahabenin de bakış açısı birbirinden farklı
olabiliyordu. Sahabe arasında görüş ayrılıklarını ve farklı yorumları doğuran bazı hadiseler
meydana gelmiştir. Bunların başlıcaları arasında Kırtas hadisesi, Üsame b. Zeyd ordusu,
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hilafet ve Hz. Peygamberin mirası meseleleri, zekât vermeyenlerin durumu, Hz. Osman’ın
şehit edilmesi, Cemel ve Sıffin olayları yer almaktadır. Kelam ilmi sistematik bir hale
gelmeden önce henüz teşekkül-oluşum aşamasındayken sahabe dönemiyle birlikte başlayan
yorum farklılığı varlığını sürdürmekteydi.
Kelam ilminin sistematik bir şekilde ortaya çıkmasında şüphesiz en büyük pay
Mutezile ekolüne aittir. Mutezile’nin sistematik bir ekol olarak ortaya çıkmasıyla birlikte
kelam ilminin hem konularında hem de yöntemlerinde belirgin bir farklılık ve bakış açısı
ortaya çıkmıştır. İslam kelamcıları ilk başlarda felsefi eserlerin tercümesiyle birlikte İslam
dünyasına taşınan Aristo mantığına karşı mesafeli bir duruş sergilemişlerdir.
Hicri II. Asırdan itibaren İbn Küllâb el-Basrî, Haris el-Muhasibî ve Ebu’l-Abbas elKalanisî gibi isimler tarafından Sünni kelâmın temelleri atılmıştır. Daha sonraki dönemlede
Ebu’l-Hasan el-Eş’ari ve Ebu Mansur el-Mâtüridî tarafından sünni kelâm sistematik bir
şekilde karşımıza çıkmaktadır.
Şu gerçeği ifade etmek gerekir ki, İslâmî ilimler arsında hiçbir disiplin diğer
disiplinlerden kesin çizgilerle ayrılmış; aralarında hiçbir alışverişin bulunmadığı bir sistem
üzerine inşa edilmiş değildir. Bundan dolayı Kelâm, Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Tasavvuf gibi bir
disiplinin şurada başlayıp şurada bitiyor diyerek bir sınır belirlemek mümkün değildir.
Söz konusu çalışma ders notu formatında olduğundan, Kelâmi konular on dört hafta
şeklinde dağıtılmıştır. Bu meyanda, ilk ünitelerde biraz da özet mahiyetinde kelâm tarihi
konuları işlenmiş; ilerleryen bölümlerde Usûl-i Selâse konuları düzenli ve sıralı bir şekilde ele
alınmıştır.

2019 Fatih/İstanbul
Prof. Dr. Ömer AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Fikret SOYAL
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KISALTMALAR
a.g.e. : Adı geçen eser
a. mlf. : Aynı müellif
a.s.

: Aleyhi’s-selâm

a.y.

: Aynı yer

b.

: bin, ibn

c.
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çev.

: çeviren (ler)

h.

: Hicrî

haz.

: Hazırlayan

hz.

: Hazret-i

Ktp.

: Kütüphanesi

m.

: Mîlâdî

nr.

: Numara

nşr.

: Neşreden

trc.

: Tercüme eden

ts.

: Tarihsiz

ö.

: Ölümü

s.

: Sayfa

vd.

: Ve diğerleri

vr.

: Varak
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Kelam ilmi hakkında yapılan farklı tanımları, kelâmın konusunu ve
amacını öğreneceğiz. Bu ilmin diğer İslamî ilimler arasındaki yerini ve önemini görecek, tarih
içinde aldığı farklı isimleri ve bu isimlerin sebepleri tanıyacağız. Son olarak kelâm ilminin
geçirdiği dönemleri öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kelam İlminin amacına göre tanımını yapınız?
2. Kelam İlminin tarih içinde aldığı isimleri sıralayınız?
3. Kelam İlminin diğer İslami ilimler içindeki yerini kısaca belirtiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Tanım,
İsimlendirme

Konu,

Amaç

Kazanım

Kelamın tanımı ile konusunun ve
İslami ilimleri içindeki yerinin kavranılması

Kazanım Yöntemleri

İlgili
okunması ile

kaynaklardaki

Ve

bilgilerin
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Anahtar Kavramlar


Kelam İlmi



el-Fıkhu’l-Ekber



Tevhid



İlmü’t-Tevhid



Teşekkül dönemi ve teşekkül sonrası dönem
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GİRİŞ
Kelâmcılar, kelâm ilmini amacına veya konusuna göre tanımlamışlar, kelâm ilminin
kelâm ilminin diğer İslâmî ilimler içindeki yerini ve felsefeden farklı olduğunu ortaya
koymuşlardır. Kelâm ilmi doğuşundan itibaren hem muhtevası hem de temel misyonu
açısından ele alınarak farklı şekillerde isimlendirilmiştir.
Kelam ilmi, sistematik bir şekilde Hicrî II. yüzyılda Mutezile tarafından kurulmuştur.
Mutezile’nin ortaya çıkmasıyla birlikte kelam ilminin hem konularında hem de yöntemlerinde
belirgin bir farklılık ve bakış açısı ortaya çıkmıştır. Ehl-i Sünnet kelamcıları, ilk başlarda
Aristo mantığına ve felsefeye karşı mesafeli bir duruş sergilemişler, bunun yerine usul
ilminde kullanılan rey ve içtihada dayalı metotları tercih etmişlerdir.
Hicrî V. yüzyılda kelâm ilminde yeni bir dönem başlamıştır. Daha önce kelamcılar
tarafından eleştirilen ve rağbet görmeyen Aristo mantığı, Cüveynî tarafından ilgiye mazhar
olunca kelam ilmi bu mantıkla kaynaşarak yeni bir dönemin zemini hazırlanmıştır.
Cüveynî’den sonra öğrencisi Gazzâlî, kelâma mantık ilmini sokarak ve üç meselede
filozofları ederek kelâm ilminde yeni bir dönemin başlatıcısı olmuştur. Bundan sonra felsefe
ile kelâm imtizâc etmiştir.
Doğuşundan itibaren yüzleştiği kültür ve medeniyetler karşısında kendi varlığını
devam ettiren kelam ilmi, 19. yüzyıldan itibaren İslam dünyasının batı kültür ve
medeniyetiyle karşı karşıya gelmesiyle beraber yeni bir döneme girmiştir. İslam dünyası
askeri ve siyasi alanda başarısızlıklar yaşayınca müslüman entelektüeller bu başarısızlığın
sebeplerini sorgulamaya başlamışlardır. Bu sorgulamaya İslami ilimler de dâhil edilince adına
tecdîd ve ıslah denilen eğilimler ortaya çıkmıştır. Kelâm tarihinde buna “Yeni İlm-i Kelâm
Dönemi” denilmektedir.
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I. TANIM, KONU, AMAÇ VE İSİMLENDİRME
1. Kelâm İlminin Tanımı, Konusu ve Amacı
a. Kelâm İlminin Tanımı
Kelâm, lügatte “söz, konuşma, kelime ve delîl” anlamlarında kullanılır. Kur’an'da
geçen Kelâmullâh ifadesi, “Allah'ın sözü” anlamına gelir. Kur’ân-ı Kerîm'e Kelâmullâh
isminin verilmesinin sebebi de budur. İslam'ın inanç esaslarını Kur’ân-ı Kerîm'den alarak,
bunları akıl yoluyla açıklayan, temellendiren ve onları diğer görüşlere karşı savunmayı amaç
edinen ilme de “kelâm ilmi” denilmiştir. İleride açıklanacağı üzere başlangıçta farklı isimlerle
anılan bu ilim, Hicrî 2. yüzyılda Mu‘tezile tarafından “kelâm ilmi” şeklinde isimlendirilmiş,
daha sonra bu isim Ehl-i Sünnet âlimleri tarafından da benimsenmiştir. Tarihsel süreç
içerisinde kelâm âlimleri, kelâm ilmine dair çok sayıda tanım yapmışlardır. Bu tanımlardan
bazıları Kelâm ilminin amacını, bazıları da Kelâm'ın konusunu esas almışlardır. Kelâm ilmini,
amacını esas alarak tanımlayan âlimler, Kelâm’ın İslam’ın inanç esaslarını aklî delîllerle
açıklayan ve bu itikâdî esaslara yöneltilen eleştirilere cevap veren ve onları çürüten özelliğini
göz önünde bulundurmuşlardır. Örneğin Ebû Nasr el-Farâbî (ö. 339/950) Kelâm ilminin
amacını esas alarak şu tanımı yapmıştır:
“Kelâm sanatı, insanın kendisiyle din koyucunun açıkladığı belirli görüş ve fiillere
yardım etmeye ve bunlara muhalefet edenleri yenmeye muktedir kılan bir ilimdir.”1
İmam Gazâlî (ö. 505/1111) de kelam ilmini amacına göre şöyle tanımlamıştır:
“Kelâm ilminin gayesi, Ehl-i Sünnet akîdesini muhafaza etmek ve onları bid‘at ehlinin
bozmasından korumaktır.”2
Bu tanımlardan anlaşıldığı gibi Kelâm ilmi, kesin deliller kullanarak İslâm'ın itikâdî
esaslarına yöneltilen eleştirileri çürüten, itikâdî esasları akli delillerle savunan ve onları
temellendirerek ispat etme gücü kazandıran bir ilimdir.
Konusunu esas alarak Kelâm ilmini tanımlayan âlimler, yaptıkları tanımlarda Kelâm'ın
konusunu teşkil eden Usûl-i Selâse dedikleri üç temel ilkeyi (Ulûhiyyet, Nübüvvet ve Âhiret)
dikkate almışlardır. İnançlarla ilgili diğer bütün hususları bu üç temel ilke içinde dâhil
etmişlerdir. Kelâm ilminin bu içeriğini esas alarak tanımlayanlardan biri olan Seyyid Şerif elCürcânî (816/1431) şöyle der:
“Kelâm, Allah’ın zâtından ve sıfatlarından, mebde’ ve meâd [başlangıç (yaratılış) ve
sonuç (yedinden diriliş) itibariyle mümkinâtın [yaratılmışların] durumlarından –İslâm
kanunu üzere– bahseden bir ilimdir.”3

1
2
3

Fârâbî, İhsâu’l-Ulûm, s. 69-70.
Gazzâlî, el-Munkiz, s. 132-3.
Cürcânî, et-Ta’rîfât, s. 78; Bilmen, Muvazzah İlm-i Kelâm, s. 3.
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Ömer Nasuhi Bilmen, Kelâm'ı şöyle tanımlamıştır:
“Kelâm, Yüce Allah'ın zât ve sıfatlarından, nübüvvet ve risâlete ait meselelerden,
başlangıç ve sonuç itibariyle mükevvenâtın hallerinden –İslam kanunu üzere– bahseden bir
ilimdir.”4

b. Kelâm İlminin Konusu
Kelâm'ın ilk temel konusu olan ulûhiyyet'e, Allah'n varlığının delilleri, Allah'ın birliği,
sıfatları, isimleri ve fiilleri meseleleri girer. Bu bağlamda Allah'ın görülmesi meselesi ve
O'nun yaratmasıyla ilgili olan kader ve kazâ meselesi de ulûhiyet konusu kapsamında ele
alınmıştır. Kelâm ilminin ikinci temel konusu ise nübüvvet'e, peygamberlere imân,
peygamberliğin imkânı, vahiy, kutsal kitaplar, Hz. Muhammed'in peygamberliğinin ispatı ve
son nebî oluşu, diğer peygamberlerin peygamberliği, peygamberlerin sıfatları, mu‘cize, şefâat
vb. meseleler girer. Kelâm ilminin üçüncü temel konusu olan âhiret'e, âhiretin varlığını ispat,
cennet, cehennem, sâ‘at (kıyâmet), hesâp, mîzân, meâd (öldükten sonra dirilme) vb. konular
girer.

c. Kelâm İlminin Amacı
Kelâm ilminin ana gayesi ve amacı, İslam’ın inanç esaslarını tespit ederek açıklama ve
bunlara yönelik ortaya çıkan eleştirileri cevaplandırarak bu konudaki iddiaları çürütmektir.
Bunun yanı sıra Kelâm ilminin gerçekleştirmek istediği başka amaçları da vardır ki onları şu
şekilde sıralamak mümkündür:
1. İman esaslarını farklı şekillerde ispatlamak, onların açıklama ve yorumlarını
yapmak. İman eden kişiyi böylelikle taklitten kurtararak kesin inancı elde etmesine yardımcı
olmak.
2. İslam’ın inanç esaslarını açıklamak suretiyle doğru yolu arayanlara kesin deliller
getirerek doğru yolu göstermek. Doğruyu ve hakikati kabul etmeyerek bu konuda inatçı
davrananları kesin deliller ortaya koyarak ikna etmeye çalışmak.
3. Dinin temel esaslarına yönelik olarak batıl ehlinin itirazlarını delillerle çürüterek
onlara cevap vermek ve böylece dinin inanç esaslarını her türlü şüphe ve sarsıntıya karşı
korumaya çalışmak.
4. Diğer dinî ilimler için bir temel oluşturmaya çalışmak. Çünkü Kelâm ilmi, diğer
ilimler için bir esas konumundadır. Kelâmın bu işlevi sayesinde diğer ilimler, bu ilmin
tespitlerine dayanarak yorum ve açıklamalarda bulunur.

4
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5. İman eden kimsenin niyetini sağlamlaştırarak onun itikadının kuvvetli olmasını
sağlamak. Çünkü sâlih ameller için niyet ve itikadın sağlam olması gerekir. Dünya ve ahiret
mutluluğunun elde edilmesi buna bağlıdır.
6. Dinî düşünce ve sosyal hayatta insanların önüne çıkan batıl inanç ve hurafelerin
neler olduğunu açıklayarak müminlerin bunlara karşı uyanık olmalarını gerçekleştirmek.5

2. Kelam İlmimin Diğer İslam İlimleri Arasındaki Yeri ve Önemi
Hz. Peygamber'in âhirete irtihalinden sonra, sahabe neslinin son bulmaya yüz tuttuğu
sıralarda, İslâm dünyasında inanç, ibadet ve ahlâk konularında farklı görüşler ve gruplar
ortaya çıkmaya başladı. İslâm âlimleri de, başlangıçta sözlü olarak, zamanla risâle ve kitaplar
yazarak bunlara cevap vermeye çalıştılar. Böyle İslâm dünyasında kelâm, tefsîr, fıkıh, hadîs,
siyer vb. ilimler oluşmaya başladı. Âlimler, bu ilimlerden Kelâm'a eşrefu'l-ulûm dediler.
Kelâm'ın bu vasfı, temel konusu “Allah Teâlâ” olmasının yanı sıra, diğer İslâmî ilimlere de
temel [esas] teşkil etmesinden kaynaklanmaktadır. Diğer İslâmî ilimlerin usûlleri –Usûl-i
Fıkıh, Usûl-i Tefsîr, Usûl-i Hadîs gibi– vardır ve bunlar sonradan tedvîn edilmiştir. Kelâm ise
kendisi, usûlu'd-dîn'dir ve bu usûl onda mündemiç olarak başlangıçtan itibaren mevcuttur.
İslâm dini, “itikâd, ibâdet ve ahlâk” gibi değişik yönlerden ele alındığında, İslâmî
ilimler bu hususlardan birini ele alarak amacı ve usûlü çerçevesinde açıklamaya çalışır. Ancak
Kelâm ilmi, Allah'ın varlığı ve birliği, nübüvvet ve âhiret gibi inanç esaslarını vahiy
temelinde izah ederken, aynı zamanda diğer İslâmî ilimlerin temelini de oluşturur. Örneğin
Tefsîr ilmi, Kur’ân-ı Kerîm'i yorumlamaya çalışırken, kelâm ilminin ortaya koyduğu temel
ilkelerden hareket eder ve Kelâm'ın verilerinden faydalanır. Bunun için Kelâm ilminde
yapılan açıklamalar, inançla ilgili âyetlerin yorumlamasında Tefsîr ilmine bir temel ve kaynak
olmuştur.
Kelâm ile Fıkıh arasında farklı açıdan bir ilişki vardır. Kelâm, dinin inançla ilgili
boyutunu ele alırken, Fıkıh amelî konuları ele alır. Bu durumda Kelâm asıl, Fıkıh ise fer‘î
konumdadır. Zira Kelâm, dinin temel esaslarını konu alarak temellendirmeye çalıştığı için
asıl, Fıkıh ise Kelâm ilminin tespit ettiği temeller üzerine bina edilen bir ilim olduğundan
dolayı fer‘ [dal] konumundadır.6 Ayrıca kelamcılar, mükelleflerin özgür eylemlerin olduğunu
ispat etmeye çalışırken fakihler ise insan fiillerini ilgilendiren hükümlerin neler olduğunu
açıklar. Böylece Kelâm ile Fıkıh, dinin ana gövdesini oluşturan “itikâdî meseleler”i biri ve
“amelî meseleler”i diğeri konu edinerek âdetâ bir görev paylaşımı yapmışlardır.
Kelâm ilmi, dinin inanç alanıyla ilgilendiği için, dinin ibâdet ve uygulamalar alanıyla
ilgilenen fıkhın ve dinin davranışlar alanıyla ilgilenen ahlâk ilminin temelini oluşturmaktadır.
İmâm Gazzâlî, Kelâm ilminin fonksiyonunu ve diğer İslam ilimleriyle olan ilişkisini şöyle
izah eder:

5
6

Kılavuz, Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelâm’a Giriş, s. 399; Erdemci, Kelâm İlmine Giriş, s. 13.
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“Dinî ilimler içinde küllî olan kelamdır. Fıkıh, usûl-i fıkıh, hadîs ve tefsîr gibi diğer
ilimler ise cüz’î ilimlerdir… Kelâmcının inceleme ve araştırması, öncelikle en genel şeyden
yani mevcûddan başlayıp detaya doğru iner. Bu detay içerisinde diğer dinî ilimlerin, Kitap,
Sünnet ve Peygamberin ispatı gibi ilkelerini ortaya koyar. Bu noktadan sonra müfessir,
kelâmcının inceleme alanına giren şeyler arasından özel birini –yani Kitâb'ı alır– ve onun
tefsîriyle uğraşır. Muhaddis, kelâmcının inceleme alanına giren şeyler arasından özel birini –
yani Sünnet'i– alır ve bunun sübût yollarını araştırır. Fakîh, bunlar arasından özel birini –yani
mükellefin fiilini– alır ve hükümlerini belirtir… Öyleyse Kelâm ilmi bütün dinî ilimlerin
ilkelerini ispat görevini yüklenmiş olmaktadır.”7
Kelâm ile Felsefe arasındaki ilişkiye gelince, Kelâm ilminin ilgilendiği konularla –
farklı yöntemlerle de olsa– Felsefe de ilgilendiği için bu iki ilim arasında da bir ilişkiden söz
edilebilir. Zira Allah'ın varlığı, birliği ve peygamber göndermesinin imkânı gibi konular
Kelâm içinde aklın ilgi alanına girer. Ancak Kelâm, bu temel inanç esaslarını temellendirirken
bunların doğruluklarını vahye dayalı olarak kabul ederek hareket eder. Bundan dolayı da
Kelâm'ın tanımlarından birinde özellikle “İslâm kanunu üzere” kaydı getirilmiştir. Bunun
sebebi, Kelâm'ı filozofların metafiziğinden ayırmak içindir. Felsefe, inanç alanıyla ilgili olan
veya olmayan tüm konulara akılcı ve tenkitçi yöntemlerle yaklaşır. Bu yönüyle Kelâm'da
olduğu gibi vahye dayalı bir kabul yoktur. Ancak Kelâm ilmi de, Felsefe'nin temel konuları
olan “varlık, bilgi ve değerler” alanıyla ilgilendiğinden bu alanlarla ilgili fikir üretirken
Felsefe'nin temel verilerinden yararlanabilir. Ancak Kelâm'ın Felsefe'den ayrı olarak, “vahy”i
hem bir bilgi kaynağı hem de bilgileri değerlendirme de bir ölçü olarak kabul ettiğini de göz
önünde bulundurmak gerekmektedir.

3. İsimlendirme
a. Kelâm İlmi İçin Kullanılan Diğer İsimler
Kelâm ilmi doğuşundan itibaren ilgilendiği konular ve kullandığı yöntemler
bakımından farklı süreçlerden geçmiştir. Hem muhtevası hem de temel misyonu açısından ele
alınarak farklı şekillerde isimlendirilmiştir. Kelâm ilminin farklı isimlerle anılması bu ilmin
geçirdiği dönemlere ve başlıca özelliklerine de işaret etmektedir. el-Fıkhu'l-Ekber, İlmu'lAkâid, İlmu't-Tevhîd, İlmu't-Tevhîd ve's-Sıfât, İlmu Usûli'd-Dîn, İlmu'n-Nazar ve'l-İstidlâl
İlmi gibi isimler Kelâm için farklı dönemlerde kullanılan başlıca isimlerdir.
1) el-Fıkhu'l-Ekber: Başlangıçta “fıkıh, kişinin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri
bilmesidir” şeklinde bir tanım yapan Ebû Hanîfe, daha sonra inanç konularını el-fıkhu'l-ekber
[en büyük fıkıh] olarak isimlendirmiştir. Ebû Hanîfe, bu ilmin diğer İslâmî ilimlerden farklı
olduğunu ortaya koyan ilk kişidir. O, şöyle der: “Dinî esaslarda fıkıh, hükümlerin
ayrıntılarındaki fıkıhtan daha üstündür. Fıkıh kişinin itikâdî ve amelî hususlardan bilmesi câiz
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ve vâcip olan şeyleri bilmesidir. Bunlardan itikâdlarla ilgili olanlar fıkhu’l-ekberdir. Amel ile
ilgili olanlar fıkıhtır.”8
Bu tanımı tahlil ettiğimizde şu sonuca ulaşabiliriz: el-Fıkhu’l-ekber –yani itikâdî
hükümleri araştırmak–, fıkıhtan –yani amelî hükümleri araştırmaktan– daha üstündür. Çünkü
amelî hükümlerin sahih olması, itikâdî hükümlerin sahih olmasına bağlıdır. Bu yüzden Ebû
Hanîfe, İslam'ın inanç esaslarını içeren risalesine el-Fıkhu'l-Ekber ismini vermiştir.
2) İlmu'l-Akâid: Akâid, “gönülden bağlanılan ve kesin bir şekilde inanılan”
anlamlarına gelen akîde kelimesinin çoğuludur. İslam dininde inanılması zorunlu olan iman
esasları dinin temel kuralları olduğu için iman esaslarından bahseden bu ilme İlmu'l-Akâid
ismi verilmiştir. Akîde kelimesi, “inanılan temel ilke ve iman esası” anlamında kullanıldığı
gibi, “belirli bir şahsın veya grubun imân esaslarını açıklama ve yorumlama tarzı”na isim
olarak da kullanılmıştır. Bunun sebebi ise, bazı ilim adamlarının inanç esasları konusunda
kendilerinin veya içinde bulundukları ekolün görüşlerini dile getiren bir eser yazarak bu esere
kısaca “akîde” ismini verme geleneğidir. Meselâ; Tahâvî'nin el-Akîdetu't-Tahâviyye, Ömer
en-Nesefî'nin el-Akîdetu'n-Nesefiyye veya İbn Teymiyye'nin el-Akîdetu'l-Vâsıtiyye isimli
eserleri bu açıdan kaleme alınmış eserlerdir.
3) İlmu't-Tevhîd: İslâm'ın özü tevhîd olarak ifade edilmiştir. Çünkü dinin temeli,
Allah'ı eşiz, tek ve bir olarak kabul etmektir. Bunun için İslâm dininin ana şiarı olan “tevhîd”i
–yani, Allah'ın birliğini– temel konusu yapan ilme İlmu't-Tevhîd ismi verilmiştir. İslâm'ın
inanç esasları bu açıdan değerlendirildiğinde şunu söylemek mümkündür: “Kelâm ilminin
ismi İlmu't-Tevhîd'dir. Çünkü Allah'ın birliği Kelâm ilminin en meşhur ve en önemli
bölümlerinden birisidir. Tevhîd, vahdâniyyet ilkesinin Allah'a nispet edilmesidir, yoksa
Allah'ın bir olduğunu söylemek değildir. “Allah'ı tevhîd ettim” sözünün anlamı, “O'na
vahdâniyyeti nispet ettim” demektir. Yoksa “O'nu bir kıldım” demek değildir…”9 İşte tevhîd
kelimesinin içermiş olduğu bu anlamdan hareketle İslam'ın inanç esaslarını konu edinen bazı
eserler de bu isimle anılmıştır. İmâm Mâturîdî, eserine Kitâbu't-Tevhîd ismini vermiştir.
Özellikle son dönemlerde bu isim yaygınlık kazanmıştır. Meselâ, Muhammed Abduh bu
alanda kaleme aldığı eserine Risâletu't-Tevhîd adını verirken, Cemaleddin el-Kâsımî ise
Kitâbu't-Tevhîd ismini kullanmıştır.
4) İlmu't-Tevhîd ve's-Sıfât: İslâm'ın inanç konularıyla ilgili farklı yorumların ve
tartışmaların ortaya çıkmasıyla birlikte, ulûhiyet konusunda “teşbîh, tecsîm ve aşırı tenzîh –
ilâhî sıfatları inkâr–” gibi bazı temel yaklaşımlar da beraberinde gelmiştir. Bu yaklaşımlar ise
İslâm'ın tevhîd inancıyla bağdaşmıyordu. Kısaca İlâhî sıfatlar konusundaki “isbât, ta‘tîl veya
te’vîl” yöntemleri İslâm kelâmcıları arasında bazı görüş ayrılıkları olmuştur. Bu yüzden
Allah'ın kemâl sıfatlarını isbât ve izah etmek, Allah'ın noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu
açıklamak amacıyla bazı risâleler kaleme alınmıştır. Daha çok ilk dönemlerde yazılan bu
risâlelere, İlmu't-Tevhîd ve's-Sıfât ismi verilmiştir.10

8
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e) İlmu Usûli'd-Dîn: Kelâm ilmine bu ismin verilme sebebi, dinin temelini ve
usûlünü oluşturmasıdır. Çünkü Allah'ın varlığına ve birliğine, peygamberliğe ve öldükten
sonra dirilmeye imân etmeden İslâm'ın fıkhi ve ahlâkî ilkelerinin bir anlamı kalmaz. Bundan
dolayı İslâm dininin inanç esaslarıyla ilgili hükümlerine “ahkâm-ı asliyye” ve bundan
bahseden ilme de Usûlu'd-Dîn denilmiştir. Ebu'l-Hasan el-Eş‘arî, bu ismi ilk kullanan
kelamcılardan biridir. O, kelâm konularını ele aldığı eserlerinden birine el-İbâne ‘an Usûli'dDiyâne ismini vermiştir. Daha sonra gelen birçok âlim, bu isimle eserler kaleme almışlar ve
kelam ilmini bu isimle anmışlardır. Meselâ, Ebu'l-Yüsr Muhammed el-Pezdevî ve Abdulkâhir
el-Bağdâdî gibi âlimler, kelâm konularına dair kaleme aldıkları eserlerine Usûlu'd-Dîn ismini
vermişlerdir.
5) İlmu'n-Nazar ve'l-İstidlâl: Kelâm ilmi, inanç esaslarının açıklanıp
yorumlanmasında akıl yürütmeyi ve istidlâli yöntem olarak kullanır. Bunun için de kelam
konusunda yazılmış eserlerin giriş kısımlarında ön bilgi olarak bilgi elde etme yolları ve
bilginin kaynağı hususları ele alınır. Ayrıca İslâm inançları içinde yer alan ilâhiyyât
bahislerinde nazar'a (düşünce) ve istidlâle (akıl yürütme) önemli bir yer verilir. Düşünmek ve
akıl yürütmek, Kelâm ilminin temel yöntemlerinden birisidir ve onu diğer İslâmî ilimlerden
ayıran en temel özelliktir. Düşünmeyi ve akıl yürütmeyi bir metod olarak benimseyen Kelâm
ilmi, bu özelliğinden dolayı İlmu'n-Nazar ve'l-İstidlâl olarak isimlendirilmiştir.

b. İlmu'l-Kelâm İsmi
İslâm inançlarından bahseden ilim için kullanılan isimlerden en yaygını ve günümüze
kadar devam edeni Kelâm ismidir. Bu ilme “kelâm” isminin verilmesinin sebepleri hakkında
farklı görüşler ileri sürülmüştür:
1. Hicrî birinci yüzyılda üzerinde ihtilaf edilen en önemli mesele, kelâmullah [Allah’ın
kelâmı] meselesidir. Kelâm, Allah'ın ezelî bir sıfatı mıdır; yoksa sonradan yaratılmış hâdis bir
sıfat mıdır? İşte ihtiva ettiği bu çok önemli meseleden dolayı bu isim verilmiştir.
2. Bu ilmin akâid konusundaki münâzaralarda dayandığı temel sadece kelâm (söz)
olduğu için bu isimle anılmıştır. Çünkü bazı ilimler okumak ve tefekkür etmek yoluyla elde
edilebilirken bu ilim konuşmaya ve konuşarak muhatabı ikna etme esasına dayanmaktadır.
Ayrıca bu ilimde tartışma ve ihtilaflar yoğun olarak görülür. İşte farklı görüşleri benimseyen
kimseleri ancak kelâm ederek (konuşarak) onları ikna etmek mümkündür.
3. Bu ilim, dinin esasları üzerinde takip ettiği akıl yürütme metoduyla, felsefede insana
söz söyleme gücü ve yeteneği sağlayan “Mantık” ilmine benzemektedir. Bu yüzden “Mantık”
kelimesi ile aynı işlevi sağlamasına ve ona benzer bir güç ve yetenek kazandırmasına
benzetilerek bu ilme “Kelâm” denilmiştir.
4. Bu ilmin bahislerine başlık olarak el-kelâm fî kezâ (bu konudaki kelâm) ifadeleri
konulduğu için bu isim verilmiştir. Ancak bu sebep pek isabetli görülmemiştir. Çünkü aynı
ifade kalıbı, o dönemdeki tüm disiplinlerde kullanılmaktaydı.
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5. Bu ilmin konularının isbâtında kullandığı delillerin kuvvetinden dolayı, “İşte kelâm
dediğin budur” denecek şekilde nihai kelâm olduğu için bu isim verilmiştir. Nitekim iki
sözden hangisi daha kuvvetli ise ona “İşte kelâmın tâ kendisi budur” denilir.
6. Bu ilmin erbâbı, selefin sustuğu hususlarda “kelâm ettiği” (konuştuğu) için bu isim
verilmiştir.
7. Kelâm ilmi, aklî ve naklî delillere dayanarak kesin kanıtlarla konuları ele alır ve bu
konuları kesin delillerle izah ederek insanların kalbine tesir ve nüfûz eder. İşte “yaralamak”
anlamına gelen “kelm” kökünden türemiş olan “kelâm” sözcüğünün, kesin kanıtlarla
insanların gönlünü yararak, iz bırakarak onlara nüfûz ettiği için mecâzî olarak bu ilme isim
olduğu söylenmiştir.11
Kelâm ilminin kelam ismiyle anılması hakkında ileri sürülen bu görüşlerin herhangi
birinden hareketle bir yargıda bulunmak doğru değildir. Çünkü her disiplinin belirli bir isimle
anılmasının çok farklı sebepleri vardır.

11
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II. KELAM İLMİNİN GEÇİRDİĞİ DÖNEMLER
A. TEŞEKKÜL ÖNCESİ DÖNEM
1. Hz. Peygamber Dönemi
a. Kur’an-ı Kerim: Yeni Bir Zihniyet İnşası
Birçok dinî, kültürel ve sosyal geleneğin yaşandığı Arabistan yarımadasında tüm
insanlara ilahi bir hitap olarak nazil olan Kur’an-ı Kerim, yeni bir zihniyet inşa etmek için
insanlığı içinde bulunduğu durumdan kurtulmaya davet eden evrensel bir çağrıdır. Hidayet
bulmak isteyenleri her şeyden önce kendileriyle, ardından da kendileri dışındaki dünyayla
hesaplaşarak ve sorgulayarak doğru inanç ve doğru davranış peşinde gitmeyi hedefler.
Bundan dolayı da yeni bir zihniyet inşa etmek için insanların birey ve toplum olarak ihtiyaç
duydukları “tevhîd, nübüvvet, âhiret, adâlet ve sorumluluk” gibi temel esasların doğru bir
şekilde içselleştirilmesi gerekiyordu. Bu esaslardan her biri bireyin ve toplumun dünya-âhiret
hayatının selameti açısından önemli bir yere sahiptir.
Kur’an'ın yeni bir zihniyet inşası için öngördüğü temel ilkelerin başında kuşkusuz
tevhîd inancı gelir. Bu yüzden “Allah’ın varlığı ve birliği ilkesi” Kur’an’ın ana konularının
başında yer alır. Tevhîd prensibi, tüm peygamberlerin ortak çağrısıdır. Çünkü Allah’tan başka
bir takım güçlerin boyunduruğundan kurtulamamış bir insanın gerçek anlamda Allah’a kul
olabilmesi mümkün değildir. İşte Kur’an, her türlü şirkin kol gezdiği Arabistan yarımadası
başta olmak üzere tüm yeryüzüne Mekke’den hitap ederken, insanlığı çöküntüye doğru
götüren şirk ile hesaplaşmıştır.12
Kur’an’ın nazil olduğu dönemde insanları şirke sevk eden değişik inanma biçimleri
vardı. Bunların başında birçok farklı tanrılara inanmak geliyordu. Başta Mecûsîler olmak
üzere Hintliler ve bazı Hıristiyan gruplar birden fazla tanrının olduğuna inanmışlar ve onların
bu inancı Arabistan yarımadasına farklı şekillerde yansımıştı. “Hintliler Allah’a ait en göze
çarpan, en mühim sıfat ve hususiyetlerin yaratmak, yaşatmak ve öldürmek olduğuna dikkat
etmiş ve bunlara mukabil Brahma, Bişen ve Behiş isimlerini icad ederek bunları esas
tanımışlardı. Mecûsîler dünyadaki bütün fiil ve hareketlerin birer tezat teşkil ettiğine dikkat
etmişler ve cihanda “nûr ve zulmet”, “ulviyet ve süfliyet”, “sağ ve sol”, “yumuşaklık ve
katılık”, “gece ve gündüz”, “hayır ve şer”, “vahdet ve kesret” şeklinde dualite görmüşlerdir.
Bu zıtları tek bir Allah’ın yaratamayacağını ileri sürerek “iki ilâh”a inanmışlar ve bunların
birine Yezdân, diğerine Ehrimen demişlerdir.”13 İşte bu ve benzeri inançları kökünden
reddeden Kur’an, gerek korku gerekse başka sebeplerden ötürü çok tanrılı inanç biçimine son
verilmesini istemiştir. “Allah, şöyle dedi: “İki ilâh edinmeyin. O, ancak tek ilâhtır. O hâlde,
yalnız benden korkun. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İtaat de daima O’na
olmalıdır. Öyle iken siz Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz?” (Nahl, 51-52) Tevhid
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Doğrul, Tanrı Buyruğu, s. CVI (106).
Doğrul, Tanrı Buyruğu, s. CVI –CVII (106–107).
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inancını zedeleyen ve Kur’an’ın ısrarla kınama konusu yaptığı diğer bir husus da bazı
şahsiyetlere ve şeylere gösterilen aşırı saygı ve sevgidir. Özellikle Hıristiyan çevrelerinde
tanrısal bir özellik atfedilen Hz. İsa’nın bir kul ve peygamber olduğu vurgusu yapılır:
“Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir”, diyenler kesinlikle kâfir oldular. De ki: “Şâyet
Allah, Meryem oğlu Mesih’i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese,
Allah’a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan her şeyin
hükümranlığı Allah’ındır. Dilediğini yaratır. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Mâide,
17).
İnsanın en büyük felaketlerden biri olan şirk inancının göstergelerinden biri de, insanın
kendisi gibi bir insanı veya bir nesneyi Allah ile kendisi arasında şefaatçi kılmasıdır. Bu
yaklaşım insanın kişiliğini yok eder ve onu kendisi gibi bir insanın veya yaratılan başka bir
şeyin peşine takarak irâdesini ve özgürlüğünü elinden alır. Müşrik Araplar, Allah’ı kahhâr ve
cebbâr bir kral gibi algıladıkları için O'na ulaşmanın veya O'nun gazabından korunmanın bazı
aracılarla mümkün olabileceğine inanıyorlardı. Bundan dolayı da taptıkları bu aracı-şefaatçi
putlar için, “İşte bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir!” (Yûnus, 18) demişlerdir.
Onların bu putlarının onlara herhangi bir faydasının dokunamayacağı söylenince de açık bir
şekilde bu putların Allah’a ulaştıran bir vesile olduğu iddialarını dile getirmişlerdir: “O’nu
bırakıp da başka dostlar edinenler, “Biz onlara sadece, bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar
diye ibadet ediyoruz” diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda
aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez.”
(Zümer, 3) İnsan ile Allah arasına sokulan herhangi bir mahlûka aşırı bir şekilde bağlanmak,
Kur’an-ı Kerim’in ilk muhatap kitlesi arasında yaygınlık kazanmış batıl davranışlardı.
Kur’an-ı Kerim'in toplum içinde yerleştirmek istediği diğer bir inanç nübüvvet
inancıdır. Çünkü bu konuda insanların zihninde nübüvvet kurumu ve nebîlerle ilgili yanlış
algılar oluşmuştur. Allah ile insan arasındaki iletişimin sadece peygamberler aracılığıyla ve
vahiy yoluyla mümkün olacağını belirtmiştir. Ayrıca o günün toplumları arasında yaygın olan
kehanet, büyü, sihir ve cin algısı nübüvvet bağlamında eleştirilmiştir. Kur’ân, müşriklerin
beşerden nebî (resûl) olamayacağı anlayışı ile Yahudî ve Hıristiyanların bu konudaki yanlış
inançlarını tashîh etmiştir.
Kur’an’ın yerleştirmek istediği diğer bir husus da âhiret gününe iman etme ilkesidir.
Ölümsüzlük duygusuyla yaşama arzusu ve bu arzunun doğurduğu olumsuzlukların son
bulması için sahih bir âhiret inancının benimsenmesi gerekiyordu. Öte yandan müşrik
toplumun, Yahudîlerin ve Hıristiyanların âhiret konusundaki yanlış algıları düzeltilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’in gerçekleştirmek istediği yeni bir zihniyetin inşası için adalet ve
özgürlük ilkelerinin de tevhid, nübüvvet ve ahiret inancının yanı sıra benimsenmesini
öngörmekteydi. Mekke’de nazil olan surelerin ortak mesajı tevhid inancıyla birlikte sosyal ve
ekonomik alanlarda adaleti sağlamak ve insanı her türlü kölelik bağlarından azade etmektir.
Kur’an’ın getirmiş olduğu bu ilkelerin sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılması sonraki
dönemlerde ortaya çıkan kelam ilminin muhtevasını da belirlemiştir. Dolayısıyla kelamın ana
konuları ile Kur’an’ın ana konuları arasında bir paralellik vardır.
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b. Hz. Peygamber: Dinî Sorulara ve Sorunlara Yerinde Çözüm
Hz. Peygamber döneminde bugünkü şekliyle tedvîn edilmiş herhangi bir dinî ilim
mevcut olmadığı gibi, Kelâm ilminden de bahsetmek mümkün değildir. Çünkü Hz.
Peygamber, İslam’ın inanç ilkelerini kendisine vahyedildiği gibi teblîğ ediyordu. Dolayısıyla
imân esaslarıyla ilgili bir tartışma o dönemde yoktu. Daha sonra ortaya çıkan kelâmî
meselelerin Hz. Peygamber’e sorulduğuna dair herhangi bir bilgi de bulunmamaktadır. Ancak
İslam’ın ibadet esaslarıyla ilgili Hz. Peygamber’e birçok sorunun sorulduğu bilinmektedir.
Bunun yanı sıra kıyâmet, cennet ve cehennem hakkında da Hz. Peygamber’e farklı
zamanlarda soruların sorulduğunu gösteren rivayetler nakledilmiştir. Bunlar da genellikle
imân etmeyen kimseler tarafından yöneltilen sorulardır.
Hz. Peygamber, genel olarak dini konularda tartışma yapmayı ve cedelleşmeyi pek hoş
görmemiştir. Fakat dinin inanç esaslarıyla ilgili bazı konularda lüzum görüldüğü zaman
muhataplarını ikna etmek için tartışmayı bir yöntem olarak kullanmıştır. Mesela Necran’dan
gelen bir grup Hıristiyan’ın Hz. İsa’nın mahiyeti üzerine sordukları sorularla Hz. Peygamber'i
zor durumda bırakmak istediklerinde onlarla tartışmıştır.14
İslam kaynaklarında zikredilen bu gibi rivayetler, Hz. Peygamberin İslam’ın inanç
esaslarını açıklarken veya bunlar hakkında başkalarıyla tartışırken akli tefekküre
başvurduğunu ve ashabını da bu konuda teşvik ettiğini göstermektedir. Ayrıca başka
rivayetlerde de sahabenin Hz. Peygambere inançla ilgili akıllarına takılan bazı sorular
sordukları ve Hz. Peygamberin de onları dinleyerek onları soru sormaktan nehyetmediği
anlatılmaktadır. Görüldüğü gibi Hz. Peygamber kendi döneminde gerek inanç, gerek ibadet
gerekse ahlaki tüm konularda ortaya çıkan sorunları yerinde çözmüş ve bunlarla ilgili sorulan
sorulara cevap vermiştir. Onun çözüm ve cevapları karşısında tam bir teslimiyetle mütmain
olan sahabe artık meseleyi olduğu gibi kavradığı için bu konularda tartışma ve cedelin peşine
düşme ihtiyacı duymamıştır.

c. Farklı Yorumları Doğuran Bazı Olaylar
Hz. Peygamber’in vefatından sonra ortaya çıkan bazı yeni durumlar ve olaylar
karşısında sahâbenin bakış açısı birbirinden farklı olabiliyordu. Bu yüzden sahâbe arasında
görüş ayrılıklarını ve farklı yorumları doğuran bazı hadiseler meydana gelmiştir. Bunların
başlıcaları şunlardır:

1) Kırtas Hadisesi
İbn Abbas’tan rivayet edilen bir hadise göre, Hz. Peygamber hastalığı esnasında
yanında bulunan ashabına, “Bana bir kalem ve bir kâğıt getirin; size bir yazı yazdırayım ki,
benden sonra ihtilafa düşmeyiniz.”15 buyurmuştur.
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İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, C. III, s. 198; Şafiî, Kelam’a Giriş, s. 65.
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Resûlullah’ın orada bulunan zevceleri, bu isteğin yerine getirilmesini istemişlerse de,
başta Hz. Ömer olmak üzere bir kısım sahâbe, Hz. Peygamber’in bu sözlerinin geçirmekte
olduğu hastalığın şiddetinden dolayı olduğunu, esasen Allah’ın Kitâb’ı ve Resûl’ünün
sünnetinin kendilerine yeteceğini söylemişlerdir. Evde bulunanlar arasında ihtilaf çıkıp
gürültü çoğalınca, Hz. Peygamber’in canı sıkılmış ve onlara, “Artık yanımdan uzaklaşın;
benim yanımda tartışmak doğru olmaz.” buyurmuştur... Daha sonra Resûlullah’a “İstediğinizi
getirmeyelim mi?” diye sorulduğunda; “Bundan sonra neye yarar!” buyurmuştur. Böylece bu
tartışmalardan sonra yazdırsa da bir fayda sağlamayacağını bildirmiştir. İşte bu olaya Kırtâs
Olayı veya Vasiyetnâme Meselesi denilmektedir.16
Bu konuda bizim için önemli olan nokta, bu ve benzeri rivâyetlerin Ehl-i Sünnet ile
Şîa arasında esaslı bir ihtilaf doğurmuş olmasıdır. Şîa’ya göre, Hz. Peygamber bu vasiyeti
yazdırabilseydi, Hz. Ali’nin kendisine halef olduğunu bildirecekti.17

2) Üsâme Ordusu
Hz. Peygamber, Doğu Roma ile savaşacak bir ordu hazırlattı. Bu ordunun başına o
zaman yirmi yaşlarında olan Üsâme b. Zeyd’i getirdi ve ona kendi eliyle sancağı verdi. Fakat
tam bu sırada, Hz. Peygamber’in hastalığı arttı. Karargâhını Mekke dışına kuran Üsâme,
üzücü haberi duyunca Medine’ye geldi ve sancağı Hz. Peygamber’in kapısının önüne dikti.
Hz. Ebû Bekr halife olmuştu. Hemen Üsâme komutasındaki orduyu yola çıkardı. Üsâme’nin
genç ve tecrübesiz olduğu, daha yaşlı birinin komutan tayin edilmesi, hatta durumun ciddiyeti
dolayısıyla bu ordunun gönderilmemesi yönünde itirazlar vardı. Hz. Ebû Bekr, bu itirazların
hiçbirini dikkate almamış ve böylece sorun halledilmiştir.

3) Hilâfet Tartışmaları
Hz. Peygamber, vefatından sonra kendine halef olacak kimseyi tayin etmemişti. Aynı
zamanda halef seçimi için kesin ve belirli bir kural da koymamıştı. Nitekim Resûlullah’ın
vefatını müteakip, müslümanlar arasında meydana gelen ilk tartışma hilâfet konusunda
olmuştur. Hz. Peygamber’in hemen vefatından sonra, Ensâr ile Muhâcir arasında hilâfet
konusunda tartışma olmuştur. Ensâr, Benû Saide Sakifesi’nde toplanarak, Hz. Pegamber’in
yerine kimin geçeceğini tartışıyorlardı. Sa’d b. Ubâde’nin halife olmasına karar vermişlerdi.
Durumu haber alan Hz. Ebû Bekr ve Hz. Ömer, Benû Saide Sakifesi’ne giderek duruma
müdahale ettiler. Aralarında karşılıklı konuşmalar cereyan etti. Ensâr, “Peygamber’i biz
barındırdık, ona biz yardım ettik, halife olmaya biz lâyığız” demişlerdi. Muhâcirler, “Biz daha
önce Müslüman olduk, hilâfete biz daha lâyığız” demişlerdi. Ensârın, “Bir emîr sizden, bir
emîr bizden olsun” teklifi de kabul görmemişti. Hz. Ebû Bekr’in “İmamlar Kureyş’tendir”18
şeklinde hadis rivâyet etmesi ve Ensâr’ın da bu konuda fedakârane bir şekilde anlayış
göstermesi sonucu mesele halledilmiştir.
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Fığlalı, İmâmiyye Şiâsı, 18-19.
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Ahmed b. Hanbel, Müsned.
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Bu ihtilaf, daha sonra yeniden alevlenmiş, özellikle Hz. Ali ile Muâviye b. Ebi Süfyan
arasında meydana gelen mücâdeleden sonra tekrar ortaya çıkmıştır. Halife olma hakkı
Kureyş’in hepsine mi aittir? Yahut bu hak bütün müslümanlara mı aittir? Yoksa sadece Hz.
Ali ve evladına mı aittir? Bu ihtilaflar yüzünden Hâricîler ve Şîa gibi fırkalar doğmuştur.

4) Hz. Peygamberin Mirası Meselesi
Hz. Peygamber’in kızı Fâtıma, Halife Ebû Bekr’den babasından kalan mirasın
kendisine verilmesini istemişti. Hz. Ebû Bekr bu talebi Hz. Peygamber’in “Biz peygamberler
topluluğuna varis olunmaz; geriye bıraktıklarımız sadakadır” buyurduğunu naklederek
reddetti. Bunun üzerine Hz. Fatıma halifeye itirazda bulunmuşsa da halife görüşünde direndi.
Bu mesele biri siyasi diğeri hukuki olmak üzere iki yönden değerlendirilebilir. Hukuk
açısından Hz. Peygamber Kuran’a göre miras bırakır mı, bırakmaz mı? Allah’tan vahiy alması
dışında Hz. Muhammed’in de diğer insanlardan farklı olmadığını bizzat Kuran söyler. O’nun
miras bırakması beşeri vasfı gereğidir. Kuran’ın bildirdiğine göre Hz. Peygamber’in beşeri
vasfı ortadan kalkmamıştır. Bu durumda onun miras bırakmaması nasıl izah edilir?
Peygamber çocuğu olmak bir üstünlük meselesi olmadığı gibi bir mahrumiyet aracı da
değildir. Hz. Fatıma’nın halifeye karşı tavrı da bunda haklı olduğuna inanmasındandır.
Burada diğer önemli husus da O’nun miras bırakmamasının servet için mi; yoksa risalet
görevi için mi daha uygun olacağı meselesidir. Mademki O’nu diğer insanlardan ayıran temel
vasfı vahiy almış olmasıdır. O halde bu konuda diğer insanlardan farklı bir uygulamaya tabi
tutulabilir. Ancak Benî Sâide’de Ensâr’ın Hz. Ebû Bekr’in halife olmasını kabul etmesinde
“Peygamber’in mirasına onun kavmi daha layıktır” düşüncesinin büyük katkısı olmuştur.
Gerek Kureyşliler gerekse Haşimîler, Hz. Peygamber’in kabilesinden olduklarından dolayı
kendilerine sürekli pay çıkarmışlardır.
Hz. Ebû Bekr’in Hz. Peygamber’in mirası konusundaki uygulaması Abbasilere kadar
devam ettirilmiştir. Abbasî halifesi Me’mûn, Medine valisine Fedek arazisinin Hz. Fâtıma’nın
nesline verilmesini söyleyerek bu uygulamaya son vermiştir.

5) Zekât Vermeyenler Meselesi
Hz. Peygamber’in vefatından hemen sonra bazı kabileler merkezi otoriteye isyan
ettiler. Yemen ve Necid dolaylarındaki Araplardan bir kısmı İslâm’a girdikleri halde, henüz
tamamen İslâm’a ısınamamışlardı. Bunlar, Hz. Muhammed’in vefatını fırsat bilerek zekât
vermeyi reddettiler. Yine bu ortamdan istifade etmek isteyen bazıları peygamberliklerini ilân
ettiler. Böylece İslâm’dan dönenler (mürtedler) iki grupta toplanıyordu:
1. Zekât vermek istemeyenler
2. Sahte peygamberler ve onların peşinden gidenler.
Bu isyancıların içerisinde İslâm dininden dönerek irtidat edenler olduğu gibi,
müslüman olmalarına rağmen Hz. Ebû Bekr’in hilafetini kabul etmeyenler de bulunmaktaydı.
Hz. Ebû Bekr’in hilafetini kabul etmedikleri için ona zekat vermeyen müslümanların tutumu
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tamamen siyasi idi. Mürtedin suçunun hukuki mi siyasi mi olduğu tartışmalıdır. Hz.
Peygamber zamanında zekatı onun tayin etmiş olduğu zekat memurları toplardı. Onun
vefatından sonra bazı müslümanların onun hilafetini tanımamalarından dolayı onun
memurlarına zekât vermeyeceklerdi. Kendileri toplayarak kendi fakirlerine vereceklerini
söylediler. Burada siyasi yönden Hz. Ebû Bekr ve onun yönetimine bir isyan söz konusudur.
Hz. Peygamber’e yapılan itaat risalet görevinden kaynaklanıyordu. Risalet olmadığı için Hz.
Ebû Bekr’e biat etmek için bir sebep yoktu.

6) Hz. Osman’ın Şehit Edilmesi
Hz. Osman Mekke’nin ileri gelen ailelerinden Ümeyyeoğulları (Emevîler) ailesine
mensuptur. Bu aile Hz. Muhammed’e muhalefet edenlerin başında geliyordu. Ancak Hz.
Osman kendisi Hz. Peygamber’in ashabı arasında bulunuyordu ve dindar, iyi bir insandı.
Halife olduğu sıralarda yaşlanmıştı. Onun bu özellikleri bazı hırslı akrabaları için iyi bir
fırsattı. Zaman, bu akrabaların kısa bir sürede birçok önemli mevkilere yerleştirildiklerini
gösterdi. Bu akrabaların bazı sert ve aşırı davranışları, Müslümanlar arasında birtakım
memnuniyetsizliklere yol açıyordu. Ayrıca eski ve yeni şehirlerde görülen aşırı lüks ve ahlak
dışı bazı hareketler samimi müslümanların hoşnutsuzluğunu artıran diğer bir faktör idi. Bu
durumlardan memnun olmayanların başında Ali, Talha ve Zübeyr geliyordu. Emevî ailesinin
bu aşırı davranışları yönetime karşı olanların düşüncelerinin eyleme dönüşmesine neden oldu.
Sonunda Hz. Osman, evi basılarak şehit edildi.
İşte bu olay İslâm tarihinde dönüm noktası sayılabilecek bir karakter taşımaktadır.
Bundan sonra görülen iç kavgalar hem siyasi hem de dini alanda İslâm’ın birliğini bozmuş; bu
kavgaların açtığı yaralar tedavi edilememiştir.

7) Cemel ve Sıffin Olayları (Hakem Meselesi)
Cemel Savaşı’nda Talha, Zübeyr ve Aişe’yi saf dışı bırakan Ali, Muâviye’ye karşı bir
ordu hazırladı. Cemel olayına kadar Hz. Ali’den sadece Osman’ın katillerini isteyen Muâviye,
bu olaydan sonra Hz. Ali’nin hilafetten çekilmesini de istemeye başlamıştır. Hz. Ali’nin
hilafetten çekilmesine gerekçe olarak kendisi gibi şura üyesi olan Talha ve Zübeyr’in
kendisine karşı savaşmalarını göstermiş ve bununla Hz. Ali’nin halifeliğinin gayr-i meşru
olduğunu söylemiştir.
Muâviye’nin bu düşüncelerine karşı Hz. Ali de kendisinin onun vali olmasına razı
olmadığını ve halkın da onun halife olmasını istemediğini bildirmişti. Taraflar bir taraftan
savaş hazırlıkları yaparken bir yandan da birbirlerine elçiler göndererek diplomatik
girişimlerde bulunuyorlardı. Sonuçta halife Hz. Ali için savaşmaktan başka çıkar yol
kalmamıştı. Her iki ordu Sıffîn denilen yerde karşı karşıya geldiler.
Hz. Ali taraftarları tam savaşı kazanmak üzereyken yenilmekten kurtulmak için
Muaviye çare aramaya başlar. Sonuçta Amr b. As’ın tavsiyesi ile mushaflar mızraklara
takılarak havaya kaldırıldı ve Hz. Ali’ye “Sizinle bizim aramızda Allah’ın Kitâb’ı hakem
olsun.” dediler. Hz. Ali bunun Muaviye’nin bir hilesi olduğunu anlamış ve kabul
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edilmemesini istemişti. Fakat Muaviye tarafının bu taktiği karşısında Ali taraftarları ikiye
bölünmüştü. Hakeme razı olan grup Hz. Ali’nin uyarılarına rağmen görüşlerinde direndiler;
hatta halifeyi ölümle tehdit ettiler. Bunun üzerine Ali orduda ayrılık çıkmasından çekinerek,
istemeyerek de olsa hakeme razı oldu. Buna karşılık diğer grup hakeme razı olmuyor; bunun
savaşılarak halledilmesini istiyordu. Ancak Hz. Ali bunları ikna etmiştir. Bu arada Muaviye,
Hz. Ali taraftarları arasında bir araştırma yaptırmış; onlar arasında farklı fikirlerin olduğunu
tespit etmiştir.
Hakeme başvurmanın kabulünden sonra her iki taraf temsilcisini seçmeye koyuldu.
Yine Hz. Ali bu konuda da bazı taraftarlarından,özellikle hakemi kabul etmesi için baskı
yapanlar tarafından, hakem olarak Ebu Musa el-Eş’ari’nin temsilci yapılması konusunda
baskı yaptılar. Hz. Ali ise bu kimselere Ebu Musa el-Eş’ari hakkındaki çekincelerini anlattı
ise de onları bir türlü ikna edemedi. O, Abdullah b. Abbas’ın hakem olmasını istiyordu. Fakat
Hz. Ali ayrılık çıkmaması için bu konuda da taviz vermek zorunda kaldı. İstememesine
rağmen Ebu Musa el-Eş’ari’nin temsilci olmasına razı oldu. Muaviye tarafında temsilcinin
tayini konusunda herhangi bir mesele çıkmadı. O, temsilci olarak Amr b. As’ı seçtiğini
söyleyince taraftarları buna rıza gösterdiler.
Abdullah b. Abbas, Hz. Ali’nin temsilcisi Ebû Mûsâ’ya, “Ali’de onu hilafetten
uzaklaştıracak bir durum yoktur. Muaviye’de ise onu hilafete yaklaştıracak bir haslet yoktur.”
nasihatında bulunmuştur.
Hicretin 38. yılında temsilciler yanlarında 400’er kişi olduğu halde Du’metü’lCendel'de bir araya geldiler. Aslında Ebû Mûsâ Hz. Osman’a dargındı. Basra valisiyken
Osman onu görevden almıştı. Amr b. As, Hz. Osman’ın mazlum olarak öldürüldüğünü ve
Muaviye’nin de onun velisi olduğunu Ebu Musa’ya kabul ettirdi. Buna karşılık Ebû Mûsâ
hilafetin Ali’nin hakkı olduğunu ileri sürdüyse de fazla ısrar etmedi.
Sonuçta hakemler Ali’yle Muaviye’nin azledilmesine karar verirler. Ebu Musa, Hz.
Ali’nin temsilcisi olarak onu hilafetten azlettiğini ilan edince Muaviye’nin temsilcisi Amr b.
As: “Ali’yi azledip Muaviye’yi tayin ettiğini” ilan etti. Hâlbuki Ebû Mûsâ, onun Muaviye’yi
azledeceğini düşünüyordu. Bu duruma Ebû Mûsâ da çok üzüldü.
Bu siyasi manevra Hz. Ali tarafında şok etkisi yaptı. Hz. Ali’nin hakeme razı olmasına
karşı çıkanların bir kısmı, önceden bunu bildiklerini belirterek Hz. Ali’yi eleştirirken hakeme
razı olması ve temsilci tespitinde halifeye baskı yapanlar ise pişmanlık duyarak savaşa devam
edip Muaviye’den hesap sormak istediler. Hz. Ali, artık bunlara taviz vermeme kararındaydı.
Çünkü onlarla uzlaşmaya çalışmanın acı sonuçlarını görmüştü. Taviz koparmaya alışanlar ise
bu defa görüşlerinin kabul edilmemesini hazmedemediler. Kendi hataları için de mazeret
buldular. Hata yaptıklarını, Ali’nin de kendilerine uyarak hata yaptığını ileri sürerek
kendilerinin bu hatadan dolayı tevbe ettiklerini açıklamışlar; Hz. Ali’nin de tevbe etmesini
istemişlerdir. Onların bu isteği Ali tarafından reddedildi. Bunun üzerine bir grup Hz. Ali’nin
ordusundan ayrıldılar ve onu hakeme razı olduğu için küfür ile suçladılar.
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Kûfe’ye dönüşte birkaç bin kişi, Harûrâ denilen yere çekildiler. Hz. Ali bunlarla
görüşmüş ve ileri gelenlerine valilik teklif ederek hepsini Kûfe’ye dönmeye iknâ etmiştir.
Buna rağmen, tahkîmin devam etmekte olduğu görülünce ikinci bir ayrılma oldu. Bunlar üçdört bin kişi civarında olup en-Nehrevân denilen yerde ayrılmışlardır. Hz. Ali, en-Nehrevân’a
giderek bunlardan bir kısmını geri getirmiş, diğerleriyle savaşmıştır. İşte bu Harûrâ ve enNehrevân’da ayrılanlar, ilk Hâricî hareketini oluşturmuşlardır.
Amelinden dolayı bir müslümanın bir grup tarafından sistemsiz bir şekilde Kur’an’ın
hükümlerine hiç dikkat edilmeden tekfir edilmesine ilk defa hakem olayında şahit
olunmaktadır. Tahkim olayı barış getireceği yerde işleri daha da karıştırmış; bir cephede
savaşan Hz. Ali’ye yeni bir cephe daha açarak onu iki cephede savaşmak zorunda bırakmıştır.

d. Kelamda Yorum Farklılıklarının Ortaya Çıkış Sebepleri
1) İnsan Unsuru ve Toplumsal Yapı
İslam kelamı içinde ortaya çıkan yorum farklılıklarını ve buna bağlı olarak gelişen
kelamî ekolleri insan unsurundan soyutlayarak anlamak mümkün değildir. Her türlü yorumun
ve ekolün merkezinde insan unsuru bulunmaktadır. Eğer İslam’ın inanç esaslarıyla ilgili
ortaya çıkan kelami ekoller ve kelam ilmi beşerî bir faaliyet olarak değerlendiriliyorsa bu
faaliyeti yapan insanların farklılıkları, kabiliyetleri ve algılamaları da göz önünde
bulundurulmalıdır. Her insanın anlama ve kavrama kabiliyeti bir diğerinden farklıdır. İnsanın
doğuştan getirdiği özellikleri, içinde doğup büyüdüğü aile ortamı, aldığı kültür ve eğitim gibi
faktörler insanın bu farklılıklarını şekillendiren temel etkenlerdir. Dolayısıyla bu insanın dinî
bir meseleyi veya başka bir konuyu ele alma biçimi de bir diğerinden farklıdır. Tabiatıyla bu
farklılıklar dinin anlaşılma biçimleri olan kelamî ekollerin ortaya çıkması üzerinde etkili
olmuştur. İslam kelam tarihi içinde yer alan ekollerin ortaya çıkış sebepleri üzerinde
düşünürken insan unsurunu göz ardı etmememiz, aynı zamanda bize bu ekollerin farklı
özelliklerini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.
İnsanların içinde yaşadıkları toplumun özelliklerinden etkilenmesi ve bu doğrultuda
tavır ve tutum geliştirmesi inkâr edilemez. Çünkü insan toplumsal bir varlıktır ve bir topluluk
içinde hayatını sürdürür. Kendi duygu ve düşüncesini paylaşanlarla birlikte hareket ederek
varlığını devam ettirir. İnsanların içinde yer aldıkları sosyal hayatın kendine özgü bir
hareketliliği vardır ve sürekli olarak değişir, gelişir ve yenilenir. İnsanların fikir ve
düşünceleri ile bunlar üzerine inşa edilen sosyal gruplar da bu değişim ve gelişmeden
etkilenirler. Aynı ismi taşıyan kelamî bir ekolün farklı insanlarda ve toplumlarda değişik
anlayışlar geliştirdiklerini rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Mesela ister Mutezile olsun ister
Haricilik olsun bütün kelami ekoller içinde bulundukları toplumsal yapılardan ve koşullardan
etkilenmek suretiyle aynı ismi taşımalarına rağmen kendi içlerinde bir farklılaşma süreci
yaşamışlardır. İşte aynı dini metinlerin ve olayların değişik insanlar ve toplumlar tarafından
farklı şekillerde anlaşılarak yorumlanması ve yaşanması beraberinde farklı ekollere
dönüşmesi üzerinde insan unsuru ve toplumsal yapı etkili bir faktör olmuştur.
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2) Siyasî Sebepler
Kelamî ekollerin ortaya çıkması üzerinde etkili olan diğer bir faktör de siyasi
olaylardır. İslam toplumunun erken dönemlerinden itibaren ortaya çıkan siyasi ve sosyal
olaylar bu ekollerin ortaya çıkması üzerinde etkili olmuştur. Hz. Peygamberin vefatından
sonra Müslümanların liderinin kim olacağı hususu üzerinde en fazla tartışmanın yaşandığı bir
olaydır. Dolayısıyla Hz. Peygamberin vefatından sonra Müslümanlar arasında ortaya çıkan en
büyük ihtilaf hilafet meselesi hakkında olmuştur. Hz. Ebu Bekir’in halife seçilmesiyle birlikte
bu ihtilafa son verilmiş olsa da sonraki yıllarda meydana gelen birçok siyasi tartışmanın
önüne geçilememiştir. Hz. Ömer’in hilafeti döneminde adalet üzere tesis edilen bir siyasi bir
yapı olduğu için Müslüman toplumunu derinden sarsacak büyüklükte herhangi bir sorun
ortaya çıkmamıştır. Ancak Hz. Osman’ın hilafeti döneminde Müslümanlar arasında yaşanan
bazı görüş ayrılıkları hızlanarak büyümüş ve bu ayrılıklar bir öfke seli haline gelerek Hz.
Osman’ın şehid edilmesiyle sonuçlanan olayların başlangıcını oluşturmuştur.
Hz. Osman’ın şehid edilmesinden sonra yapılan görüşmeler sonucunda halife olması
üzerinde karar kılınan Hz. Ali’nin yönetimi döneminde Müslüman toplumunu derinden sarsan
ve etkileri günümüze kadar devam eden kelami ekollerin doğuşuna hız veren olumsuz
hadiseler yaşanmıştır. Bu olaylardan ilki, Hz. Ali ile ona karşı ayaklanan ve başlarını Hz.
Aişe, Talha ve Zübeyir gibi ileri gelen sahabenin çektiği gruplar arasında meydana gelerek
birçok sahabenin ölümüyle sonuçlanan Cemel Savaşı’dır. Müslüman toplumunu derinden
sarsan ikinci büyük hadise ise Hz. Ali ile Muaviye b. Ebi Süfyan arasında meydana gelen
Sıffin Savaşı’dır. Bu savaş esnasında yaşanan olaylardan dolayı Müslümanlar kendi
aralarında büyük tartışmalar yaşayarak üç ayrı gruba bölündüler. Bunlardan ilki, Hz. Ali’nin
haklılığını savunarak onun yanında yer alan ve onu destekleyen gruptur. Muaviye’nin
haklılığını savunan ve onun ordusunda yer alan çoğunluğu Suriye bölgesinden gelen
Müslümanların oluşturduğu grup ile bunların hepsinden uzak durarak onlardan beri
olduklarını söyleyen ve Haricî olarak isimlendirilen grup da diğerlerini oluşturuyordu.
Sahabe döneminde yaşanan bu siyasi çekişmeler ve ölümle sonuçlanan çatışmalar
İslam kelamın temel konuları üzerinde etkili olmuş ve bu konular hakkında yapılan
tartışmalar da farklı ekollerin doğmasını sağlamıştır.

3) Diğer Kültür ve Medeniyetlerle Karşılaşma
Kelam ilmini oluşumu ve gelişmesi üzerinde etkili olan faktörlerden bir diğeri de
Müslümanların fetihlerle birlikte yüz yüze geldikleri diğer kültür ve medeniyet olmuştur.
Fetih hareketleriyle birlikte o dönemin iki süper gücü olan Bizans ve Sasani imparatorluğunun
etki ve nüfuz alanında bulunan dinler, kültürler ve medeniyetlerin büyük bir kısmı
Müslümanların hakimiyet alanı içine girmiştir. Bunlar arasında yer alan diğer dini inanç ve
ekollerin birçok teolojik sorunlarıyla yüzleşen Müslümanların bunlara karşı bir fikir ve
düşünce geliştirmeleri kaçınılmazdı. İşte bu yüzleşme sonucu Müslüman âlimler, onların
düşüncelerini eleştiren ve onların İslam’a yönelttiği eleştirileri çürüten bir çabanın içine
girmişlerdir.
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4) Dinî Naslardan Kaynaklanan Sebepler
Dinî naslarla öncelikle Kur’an-ı Kerim’in ayetleri ve Hz. Peygamberin hadisleri
anlaşılmaktadır. Kur’an’ın bazı ayetleri herkes tarafından aynı şekilde anlaşıldığı gibi bazı
ayetleri de farklı şekillerde anlaşılmıştır. Mesela “tevhîd” konusundaki ayetler genellikle aynı
şekilde anlaşılmasına rağmen insan fiilleri ve özgürlüğü hakkındaki ayetler farklı şekillerde
anlaşılarak yorumlanmıştır. İşte bu durum da kelâmî ekollerin oluşumu üzerinde etkili bir
faktör olmuştur.
Arap dili ve belagatinin en edebi metni olan Kur’an-ı Kerim’de, görülen ve hissedilen
varlıklarla ilgili herkes tarafından net bir şekilde anlaşılabilen bilgilerin yanı sıra görünmeyen
ve hissedilmeyen âlem ve varlıklarla ilgili bilgiler de yer almaktadır. Mesela Allah’ın varlığı,
sıfatları, kıyamet, âhiret, cennet, cehennem, ruh, melek, cin, ve şeytan gibi varlık ve konular
hakkında bilgi verilirken Arap dilinde kullanılan mecâz, istiâre ve teşbih gibi edebi sanatlar
kullanılmıştır. Ayrıca bazı ayetlerin delaleti muhkem olduğundan bunlar kolay anlaşılmış
ancak bazı ayetler de müteşabih oldukları için anlaşılmaları zor olmuştur.19
Kur’an’ın ifadesine göre, Kur’an-ı Kerim’in bazı âyetleri muhkem, bazıları
müteşâbihtir. Muhkem âyetler, Kitâb’ın anasıdırlar, yani Kur’ân’ın büyük kısmını teşkil
ederler. Müteşâbih olanlan ise azdır; sıfatlar, hidâyet ve dalâlet âyetleri gibi. İşte bu müteşâbih
âyetler, müslümanlar arasında tartışmalara neden olmuştur. Bu tartışmaların temelinde, Âl-i
İmrân Sûresi’nin 7. âyetinin yorumu yatmaktadır: “Kitab’ı sana O indirdi. Onun bazı ayetleri
muhkemdir (ki) onlar Kitab’ın anasıdır. Diğerleri de müteşabih (birbirine benzeyen, bundan
dolayı çeşitli anlamlara gelebilen)dir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak, kendilerine
göre yorumlamak için onun müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun te’vilini
Allah’tan başka kimse bilmez. İlimde ileri gidenler: “Ona inandık, hepsi Rabb’imiz
katındandır” derler.”
Bu âyet hususunda bilginler arasında üç yorum ortaya çıkmıştır:
1) Müteşâbihlerin manasını Allah’tan başka kimse bilemez.
2) Müteşâbihlerin manasını ilimde ileri düzeyde olanlar bilebilir.
3) Müteşâbihlerin tamamının anlamını sadece Allah bilir; ancak ilimde ileri düzeyde
olanların bildikleri müteşâbihler de vardır.
Birinci görüşü paylaşanlar, müteşâbih âyetleri olduğu gibi almışlar, herhangi bir tefsir
ve te’vîle gitmemişlerdir. Bu yüzden onların bu tutumu, muhalifleri tarafından “teşbih ve
tecsim” olarak eleştirilmiştir. İkinci görüştekiler, bu âyetleri yorumlamışlar ve te’vîl
etmişlerdir. Bunlar da muhalifleri tarafından “ta’tîl” ile suçlanmışlardır. İşte bu ve benzeri
diğer görüşler, yorumlar kelam ekollerinin doğuşuna zemin hazırlayarak onların ana
düşünceleri üzerinde etkili olmuştur.

19

Kutlu, İslam Düşünce Ekolleri Tarihi, s. 27.
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B. KELÂM İLMİNİN TEŞEKKÜLÜ VE EKOLLEŞME DÖNEMİ
Kelam ilmi, müslümanların kendi iç bünyelerinden kaynaklanan ihtiyaçlardan ortaya
çıkmıştır. Dolayısıyla kelam ilminin ortaya çıkışını ve tedvîn edilmesini yalnızca bazı dış
sebeplere bağlamak doğru değildir. Nitekim kelam ilmi, müslümanların yaşadığı her yerde
İslam’ın inanç esaslarını doğru bir şekilde ortaya koyarken aynı zamanda onların yüz yüze
kaldığı inançla ilgili her türlü sorunu da İslam’ın temel referansları çerçevesinde çözüme
kavuşturmuştur.
Arabistan yarımadasında doğan İslam dini, fetih hareketleriyle birlikte hızla gelişerek
yayılmış ve birçok bölgeler Müslümanların hâkimiyet alanı içine girmiştir. Çok erken
sayılabilecek bir dönemde Suriye, Mısır, Irak ve İran müslümanların yönetiminde olan
toprakların birer parçası haline gelmiştir. Emevi ve Abbasi devletleriyle birlikte doğuda
Maveraunnehir’e, batıda ispanya’ya kadar uzanan bölgelere müslümanlar giderek yerleşmiş
ve buralarda yaşayan yerli halklar İslam dinini benimsemişlerdir. Bir taraftan farklı kültür ve
dinlere mensup olan insanlar eski kültürel ve dini mensubiyetlerinden tamamen
soyutlanamayarak İslam’ı seçmişler diğer taraftan bu bölgelere gelerek yerleşen müslümanlar
onların sahip oldukları kültür ve medeniyetlerle yüz yüze gelmişlerdir. Daha önce
belirttiğimiz gibi müslümanlar, bu yeni bölgelerde Hıristiyanlık, Yahudilik, Mecûsîlik,
Sabilik ve Zerdüştlük gibi inançlarla karşı karşıya geldiler. Dolayısıyla müslümanlar bu inanç
mensuplarıyla bir arada yaşamak zorundaydılar. İşte İslam coğrafyasının bu kültürel ve dini
zenginliğin yaşandığı ve birbirleriyle karşılaştığı bir atmosfer içinde olması kelam ilminde
farklı ekollerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.
İslam’ın inanç esaslarını ilgilendiren konuların teferruatlı bir şekilde ele alındığı ders
halkaları ortaya çıkarak bu halkalarda her konu etrafında detaylı görüş ve açıklamalar
yapılmaya ve Hicri II. asrın başlarından itibaren İslam’ın inanç esasları hakkında
müslümanların ortaya koydukları araştırmalar yeni bir boyut kazanarak ekolleşmeye
başlamıştır. Kelamın başlangıç dönemi de diyebileceğimiz oluşum döneminde bir eğilim
olarak ortaya çıkan Haricilik, Şiilik, Mürcie ve Mutezile gibi akımlar bu tedvin döneminde
kendi oluşumlarını büyük ölçüde tamamlayıp ekolleşme sürecinin gereği olarak artık
sistematik bir yapıya bürünmüşlerdir.
Kelam ilminin sistematik bir şekilde ortaya çıkmasında şüphesiz en büyük pay
Mu’tezile ekolüne aittir. Mutezilenin sistematik bir ekol olarak ortaya çıkmasıyla birlikte
kelam ilminin hem konularında hem de yöntemlerinde belirgin bir farklılık ve bakış açısı
ortaya çıkmıştır. Yaygın kanaate göre Vasıl b. Ata’nın Hasan-ı Basri’nin ders halkasından
ayrılmasıyla ilk tohumlarının atıldığı Mutezile ekolünün aynı zamanda uğraştığı ilk itikadi
sorun da büyük günah işleyen bir kimsenin ahirettteki durumu hakkında olmuştur. Vasıl b.
Ata’nın yanı sıra Amr b Ubeyd’in de düşünsel katkılarıyla billurlaşan bu ekol, itikadî
konularda naklin yanında aklı daha çok kullanmış ve nakille çelişir gibi gözüken konuları aklı
kullanarak yorumlamıştır. Özellikle diğer inanç mensuplarının İslam dinine yönelttikleri itiraz
ve şüphelerini reddederek akla dayalı delil, bilgi ve yöntemlerle İslam’ın inanç esaslarını
savunmaya çalışmıştır. Mutezilenin İslam dinini aklın ışığında savunmak ve ona yöneltilen
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iddiaları çürütmek için kullanmış olduğu bu yöntem bir kelam metodu olarak kelam ilmi
içindeki yerini de almıştır.
Mutezile’nin aktif olarak içinde yer aldığı Kelamî tartışmalara en sert muhalefet hadis
âlimlerinin başını çektiği çevrelerden gelmiştir. Daha çok hadisçilerden oluşan bu gurup,
Kur’an ve sünnetin dışına çıkmayan Selef’in inancına sahip çıkma endişesiyle Mutezile
ekolünü çok sert bir şekilde eleştirmeye başlamışlardır. Kelam tarihine Ashabu’l-hadis,
Ehlu’l-hadis veya Selefiyye olarak geçen bu grup, kelamı yeren ve Mutezile’yi eleştiren
birçok eser kaleme almışlardır.
Mutezile'nin akılcı yöntemiyle tebarüz ederek ekolleşmesinden yaklaşık bir asır sonra
Ehl-i Sünnet kelamcıları olarak anılacak olan bazı âlimler, onlar gibi iman esaslarını akli
yöntemler kullanarak teyit etme yöntemini benimsemişlerdir. Böylece Ehl-i Sünnet içinde de
akılcı yöntemi kullanarak Mutezileden farklı bir eğilimin ekolleşmesine zemin
hazırlamışlardır. Bunların başında İbn Küllab el-Basri, Haris el-Muhasibi ve Ebu’l-Abbas elKalanisi gibi âlimler yer almaktadır. Mutezile ile onların karşısında yer alan Selefiyye
ekollerinin arasında bir yol izleyen bu âlimler kendilerinden sonra gelecek olan Ehl-i Sünnet
kelamcılarına öncülük etmişlerdir.
Hicri IV. asrın başlarında Ebu’l-Hasan el-Eş’arî, Ehl-i Sünnet kelam ilminin
kurulmasına öncülük etmiştir. Basra ve Bağdat çevrelerinde onun fikirleri yayılırken aynı
dönemde Maveraunnehir bölgesinde İmam Maturidî, Maturidilik ekolünün ilk nüvelerini
atmıştır. Ehl-i Sünnet kelamının bu iki büyük ekolü, inanç konularında naklin yanı sıra akla
da yer vermiştir. Hatta zamanla bazı kelamî konuların açıklanmasında te’vile yönelmek
suretiyle Mutezile tarafından sistemli bir hale getirilen kelam metodunu da kullanmışlardır.20

C. MÜTEKADDİMÛN DÖNEMİ: KELÂM İLE FELSEFENİN
TANIŞMASI
Müslümanların yeni fethettikleri bölgelerde kadim felsefenin iyi bilinmesi ve İslam’ın
karşılaştığı fikir akımlarının kendi düşüncelerinin savunmasında felsefe metodunu
kullanmaları, müslümanların felsefeye karşı merakını uyandırmıştır. Bu merak felsefi
eserlerin Arapçaya tercüme edilmesiyle sonuçlanmıştır. Ancak tercüme yoluyla felsefenin
İslam dünyasında yayılmaya başlaması bazı problemleri de beraberinde getirmiştir.
Müslüman âlimlerinden bazıları bu felsefi akımların etkisinde kalarak sorunları sırf akılla
çözmeye kalkışırken bazıları da İslam’ın inanç esaslarıyla bağdaşmayan görüş ve fikir
sahipleri ile felsefi metottan yararlanarak tartışmaya çalışmışlardır.21
İslamiyet’in ilk zamanlarından itibaren o dönemin başlıca bilim merkezleri olan Şam,
Antakya, Halep, İskenderiye, Harran ve Cundişapur gibi önemli merkezler Müslümanların
yönetimi altına girmişti. Buralarda diğer din, kültür ve medeniyetlere ait birçok bilimsel
faaliyet yürütülmekteydi. Emevilerin ilk yıllarında Müslümanlar başta tıp ve kimya gibi
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ilimlere ilgi duymuşlardır. Bu ve benzeri amaçlarla Süryanice, Yunanca ve diğer dillerde
yazılmış olan eserler Arapçaya tercüme edilmeye başlanmıştır. Tercüme faaliyetleri devlet
tarafından da himaye görmüştür. Abbasilerle birlikte bu faaliyetler giderek artmış ve
başlangıçta tıb, kimya ve astronomi gibi alanlarla başlayan tercüme faaliyetleri devamında
felsefe ve mantık gibi alanlarda da yoğunlaşmıştır. Müslümanların bir yandan kendi
aralarında yapmış oldukları kelami tartışmalar diğer taraftan öteki din mensuplarıyla
yaptıkları teolojik tartışmalar özellikle felsefe ve mantık ilimlerine olan ilgiyi çoğaltmıştır.
Hıristiyanların kendi teslis inancını tevhit akidesine karşı savunurken mantık ilmine
başvurmaları gibi sebeplerden dolayı Müslümanlar da bu ilimlerle uğraşmaya başlamışlardır.
Bu ilginin doğal bir sonucu olarak Abbasilerin ilk zamanlarından itibaren mantık ağırlıklı
eserler Arapçaya tercüme edilmiştir. Bunun için de Beytu’l-Hikme adında özel bir kurum
oluşturularak mantık ve felsefeye ait eserler tercüme edilmiştir. Tüm bu faaliyetlerden sonra
İslam dünyasında yayılmaya başlayan bu felsefi birikim beraberinde adına “İslam Felsefesi”
denilen ve felsefi düşünceleri hareket noktası olarak kabul eden bir ekolün ortaya çıkmasına
yol açmıştır.22 Kindî, Farabî ve İbn Sina bu ekolü temsil eden ilk İslam filozoflarıdır. Bu
filozoflar yazdığı eserlerde İslam’ın itikadî esaslarını ilgilendiren bazı konulara da yer
vermişlerdir.
Mutezile’nin öncülüğündeki kelam ilminin etkili olduğu bir ortamda yetişen Kindî,
eski Yunan ilimlerine vakıf olmuş ve bu konuda hem tercümeler yapmış hem de telif eserler
vermiş olmasına rağmen kelam ilminin tesirinden kurtulamamıştır. Bundan dolayı da
Kindî’ye kelamdan felsefeye geçiş döneminin temsilcisi denilmiştir. Kelamın tesirinden
tamamen kurtulmuş olan İslam felsefesinin ilk temelleri Farabî ile atılmış ve ardından İbn
Sina ile tekâmüle ermiştir.23
İslam kelamcıları ilk başlarda felsefi eserlerin tercümesiyle birlikte İslam dünyasına
taşınan Aristo mantığına karşı mesafeli bir duruş sergilemişlerdir. Kelam ilminin klasik
dönemi de diyebileceğimiz bu dönemde Aristo mantığı İslam’a yabancı olarak kabul
edilmiştir. Bunun yerine usul ilminde kullanılan rey ve içtihada dayalı metotları tercih
etmişlerdir. Kelamcıların, Aristo mantığını bu erken dönemden itibaren bilmelerine rağmen
ondan uzak durmalarının sebebi Aristo metafiziğinde İslam’ın inanç esaslarıyla bağdaşmayan
bazı fikirlerdir. Nitekim onlar itikadî esasların ispat edilmesinin önemi kadar bu ispatta
kullanılacak olan delillerin mahiyetinin de önemini üzerinde durmuşlardır. Bu sebeple onlar
“Delilin geçersizliği medlulün geçersizliğini gerektirir.” ilkesiyle hareket ederek felsefi
teorilere ve mantığa karşı ihtiyatlı davranmışlardır.24
Genel olarak İslam kelamcıların çoğu, felsefe ve mantık ilimlerini dinin hizmetinde
özellikle de dinin inanç esaslarının izahında kullanılabilecek bir vasıta olarak
değerlendirmişlerdir. Mutezile kelam ekolü, akli ve felsefi düşüncenin naslarla çelişmeyeceği
ön kabulünden hareketle bu konuda diğer ekollere nispetle daha ılımlı bir görüş
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benimsemiştir. Eş’ari ve Maturidi tarafından temsil edilen Ehl-i sünnet kelamı akla önem
vermekle beraber hareket noktası olarak vahyi esas almıştır. İlahiyat alanında fikir yürüten
İslam filozofları sadece akla dayanmaları yüzünden bu kelamcılar tarafından tenkit
edilmişlerdir. Dolayısıyla kelam ilmi, felsefenin İslam filozofları eliyle bu şekilde
yaygınlaşmasıyla beraber onunla ilgilenerek yeni bir döneme girmiştir.
Eş’arî kelam ekolünün güçlü bir temsilcisi olan Ebu Bekir el-Bakıllanî (403/1013)
kelam ilminde yeni bir çığır açmıştır. O, kelamî delillerin dayandığı bazı prensipler ortaya
koyarak kelam ilmine yeni bazı akli konular ilave etmiştir. Özellikle de “in’ikası edille” yani
bir meseleyi ispat etmek için kullanılan delilin çürütülmesiyle birlikte o delille ispat edilen
meselenin de geçersiz olacağı şeklindeki kural onun kelami bakış açısının önemli bir özelliği
haline gelmiştir. Bakıllanî ile birlikte kelam ilminde yeni bir çığır açılmış ancak onun
tarafından getirilen bazı prensiplerin İslam filozofları tarafından benimsenen mantık ilmine
aykırı olduğu iddia edilmiştir. Bakıllanî’nin çağdaşı sayılan İbn Furek (401/1010), Ebu İshak
İsferayinî (418/1027) ve Abdulkahir el-Bağdadî (429/1037) gibi Eş’ari kelamcılar onun
birikimlerini göz önünde bulundurarak bu eğilimin gelişip yaygınlaşmasına katkı
sağlamışlardır.
Kelam ile felsefenin birbiriyle tanışmaya başladığı ve Kelam tarihinde
“mütekaddimun dönemi” denilen bu dönemin en önemli ve son temsilcilerinden biri de Ebu’lMealî el-Cüveynî (478/1085)’dir. Cüveynî, Bakıllanî tarafından geliştirilen bu dönemin kelam
ilmini daha da geliştirerek bilinebilen ilahi sıfatları akıl ile ispat etmiş, nakil ile bilinebilen
“yed, vech, ayn” gibi haberi sıfatları da te’vil ederek akla zıt olarak gördüğü nakli tevil
etmiştir O, bu yönüyle te’vili Sünni kelamına sokan ilk kişi olarak kabul edilmiştir.25
Bu dönemde kelam ilmine dair telif edilen eserlerin başlıca özellikleri arasında
“in’ikası edilleyi” kabul etmek, mantığı reddetmek ve felsefi konulara fazla yer vermemek
gibi hususlar sayılabilir. Ayrıca bu dönemin kelam kitaplarının giriş kısımlarında varlık ve
bilgi konuları işlenmiş, ilahiyyât, nübüvvât ve sem’iyyât bölümleri yer almış ve Eş’arî
tarafından başlatılan gelenek takip edilerek imâmete dair bir konu da bu kitapların sonuna
eklenmiştir.
Bu dönemde Eş’arî ile Maturidî’nin ilk temellerini oluşturduğu Ehl-i Sünnet kelamı,
fıkıhta Hanefî, Şafiî ve Malikî mezheplerine mensup âlimler tarafından ve zaman zaman
bunları destekleyen iktidarlar aracılığıyla başta Irak, Şam, Mısır, Mağrip, Horasan ve
Türkistan coğrafyalarında yayılmıştır.

D. MÜTEAHHİRÛN DÖNEMİ: KELÂM İLE FELSEFENİN
KAYNAŞMASI
Hicri V. Yüzyılda Kelam ilminde yeni bir dönem başlamıştır. Daha önce felsefeyle
karşılaşan ve tanışan ancak buna rağmen çekingen davranarak ona karşı mesafeli duran
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Kelam ilmi bu dönemle birlikte felsefeyle mezcedildiği ve onunla kaynaştığı yeni bir anlayışa
doğru gitmiştir. Bu yeni anlayışla birlikte kelam ilminin hem kullandığı yöntemlerde hem de
terminolojisinde bir farklılık ortaya çıkmıştır. Daha önce kelamcılar tarafından eleştirilen ve
rağbet görmeyen Aristo mantığı, el-Cüveynî tarafından ilgiye mazhar olunca kelam ilmi bu
mantıkla kaynaşarak yeni bir dönemin zemini hazırlanmıştır.
Ebu Hamid el-Gazzâlî (505/1111), kaleme aldığı eserlerinde mantık kurallarını
kullanmanın bir sakıncasının bulunmadığını, bu kuralların kelam ilminin bir parçası olduğunu
ve kelamcıların kullandığı deliller arasında bu mantık kurallarının zaten farklı terimlerle yer
aldığını belirtmiştir. Gazzâlî, bu fikirleriyle hem kelam hem de diğer ilimlerde daha önce
ortaya çıkmış ve tartışılmış olan bir hususu meşrulaştırarak mantığın kabul edilmesine hız
kazandırmıştır. “İlimlerdeki istidlal biçimine bir düzen getirmek amacıyla ısrarla savunduğu
bu uygulamasıyla o, kelamda Mutezile ile başlayıp Eş’arî, Maturidî ve Bakıllanî gibi Ehl-i
Sünnet kelamcıları ile devam eden “mütekaddimûn dönemi”ni sona erdirip felsefe ve mantığa
kapıları açan “müteahhirûn dönemi”ni başlatan kişi olarak kabul edilmiştir.”26
Gazzâlî’den önceki İslam kelamcıları, kullandıkları akli izah ve ispatlarının mantık
ilminin kurallarına uyup uymadığıyla fazla ilgilenmemişlerdir. Felsefî birikime ve mantık
ilmine vakıf olan Gazzali, mantık ilminin kelam, fıkıh ve usul-u fıkıh gibi İslami ilimler için
zorunlu olduğunu söylemiştir. Böylece mantığı İslami ilimlerin içine alarak bu konudaki
görüşlerini dile getirmek amacıyla da Mi’yaru’l-İlm ve Mihakku’n-Nazar ismiyle iki eser
kaleme almıştır. Ayrıca Gazzâlî, “Mantık bilmeyenin ilmine itibar edilmez” diyerek bu
konudaki tavizsiz tutumunu devam ettirmiştir. Mantık ilmine bu şekilde önemli bir yer veren
Gazzâlî kendisinden önce Bakıllanî tarafından kabul edilmiş olan “in‘ikas-ı edille” ilkesini de
mantığa aykırı olduğu gerekçesiyle reddetmiştir. Ona göre delil ile medlul aynı şeyler değil
birbirinden farklı şeylerdir. Gazzâlî, kaleme aldığı eserlerinde felsefi konulara yer vererek
kelam ilmine bir yenilik getirmiştir. Daha önceleri felsefe konusunda birbirinin karşısında yer
alan iki farklı tutum vardır. Bir gurup felsefeyi peşinen mahkûm edip doğru olduğu kesin olan
hususları bile felsefeciler söylüyor diye reddetme tavrını benimserken diğer gurup
felsefecilerin söylediği her şeyi olduğu gibi doğru ve gerçek kabul etmiştir.27
Gazzâlî, bu her iki tutumun da yanlış olduğunu söyleyip felsefeyi ve filozofları
inceleyerek onların fikirlerini analiz etmiştir. İşte bu felsefi konuları inceleme sonucunda
“Tehafutu’l-Felasife” (Filozofların Tutarsızlığı) isimli meşhur eserini kaleme almıştır. O, bu
eserinde filozofların ilgilendiği riyaziye, mantık, tabiiyyat, ilahiyat, siyaset ve ahlak gibi
konuları ayrı ayrı incelemeye tabi tutmuş ve şu sonuca varmıştır: Filozofların mantık ve
matematik konularındaki görüşleri bu bilimler kesin delillere dayandığı için doğrudur. Ancak
onların ilahiyat konularındaki görüşleri zan ve tahmine dayandığı için isabetli olmayıp bu
konularda hataya düşmüşlerdir. Bundan dolayı da Gazzâlî, filozofların yirmi meselede hatalı
olduklarını, ancak bu meselelerin üçünde ileri sürdükleri görüşlerinden ötürü küfre
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düştüklerini ileri sürmüştür.28 Gazzâlî’nin bu eserinde filozofları tekfir ettiği meseleler âlemin
kıdemi, haşrin cismani olmayıp ruhani olacağı ve Allah’ın cüz’iyyatı bilmediği hususlarıdır.
Gazzâlî’nin İslam filozoflarına karşı yaptığı bu eleştiri ondan sonra gelen kelamcıların çoğu
tarafından benimsenerek devam ettirilmiştir. Ancak İslam filozoflarının bu üç meseleden
dolayı tekfir edilemeyeceğini, çünkü onların âlemin mahlûk oluşunu, haşrin vukuunu ve
Allah’ın ilmini inkâr etmediklerini sadece bu konularda kelamcıların yorumlarına aykırı
görüşler benimsediklerini söyleyen kelamcılar da vardır.
Gazzalî’nin felsefe ile kelamı bir araya getirerek buluşturup kaynaştırması geleneği
ondan sonra gelen kelamcılar tarafından da sürdürülmüştür. Mesela Abdülkerim eş-Şehristanî
(548/1153) bu geleneği devam ettirerek eserlerinde pek çok felsefi konuya ve delile yer
vermiştir. Ayrıca bu geleneği zirveye taşıyan Fahreddin er-Razî (606/1210) ile Seyfeddin elAmidî (631/1233) ve Kadı el-Beydavî (685/1286) gibi âlimler yazdıkları birçok eserde felsefe
ile karma bir hale gelmiş kelamî geleneği devam ettirmişlerdir.
Bu dönemin Maturidî kelamındaki izdüşümü de Ebu’l-Muin en-Nesefî (508/1115) ile
başlatılır. “Gazzalî’nin Eş’arî kelamındaki yeri ne ise Nesefî’nin de Maturidî kelamındaki yeri
odur. Nesefî, yazmış olduğu eserleriyle İmam Maturidî’nin fikirlerinin ve eserlerinin
anlaşılmasını kolaylaştırmış, onun görüşlerini sistemleştirmiştir. Nesefî'nin özellikle
Tabsiratu’l-Edille” isimli eseri kapsamlı, doyurucu ve objektif bilgiler içermektedir. O,
semantik yöntemi başarıyla uygulayan kelamcıların en önemlilerinden biridir.”29
Felsefeyle kaynaşıp yeni bir tarz kazanarak gelişen kelam ilmi hicri VIII. asırdan
itibaren şerh ve haşiyelerle dallanıp budaklanmış ve bu alanda çok zengin bir literatür ortaya
çıkmıştır. Bu dönemde daha önce kaleme alınmış kelam kitaplarına şerhler yazılmış, haşiyeler
yapılmış, notlar eklenmiş, özetler çıkarılmış veya bazı eserler yeniden düzenlenmiştir. Bazı
kelam konuları hakkında da müstakil risaleler kaleme alınarak bu ilmî gelenek
sürdürülmüştür. Kelam ile felsefenin iç içe olduğu bu dönemin önemli kelamcıları arasında
Sa‘duddin et-Taftazanî (793/1390), Seyyid Şerif el-Cürcanî (816/1413), Adududdin el-Îcî
(756/1355) ve Celaluddin ed-Devvanî (908/1502), Ömer en-Nesefî (537/1142, Nureddin esSabunî (580/1184) ve İbnu’l-Hümam (861/1457) gibi büyük âlimler sayılabilir. Özellikle bu
kelamcıların ilk ikisiyle birlikte temsil edilen kelam geleneği Anadolu Selçukluları ve
Beylikleri döneminden itibaren müslümanlar arasında fazlasıyla devam ettirilmiştir.
Osmanlı dönemindeki kelami faaliyetler de müteahhirin dönemi kelamının bir devamı
olduğu için onun karakteristik özelliklerini yansıtır. Sadeddin et-Taftazânî’nin (ö. 793/1390)
Şerhu’l-Akâid ve Şerhu’l-Makâsıd, Seyyid Şerif el-Cürcânî’nin (ö. 816/1423) ise Şerhu’lMevâkıf isimli eserleri Osmanlı medreselerinin vazgeçilmez temel kaynaklarını
oluşturmuştur.30 Osmanlı âlimlerinin icâzetnâme silsilelerinin bir kısmı et-Taftazânî yoluyla,
bir kısmı da el-Cürcânî yoluyla Fahreddin er-Râzî’ye ulaşmaktadır.31 Bu da bize Osmanlı
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düşüncesinde Fahreddîn er-Râzî’nin etkisini göstermektedir. Osmanlı medreselerinde
okutulan kelâm kitaplarından biri de, bir Şiî bilgin olan Nasîruddîn et-Tûsî’nin (ö. 672/1273)
Tecrîdu’l-İ’tikâd’ına Şemsuddîn Isfehânî’nin (ö. 746/1345) yapmış olduğu şerh üzerine
Seyyid Şerif el-Cürcânî’nin
yazmış olduğu
Hâşiyetü’t-Tecrîd'dir.32 Osmanlı
hükümdarlarından biri el-Cürcânî’nin yazmış olduğu bu hâşiyenin tedris edilmesini
emrettiğinden, Osmanlı âlimleri tarafından bu hâşiye üzerine birçok hâşiye ve ta’likatlar
yazılmıştır. İlk Osmanlı Şeyhülislâm’ı olan Molla Fenârî, Seyyid Şerif el-Cürcânî’nin
“Şerhu’l-Mevâkıf”ına ta’likat yapmış; ayrıca Adududdin el-Îcî’nin “Mevâkıf” muhtasarına
şerh yapmıştır. Molla Fenârî’nin Kelâm için önemli olan yönü, Osmanlı ülkesindeki ulema
kolunu Fahreddin er-Râzî’ye bağlayan Orta Asya ekolünün temsilcisi olmasıdır. Hızır Bey,
Osmanlı Türklerinden kelâm alanında ilk metin yazan âlimdir. O, Kasîde-i Nûniyye isminde,
105 beyitten oluşan manzûm bir eser meydana getirmiştir. Beyitlerin son harfleri “nûn” ile
sona erdiğinden bu ismi almıştır. İbn Kemâl, kelâm alanında metin yazmış olan ikinci
Osmanlı âlimidir. İbn Kemâl, başta kelâm olmak üzere dinî ilimlerin bütün dallarında eserler
vermiştir. İbn Kemâl, Gazzâlî’den sonra gelişen, felsefe ile mezcedilmiş kelâm akımına
bağlıdır. İbn Kemâl’i kelâmcı olarak önemli kılan husus onun daha çok felsefe ile kelâmın iç
içe girdiği meselelere dair yazdığı risaleleridir. O, döneminin hâkim olduğu şerhçiliği aşmış,
çeşitli kelâmî konularda müstakil eserler meydana getirmiştir.
Bu dönemde ortaya çıkan kelam ilminin başlıca özelliği felsefi konuların kelam
kitaplarında yoğun bir şekilde yer almasıdır. Bu kitaplarda felsefi konular ele alınıp izah
edilmekte ardından da İslam’ın inanç esaslarıyla bağdaşmayan yönler tenkit edilmektedir.
Ayrıca felsefenin İslam akaidiyle çelişmeyen yönleri alınarak kelamî konuların
açıklanmasında bunlardan yararlanılmaktadır.

E. YENİ İLMİ KELAM DÖNEMİ
Kelam ilminin ilgi alanına giren konuların zamanla değişik formlara girmesiyle
birlikte kelam ilminin bu konuları açıklamada farklı yöntemler benimsemesi doğal bir durum
olmuştur. Doğuşundan itibaren yüzleştiği kültür ve medeniyetler karşısında kendi varlığını
devam ettiren kelam ilmi, 19. yüzyıldan itibaren İslam dünyasının batı kültür ve
medeniyetiyle karşı karşıya gelmesiyle beraber yeni bir döneme girmiştir. İslam dünyası
askeri ve siyasi alanda başarısızlıklar yaşayınca müslüman entelektüeller bu başarısızlığın
sebeplerini sorgulamaya başlamışlardır. Bu sorgulamaya İslami ilimler de dâhil edilince adına
tecdid ve ıslah denilen eğilimler ortaya çıkmıştır. Özellikle Kur’an-ı Kerim’in yeni bir bakış
açısıyla ele alınarak modern dönemin sorunlarına cevap verecek bir şekilde yeniden
yorumlanması faaliyetleri baş göstermiştir. Bu bakış açısıyla son dönemlerde İslam
dünyasında birçok tefsir yazılmıştır.
Klasik dönem kelâm ve akâid kitapları da bu sorgulamadan nasibini almıştır. Bu
ilimde kullanılan yöntem ve bakış açısının bugünün sorunlarına cevap vermekten uzak olduğu
söylenmiştir. Osmanlı devletinin son dönemlerinde kelâm ve akâid sahasında bir yeniliğe
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gitmenin zarureti çok farklı çevrelerce dile getirilmiştir. Mesela o dönemin aydınlarından biri
olan Celal Nuri, kaleme aldığı bir eserinde söz konusu alanlarda bir değişikliğe gidilmesinin
gereği üzerinde durmuştur. Ona göre günümüzdeki akaid kitapları ve risaleleri geçmişte
ortaya çıkmış bazı şüpheleri ortadan kaldırmak için yazılmıştı. Bugün adına akaid değdiğimiz
şeyler Ehl-i Sünnet’in başta Mutezile olmak üzere diğer fırkalara karşı yazmış olduğu
reddiyelerden ibarettir. O zamanlarda İslam’ın hakikatlerini bazı felsefecilere karşı savunmak
için bu gibi cevaplara ihtiyaç vardı. Bugün bunlara ihtiyaç yoktur. Çünkü bugün artık Allah’ın
varlığına ve birliğine dahi inanmayan bir kesim ortaya çıkmıştır.33
Osmanlının son dönemlerinde bu gibi görüşlerle yeni bir kelam ilmine olan ihtiyaç bu
şekilde dile getirilirken Abdullatif Harputi ve İzmirli İsmail Hakkı tarafından “Yeni İlm-i
Kelam” adıyla bir hareket başlatılmıştır. Bu yeni hareketin mensupları, kelam ilminin modern
bilim ve felsefenin verilerini kullanmanın ve onların mantık ve metodolojilerinden
yararlanmanın gerektiğini söylemişlerdir. Abdullatif Harputi, Kelam ilminin mevcut sorunları
çözmede yetersiz kaldığını bunun içinde bu ilimde bir yenileşmeye gidilmesi gerektiğini ifade
etmiştir.34
İzmirli İsmail Hakkı da Kelam ilminin ortaya çıkış döneminden itibaren dinamik
yapısını koruduğunu, karşılaştığı sorunlar karşısında kendisini yeniden inşa ettiğini
dolayısıyla da günümüzde de bu misyonunu yerine getirmesi gerektiğine işaret ederek şöyle
demiştir: “Kelam ilminin kuruluş döneminde tartışılan sorunlar nasıl ki daha sonra yeterli
görülmemiş ve yeni unsurlar eklenmişse, bu gün de geçerliliğini önemli ölçüde yitirmiş bazı
konuların değişmesi ve yeni felsefi görüşlerden yararlanarak asrın ihtiyaçlarına uygun ve
mevcut felsefeye denk bir kelam yazılması gerekmektedir.”35
Modern dönemde başta Kelam olmak üzere İslami ilimlerin yeniden ihya edilmesi
gerektiğini dile getirenlerden biri olan Muhammed Abduh (1849–1905) İslam inanç esaslarını
özlü bir şeklide ele alarak bu konuda önemli bir Kelam kitabı sayılan “Risaletu’t-Tevhid”
isimli eserini kaleme almıştır. Müslümanların birliği projesini savunan Cemaleddin Afganî
(1838–1897)’nin öğrencisi olan Muhammed Abduh da gönül verdiği bu birliği korumanın
ruhuna uygun olarak mezhep ayrılıklarını körüklememek amacıyla söz konusu eserinde
geçmişte yaşanmış tartışmalara yer vermeyerek sade bir üslup kullanmıştır.
Hindistan bölgesinde de Kelam’da yenilik ihtiyacını dile getirenlerden biri olan Seyyid
Ahmed Han (1817–1898), İslam dininin her asırda insanların sorunlarını çözebilmesi için
Kelam ilminin günümüzdeki ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ele alınması gerektiğini aksi
durumda İslam’ın eleştiri ve saldırılara maruz kalarak zarar göreceğini dile getirmiştir. Şiblî
Nu’manî (1857–1914) yakın dönem Hindistan bölgesinde ortaya çıkan yeni Kelam ilminin
asıl teorisyenidir. Kelam ilmine fıkıh ve siyaset bilimlerinden daha fazla bir önem atfeden
Nu’manî, Kelam tarihi konusunda yazdığı “Tarih-i İlm-i Kelam” isimli eserinde eski Kelam
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ilminin bugün faydasız ve yetersiz olduğu için yeni ve farklı tarzda bir Kelam kitabına ihtiyaç
olduğunu belirtmiştir. Nu’manî, “İlmu’l-Kelam” adlı başka bir kitap yazarak bu düşüncelerini
gerçekleştirmek istemiştir.36 Muhammed İkbal (1876–1938) İslam dininin farklı alanlarıyla ve
özellikle de İslam düşüncesiyle ilgili fikirlerini dile getirdiği “The Reconstruction of
Religious Thought in İslam” (İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden İhyası) isimli eserinde
klasik Kelam konuları hakkında çeşitli eleştirilerde bulunarak Kur’an’daki fikri dinamizme
yeniden dönülmesi gerektiğini söylemiştir. İkbal’in bu çabası ve bu uğurda dile getirdiği
düşünceleri modern dönemin yeni ilmi Kelamına bir katkı olarak değerlendirilebilir.
19. yüzyıldan itibaren İslam dünyasına girmeye başlayan Materyalizm, Pozitivizm gibi
felsefi akımlar ile kısmen Darvinizm gibi yaklaşımlar yeni dönem Kelam ilminin ilgi alanına
giren başlıca konulardır. Bu dönemin kelamcıları sayılabilecek Müslüman ilim ve fikir
adamları İslam dininin temel esaslarından hareketle bu felsefi hareketlere ciddi eleştiriler
yapmıştır. Batı dünyasından gelen bazı fikri akımların etkisiyle İslam dünyasında tartışılan
bazı konular da bu dönemin Kelam ilmi çerçevesinde tartışılmıştır. Yeni İlm-i Kelam
projesiyle ortaya çıkan ilim adamlarının ortaya koydukları eserlerin yanı sıra daha çok fikir ve
düşünce boyutuyla tebarüz etmiş müslüman aydınların da İslam dinini ilgilendiren
mevzularda yapmış oldukları yorum ve açıklamaları bu dönemin Kelam ilmi bağlamında
değerlendirmek gerekir.
Yeni ilm-i Kelam döneminin en bariz özelliği bu ilmin çerçevesinin genişleyerek
İslam dininin farklı yönlerini ilgilendiren bazı hususların da Kelam’ın alanı içinde
görülmesidir. Dolayısıyla bu dönemdeki âlimler, Kelam’ın sınırlarını genişleterek onu tekrar
“usûlu’d-din” çerçevesinde değerlendirmişlerdir. Çünkü onlar, İslam’ın inanç esaslarıyla
birlikte ahlaki, sosyal ve hukuki ilkelerinin de önemli olduğunu, bu ilkelerin ortadan
kalkmasıyla dinin inanç esaslarının da zayıflayarak ayakta kalamayacağının farkına
varmışlardır. Bugün bile hâlâ tartışılmakta olan din-bilim ilişkileri, dinin bilime değer verip
vermediği, ibadetlerin anlam ve önemi, dinin kadına bakış açısı ve kadının sosyal hayattaki
konumu gibi mevzular hakkında İslam’ın temel ilkeleri ışığında içtihat sayılabilecek bir ilmi
hareketlilik yaşanmaktadır. Bu meselelerin Kelam ilminin kapsamı içinde değerlendirilmesi
gerektiği hususu üzerinde durulmuştur. Yakın dönemin kelamcıları sistematik bir metod takip
etmemişler, bazılarınca ileri sürüldüğü gibi tek bir eğilim sahibi (Selefî, modernist, akılcı
gibi) olmamışlardır. Bazen aklı slogan haline getirmişler, zaman zaman nasları olduğu gibi
kabul etmişler, hatta tasavvufla meşgul olup ondan da istifade etmek istemişlerdir.37
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UYGULAMALAR
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Uygulama Soruları
1-Kelam İlminin‘amacına göre’ tanımı nasıldır?
2-Kelam İlminin amacı nedir?
3-Kelam İlminin İslami ilimler içindeki yeri nedir?
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Bu bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Kelam ilminin farklı tanımları öğrenilmiştir. Bu bilimin amacı ve hangi
metodları kullandığı, temel kaynakları ve diğer İslami ilimler içindeki yeri hakkında bilgi elde
edilmiştir.
İslami ilimler içinde önemli bir yeri olan Kelam ilminin farklı tanımları yapılmıştır.
Bu tanımlar yapılırken kelam ilminin ya muhtevası veya gayesi esas alınmıştır. Kelam ilminin
diğer İslami ilimlerle de çok yakından bir ilgisi vardır. Özellikle Tefsir ve Fıkıh ilimleriyle
yakından ilgilidir. Kelam ilmi İslam’ın inanç esaslarıyla ilgilendiği için İslam’ın diğer temel
alanlarını oluşturan tüm ilim dallarının esasını teşkil eder. Kelam ilmi için teşekkül
döneminden itibaren farklı isimler kullanılmıştır. Kelam ilmi için kullanılan bu isimler aynı
zamanda bu ilmin geçirdiği dönemlere ve başlıca özelliklerini göstermektedir. İslam âlimleri,
kelâm ilmini amacına veya konusuna göre tanımlamışlardır. Kelam ilminin amacı esas
alınarak yapılan tanımlarda, Kelam’ın İslam’ın inanç esaslarını akli delillerle açıklayan ve bu
itikadî esaslara yöneltilen eleştirilere cevap veren ve onları çürüten özelliği göz önünde
bulundurulmuştur. Kelâm ilminin konusu esas alınarak yapılan tanımlarda “Usûl-u Selâse”
(ulûhiyyet, nübüvvet ve âhiret) dikkate alınmıştır. Öte yandan Kelâm ilmi doğuşundan
itibaren ilgilendiği konular ve kullandığı yöntemler bakımından farklı süreçlerden geçmiştir.
Hem muhtevası hem de temel misyonu açısından ele alınarak farklı şekillerde
isimlendirilmiştir.
Kelam ilmi teşekkül edilmeden önce Müslümanlar arasında ortaya çıkan sorunların
çözüm kaynağı Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’di. Kur’an-ı Kerim getirmiş olduğu temel
esaslarla iman edenlerin zihniyet dünyasını vahiy eksenli olarak inşa etmiştir. Özellikle de
sonraki dönemlerde Kelam ilminin temel konularını oluşturan Ulûhiyyet, Nübüvvet ve Âhiret
gibi hususlar aynı zamanda Kur’an’ın ana konularını oluşturmuştur. Bu temel inanç
ilkelerinin insanlar arasında yerleşmesini amaç edinmiştir. Hz. Peygamber döneminde
Kur’an’ın bu rehberliğinin yanı sıra ortaya çıkan sorunlara yerinde çözüm üretilmiş ve
sorulara da tatmin edici cevaplar verilmiştir. Ancak Hz. Peygamber’in vefatından sonra
yaşanan bazı olaylar Müslümanlar arasında farklı düşünceleri ve yorumları da beraberinde
getirmiştir.
Müslümanlar arasında dini konularda ortaya çıkan yorum farklılıkları İslam
düşüncesinin bir zenginliğidir. olduğu diğer din, kültür ve medeniyetler İslam düşüncesinde
farklı yorumların çıkmasını gerektirmiştir.
Hicrî IV. asrın başlarında Ebu’l-Hasan el-Eş’arî, Ehl-i Sünnet kelam ilminin
kurulmasına öncülük etmiştir. Basra ve Bağdat çevrelerinde onun fikirleri yayılırken aynı
dönemde Maveraunnehir bölgesinde İmam Maturidî, Maturidilik ekolünün ilk nüvelerini
atmıştır. Ehl-i Sünnet kelamının bu iki büyük ekolü, inanç konularında naklin yanı sıra akla
da yer vermiştir. Hatta zamanla bazı kelamî konuların açıklanmasında te’vile yönelmek
suretiyle Mutezile tarafından sistemli bir hale getirilen kelam metodunu da kullanmışlardır.
Felsefeyle kaynaşıp yeni bir tarz kazanarak gelişen kelam ilmi hicri VIII. asırdan itibaren şerh
ve haşiyelerle dallanıp budaklanmış ve bu alanda çok zengin bir literatür ortaya çıkmıştır. Bu
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dönemde daha önce kaleme alınmış kelam kitaplarına şerhler yazılmış, haşiyeler yapılmış,
notlar eklenmiş, özetler çıkarılmış veya bazı eserler yeniden düzenlenmiştir. 19. yüzyıldan
itibaren İslam dünyasına girmeye başlayan materyalizm, pozitivizm gibi felsefi akımlar ile
kısmen Darvinizm gibi yaklaşımlar yeni dönem Kelam ilminin ilgi alanına giren başlıca
konulardır. Bu dönemin kelamcıları sayılabilecek Müslüman ilim ve fikir adamları İslam
dininin temel esaslarından hareketle bu felsefi hareketlere ciddi eleştiriler yapmıştır. Batı
dünyasından gelen bazı fikri akımların etkisiyle İslam dünyasında tartışılan bazı konular da bu
dönemin Kelam ilmi çerçevesinde tartışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Ebu’l-Hasan el-Eş’arî, Ehl-i Sünnet kelam ilminin kurulmasına ne zaman öncülük
etmiştir?
2) Kelam ilminin gayesini “Ehl-i Sünnet akîdesini muhafaza etmek ve onları bid’at
ehlinin bozmasından korumaktır.” şeklinde belirten kişi kimdir?
3) Aristo mantığı, Gazzâlî'den önce kim tarafından ilgiye mazhar olmuştur?
4) Gazzali’ye göre Kelam ilminin diğer İslam ilimleri arasındaki yeri ve önemi nedir?
5) Kelamcıların usul-i selase olarak isimlendirdikleri üç ilke nedir?
6) “el-Akîdetu’l-Vâsıtiyye” isimli eser kime aittir?
7) Kelam ilmini ifade etmek için kullanılan isimlerden üç tanesini yazınız.
8) Kelam ilmi için “el-Fıkhu’l-Ekber” ismini ilk olarak kullanan kimdir?
9) Düşünmeyi ve akıl yürütmeyi bir metod olarak benimseyen Kelam ilmi bu
özelliğinden dolayı hangi ismi almıştır?
10) “Mantık bilmeyenin ilmine itibar edilmez.” sözü kime aittir?
CEVAPLAR
1) Hicrî IV. asrın başlarında
2) Gazzali
3) Cüveynî
4) Kelam ilmi külli bir ilimdir, diğer İslam ilimleri ise cüz’ı bir ilimdir.
5) İlahiyyat, Nübüvvet, Semiyyat
6) İbn Teymiyye
7) El-Fıkhu’l-Ekber, İlmü’t-Tevhîd, İlmü Usuli’d-dîn
8) Ebu Hanife
9) İlmu’n-Nazar ve’l-İstidlal
10) Gazzali

60

Birinci Ünite: OKUMA PARÇASI
1. hafta
DİYANET İSLAM ANSİKLOPEDİSİ KELAM MADDESİ
Yusuf Şevki YAVUZ
Kelimenin çoğulu olan kelâm sözlükte “yaralamak, etkilemek” anlamındaki kelm
kökünden türemiş bir isim olup “bir fikri tam olarak anlatan söz” demektir. Kelâm ilmi
konusu, amacı ve ekolleri dikkate alınarak farklı şekillerde tanımlanabilir. Konusuna göre
yapılan tanımların bir kısmı Allah’tan başka nübüvveti, bir kısmı da âhireti tarifin kapsamına
almakla yetinmiş (et-Taʿrîfât, “Kelâm” md.; Topaloğlu, s. 48), bir kısmı imanın üç temel
esasına da yer vermiştir. Buna göre kelâm “Allah’ın zâtından ve sıfatlarından, nübüvvet
konularından, başlangıç ve sonuç itibariyle kâinatın hallerinden İslâm kanunu üzere bahseden
bir ilimdir” (Bilmen, s. 5). Kelâmın gayesine göre yapılan tanımları arasında Ebû Nasr elFârâbî ile Adudüddin el-Îcî’nin tarifleri kabul görmüştür. Fârâbî’nin tanımı şöyledir: “Kelâm
sanatı, din kurucusunun açıkça belirttiği belli düşünce ve davranışları teyit edip bunlara aykırı
olan her şeyin yanlışlığını sözle gösterme gücü kazandıran bir tartışma yeteneğidir” (İḥṣâʾü’lʿulûm, s. 71). Fârâbî, bu tanımında kelâm alanına sadece inançları değil davranışlara ilişkin
temel dinî ilkeleri de dahil etmiş ve kelâmın genel çerçevede dini korumayı amaçlayan bir
disiplin olduğuna dikkat çekmiştir. Adudüddin el-Îcî’nin tarifi de bir yönüyle Fârâbî’nin
tarifiyle paralellik gösterir: “Kelâm, kesin deliller getirmek ve ileri sürülecek karşı fikirleri
çürütmek suretiyle dinî inançları kanıtlama gücü kazandıran bir ilimdir” (el-Mevâḳıf, s. 11).
Gerek konusu gerekse amacı öne çıkarılarak yapılan tanımlarda kelâm, belli bir ekolü
değil bütün kelâm ekollerini içine alan bir disiplin olarak kabul edildiği halde Gazzâlî kelâmı
Ehl-i sünnet inancını koruyan ve Ehl-i bid‘at’ın eleştirileri karşısında onu savunan bir ilim
olarak görmüş (el-Münḳıẕ, s. 96), dinin temel esaslarıyla aklın ilkelerini uzlaştırmayı Ehl-i
sünnet’in başardığını söylemiş, Haşviyye ile müfrit Mu‘tezile gibi iki aşırı uçta bulunan
fırkaların bu fonksiyonu icra edecek yöntemlerden yoksun bulunduğunu ileri sürmüştür (elİḳtiṣâd fi’l-iʿtiḳād, s. 3-4). İbn Haldûn’un da kelâmı, “inanç esaslarını aklî delillerle tartışarak
üstün kılmaya ve akaid alanında Selef ile Ehl-i sünnet yolundan yüz çeviren bid‘atçıları
reddetmeye dair bilgileri içeren ilim” diye tanımlamıştır (Muḳaddime, III, 1069). Ancak
müteahhir dönem kelâmcıları bu yaklaşımın isabetli olmadığını, Sünnî yönteme bağlı olsun
veya olmasın dinin doğrudan doğruya itikadî, dolaylı olarak da amelî hükümlerini aklî
delillerle temellendirmeye yönelik bütün faaliyetlerin kelâm kapsamına dahil edilmesi
gerektiğini söylemişlerdir (Tehânevî, I, 30). Esasen İslâm’ın ana ilkelerini başarıyla savunan
Mu‘tezile ve Şîa kelâmcılarınca kaleme alınmış eserler, sadece Sünnî ekolün yöntemine göre
yürütülen çalışmaları kelâm kabul edip diğerlerini bunun dışında bırakmanın doğru
olmadığını gösteren kanıtlardır. Diğer taraftan yeni araştırmacılar, kelâmın sınırlarını iman
esaslarının dışına çıkarıp her dinin doğruluğu adına yapılan bütün ilmî çalışmaların kelâmın
kapsamına alınmasının gerektiği, hatta kelâmın sadece dinin esaslarını naklî ve aklî delillerle
kanıtlayan bir ilim olmayıp siyasî ve içtimaî bütün problemleri çözmeye yönelen bir disiplin
durumunda bulunduğu tezini ileri sürmüşlerdir (Hasan Hanefî, I, 67-69). Ancak fıkıh ve ahlâk
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gibi İslâmî ilimlerin yanı sıra birçok sosyal bilimin işlevini kelâma yüklemek anlamına gelen
bu yaklaşımı doğru bulmak mümkün görünmemektedir.
Kelâm, İslâm dininin bütününe yönelik eleştirileri cevaplamaya çalışan bir disiplin
olduğuna göre sadece inanç esaslarını hedef almaması, zamanımızda küresel seviyede bir
dünyevîleşmenin de etkisiyle İslâmiyet’in davranışlara ilişkin ilkelerine yöneltilen eleştiriler
karşısında onları da savunması gerektiğini dikkate alarak kelâmın bu işlevi kapsayacak
şekilde tanımlanması icap etmektedir. Buna göre kelâm, “İslâm dininin inanca ve davranışlara
dair ilkelerini naslardan hareketle belirleyen ve aklî yöntemlerle temellendirip destekleyen bir
ilim” diye tarif edilebilir. Fârâbî ve Ebû Hayyân et-Tevhîdî gibi düşünürlerin benzer şekilde
yaptıkları bu tanımın (Mustafa Abdürrezzâk, s. 259) zamanımızda da geçerliliğini koruduğu
görülmektedir. Aynı tarif, Taşköprizâde’nin bir disipline kelâm denilebilmesinin iki şartı
bulunduğu yolundaki açıklamasıyla da örtüşür. Bunlardan biri, doğruluğuna inanılacak
esaslara ve ortaya konacak davranışlara dair ilkelerin Kur’an ve sahih sünnette mevcut olması,
diğeri de bu ilkelerin aklî yöntemlerle teyit edilmesidir (Miftâḥu’s-saʿâde, II, 150). Kelâm, her
ne kadar inkârcılarca ileri sürülecek fikir ve itirazları reddedip İslâm dinini savunan bir
disiplin ise de onun işlevi sadece savunmak değil, bunun yanında İslâmî ilkelerin
doğruluğunu hem aklî yöntemlere dayanarak hem de irtibatlı olduğu noktalarda sosyal ve fen
bilimlerinin verilerinden faydalanarak kanıtlamaktır. Dolayısıyla kelâmın yalnız savunmacı
bir disiplin olduğuna ilişkin iddialar isabetli değildir (Ali Abdülfettâh el-Mağribî, s. 12). Bu
ilme kelâm adının yanı sıra “tevhid, usûlü’d-dîn, el-fıkhü’l-ekber, akaid, nazar ve istidlâl
ilmi” gibi değişik isimler verilmişse de kelâm adı yaygınlık kazanmıştır. Bu adlandırma
konusunda ise çeşitli açıklamalar yapılmıştır. İlk yazılan eserlerde konu başlıklarının “elKelâm fî ...” tarzında başlaması, erken devirlerde kelâm sıfatının ve buna bağlı olarak halku’lKur’ân meselesinin önemli bir tartışma konusu haline gelmesi, kelâmın dinî alanlarda insana
tartışma ve delillendirme gücü kazandırması itibariyle “söz” yani “kelâm” anlamına gelen
mantık bilimine tekabül etmesi, tartışma yapmayı gerektiren bir konumu bulunması
bakımından söze fazlaca ihtiyaç duyan bir ilim olması gibi sebepler bunların başında yer alır
(Teftâzânî, s. 6-7).
Başlangıçtan itibaren kelâm ilminin konusunda gittikçe gelişmeler kaydeden
değişiklikler meydana gelmiştir. İslâm düşüncesinin ve müslüman toplum hayatının
inkişafıyla paralellik gösteren bu değişikliklerin ilk döneminde kelâmın konusunu Allah’ın
birliği, sıfatlarının üstünlüğü, kıdemi veya hudûsü, tekfir ve kader meseleleri teşkil ediyordu.
Peygamberlik, âhirete iman ve imâmet konuları ikinci sırada yer alıyordu. Şîa kelâmında ise
imâmet dinin aslî hükümleri kabul edilmiş ve diğer hususlar onunla irtibatlandırılmıştır. Kesin
naslarla sabit olan inanç esasları her dönemde kelâmın değişmeyen konularıdır (mesâil).
Bunların açıklanması ve kanıtlanması etrafında başvurulan sosyal bilimler, insanî ilimler ve
pozitif bilimlerden elde edilebilen yardımcı bilgiler ise (vesâil) bu ilimlerin gelişmesine
paralel olarak değişiklik arzeder.
İslâm dünyasında bir taraftan çeşitli sebeplerle ortaya çıkan ihtiyaç, diğer yönden eski
Yunan düşüncesinden yapılan tercümelerle felsefenin yayılmaya başlaması karşısında inanç
konularıyla ilgilenen âlimler kelâm disiplinine fikrî bir alt yapı hazırlama konumuna
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gelmişlerdir. İman esaslarının temelini oluşturan ulûhiyyet bahsinin ilk meselesi, bütünüyle
tabiatın (âlem) yaratılmış olduğunu ve bunun bir yaratıcısının bulunduğunu ispat etmekti. Bu
sebeple kelâm ilminin konusu fiilen var olan her şeyi (mevcut) kapsayacak şekilde
genişlemiştir. Ancak kelâm tabiattan söz ederken yöntem açısından nassa bağlı kalmayı
prensip edinmiş ve bu yolla sırf akıldan hareket eden felsefeden ayrılmıştır. Bunun dışında
kelâm tabiatı başlangıcı yani ilk var edilişi ve sonu bakımından ele almış, böylece de pozitif
bilimden ayrılmıştır. Tabiatın eğer bir başlangıcı varsa yaratıcısı da vardır, tabiat (insanların
bağlı bulunduğu kozmik sistem) sonlu ve fâni ise âhiret hayatı da olacaktır.
Gazzâlî’nin İslâm felsefesiyle ilgilenmesi ve mantık disiplinini İslâmî ilimler arasına
almasının ardından kelâmın konusu bu doğrultuda gelişmeye başlamış, hem hariçte hem
zihinde mevcut varlıkları kapsayacak şekilde İslâm’ın ana ilkelerini doğrudan veya dolaylı
olarak ilgilendiren bütün bilgileri bünyesine almış, böylece kelâmın konusu “bilginin alanına
giren her şey” (ma‘lûm) diye belirlenmiştir. Bu dönemden itibaren kelâm ilminde kullanılan
deliller mantıkla irtibatlı olup verilen hükümlerle yapılan tanımların doğru olması bu sayede
sağlanmak istenmiştir (Tehânevî, I, 30-31; Taşköprizâde, II, 597-598).
İslâm dünyasında fetihlerin genişlemesi ve müslüman toplumun çeşitli inanç, felsefe
ve kültürlere sahip milletlerle karşılaşmasından sonra İslâm dinine yönelik iyi niyetli veya art
düşünceli fikirler çoğalmaya başlamıştır. Dinin temel hükümlerini ilgilendiren ve alabildiğine
genişlemiş bulunan müslüman ülkesinin gerek içinden gerekse dışından gelen eleştiriler II.
(VIII.) yüzyıldan itibaren Mu‘tezile âlimleri tarafından cevaplandırılmaya başlamıştır.
Genellikle muhafazakâr âlimlerin ilgi göstermediği bu ilmî faaliyeti daha sonra Sünnî
kelâmcılar sürdürmüştür. Bu çerçevede başta Hıristiyanlık ve Yahudilik olmak üzere
Mecûsîlik, Seneviyye (düalizm), Maniheizm, Brahmanizm gibi dinî; dehrîlik, Yeni
Eflâtunculuk, materyalizm, pozitivizm gibi felsefî görüşlerin reddi kelâm literatüründe yer
alan konulardandır. Aydınlanma döneminden itibaren Batı’da hızla gelişen sosyal ilimler ve
fen bilimlerine mensup bazı kişiler, bilimsel gelişmeleri mutlak mânada dinin ve İslâm’ın
aleyhine bir delil olarak kullanmak istemişlerdir. Batı’daki teologlara paralel olarak İslâm
âlimleri de bu tür gelişmeleri takip etmiş, bunların içinde bilimsel gerçek niteliği
taşıyanlardan dinî metinlerin yorumlanması hususunda faydalanmış, bu niteliği taşımayan
teorilere dayalı görüşleri ise reddetmiştir.
Çağdaş bazı araştırmacılar kelâmın aslî konusunun Allah’ın zâtı değil insanın kendisi
olması gerektiğini savunur. Zira dinin kaynağını teşkil eden vahyin merkezinde insana yer
verilmiş, fakat kelâmcılar bunu tanrı merkezli hale getirmişlerdir (Hasan Hanefî, I, 87). Ancak
sadece insanı merkeze almak suretiyle yürütülecek bir kelâm faaliyetinin metot ve konu
bakımından doğru olmayacağı ve bunun vahiy çizgisiyle örtüşmeyeceği açıktır. Çünkü
vahiyde sadece insan değil Allah ve evren de merkezde yer alır.
Kelâm, insanlara doğru inanç ve isabetli davranışlardan oluşan hidayeti açıklamak,
dünyada erdemli yaşamak, âhirette ebedî mutluluğa ulaşmalarına yardımcı olmak gibi yüce
bir hedefi amaç edinir. Literatürde bu temel amacın dışında bazı gayeleri de hedef edindiği
belirtilir. Öğrettiği güçlü kanıtlar sayesinde müslümanları taklit seviyesinden kurtarıp bilerek
inanma ve yaşama derecesine yükseltmek, hidayeti arayanlara yol göstermek, İslâm’ı
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eleştirenlere mâkul cevaplar vererek ve sağlam bilgiler üreterek İslâm’ın yüceliğini
kanıtlamak, inatçıların ileri sürdüğü karşı delil ve itirazları geçersiz kılmak, diğer İslâm
bilimlerine dayanak oluşturmak ve dünyada adaletli bir hayatın kurulup devam etmesine
katkıda bulunmak bu gayeler arasında zikredilir (Tehânevî, I, 31; Adudüddin el-Îcî, s. 14;
Seffârînî, I, 5).
Kelâmın önemi ve değeri konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Çoğunluğunu
hadisçilerin teşkil ettiği Selefiyye’ye mensup âlimlerle bazı sûfîler ve filozoflar kelâma karşı
olumsuz bir tavır almış, hem kullanılan yöntem hem deliller açısından onu eleştirmiştir.
Onlara göre kelâm, genellikle muhaliflerin temel kabullerini dikkate alarak gerçeğe aykırı
bulduğu fikirleri reddeden bir tartışma yöntemine dayandığı için varlığa ilişkin problemlere
çözüm getirememiş, ayrıca düşünce alanında üretici olamamış, hatta derinleşmeyi
engellemiştir (Gazzâlî, el-Münḳıẕ, s. 101-102; M. Muhammed Hasaneyn, sy. 10 [1413/1992],
s. 225-226). Mâlik b. Enes, Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel gibi müctehid âlimler kelâmın
aleyhinde bulunmuş, kelâmı müslümanlar arasında fikir ayrılıklarını ve taassubu körükleyip
dinî-ahlâkî hayatı zayıflatan, müslümanların birbirini tekfir etmesine yol açan, zihinlerde
şüpheler uyandıran ve dolayısıyla insanı arzularına tâbi kılıp zındıklığa sevkeden bir ilim
olarak kabul etmişlerdir (İbn Asâkir, s. 336-337; Taşköprizâde, II, 154- 157; İnâyetullah
İblâğ, s. 85). Ayrıca kelâm aklı nasların önüne geçirmiş, insanı duyular dünyasından
uzaklaştırıp Kur’an’a aykırı bir akılcı yöntem izlemiş, felsefî ve mantıkî kıyaslara dayanarak
zayıf deliller geliştirdiği halde Kur’an delillerini zannî saymış, akıl yürütmeye aşırı derecede
güvenip aklı metafizik alanda tamamen yetkili görmüş, çok defa özgün düşünceler üretmek
yerine filozofların görüşlerini taklit etmiştir (İbn Rüşd, s. 49-50; Takıyyüddin İbn Teymiyye,
I, 80; Ebü’l-Hasan Ali en-Nedvî, I, 275-277; Macit Fahri, s. 250). Bunun dışında kelâm,
önemini ve geçerliliğini kaybetmiş Ortaçağ tartışmalarını günümüze taşımış, güncelden
koparak yeni düşünce ve ideolojiler karşısında İslâm’ı yeterince savunamamış, vahyin
amaçlarından biri olan insanı ve tabiatı incelemekten uzaklaşmıştır (Hasan Hanefî, I, 127-128;
M. Muhammed Hasaneyn, sy. 10 [1413/1992], s. 218-219). Kelâm insanın psikolojik ve
duygusal yönünü ihmal ettiğinden iman hayatını besleyememiş, sadece onun soyut zihinsel
yapısını dikkate alarak faaliyet yürütmüştür. Bu da halkın ihtiyacına cevap vermesini
engellemiştir (Takıyyüddin İbn Teymiyye, I, 38-41; M. Muhammed Hasaneyn, sy. 10
[1413/1992], s. 229-230).
İslâm âlimlerinin çoğunluğu ise kelâmı önemli görmüş, onu öğrenip geliştirmenin
farz-ı kifâye türünden bir yükümlülük olduğuna hükmetmiştir. Bu âlimlerin temel gerekçeleri
şöyle özetlenebilir: Kelâm İslâm’ın ana ilkelerini belirleyip temellendiren bir disiplin
olduğuna göre dinî ilimlerin aslını oluşturur, diğer İslâmî ilimler ise ikinci sırada yer alır. Zira
Allah’ın varlığı ve birliği, peygamberliğin ve âhiretin gerçekliği, ibadetlerin yanı sıra diğer
dinî hükümlerin doğruluğu bilinmeden İslâm’dan bahsetmek mümkün değildir. Bu sebeple
kelâmla uğraşmayı zararlı veya haram telakki etmek isabetsiz ve sübjektif bir yaklaşımdır
(Câhiz, IV, 249-250; Gazzâlî, el-İḳtiṣâd fi’l-iʿtiḳād, s. 9; İbn Asâkir, s. 355-356). Kelâmın
üstlendiği şey Kur’an’da yapılan ve peygamberlere emredilen bir faaliyetten ibarettir. Bu
açıdan düşünüldüğü takdirde kelâmın öncülüğünü peygamberler yapmıştır, böyle bir şeyin
bid‘at kabul edilmesi anlamsızdır (Fahreddin er-Râzî, II, 90-98; XVII, 195- 218). Kelâmın
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bid‘at kabul edilmesi halinde Hz. Peygamber ve ashap döneminde tedvin edilmiş hiçbir İslâmî
ilim bulunmadığına göre bütün bu ilimlerin bid‘at sayılması gerekir (Ali Abdülfettâh elMağribî, s. 111-112). Mezhep kurucusu olan müctehid âlimler de İslâm’ın temel ilkelerinin
doğruluğunu kanıtlamaya çalışmış ve bir tür kelâm faaliyeti yapmıştır. Ebû Hanîfe, Şâfiî ve
Ahmed b. Hanbel’in bu konuda eserler yazdıkları bilinmektedir (Bağdâdî, s. 363). Bazı
kaynaklarda bu âlimlere nisbet edilen kelâm aleyhtarı sözler mutlak anlamda olmayıp Kur’an
ve Sünnet’le bağdaşmayan ve aklı bunların önüne geçirmeyi bir ilke haline getiren ehl-i
bid‘atın uyguladığı kelâmdır. Cüveynî, Gazzâlî ve Râzî gibi kelâmcıların sözleri kelâmın daha
verimli hale getirilmesiyle ilgili olup bu ilmin gereksizliğiyle ilgili değildir (Taşköprizâde, II,
157-161). Kelâm bugün de dinî hayatın gelişmesi için gerekli olan bir disiplindir. Zira
gelişmenin sağlanması geçmişten intikal eden kültürün özeleştiriye tâbi tutulması ve akıl
yürütmekle mümkündür. Bunu sağlayacak İslâmî ilimlerin başında kelâm gelir (Hasan
Hanefî, I, 125-130).
Kelâm İlminin Doğuşu ve Gelişmesi. Kelâm ilminin bir kısmı İslâm’ın kendi
yapısından, ayrıca müslümanların dinî, siyasî ve içtimaî problemlerinden kaynaklanan iç
sebeplerin, bir kısmı da müslümanların İslâm dışı din ve felsefelerden oluşan yabancı kültürle
karşılaşmasından kaynaklanan dış sebeplerin etkisiyle doğduğu kabul edilir. Her ne kadar bazı
şarkiyatçılar kelâmın tamamen yabancı kültürün, bazı müslüman yazarlar da sadece iç
sebeplerin tesiriyle doğup geliştiğini ileri sürmüşlerse de her iki görüş müslüman olan ve
olmayan araştırmacıların çoğunluğunca isabetli bulunmamış, kelâmın doğmasında iç ve dış
sebeplerin ortaklaşa etkili olduğu görüşü benimsenmiştir (İrfan Abdülhamîd, Dirâsat fi’lfiraḳ, s. 143; M. Ali Ebû Reyyân, s. 266-267). İslâm’ın yayılmasından sonra dinî düşüncede
derinleşme ihtiyacı duyan müslümanlar, zâhirî mânaları itibariyle birbirine akaid ve fıkıh
alanında ters düşer gibi görünen nasları (müteşâbih) çözmeye çalışmışlardır; bunun sonucu
olarak da akaid ve fıkıh alanında farklı görüş ve anlayışlar ortaya çıkmıştır (İbn Haldûn, III,
1076-1077; Ahmed Emîn, I, 345). Pek çok âyette insanlar hem kendileri hem diğer varlık ve
olaylar üzerinde gözlem yapmaya, bu gözlemlerden yararlanarak nesne ve olayları ontolojik
ve epistemolojik açıdan yorumlamaya davet edilmiş, düşünüp akıl yürütenlerin doğru
bilgilere ulaşacakları vurgulanmış, buna karşılık atalarından öğrendikleri inançları taklit
edenlerin hak inanç ve doğru davranış bilgisine ulaşamayacakları, dolayısıyla sapıklıkta
kalacakları belirtilmiştir (Yavuz, s. 45-53). Müslümanlar, bu ilâhî emre uyarak dinî düşünceyi
temellendiren bilgiler üretmeye yönelmişlerdir. Bu durum kelâmın doğmasına olumlu etkide
bulunmuştur (Ömer Ferruh, s. 87-88; Ali Abdülfettâh el-Mağribî, s. 49-52). Ayrıca Kur’an’da
başta Allah’ın varlığı, birliği ve üstün nitelikleri olmak üzere peygamberlik, kader, imangünah, iyi-kötü davranışlar gibi birçok meselenin aklî delillerine temas edilmiş, bunlara
yapılan itirazlara aklî ve mantıkî cevaplar verilmiş, değişik din mensuplarının bâtıl inanç ve
davranışları açıklanarak eleştirilmiş, onlarla en uygun biçimde fikrî mücadelede bulunulması
peygambere ve dolayısıyla müslümanlara emredilmiştir. Bu bir anlamda kelâm inşa etmeyi
içeren bir emirdir (Ahmed Emîn, III, 1-2; Ali Abdülfettâh el-Mağribî, s. 53-54). Hz.
Peygamber’in vefatından sonra kısa bir süre içinde çeşitli inançlara bağlı toplumların
bulunduğu bölgeler fethedilmiş ve birçok insan müslüman olmuştur. Farklı dinlerden gelen
yeni müslümanların zihinlerindeki dinî problemleri çözmek için âlimlere sorular sorup
cevaplar almaları da kelâm faaliyetine katkıda bulunmuştur (Ömer Ferruh, s. 90-91). Resûl-i
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Ekrem’in vefatının ardından müslümanlar arasında ilk fikrî ayrılık siyasî konularda olmuştur.
Peygamber’in yerine kimin halife olacağına dair tartışmalar Ebû Bekir’in seçilmesiyle
çözülmüş gibi görünse de devlet başkanlığı zamanla müslümanlar arasında önemli bir
problem teşkil etmiş, özellikle Ali b. Ebû Tâlib’in sonraki taraftarları, dinî temeli
bulunduğunu öne sürerek halifeyi belirlemenin insanlara bırakılabilecek basit bir mesele
olmadığını, hilâfetin vahiy yoluyla Ali b. Ebû Tâlib’e ve onun soyundan gelen kişilere tahsis
edildiğini ileri sürmüş ve konuyu dinin aslî unsurları arasında mütalaa etmiştir (M. Rızâ elCa‘ferî, s. 146). Yine devlet başkanlığı etrafındaki tartışmaların bir sonucu olarak Osman b.
Affân’ın öldürülmesinin ardından Ali b. Ebû Tâlib’in hilâfeti döneminde meydana gelen
Cemel ve Sıffîn savaşları sebebiyle bir müslümanı öldürmenin dinî hükmü, iman-günah,
kader-cebir, tekfir gibi konular tartışılmış ve çözümler aranmıştır. Siyasî iktidarı bir türlü ele
geçiremeyen muhalif gruplar ise iktidar ümitlerini canlı tutmak için kurtarıcı mehdî inancını
icat etmişlerdir. Öte yandan Emevî idarecileri icraatlarını meşrulaştırmak amacıyla cebir
inancını yaymaya çalışmışlardır. Bütün bunlar kelâm disiplininin doğmasına sebep teşkil eden
iç faktörlerdir (Ömer Ferruh, s. 89-90; Ahmed Emîn, III, 4-7, 235-241).
Kelâm ilminin ortaya çıkışını etkileyen dış sebeplerin başında müslümanların yabancı
dinlerle karşılaşması hususu gelir. Hulefâ-yi Râşidîn devrinden itibaren İslâm coğrafyasının
hızla genişlemesi sonunda müslümanlar değişik dinlere mensup âlimlerle karşılaşmış ve
onlarla kültürel bir ilişkiye girip dinî konularda tartışmıştır. Bundan dolayı müslüman âlimler
İslâm’a yapılan itirazlara cevap bulmak mecburiyetinde kalmıştır. Kendileriyle dinî konularda
tartışmaların yapıldığı grupların başında hıristiyanlar gelir. Özellikle Emevîler devrinde
halifelerin doğu hıristiyan bilginleriyle diyaloga girdikleri, saraylarında onlara çeşitli görevler
verdikleri ve bunların önde gelenlerinden biri olan Yuhannâ ed-Dımaşkī’nin İslâm’ı eleştiren
bir kitap yazdığı bilinmektedir. Hz. Îsâ’nın ulûhiyyeti iddialarını kanıtlamak için Kur’an’da
ondan “Allah’ın kelimesi” diye bahsedilmesini ve ilâhî kelimelerin ezelî olması gerektiği
delilini ileri sürerek halku’l-Kur’ân ile zât-sıfat tartışmalarının ortaya çıkmasında hıristiyan
âlimlerin kısmî bir rolü bulunduğu kabul edilmektedir (Câhiz, III, 320-321). Hıristiyanların
yanı sıra teşbih ve tecsîme dair konuların müslümanlar arasında tartışılmasında yahudilerin
payı bulunduğunu gösteren ipuçları mevcuttur. Nitekim yahudilerin teşbih inancı konusunda
hadis uydurdukları bilinmektedir. Yine yahudilerin müslümanlar arasında Sebeiyye ve
Gāliyye gibi aşırı fırkaların ortaya çıkıp taraftar bulmasında bizzat rol aldıklarına dair
rivayetler mevcuttur. Ayrıca Seneviyye, Mecûsîlik, Deysânîlik, Brahmanizm gibi eski Doğu
din mensuplarının tenâsüh vb. fikirler ileri sürdükleri, az sayıda da olsa bunlardan
etkilenenlerin bulunduğu bilinen bir husustur (Ahmed Emîn, I, 327-344; Ali Abdülfettâh elMağribî, s. 84-96). İslâm’ı eleştiren yabancı dinlere mensup bilginlerin bunu yaparken
felsefeden, özellikle Grek düşüncesinden yararlanmaları müslüman bilginleri de felsefe
kültürünü öğrenmeye sevketmiştir. Esasen müslümanların fethettikleri Mısır’da Grek felsefesi
İskenderiye okulu aracılığıyla yayılmıştı. Bunun dışında felsefî eserler de Arapça’ya tercüme
edilmişti (Ömer Ferruh, s. 134-149; M. Ali Ebû Reyyân, s. 252-253).
Hz. Peygamber devrinde müslümanların zihninde oluşan meseleler bizzat vahiy
kaynağından alınan cevaplarla çözüme kavuşturuluyordu. Bununla birlikte ashabın bazı
problemlerle karşılaştığını bildiren rivayetler de vardır. Resûl-i Ekrem, göklerin ve yerin
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yaratılışında öz akıl sahipleri için Allah’ın varlığına ve yüceliğine ilişkin delillerin
bulunduğunu bildiren âyeti (Âl-i İmrân 3/190) okuyup muhtevası konusunda düşünmeyenleri
kınamış (İbn Kesîr, I, 440), bunun yanında ashaptan bazılarının kader meselesini
tartıştıklarına şahit olunca bu tür faydasız bir tartışmayı menetmiştir (Tirmizî, “Ḳader”, 1).
Yine onun emir ve tavsiyelerine uyan ashap vahiy kaynağından gelen açıklama ve
yönlendirmelerle tatmin olmuş, bilhassa ulûhiyyetle irtibatlı konuların aklın gücünü aştığını
düşünerek teslimiyete dayanan bir iman anlayışını benimsemiş ve yoğun itikadî tartışmalara
girmekten kaçınarak ihtilâfa düşmekten kurtulmuştur (İbn Haldûn, III, 1076). Ancak
Resûlullah’ın vefatından sonra ashap, yeni bir dinî problem ortaya çıkınca ona ilişkin hükmü
bulup açıklamayı da görev bilmiştir. Hz. Ebû Bekir’in zekât vermek istemeyenlerle
savaşması, Hz. Ömer’in kader inancının insanın iradesini yok edip düşünmeden hareket
etmesi anlamına gelecek şekilde yorumlanmasına tepki göstermesi ve gerçeğin böyle
olmadığını belirtmesi, Hz. Ali’nin insana ait hiçbir fiilin kaderin kapsamı dışında kalmadığını,
bununla birlikte ilâhî kaderin insanı irade ve eylem gücünden yoksun bırakmadığını
açıklaması (Bağdâdî, s. 362) bunun örnekleri arasında yer alır. Yine de literatürde ashabın
itikadî alanda yoğun tartışmalar yaptığını gösteren bilgiler mevcut değildir (Mustafa
Abdürrezzâk, s. 269-273). Adudüddin el-Îcî ise bu tür tartışmaların ashap arasında
bulunabileceğini, fakat kayıtlara geçirilmediği için günümüze intikal etmediğini söyler (M.
Ali Ebû Reyyân, s. 246).
Hz. Ali’nin hilâfeti zamanında meydana gelen Cemel ve Sıffîn savaşlarının ardından
İslâm hakkında yeterli bilgisi bulunmayan ve halifeyi Hakem Vak‘ası’na razı edip daha sonra
bundan ötürü onu tekfir eden bedevîler ilk itikadî ayrılığa yol açmışlardır. Büyük günah
(kebîre) işleyen kişiyi tekfir etmekle başlayan ve naslara yüzeysel olarak bakan bu hareket
Havâric diye anılan bir grup teşkil etmiş, ardından da çeşitli alt gruplara bölünmüştür (bk.
HÂRİCÎLER; İBÂZIYYE). Emevîler devrinde, büyük günah işleyenleri tekfir eden
Hâricîler’e karşılık Saîd b. Cübeyr ve Saîd b. Kutne büyük günah işlemenin kişiyi dinden
çıkarmayacağını, hatta imana zarar vermeyeceğini ileri sürerek Mürcie diye tanınan yeni bir
fırkanın öncülüğünü yapmışlardır (Ömer Ferruh, s. 91-100). İlk defa Ebû Yûnus el- Esvârî,
Ma‘bed el-Cühenî ve Atâ b. Yesâr, Emevî yöneticileri tarafından yayılan cebir inancını
reddederek insanın fiillerini iradesiyle yaptığı ve kişiyi fiil işlemeye zorlayan bir kaderin
bulunmadığı fikrini ileri sürmüşlerdir (İbnü’n-Nedîm, s. 201). Buna karşılık Ca‘d b. Dirhem
cebir fikrini benimsemekle birlikte Kur’an’ın mahlûk olması, ilâhî sıfatların nefyi, maddenin
hâdis olan cevher ve arazlardan meydana gelmesi gibi yeni görüşler ortaya atmıştır. Şam’da
Gaylân ed-Dımaşkī, Ma‘bed el-Cühenî’nin ve Saîd b. Kutne’nin görüşlerini, Mukātil b.
Süleyman’a ait teşbih ve tecsîm telakkilerinin yayıldığı Horasan’da da Cehm b. Safvân Ca‘d
b. Dirhem’in fikirlerini benimseyip nasları bunlar doğrultusunda ve aklî delillere başvurarak
yorumlamıştır. Cehmiyye’nin kurucusu kabul edilen Cehm b. Safvân, böylece belirgin bir
şekilde aklı nasların önüne geçirerek onları aklın ışığında yoruma tâbi tuttu. Geliştirdiği bu
yönteme bağlı olarak ulûhiyyet, âhiret vb. konularda yeni itikadî görüşler ileri sürdü ve kelâm
yöntemini kullanan ilk âlim oldu; bu yöntemi daha kapsamlı bir şekilde uygulayacak olan
Mu‘tezile’nin doğuşuna da zemin hazırladı. Basra’da Hasan-ı Basrî’nin öğrencilerinden olan
Vâsıl b. Atâ, büyük günah işleyenin imanla inkâr arasında bir yerde (el-menzile beyne’lmenzileteyn) durduğunu söylemek ve bu konudaki nasları aklın ışığı altında yorumlamak
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suretiyle Mu‘tezile’nin kuruluşunu başlattı. Tesbit edilebildiği kadarıyla kelâma dair ilk eseri
de İbn Atâ yazdı (Taşköprizâde, II, 165; Seffârînî, I, 12). Mu‘tezile kaynaklarında, Vâsıl b.
Atâ’nın görüşlerini Ebû Hâşim Abdullah b. Muhammed b. Hanefiyye vasıtasıyla Ali b. Ebû
Tâlib’e dayandıran rivayetler varsa da bunu doğrulayan başka bilgiler mevcut değildir. 100120 (718-738) yıllarında ortaya çıkan bu hareket Amr b. Ubeyd, İbn Keysân el-Esam, Dırâr b.
Amr, Ebü’l-Hüzeyl el- Allâf, Nazzâm, Câhiz, Bişr b. Mu‘temir, Ca‘fer b. Harb, Ca‘fer b.
Mübeşşir, Ebü’l-Hüseyin el-Hayyât, Ebû Ali el-Cübbâî, Kâ‘bî, Kādî Abdülcebbâr, Ebû Reşîd
en-Nîsâbûrî gibi âlimlerle gelişip önemli bir kelâm ekolü haline gelmiştir. Basra ve Bağdat
kelâmcıları olmak üzere iki gruba ayrılan Mu‘tezile âlimleri ayrıntılarda farklı görüşler
benimsemekle birlikte nasların aklın ışığında yorumlanması gerektiğinde birleşmişlerdir.
Ayrıca Allah’ın varlığını, zâtından ayrı olarak düşünülen sıfatların nefyi esasından hareket
eden birliğini ve insanların fiillerinde hür olduğu fikrine dayanan adaletini aklî verilerle
kanıtlamak, iyi ve kötünün belirlenmesinde aklın yetkinliğini kabul etmek, büyük günah
işleyen kimsenin imandan çıkıp küfre girmediğine hükmetmek, kul için en iyi olanı
gözetmeyi Allah hakkında zorunlu görmek ve iyiliği emredip kötülükten sakındırmak gibi ana
ilkelerde ittifak etmişlerdir. Tabiat felsefesinde ise çoğunluk atomcu nazariyeyi kabul etmiştir.
Kelâm ilminin Cehmiyye ve Mu‘tezile elinde doğmasının ardından Selefiyye, Sünnî
kelâm ekolleri ve İmâmiyye-İsnâaşeriyye kelâmı da teşekkül etmiştir. Şiî âlimleri kelâmı,
başta Hz. Ali ve Ca‘fer es-Sâdık olmak üzere Ehl-i beyt’e mensup imamlarla başlatır ve Şeyh
Sadûk’un İʿtiḳādâtü’l-İmâmiyye’si ile Şeyh Müfîd’in Taṣḥîḥu’l-iʿtiḳād’ını bu konuda yeterli
bir delil olarak ileri sürer. Bununla birlikte literatürde Şîa’ya nisbet edilen ilk kelâmcı Hişâm
b. Hakem’dir. Şîa kelâmı daha çok imâmet merkezli bir ekoldür. Mu‘tezile’den esinlenen bu
ekolün ondan farkı genelde imâmetle irtibatlıdır (Ahmed Emîn, III, 208-213, 267-268; M.
Rızâ el-Ca‘ferî, s. 162-169, 231-239).
Kelâm ekollerinin ortaya çıkmasından itibaren çoğunluğunu hadisçilerin teşkil ettiği
muhafazakâr âlimler kelâm hareketine tepki göstererek Kur’an ve Sünnet’e bağlı kalmak
gerektiğini savunmuş, dinin ana ilkelerini aklın veya Şîa’da olduğu gibi siyasî tercihlerin
ışığında yorumlamaya karşı çıkmışlardır. III. (IX.) yüzyılda belirgin bir şekilde ekolleşen Ehli sünnet iki gruba ayrılarak gelişmiştir. Bunların ilki Ahmed b. Hanbel’in öncülüğünde, ayrıca
Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî, Tirmizî, İbn Kuteybe, Ebû Saîd ed-Dârimî gibi
hadisçilerin de katkısıyla gelişen Selefiyye’dir. Bu ekol naslarla yetinip aklî bilgilere
başvurmayı reddetmiş, gittikçe mensupları azalmakla birlikte her asırda çeşitli âlimlerce
temsil edilerek ve zamanla naslarda yer alan aklî bilgilerle sınırlı bir akılcılığa kapısını
aralayarak devam etmiş; tabiat felsefesi, ulûhiyyet ve iman konularında ana görüşlerini
koruyup farklı bir Sünnî ekol olma hüviyetini sürdürmüştür (bk. SELEFİYYE).
Ehl-i sünnet’in ikinci ve en büyük grubunu Eş‘ariyye ile Mâtürîdiyye’den oluşan
Sünnî kelâm ekolü oluşturmuştur. Nasları hareket noktası kabul etmekle birlikte dinî ilkeleri
aklî bilgiler ve dil kurallarına dayanan yorumlarla temellendirme yöntemini benimseyen
Sünnî kelâm hareketinin III. (IX.) yüzyılın ilk yarısında Hâris el-Muhâsibi, İbn Küllâb elBasrî ve Abdülazîz el-Mekkî’nin çalışmalarıyla başladığını söylemek mümkündür. Bunların
ardından münferit Sünnî kelâmcılar olarak Ebü’l-Abbas el-Kalânisî ve Ebû Ali el-Kerâbîsî
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dikkat çeker. Sünnî kelâmın o dönemlerde İslâm dünyasının en önemli kültür havzasını
oluşturan Ortadoğu’daki asıl kurucusu Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî olmuştur. Mu‘tezile’nin önemli
bilginlerinden Ebû Ali el-Cübbâî’den kelâm dersleri alan ve kırk yaşına kadar Mu‘tezilî
düşünceyi savunan Eş‘arî, başta “vücûb alellah” ilkesi olmak üzere Mu‘tezile’nin görüşlerini
nasların yanı sıra aklî bilgilere de aykırı bularak bu ekolden ayrıldığını ve Ehl-i sünnet’e
geçtiğini açıklamıştır (Eş‘arî, Maḳālât, s. 297). Eş‘arî akaid konularında hadislerin delil olarak
kullanılmasını benimsemiş, es-sıfâtü’l-meânîyi ispat etmiş, insanların fiilleri de dahil olmak
üzere her şeyin kaderin kapsamına girdiğini ve insanların kesb yoluyla tesir ettiği fiillerinin
Allah tarafından yaratıldığını kabul etmiş, rü’yetullahın, naslarda açıklanan diğer âhiret
hallerinin akıl açısından mümkün olup mutlaka vuku bulacağını savunmuş, büyük günah
işleyenlerin imandan çıkmadığını söylemiş ve Hulefâ-yi Râşidîn’in meşruiyetine
hükmetmiştir. Eş‘arî, genelde Mu‘tezile tarafından reddedilen bu görüşlerini aklî bilgilerle
temellendirmeye çalışmıştır. Ayrıca atomculuğa dayanan tabiat felsefesini Ehl-i sünnet’e
taşımıştır (Eş‘arî, el-Lümaʿ, tür.yer.; İbn Fûrek, s. 10-23, 30-79; İbn Asâkir, s. 104-105).
Muhtemelen Eş‘arî’den de önce Sünnî kelâm ekolünü Mâverâünnehir civarında kuran
bir diğer âlim Ebû Mansûr el-Mâtürîdî olmuştur. Ebû Hanîfe’nin ilim geleneğine mensup
bulunan Mâtürîdî, Eş‘arî’ye nisbetle kelâmda daha akılcı bir yöntem geliştirip uygulamış ve
Sünnî inançları daha doyurucu bir muhteva ile temellendirmeye çalışmış, bu sebeple kurduğu
ekol Eş‘ariyye ile Mu‘tezile arasında, fakat akılcılıkta Mu‘tezile’ye daha yakın kabul edilmiş
(M. Ali Ebû Reyyân, s. 322-323) ve Ebû Hanîfe’nin fıkıh mezhebiyle birleşerek tek başına
müslüman çoğunluğunu kendisine bağlamayı başarmıştır. Mâtürîdî bilgi problemi, isbât-ı
vâcib, ilâhî fiillerin hikmetli oluşu, insanın kendi fiillerinin fâili kılınışı, nübüvvetin
gerekliliği ve imanın dindeki yerinin önemi gibi konulara ağırlık verip özellikle Mu‘tezile
kelâmını eleştirmiştir (Kitâbü’t-Tevḥîd, tür.yer.). Mâtürîdî’nin istidlâl şekilleri, bu arada
kullandığı çeşitli malzeme ve örnekler sonraki Sünnî kelâm eserleri için model oluşturmuştur.
Sünnî kelâm ekolünün kurulmasına paralel olarak bir taraftan Kindî ve Fârâbî ile
felsefe geleneğine bağlı görüşler İslâm dünyasında akis buldu, diğer taraftan tasavvufî
düşünceler Sûfiyye ekolüyle kurumlaşmaya başladı. IV. (X.) yüzyılın ortalarından itibaren
İslâm dünyasında Doğu’da Mâtürîdiyye, Ortadoğu ile Kuzey Afrika’da Eş‘ariyye âlimleri ve
bazı yöneticilerin katkısıyla Sünnî kelâm giderek yayıldı. Zamanla yüzde doksanı aşkın
müslüman çoğunluğunu bünyesinde toplayan bu ekol, sonraki asırlarda da kelâm ilmini
geliştirme görevini üstlenmiş oldu.
Kelâmcıların mütekaddimîn dönemi Eş‘ariyye’de Gazzâlî, Mâtürîdiyye’de Ebü’lMuîn en- Nesefî ile sona erer. Bu dönemin önemli kelâmcıları arasında Bâkıllânî, İbn Fûrek,
Ebû Bekir el-Beyhakī, Cüveynî, Hakîm es-Semerkandî, Ebû Seleme es-Semerkandî, Ebü’lYüsr el-Pezdevî ve Ebü’l-Muîn en-Nesefî yer alır. Mütekaddimîn kelâmının en belirgin
özelliği, klasik mantık ve felsefeden uzak durarak son tahlilde özü Kur’an’da bulunan bir
akılcılıkla İslâmî ilkeleri temellendirmesi, İslâmî mantık ve usul ilmini geliştirmesidir. Bu
sebeple dönemin kelâmı felsefî bir metafizik olmaktan çok bir usûlü’d-dîn ilmidir. Bu
çerçevede naklî ve aklî delillerden oluşan özgün bir istidlâl yöntemi benimsenmiş, temsîlî
kıyas, kıyâsü’l-gāib ale’ş-şâhid (duyu ötesini duyulur âlemle karşılaştırma), sebr ve taksîm
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(ihtimalleri tartışma usulü), in‘ikâsü’l-edille (delilin geçersizliğiyle konunun da geçersiz kabul
edilişi) gibi istidlâl vasıtaları kullanılmıştır. Bunlardan in‘ikâsü’l-edille, inançların
kanıtlanmasına aracılık yapan delillerin inanç esası gibi kabul edilmesinden kaynaklanmıştır
(İbn Haldûn, III, 1080-1081; Özervarlı, s. 11-12). Bu devirde Allah’ın varlığı hudûs deliliyle
temellendirilmiş ve daha çok sıfat tartışmalarına ağırlık verilmiş, müteşâbih âyetler te’vil
edilmiş, mütevâtir olmadıkları halde -benimsenen bilgi anlayışına aykırı olarak- bazı âhad
rivayetler naklî deliller arasına alınmıştır. Ulûhiyyet, nübüvvet ve “ba‘s-ı cismânî”yi
kanıtlamak düşüncesiyle atomcu bir tabiat felsefesi savunularak normal şartlarda bile sebepsonuç arasındaki ilişkinin zorunluluğu reddedilmiştir (İbn Hazm, V, 184-186). Dönemin
kelâmcıları mezhep kurucularının görüşlerini dogmalaştırmaya yönelmiş, mantık ve felsefeye
âşina olmadıklarından bu disiplinlere ait eleştirilerinde başarılı olamamışlardır (Ebü’l-Hasan
Ali en-Nedvî, I, 165, 173-174).
Sonraki Dönem ve Yeni İlm-i Kelâm. Gazzâlî ile başlatılan bu devrin kelâmcıları
arasında Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Necmeddin en-Nesefî, Sirâceddin el-Ûşî, Şehristânî,
Nûreddin es- Sâbûnî, Şemseddin es-Semerkandî, Fahreddin er-Râzî, Seyfeddin el-Âmidî,
Kādî Beyzâvî, Adudüddin el-Îcî, Ebü’l-Berekât en-Nesefî, Teftâzânî, Cürcânî, İbnü’lHümâm, Celâleddin ed-Devvânî gibi isimler yer alır. Gazzâlî, ilk önce klasik mantığı İslâm
ilimleri arasına alarak mantık kurallarına aykırı düşen in‘ikâsü’l-edilleyi reddetmiş, akaidle
örtüşmeyen felsefî görüşleri eleştirmek amacıyla bu disipline ağırlık vermiş, ayrıca tasavvufla
kelâmı uzlaştırmaya çaba göstermiştir. Gazzâlî’nin kelâm ilminde başlattığı bu yenilikler
kendisinden sonra gelenler tarafından benimsenip daha ileri boyutlara götürülmüştür. İsbât-ı
vâcibde imkân delilini öne çıkaran Fahreddin er-Râzî, Seyfeddin el- Âmidî ve Kādî Beyzâvî
ile kelâm eserlerinin muhtevasında felsefî bahisler kelâmî konulardan fazla bir hacim işgal
etmeye başlamıştır (İbn Haldûn, III, 1082-1083). Bu dönemde İbn Teymiyye ve İbn Kayyim
el-Cevziyye gibi müteahhir Selef âlimleri kelâm, felsefe ve tasavvuftan oluşan İslâmî düşünce
alanına eleştiriler yöneltmiş ve muhafazakâr geleneği aklı da büsbütün ihmal etmeden hâkim
kılmaya çalışmıştır. Tasavvufî düşünce Muhyiddin İbnü’l-Arabî ile felsefeleşerek geniş bir
çevre bulmuştur. Diğer İslâmî ilimlere paralel olarak kelâmda Adudüddin el-Îcî’den itibaren
şerh ve hâşiye geleneği başlayıp Teftâzânî, Cürcânî ve Devvânî ile zirveye ulaşmış,
dolayısıyla kelâm ilmi gerileme dönemine girmiştir. Bu zihniyeti temsil edenler arasında
Senûsî, Lekānî, Siyâlkûtî, Bâcûrî gibi isimler zikredilebilir (Topaloğlu, s. 34-35).
İslâm dünyasının Batı kültürü ile temasa geçtiği XIX. yüzyılda felsefede büyük
değişiklikler meydana geldi, pozitif ilimler ilerleme kaydetti ve Batı toplumları dünyevîleşme
sürecine girdi. Bu süreçle birlikte materyalizm, evrimcilik, pozitivizm ve Freudizm gibi
mukaddesatı inkâr etmeye varan akımlar ortaya çıktı. Bu akımlarca dine yönelik olmak üzere
bazı teori veya senaryolardan beslenen felsefî, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik tenkitler
üretildi. Bilimsel kisveye bürünen bu eleştiriler Avrupa ve Latin Amerika’da dinî düşünceyi
şiddetli bir şekilde sarstı. Batı’da eğitim gören aydınların yaptıkları tercümeler ve yazdıkları
kitaplar aracılığı ile inkârcı düşünceler kısa zamanda İslâm dünyasına taşındı. Bu düşünceler
karşısında binyıl öncesinin kültürünü yansıtan klasik kelâm ilminin bazı delil ve istidlâl
şekilleri artık yetersiz kaldı. Hüseyin Kâzım Kadri ve Mustafa Sabri Efendi gibi isimler
dışında devrin hemen bütün bilginleri, yeni bir kelâmın inşa edilmesi ihtiyacını hissederek
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dine yöneltilen eleştirileri karşılamak amacıyla İslâm ilimlerinde yorumlama tekniğini
geliştirdiler ve İslâm’ın ilk kaynaklarına dönmek suretiyle aslî hüviyetini ortaya çıkarmaya
çalıştılar. Bu âlimler, faaliyetleriyle İslâm kültürünün varlığını bir şekilde sürdürmesine
katkıda bulundular. Yeni devir kelâmcıları arasında İzmirli İsmail Hakkı, İsmail Fenni
Ertuğrul, Elmalılı Muhammed Hamdi, Filibeli Ahmed Hilmi, M. Ferîd Vecdî, Cemâleddîn-i
Efgānî, Muhammed Abduh, Seyyid Ahmed Han, Şiblî Nu‘mânî, Emîr Ali ve Muhammed
İkbal dikkat çeker. Adı geçen bilginlerce inşa edilmeye çalışılan yeni ilm-i kelâm sayesinde
taklide olan güven sarsılarak ictihad kapısı aralandı, buna bağlı olarak mezhepçi yaklaşım
kısmen terkedilip klasik kelâm problemleri gözden geçirilerek tartışmaya açıldı. Seyyid
Ahmed Han ve Ferîd Vecdî gibi âlimler, bilim adına ileri sürülen teori veya senaryolardan
beslenen düşünceleri teslimiyetçi bir yaklaşımla doğru kabul edip dini bu doğrultuda
yorumlarken bilginlerin çoğu İslâm dininin dünyevîleşmiş Batılı anlayışlara göre
yorumlanmasını isabetsiz buldu.
Yeni devirde kelâm meseleleriyle ilgili olarak öne çıkan yaklaşımlar şöylece
özetlenebilir: Ulûhiyyet konusunda zât-sıfat ilişkisi yerine Allah’ın varlığı temel problem
olarak görülüp bilimsel verilerle teyit edilen gaye ve nizam deliline önem verildi. Mekanizm
fikrinin temelsizliği üzerinde durulup materyalist evrimin bilimsel yöntemlerle
kanıtlanamadığına dikkat çekilerek evolüsyonizm, XX. yüzyıl tecrübesine atıf yapılarak
insanların dinden vazgeçemedikleri belirtilmek suretiyle pozitivizm, anormal ve hasta tipler
üzerinde yapılan araştırmalara dayandığına işaret edilerek Freudizm eleştirildi. Kader
inancının insanın fiil işleme irade ve gücünden yoksun bulunduğu anlamına gelmediğine
vurgu yapıldı. Nübüvvet, hissî mûcizeler yerine peygamberlerin getirdikleri hidayete ilişkin
bilgilerle temellendirildi ve bu bilgilere ulaşmak sadece peygamberlere ait bir kabiliyet olarak
görüldü. İnancın bilimselleştirilmesi gerektiği tezinden hareket eden bazı kelâmcılar ise melek
ve cin gibi gaybî varlıkları duyularla algılanan mikrop ve bedevî insan türünden maddî varlık
olarak yorumladı. Klasik dönemde tartışma konusu olmayan din-bilim ilişkisiyle kadının
toplumsal ve bireysel statüsü gibi yeni konular kelâmın kapsamına alınarak İslâm’ın bilimle
çatışmadığı, kadını hukukî güvenceye kavuşturduğu, ona psikolojik ve fizyolojik yaratılışına
uygun yaklaşımlarda bulunduğu açıklandı. Yeni dönemde, gayb âlemini ve gaybî bilgileri
dışlayan bir akılcılık ve bilimcilik felsefesi olan moderniteye boyun eğmeme ve modernitenin
hâkim olduğu dünyada vahyi de içine alan bir akılcılık geliştirme gayreti kelâmın önemli
konularından birini oluşturdu (Özervarlı, s. 22-26, 53-89).
Batı’da ortaya çıkan ve modern dönemin devamında genel kabul görmeyen bazı
görüşleri savunmak gibi olumsuzlukları da beraberinde getiren yeni kelâm hareketi, İslâm’ın
inanç ve davranış ilkeleri etrafında oluşan klasik kültürü irdelemeyi başarmış ve geçmişle
bağlantıyı koparmadan yeni bir dinî düşüncenin teşekkülüne kapı aralamıştır. Mısır ve
Türkiye gibi Batı ile fazla ilişkisi bulunan ve dinin temel ilkeleri alanında naklin yanında akla
rol vermenin önemini kavrayan İslâm ülkelerinde akademik seviyede gerçekleştirilen kelâm
çalışmalarının bir kısmı kelâm tarihi, bir kısmı da kelâm problemleriyle ilgili olarak
gerçekleştirilmiştir. Bunların bir bölümü daha çok klasik kelâm kültürünün tekrarı
mahiyetindedir, diğerleri ise çağdaş akımların ortaya çıkardığı problemleri incelemektedir.
Sözü edilen ilmî faaliyetler vahiy bilgileriyle aklî istidlâllerin yanı sıra sosyal ve pozitif
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bilimlerin sonuçlarından çıkan yorumları da dikkate almak suretiyle oluşmakta ve
gelişmektedir. Bu yönüyle kelâm ilmi özgün bir İslâm felsefesi mahiyeti taşır. Geçmişte
yaşanan tecrübelerin ışığı altında kelâm ilminin her zaman yenilenmesinin gerektiği açık bir
gerçektir. Bunun için temelde vahye dayanan inanç alanında aklın sınırsız metafizik bilgiler
üretemeyeceği gerçeğini görmek ve insanın hem zihnine hem gönlüne hitap etmek suretiyle
iman bilincini ve dinî hayatın sıcaklığını canlı tutan bir yöntem geliştirilmelidir. Bunun
örnekleri Kur’an içinde bol miktarda bulunmaktadır.
Literatür. Kelâmın konusuna göre tarifi göz önünde bulundurulduğu takdirde İslâm
dininin inanç esaslarının yanı sıra Hz. Peygamber’in dinin hükmü diye tebliğ ettiği kesin
olarak bilinen her şeyin bu ilmin muhtevasına girdiği ortaya çıkar. Kur’ân-ı Kerîm’de
ulûhiyyet, nübüvvet ve âhiretle ilgili olmak üzere yer alan birçok âyetten başka geçmiş
peygamberlerin tebliğleri, insanlık tarihi boyunca süregelen hak-bâtıl mücadelesi, hatta ibadet
ve ahlâkla ilgili ilâhî beyanların dindeki statüsünü konu edinen âyetler genel konumları
açısından akaid ve kelâm alanı içinde mütalaa edilir. Kütüb-i Sitte’de mevcut ana konuların
(kitab) kırkı aşan bir kısmı akaide dairdir. İslâm telif tarihi boyunca kelâm ilmi içinde mütalaa
edilen muhtelif konularda çeşitli eserler kaleme alınmıştır: İsbât-ı vâcib, tevhid, esmâ-i hüsnâ,
esmâ ve sıfât, irade ve kader, mûcizeler, delâilü’n-nübüvve, eşrât-ı sâat, âhiret, cennet ve
cehennem gibi. Burada çeşitli ekollerin kelâmî konuların genelini içeren eserlerine örnek
mahiyetinde temas edilmekle yetinilecektir (ayrıca bk. AKAİD).
1. Mu‘tezile. Çeşitli tabakat kitaplarında Mu‘tezile kelâmcılarına çok sayıda eser
nisbet edilmesine rağmen bunların pek azı zamanımıza ulaşmıştır. Günümüze kadar gelen ilk
eserler Câhiz’e aittir. Onun kelâm konularını da ihtiva eden çeşitli risâleleri Resâʾilü’l-Câḥiẓ
adıyla yayımlanmıştır (Kahire 1399/1979). Câhiz’in el-ʿOsmâniyye’siyle (Kahire 1955)
Taṣvîbü ʿAlî fî taḥkîmi’l-ḥakemeyn adlı kitabı (Beyrut 1958) siyasî düşüncesine dairdir.
Ebü’l-Hüseyin el-Hayyât’ın kaleme aldığı el-İntiṣâr da (Beyrut 1957) Mu‘tezile kelâmına
ilişkin diğer bir eserdir. Mu‘tezile kelâmını günümüze ulaştıran asıl kitaplar Kādî
Abdülcebbâr’a aittir. Değişik tarihlerde Kahire’de basılan ve aslı yirmi cilt olup on beş kadar
cildi yayımlanan el-Muġnî fî ebvâbi’t-tevḥîd ve’l-ʿadl bunların başında yer alır. Kendisine
nisbet edilen Şerḥu’l-Uṣûli’l-ḫamse ile (Kahire 1965) Tesbîtü delâʾili’n-nübüvve (Tunus
1974) diğer kelâm kitaplarıdır. Ebü’l-Hüseyin el-Basrî’nin Mu‘tezilî düşünceyi yansıtan elMuʿtemed (Beyrut 1983), Ebû Reşîd en-Nîsâbûrî’nin el-Mesâʾil fi’l-ḫilâf beyne’l- Baṣriyyîn
ve’l-Baġdâdiyyîn (Beyrut 1979) ve İbnü’l-Murtazâ’nın Ṭabaḳātü’l-Muʿtezile (Wiesbaden
1961) adlı eserleri bu ekole ait müteahhir kaynaklardandır. Ayrıca burada Cemâleddin elKāsımî’nin Târîḫu’l-Cehmiyye ve’l-Muʿtezile (Beyrut 1981), Zühdî Cârullah’ın el-Muʿtezile
(Beyrut 1990) ve Albert Nasrî Nâdir’in Felsefetü’l-Muʿtezile’si de (İskenderiye 1950-1951)
sayılabilir.
2. Eş‘ariyye. Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî’nin el-İbâne ʿan uṣûli’d-diyâne (Dımaşk
1411/1990), el- Lümaʿ fi’r-red ʿalâ ehli’z-zeyġ ve’l-bidaʿ (Beyrut 1988), İbn Fûrek’in
Mücerredü maḳālâti’ş- şeyḫ Ebi’l-Ḥasan el-Eşʿarî (Beyrut 1986), Bâkıllânî’nin Temhîdü’levâʾil ve telḫîṣu’d-delâʾil (Beyrut 1987), Abdülkāhir el-Bağdâdî’nin Uṣûlü’d-dîn (İstanbul
1928), Beyhakī’nin el- Esmâʾ ve’ṣ-ṣıfât (Beyrut 1984) ve İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’nin
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eş-Şâmil fî uṣûli’d- dîn (İskenderiye 1969) adlı eserleri mütekaddimîn devri Eş‘ariyye
kelâmcılarının önemli kitaplarıdır. Gazzâlî’nin el-İḳtiṣâd fi’l-iʿtiḳād (Beyrut 1983),
Şehristânî’nin Nihâyetü’l-iḳdâm fî ʿilmi’l-kelâm (London 1934), Fahreddin er-Râzî’nin elMeṭâlibü’l-ʿâliye (Beyrut 1987) ve el-Muḥaṣṣal (Kahire, ts.), Seyfeddin el-Âmidî’nin
Ġāyetü’l-merâm fî ʿilmi’l-kelâm (Kahire 1971) ve Ebkârü’l-efkâr (Süleymaniye Ktp., nr.
5452), Kādî Beyzâvî’nin Ṭavâliʿu’l-envâr (Kahire 1339), Adudüddin el-Îcî’nin el-Mevâḳıf fî
ʿilmi’l-kelâm (Kahire 1325), Teftâzânî’nin Şerḥu’l-ʿAḳāʾid (İstanbul 1304) ve Şerḥu’lMaḳāṣıd (İstanbul 1305), Cürcânî’nin Şerḥu’l- Mevâḳıf (İstanbul 1239), Devvânî’nin Şerḥu’lʿAkāʾidi’l-ʿAḍudiyye (İstanbul 1325), Senûsî’nin ʿAḳīdetü ehli’t-tevḥîd (İstanbul 1310) ve
ʿUmdetü ehli’t-tevfîḳ (Kahire 1317), Lekānî’nin Cevheretü’t-tevḥîd (Kahire 1279) adlı
kitapları da müteahhirîn devri Eş‘ariyye literatüründendir.
3. Mâtürîdiyye. Ebû Hanîfe’nin el-Fıḳhü’l-ekber, el-ʿÂlim ve’l-müteʿallim ve elVaṣıyye (İstanbul 1981) adlı risâleleri bu ekolün öncülüğünü yapan ilk eserlerdir.
Mâtürîdî’nin Kitâbü’t-Tevḥîd’i (Beyrut 1970) ve tefsire dair olmakla birlikte kelâm
meselelerine fazlaca yer veren Teʾvîlâtü’l-Ḳurʾân’ı (Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 40) ekolün
temel kaynaklarıdır. Daha sonra kaleme alınan Hakîm es-Semerkandî’nin es-Sevâdü’l-aʿẓam
(İstanbul, ts.), Sadrülislâm el-Pezdevî’nin Uṣûlü’d-dîn (Kahire 1963) ve Ebû Seleme esSemerkandî’nin Cümelü uṣûli’d-dîn (İstanbul 1989) adlı kitapları bu ekolün muhtasar
eserlerini teşkil eder. Mâtürîdiyye’nin görüşlerini açıklayıp yayan asıl kaynak Ebü’l-Muîn enNesefî’nin Tebṣıratü’l-edille’sidir (Dımaşk 1990-1993). Müteahhirîn döneminde, Eş‘ariyye
ekolü güçlü kelâmcılarca temsil edilmesinin de etkisiyle hâkim kültür durumuna gelince
Mâtürîdiyye ekolüne ilişkin yeterli eserler yazılamamakla birlikte onun bir kelâm ekolü
olarak devam etmesini sağlayan bazı kitaplar kaleme alınmıştır. Necmeddin en-Nesefî’nin elʿAḳāʾid (İstanbul 1304), Sirâceddin el-Ûşî’nin el-Emâlî (İstanbul 1266), Sâbûnî’nin el-Bidâye
fî uṣûli’d-dîn (Dımaşk 1979) ve el-Kifâye fi’l-hidâye (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2348),
Muhammed b. Eşref es-Semerkandî’nin eṣ-Ṣaḥâʾifü’l-ilâhiyye (Küveyt 1985), Ebü’l- Berekât
en-Nesefî’nin el-ʿUmde (Malatya 2000), İbnü’l-Hümâm’ın el-Müsâyere (İstanbul 1979),
Hızır Bey’in el-Ḳaṣîdetü’n-nûniyye (Kahire [?], 1297), Ali el-Kārî’nin Şerḥu’l-Fıḳhi’l- ekber
(Kahire 1323), Beyâzîzâde’nin İşârâtü’l-merâm min ʿibârâti’l-İmâm (Kahire 1949), Mütercim
Ahmed Âsım’ın Merahu’l-meâlî fî şerhi’l-Emâlî (İstanbul 1266) ve İbrâhim Hilmi’nin esSelâmü’l-aḥkem ʿale’s-Sevâdi’l-aʿẓam (İstanbul, ts.) adlı eserleri bunlar arasında sayılabilir.
4. Yeni Devir Kelâm Eserleri. Yeni dönemde akaidin temel konularını ihtiva eden
kitaplar yazıldığı gibi Allah’ın varlığına ve inkârcı akımların eleştirisine dair eserler de
kaleme alınmıştır. Bunlar arasında şu çalışmaları zikretmek mümkündür: Abdüllatif Harpûtî,
Tenḳīḥu’l-kelâm fî ʿaḳāʾidi ehli’l-İslâm (İstanbul 1911); İzmirli İsmail Hakkı, Yeni İlm-i
Kelâm (İstanbul 1339 [1343]); Muhammed Abduh, Risâletü’t-tevḥîd (Kahire 1353); Şiblî
Nu‘mânî, ʿİlmü’l-kelâm (Karaçi 1929); Filibeli Ahmed Hilmi, Üss-i İslâm-Yeni Akaid
(İstanbul 1923); Ömer Nasuhi Bilmen, Muvazzah İlm-i Kelâm (İstanbul 1923); Muhammed
İkbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam (Lahor 1989). İnkârcı akımların
eleştirisine ve isbât-ı vâcibe dair eserlerin bir kısmı da şunlardır: İsmail Fenni Ertuğrul,
Maddiyyûn Mezhebinin İzmihlâli (İstanbul 1928); Cemâleddîn-i el-Efgānî, er-Red ʿale’ddehriyyîn (Kahire 1955); Filibeli Ahmed Hilmi, Huzûr-ı Akl ve Fende Maddiyyûnun Meslek73

i Dalâleti (İstanbul 1332), Allah’ı İnkâr Mümkün müdür (İstanbul 1327); Mehmet Ali Ayni,
Reybîlik Bedbinlik Lâilâhilik Nedir (İstanbul 1927); Abbas Mahmûd el-Akkād, Allāh (Kahire
1964); Ömer Ferîd Vecdî, el-İslâm fî ʿaṣri’l-ʿilm (Kahire 1932), el-Ḥadîḳatü’l-fikriyye
(Kahire 1901); Ferit Kam, İlmü Maba’de’t-tabîa (İstanbul 1343); Bekir Topaloğlu, Allah’ın
Varlığı (Ankara 1979).
Kelâm tarihine ilişkin bazı çalışmalar da şöylece sıralanabilir: Şiblî Nu‘mânî, Târîḫ-i
ʿİlm-i Kelâm (Tahran 1332); Ali Asgar Halebî, Târîḫ-i ʿİlm-i Kelâm der Îrân ve Cihân-i İslâm
(Tahran 1373); Faysal Büdeyr Avn, ʿİlmü’l-kelâm ve medârisüh (Kahire 1982); Ebû
Muhammed Ali b. Ahmed, ʿİlmü’l-kelâm ʿalâ meẕhebi Ehli’s-sünne ve’l-cemâʿa (Kahire
1979); Ali Abdülfettâh el-Mağribî, el-Fıraḳu’l-kelâmiyye el-İslâmiyye (Kahire 1986);
Abdülmecîd İbn Hamde, el-Medârisü’l-kelâmiyye bi-İfrîḳıyye ilâ ẓuhûri’l-Eşʿariyye (Tunus
1986); Muhammed Sâlih Muhammed Seyyid, Aṣâletü ʿilmi’l-kelâm (Kahire 1987); Hasan b.
Muhammed İbnü’l-Hanefiyye, Bidâyetü ʿilmi’l-kelâm fi’l-İslâm (Beyrut 1978); Arthur
Stanley Tritton, İslâm Kelâmı (Ankara 1983); H. Austryn Wolfson, The Philosophy of the
Kalam (London 1976); Bekir Topaloğlu, Kelâm İlmi: Giriş (İstanbul 1993); M. Sait
Özervarlı, Kelâmda Yenilik Arayışları (İstanbul 1998).

Kaynak:
Yusuf
Şevki
Yavuz,
"Kelâm",
https://islamansiklopedisi.org.tr/kelam--ilim (21.07.2019

TDV

İslâm

Ansiklopedisi

74

İKİNCİ ÜNİTE
İLK KELÂM TARTIŞMALARI VE TEMEL KELÂM EKOLLERİ
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İKİNCİ ÜNİTE
KELAM İLMİNİN TEŞEKKÜL ÖNCESİ DÖNEMİ
A. İLK KELÂM TARTIŞMALARI
1. Büyük Günah İşleyenin Durumu
2. Hilâfet-İmâmet Meselesi
3. Kader veya İnsanın Özgürlüğü Meselesi
4. İlahî Sıfatlar Konusu
B. TEMEL KELAM EKOLLERİ
1. Hâricîlik
2. Şiîlik
3. Cebriyye
4. Mürcie
5. Mu‘tezile
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kelâm tartışmalarını oluşturan bazı meseleler üzerinde duracağız. Büyük
Günay işleyenin durumu, hilâfet-imâmet meselesi, Kader veya İnsanın Özgürlüğü ve ilahi
sıfatlar ilk kelâmî tartışmaları oluşturmaktadır. Bu tartışmaları konulara ilişkin çeşitli
görüşlere sahip olan Haricîlik, Şia, Cebriyye, Mürcie ve Mu'tezile ekolleri yakında
tanıtılacaktır. Dolayısıyla Hz. Peygamber dönemine ve sonrasında tartışmalı olayları ele
alacağız. Bu arada, Kelam ilminin teşekkülü öncesindeki ihtilafların psikolojik, sosyal ve dini
metinlerden kaynaklı sebeplerini işleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İlk kelâm tartışmalarında kastedilen nedir?
2. Kader ve İnsanın özgürlüğü ilk tartışmalar arasında neden yer almaktadır?
3. Başlangıç dönemi kelâm ekollerini sıralayınız?

78

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kelam İlminin teşekkül öncesi
dönemindeki olaylar ve bunların psikolojik,
sosyal ve dini metin kaynaklı sebepleri

Kazanım

Kelam İlminin teşekkül öncesi
dönemindeki olaylar ve bunların psikolojik,
sosyal ve dini metin kaynaklı sebeplerine
dair sağlıklı bilgiye ulaşmak

Kazanım Yöntemleri

İlgili
kaynaklardaki
bilgilerin
okunması, derslerin takip edilmesi ile
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Anahtar Kavramlar


İlk ihtilaflar



Hilafet/İmâmet



Üsame b. Zeyd



Cemel ve Sıffîn



Mürtekib-i kebîre
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GİRİŞ
Hz. Peygamberin vefatından sonra meydana gelen bazı olaylar Müslümanlar arasında
bazı itikâdî tartışmalar doğurmuş, bu da zamanla farklı kelam ekollerinin ortaya çıkmasına
zemin hazırlamıştır. Kelam ekolleri bu konular hakkında yaptıkları açıklamalarla itikâdî
farklılaşmanın kaynağı olmuşlardır. İlk kelâmî tartışmalar, “büyük günah işleyen bir
müslümanın durumu”, “hilafet-imamet” “kader” ve “ilâhî sıfatlar” konuları etrafında olmuştur
ve bu konularda farklı görüşleri savunan ve değişik yöntemleri olan ekoller teşekkül etmiştir.
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A. İLK KELÂM TARTIŞMALARI
1. Büyük Günah İşleyenin Durumu
Kelâm literatüründe “büyük günah” karşılığı kebîre, büyük günah işleyen için ise
mürtekib-i kebîre tabirleri kullanılır. Bu tabir, ilk olarak Sıffîn savaşı’ndaki “hakem olayı”
sebebiyle Hâricîler tarafından kullanılmıştır. Hz. Osman’ın şehid edilmesinin ardından
yaşanan Cemel ve Sıffîn savaşlarında birbiriyle çatışan her iki guruptan birçok kişi hayatını
kaybetmişti. Bu savaşların tarafları ve her iki taraftan da öldürenler ile öldürülenler
müslümandı. Müslüman toplumu içinde daha önce benzeri yaşanmamış bir olay yaşanmıştı ve
bu olay bugüne kadar canlılığını koruyarak gelen büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.
Tartışmanın ana odağını şu sorular oluşturuyordu:
•Bu savaşlar bir takdîr-i ilâhî miydi?
•Bu savaşta yer alan Müslümanlar Allah tarafından takdir ve tespit edilen kaderin
gerçekleşmesinde rol almış birer aktör müdür? Yani bu savaşa katılmaları ve öldürüpöldürülmeleri kendi özgür iradeleri sonucu mu gerçekleşmiştir yoksa onları bu fiilleri
işlemeye mücbir ilahi bir sebep mi vardı?
•Bu insanlar işledikleri bu fiillerden dolayı mesul tutulacaklar mı, yoksa bu olaylarda
onların bir sorumluluğu yok mudur?
•Ortada öldürülen ve bunları öldüren Müslümanlar var. Oysaki birini öldürmek büyük
bir günahtır. Çünkü Kur’an-ı Kerim haksız yer bir insanı öldürmeyi tüm insanlığı öldürmekle
eş tutmuştu:
اس َج ِميعًا َو َم ْن
ً ِم ْن اَجْ ِل ٰذلِكَ َكت َ ْبنَا َعلَى بَنِي اِس َْر ۤائِي َل اَنَّهُ َم ْن قَت َ َل َن ْف
ِ سا ٍد فِي اْالَ ْر
َ َسا ِبغَي ِْر نَ ْف ٍس اَ ْو ف
َ ض فَ َكاَنَّ َما قَتَ َل ال َّن
َض لَ ُمس ِْرفُون
ِ سلُنَا بِ ْالبَ ِينَا
ُ اس َج ِميعًا َولَقَدْ َج ۤا َءتْ ُه ْم ُر
ً ِت ث ُ َّم ا َِّن َكث
ِ يرا ِم ْن ُه ْم بَ ْعدَ ٰذلِكَ فِي اْالَ ْر
َ َّاَحْ يَاهَا فَ َكاَنَّ َما اَحْ يَا الن
“Kim kâtil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi öldürürse sanki bütün
insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa sanki bütün insanların
hayatını kurtarmış olur.” (Mâide, 32)
Müslümanların iktidar için birbirleriyle yaptıkları bu savaşlarda öldüren ve öldürülen
kişilerin âhiretteki hallerinin ne olacağıyla ilgili sordukları hayati önemi haiz sorulara verilen
cevaplar, aynı zamanda kelâm ekollerinin temellerini de atmaktaydı. Ayrıca bu tartışma,
iman-amel ilişkisi konusunda da sorulan soruların ve yapılan sorgulamaların kapısını
aralıyordu:
•Büyük günah ile imân bir arada bulunur mu?
•Büyük günah işleyen bir müslümanın imânlı kalması mümkün müdür?
Bu konu etrafında yapılan tartışmalar sonucu Müslüman toplumunda daha sonraları
Haricîlik, Mu’tezile ve Mürcie olmak üzere üç temel eğilim ortaya çıkmıştır.
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Sıffîn savaşını sona erdiren ve tarihe “Hakem olayı” olarak geçen hadiseden sonra
Hz. Ali saflarında yer alan bir grup, Hz. Ali’yi bu hakem olayını kabul ettiği için terk ederek
kendi başlarına bir grup olmuşlardı. İslam kelam ekolleri arasına Haricîlik olarak geçen bu
grup aşırı fikirleriyle tebarüz etmişti. “Hüküm Allah’ındır” şeklindeki Kur’anî düsturu, bir
slogan olarak dillendiren Haricîler, önce hakem olayına razı olan Hz. Ali ve taraftarları ile
bunların karşısında yer alan Muaviye ve taraftarlarını tekfîr etmişlerdi.38 Onların, “büyük
günah işleyen bir kişinin mümin olamayacağını ve cehennemlik olduğunu” söyleyerek bu
konudaki görüşlerini bazı âyetlere dayandırarak ileri sürmeleri büyük günah işleyenin durumu
hakkındaki tartışmaları farklı bir boyuta sürüklemiştir.
Haricîlerin bu sert ve katı yorumlarına karşı kelam ekolleri tarihine Mürcie olarak
geçen bir grup tepki göstererek ortaya çıkmıştır. Onlara göre amel, imândan bir parça değildi
ve dolayısıyla da büyük günah işlemenin imâna bir zarar vermeyeceğini dile getirdiler. Hatta
daha da ileri giderek nasıl ki küfrün bulunduğu yerde taat bir fayda vermiyorsa, imânın
bulunduğu yerde de günahın zarar vermeyeceğini iddia ettiler. Ayrıca bu görüşü benimseyen
bazı Mürcii ileri gelenleri, büyük günah işleyen müslümanın durumunun kıyâmet gününe
ertelenerek Allah’a havale edilmesi, bu dünyada onların cennetlik veya cehennemlik
olduklarına dair bir hükmün verilmemesi ve bu konuda Allah’tan ümit kesilmeyerek kesin
kararın ona bırakılması gerektiğini söylemişlerdir.39
Bu iki eğilimi de benimsemeyen ve Kelam ekolleri arasında Mu’tezile olarak anılan
bir grup daha vardı ki onlar da ameli imânın bir parçası olarak kabul etmelerine rağmen
farklı bir tutum benimsemişlerdi. Onlara göre, “büyük günah işleyen bir kişi ne Haricîlerin
iddia ettiği gibi kâfir ne de Mürcienin benimsediği gibi tam anlamıyla mümin”dir. Dolayısıyla
büyük günah işleyen bir kişi bu iki konum arasında bir yerde yani fâsıktır, günahkârdır. Böyle
bir kişi fâsık olduğundan dolayı işlediği büyük günahtan dolayı pişmanlık duyarak tevbe
ederse imâna geri dönmüş olur; aksi takdirde tevbe etmeden ölürse azap görecektir.40
“Mu’tezile, amel ile imânın bir arada bulunmasını gerekli gördüğü için en sert hüküm veren
fırkalar arasındadır. Bu noktada onlar, mümin ile kâfirin özelliklerini ortaya koyarken,
"müminin özelliği bütün bir imandır, kâfirinki de mutlak bir küfürdür" derler.”41 İşte bundan
dolayı da Mu’tezile'ye göre bir kişi başkasını öldürmek suretiyle büyük günah işlediği
zaman imânın bütününden çıkmış sayılır. Bu şahıs iman ile küfür arasında bir yerde olup
işlediği günahtan dolayı tevbe ederek tekrar imana dönme şansına sahiptir. Onları bu konuda
Haricîlerden ayıran temel bakış açısı olayın bu yönüdür.
Büyük günah işleyen kimsenin durumuyla ilgili olarak ortaya çıkan bu temel
eğilimlerden başka görüşler ileri sürerek sonraki dönemlerde Ehl-i Sünnet olarak ekolleşen
ana damarı temsil eden yorumlar da bulunmaktaydı. Daha sonraki birçok İslam âlimi de bu
temel yaklaşımı benimseyerek sistematik bir hale getirmişlerdir. Meselâ; Ebu Hanife ve onun
görüşleri doğrultusunda oluşan Maturidîliğin imamı Ebû Mansûr el-Maturidî gibi âlimler,
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ameli imâna dâhil etmediklerinden dolayı işlediği günahı helal kabul etmemek koşuluyla bir
kişinin imânı devam ettirdiği sürece onu mümin olarak kabul etmişlerdir.42

2. Hilâfet-İmâmet Meselesi
Hz. Peygamber’in vefatından sonra Müslümanların üzerinde ihtilaf ettikleri konuların
başında hilafet veya imamet meselesi geldiğinden dolayı bu konu kelâm ekolleri arasında
farklı şekillerde yorumlanmıştır. Hz. Peygamber'in vefatından sonra müslümanların siyasal
iktidar alanıyla ilgili ihtilafları, bu alanın var olmasının zorunlu olup olmadığıyla ilgili
olmayıp, bu alanın kimler tarafından nasıl yürütüleceğiyle ilgiliydi.43 Siyasal otoritenin
zorunluluğu tüm sahabe tarafından kabul edilmiş bir gerçeklikti. Çünkü Peygamber tarafından
kurulan ve hedefleri belirlenen İslam toplumunun varlığını sürdürmesi ve hedeflerini
gerçekleştirmesi siyasal bir otoritenin varlığına bağlıdır. Hatta dinin ikamesinin ancak siyasal
bir otoriteyle mümkün olacağı belirtilmiştir.44
Müslümanların, Peygamberin vefatından sonra karşılaştıkları ilk sorun hilafet
meselesiydi. Her ne kadar müslümanlar, Kur’an’da emredilen “şûrâ”nın gereğine teorik
açıdan inanmışlarsa da, bu prensibi gerçek anlamda ne Hz. Ebu Bekir’in yönetime gelmesinde
ne de sonraki dönemlerde pratik siyaset hayatında gerçekleştirememişlerdir. Hz. Ebu Bekir,
müslümanlar arasında sahip olduğu saygınlık ve Ensar ile Muhacir arasında cereyan eden
siyasi çekişmenin Muhacirlerin lehine sonuçlanması sonucu halife olmuştur.45 Ensarın siyasi
otoritenin paylaşımı konusundaki görüşleri kabul görmemiş ve otoritenin tamamı Ebu Bekir’e
verilmiştir. O dönem için siyasi otorite üzerinde baskı unsuru olarak duran ve siyasi otorite
tarafından mutlaka gözetilmesi gereken hususlar; dini öğretiler, sahabenin görüşleri ve
kabileler arası dengelerdi.46
Hz. Peygamber ve kendisinden sonra gelen dört halife dönemlerinde dinî olan ile
siyasî olan arasında belirgin bir fark gözetilmediğinden dolayı hem Hz. Peygamber hem de
diğer dört halife, bugün dini, siyasi ve idari olarak kategorilere ayrılan her türlü yetkiyi
elinde bulunduruyordu. İlk dört halifenin, sahip oldukları otoritenin dinî ve siyasî bir şekilde
birbirinden ayrılması kesin olarak mümkün görünmemektedir. Onların dini konulardaki
görüşleri, bulundukları makamın bir tezahürü olmaktan çok, Hz. Peygamber’e yakın kimseler
olmaları, sahabe arasında bazı özellikleriyle tebarüz etmeleri ve dini konulara dair olan
bilgilerinin diğer sahabeden az olmaması gibi hususlardan kaynaklandığı söylenebilir.
Ali b. Ebi Talib ile Muaviye b. Ebi Süfyan arasındaki siyasi mücadele, merkeziyetçi
bir devleti temsil eden düşünce ile ümmeti temsil eden düşünce arasındaki çekişmenin
siyaset alanındaki bir tezahürü olarak değerlendirilebilir. Ümmet, ilkeleri Hz. Peygamber
tarafından belirlenmiş ve tüm değerlerin üzerinde tutularak her müslümanın katılımını
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sağlayan, hiçbir kabileyle sınırlı tutulmayan bir oluşumu temsil ederken, devlet ise tüm
müslümanların eşit siyasal katılımını göz ardı eden, belirli bir zümrenin elinde tutulan ve
sonrakilere miras bırakılan bir oluşumdu.47 Hz. Ali, muarızlarını sürekli olarak Allah’a itaat
etmeye ve müslümanların birliğini korumaya çağırırken, Muaviye ise ceza ve mükâfat
unsurlarıyla özdeşleşmiş devletçi düşüncenin temellerini sağlamlaştırmak için Osman’ın
kanını istemekteydi.48
Emevîlerle birlikte hayatın tüm alanlarını kontrol etme ve düzenleme özelliğiyle
kendini gösteren devletçi zihniyet, kabile ve çöl yapısına alışkın olan Araplar arasında daha
önce eşine rastlanmamış bir rahatsızlığa yol açmıştır. Çünkü onlar, kendi aralarında kabile
reislerinin eşitlerin birincisi olduğu bir yapılanma üzerine kurulu düzeni sürdürüyorlardı.
Özellikle Muaviye’nin, ilk dört halife döneminde eşine rastlanmayan bazı uygulamaları başta
Hâricîler olmak üzere49 toplumun büyük bir kesimi tarafından kabul görmüyordu. Emevilerle
birlikte ümmet faktörüne baskın bir şekilde toplum içinde kök salan devlet merkezli zihniyet,
birçok fıkıh ve kelam âlimi tarafından da sürdürülmüş ve ne kadar zalim olursa olsun bir
imama itaatin zorunlu olduğu dile getirilmiştir. Bu âlimler böyle bir yöneticiye itaat etmenin,
başıboş bırakılan bir toplumun fitneye düşmesini engelleyeceğini belirtmişlerdir.50
Emeviler döneminde hızla gelişen tedvin faaliyetiyle birlikte ortaya çıkan kelam ve
fıkıh literatürü içinde düzen, fitne ve itaat kavramlarının aşırı bir şekilde ele alınarak
vurgulanması, güçlü bir siyasal muhalefetin meşru alan içerisinde kendisini konumlandırarak
meydana çıkmasını engellediği gibi bireysel özgürlükleri de kısıtlamıştır. Allah’a karşı
mümkün mertebe özgürleştirilerek hür irade sahibi kılınan birey, siyasal otoritelere karşı fiten
edebiyatıyla pasifize edilerek müdahale eden bir konumdan görmeyen, susan ve duymayan bir
konuma itilmiştir.
İktidarı döneminde yaptığı bazı uygulamalardan dolayı meşruiyet krizi yaşayan
Muaviye, siyasi ve askeri mücadeleler sonucunda elde ettiği iktidarını sağlamlaştırmak için
oğlu Yezid’i veliaht ilan ederek siyasi veraset sistemini başlatmıştır. Bu uygulama yönettiği
kitle tarafından benimsenmediğinden dolayı, Emevî iktidarı halka karşı kendisini
meşrulaştırmanın tek yolu olarak dini görüyordu. Emevîler dönemine kadar müslümanların
yöneticileri halife ismiyle anılmış ve onların dönemi gerçek hilafet olarak kabul edilmiştir.
Emevi yöneticileri de bu ünvanı kullanmakla beraber siyasal tecrübeleri saltanat olarak
isimlendirilmiştir. Bu yüzden de Muaviye hilafeti saltanata dönüştürmekle suçlanmıştır.
Böylece halife ümmetin tasvibiyle belirlenmekten çıkıp babadan oğula geçen kalıtsal bir
mahiyete büründü.51
İşte böyle bir geçmişi bulunan hilafet veya imamet meselesi İslam’ın inanç esaslarıyla
ilgili bir konu olmamakla birlikte İslam kelam ekollerinin uğraştığı konular arasında yer
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almıştır. Çünkü Zeydiyye kolu hariç olmak üzere tüm Şiî guruplar, bu meseleyi akidevî bir
konu olarak ele almışlar ve imameti nübüvvet kurumunun bir devamı olarak kabul
etmişlerdir. Bunun üzerine diğer kelam ekolleri bu meselenin itikadî bir mesele olamadığını
ortaya koymak için özellikle de Eş’arî’den sonra gelen kelamcılar bu konuyu kelama dair
yazdıkları eserlerinin son kısımlarında ele almışlardır.

3. Kader veya İnsanın Özgürlüğü Meselesi
İnsanlık tarihi boyunca farklı tartışmalarla ele alınan kader konusu Müslüman toplum
tarafından da çeşitli şekillerde tartışıldığı için kelam ilminin temel konularından biri haline
gelmiştir. "İnsan bu dünyadaki hayatını kendi özgür iradesiyle mi yönetmekte yoksa ilahi bir
irade sonucu tayin edilen ilahi bir yazgıyı mı yaşamaktadır?" sorusu tüm dinlerde sorulmuş ve
verilen cevaplar da birbirinden farklı olmuştur.
İslam kaynaklarında aktarılan rivayetlere göre kader konusu daha Hz. Peygamber
hayattayken Müslümanlar arasında konuşulmuş bir konudur. Şüphesiz Hz. Peygamber, başta
İslam’ın inanç esasları olmak üzere tüm konularda kendisine sorulan sorulara cevap vermiş ve
bu konularda kendisiyle tartışanlarla da tartışmaktan kaçınmamıştır. Hz. Peygamber’in
Medine’de bir cenaze vesilesiyle yaptığı konuşmasında sözü kadere getirerek bu konu
hakkında konuştuğu rivayet edilir. Hz. Ali’nin aktarımıyla bu konuşmada Hz. Peygamber
şöyle buyurmuştur: “Biz bir defasında Bâkiü'l-Garkad mezarlığında bir cenâzede bulunduk
Resûlullah (s.a.v) yanımıza gelip oturdu Biz de etrafına oturduk Resûlullah’ın beraberinde
bir âsâ vardı Resûlullah başını eğdi ve düşünceli bir halde elindeki âsâ ile yere vurup
dürtüştürmeye, çizgiler ve izler meydana getirmeye başladı Sonra: "Sizden hiçbir kişi ve
yaratılmış hiçbir nefis müstesna olmamak üzere, muhakkak cennetteki ve cehennemdeki
yerine Allah yazmıştır! Ve herkesin şakî veya saîd olduğu muhakkak yazılmıştır!" buyurdu
Bunun üzerine sahabîlerden bir kimse şöyle sordu: Ya Resûlullah, "Öyle ise bizler âmeli
terkedip, bu yazımız üzerine kalalım mı?" Resûlullah şöyle buyurdu: "Saîd olan kimse, saadet
ehlinin ameline ulaşacaktır Şakî olan kimse de, şekâvet ehlinin ameline ulaşacaktır Sizler
amel edip çalışın! Çünkü herkese kolaylaştırılmıştır! Said olan, saadet ehlinin ameline
kolaylaştırılır, şakî olan da şekâvet ehlinin ameline kolaylaştırılır " Sonra Rasûlullah şu
âyetleri okudu: "Bundan sonra kim verir ve sakınırsa, o en güzeli de tasdik ederse, biz de onu
en kolaya hazırlarız Ama kim cimrilik eder, kendisini müstağni görür en güzel olanı
yalanlarsa, biz de onu en güç olan için hazırlayacağız" (Leyl: 5-10)”52
Hadis kaynaklarında yer alan bu ve benzeri diğer rivayetlerden anlaşılmaktadır ki Hz.
Peygamber döneminden itibaren kader konusu Müslümanlar arasında üzerinde konuşulan ve
sonraki dönemlerde de hakkında tartışmalar yapılan bir konudur. Kader hakkında Hz.
Peygamberin söylediği sözlerin nasıl anlaşılmasıyla ilgili bir tartışmayı kader ünitemize
havale ederek burada bu konunun başından itibaren Müslümanlar arasında konuşulduğu
hususunu tespit etmekle yetinelim.
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Hz. Peygamber’den hemen sonra sahabe arasında da kader konusuyla ilgili
tartışmaların varlığını gösteren rivayetler mevcuttur. Hz. Ömer ile Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh
arasında geçen diyalog meşhurdur.53
Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinde de kaderle ilgili bazı tartışmaların yaşandığını
gösteren rivayetler vardır. Ancak Hz. Ali döneminden itibaren diğer konularda olduğu gibi
kader konusunda da yapılan tartışmalar artarak devam etmiştir. Kader veya insanın sorumlu
olup olmadığı hakkında yapılan tartışmaların o dönemde meydana gelen bazı siyasi olaylar ve
üzücü hadiselere sebep olan bazı insanların sorumluluğunu devre dışı bırakmak isteyen
eğilimlerle bağlantılı olduğunu düşünebiliriz. Mesela Hz. Ali, kader konusunda kendisine
soru soran bir kişiye verdiği cevapta kâinattaki her şeyin Allah’ın kaza ve kaderiyle olduğunu
söyledikten sonra bunun insanın fiillerinde mecbur tutulduğu anlamına gelmediği düşüncesine
vurgu yapmıştır. “Eğer insan eylemine zorlanmış olsaydı, o zaman ceza ve mükâfat, emir ve
yasaklar batıl olurdu. O zaman ne günah işleyen için Allah tarafından bir kınama ne de iyi
şeyler yapan için herhangi bir övgü söz konusu olurdu… Yüce Allah, insanı serbest bırakarak
ona emreder, sakınması için bazı şeyleri yasaklar. O bir insanı cebren sorumlu tutmaz.
Peygamberleri de iş olsun diye boşuna göndermez.”54
Emeviler döneminde insan kendisi için takdir ve tayin edileninin dışında bir şey
yapamaz şeklinde yorumlanan kader konusu siyasi bir ideoloji olarak kullanılmıştır.
Onların yaptıklarını Allah’ın kaderidir şeklinde savunmalarına karşı çıkan Ma‘bed el-Cühenî,
“Kader yoktur, iş o anda oluverir” diyerek onların yaptıklarını eleştirmiş ve aynı zamanda
da kader hakkında yapılan tartışmalara farklı bir boyut getirmiştir. Aslında siyasal iktidar
bağlamında tartışma gündemine giren kader konusu sonraki dönemlerde kelami bir tartışma
halini alarak ilahi sıfatlar bağlamında ele alınmaya başlanmıştır. Sonraki tartışmalarda
konunun bu siyasi boyutu göz ardı edilerek kelam literatürü içindeki yerini korumuştur.

4. İlahî Sıfatlar Konusu
Kelam sıfatı ilahi sıfatlar içinde en erken dönemden itibaren Müslümanlar arasında
tartışılmaya başlanan büyük günah ve kader konularıyla birlikte tartışılmıştır. Bu mesele hem
kelam ilminin sistemleşmesinin doğuşunda hem de bu ilme kelam isminin verilmesinde etkili
olmuştur. İlk dönem kelam ilminin oluşumunda dile getirdiği düşüncelerle önemli bir yere
sahip olan Ca‘d b. Dirhem, İslam düşüncesinde “Allah’ın kelam sıfatı”nın ve buna bağlı
olarak da “Kur’an’ın mahlûk olduğu” düşüncesini ileri süren ilk kişi olarak bilinmektedir.55
Sistematik dönem kelam ekolleri içinde Cehmiyye olarak bilinen ve sıfatlar ve özellikle de
Allah’ın kelam sıfatı üzerinde yoğun bir şekilde duran ekolün öncülerinden Cehm b. Safvan
da onun öğrencilerindendir. İlahi sıfatlar konusunda aşırı bir şekilde tenzihi benimsemişlerdir.
İlahi sıfatlar bağlamında dile getirilen tartışmaların en önemlisi ve en fazla iz bırakanı
hiç şüphesiz ilahi kelamın ya da Kur’an’ın mahlûk olup olmadığı meselesidir. Hicri II. asırdan
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itibaren başlayarak III. Asrın ortalarına kadar devam eden bu itikadi tartışma tarihe mihne
olayı olarak geçmiştir. Abbasi halifelinden Me’mun, Mu’tasım ve Vasık dönemlerinde
Kur’an’ın mahlûk olduğu düşüncesi devletin resmi din görüşü haline getirilerek bu düşünceye
karşı çıkanlara fiziki şiddete varan tepkiler gösterilmiştir. Me’mûn, Bağdat, Mısır, Şam ve
Kûfe gibi İslâm şehirlerine halku’l-Kur’ân konusundaki görüşlerini ihtiva eden bir
talimatnâme göndererek, buraların vâlilerini, kâdıları “halku’l-Kur’ân” konusunda imtihanla
görevlendirmiştir. Me’mûn, “Kur’ân mahlûktur” akîdesini reddeden kâdılara kâdılık
yaptırmamak ve bu akîdeye inanmayan kişilerin şahitliklerini kabul etmemekten başka bir
ceza uygulamamıştı. İşi daha da ileriye götüren Abbasi devleti bu Kur’an konusunda onların
düşüncelerine karşı çıkan başta Ahmed b. Hanbel olmak üzere birçok kişiyi hapse attırmışlar
ve işkence yapmışlardır. Abbasi devlet yönetimi bu konudaki görüşlerini o dönemlerde
Mutezile olarak ekolleşen gurubun ileri gelen âlimlerinden almaktaydı. Çünkü Mutezile,
Cehm b. Safvan tarafından ileri sürülen ve Kur’an’ın mahlûk olduğunu iddia eden düşünceyi
daha da sistemli bir hale getirerek kelamın ana konuları içinde yer almasını sağlamıştır.
Kur’an-ı Kerim’in böyle bir tartışmanın içine çekilmesinin yanlış olduğunu savunan
Cafer e’s-Sadık gibi âlimler, kur’an ne mahlûktur, ne de mahlûk değildir denilebileceğini
dolayısıyla bu konunun bu şekilde tartışılmaması gerektiğini söylemişlerdir. Ancak Ebu
Hanife, Kelamullah olan Kur’an’ın bir kelam-ı nefsi olduğu için mahlûk olmadığını ama
bizim telaffuzumuzun, seslerimizin ve yazılarımızın mahlûk olduğunu56 söylemiştir. Ebu
Hanife’nin bu sözleriyle Kur’anın mahlûk olup olmadığı konusunda diğerlerinden farklı iki
husus gündeme gelmiştir: Birincisi Allah’ın kelamının mahlûk olup olmaması, ikincisi de
Kur’an’ın mahlûk olup olmaması. Ebû Hanîfe, Kur’an’ı Allah kelamının beşer dünyasındaki
bir tezahürü saydığı için onu ilahi kelamdan ayrı kabul etmekte ve insanların okuduğu,
yazdığı, telaffuz ettiği, seslendirdiği Kur’an’ın mahlûk olduğunu, fakat Allah’ın kendisine
mahsus olan kelâm-ı nefsînin mahlûk olmadığını söylemektedir. Ayrıca kelâmullâh hakkında
kelâm-ı nefsî ve kelâm-ı lafzî şeklindeki ayrımlar bu konuda yapılan tartışmalar bağlamında
başını İbn Küllab’ın çektiği bazı âlimler tarafından da dile getirilmiştir. İlahi sıfatlar
bağlamında tartışılan kelâm-ı ilahînin bu şekilde izah edilmesi, bu konudaki tartışmalarda iki
farklı ucu temsil eden Mu’tezile ile kelam tarihinde Ehl-i Hadîs olarak yer alan ekol
karşısında ara bir yol gibi durmaktadır.
Kelamın ana konularını oluşturan ilahi sıfatlar meselesi hakkında yapılan bu
tartışmalar islam düşüncesi açısından çok zengin kabul edilebilecek bir literatürün oluşmasını
sağlamıştır. O dönemde dile getirilen görüşlerden bir kısmı sonraki dönem kelamcıları
tarafından devam ettirilmiş ve itikadi mezheplerin ana görüşleri haline gelmiştir. Mesela
Maturidiler ve Eş’ariler, kelamullah konusunda İbn Küllab ve çevresi tarafından dile getirilen
getirilen görüşleri bazı küçük farklılıklarla kabul ederek günümüze kadar taşımışlardır. Ayrıca
bu konuda Mu’tezile tarafından dile getirilen bazı görüşler de özellikle Zeydilik mezhebi
tarafından benimsenerek bugüne gelmiştir.

B. TEMEL KELAM EKOLLERİ
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1. Hâricîlik
Hâricî kelimesi “ayrılmak, göçmek, itaat etmekten ayrılıp isyan etmek” anlamlarında
kullanılan “harace” fiilinden türetilmiştir. İslam ve Mezhepler tarihi kaynaklarında belirli bir
fırkanın mensuplarını ifade etmek için genellikle Hâricî ve bunun çoğulu olarak Havâric
kelimeleri kullanılır. İslam kelâm ekollerinden biri olan bu grubun bu şekilde
isimlendirilmesinin kaynağı hakkında farklı açıklamalar yapılmıştır. Hâricî (ç. havâric)
nitelemesi bu gruba muhalif olanlar tarafından yapıldığı için ilk dönemlerde onlar tarafından
benimsenmemiştir. Çünkü bu kelimeler olumsuz, kınayıcı ve suçlayıcı bir anlamda
kullanılmıştır. İlk dönemlerde haricî kelimesinin olumsuz bir anlamda her türlü isyan eden
kimseler için kullanıldığı bellidir. Şehristanî’nin haricî kelimesiyle ilgili olarak yaptığı
açıklama bu tespiti doğrulamaktadır. Şehristani, haricî kelimesini bu adla anılan ekolun
mensuplarıyla sınırlı tutmamış ve kapsamını “İster sahabe ister daha sonraki dönemlerde
olsun müslümanların geneli tarafından kabul edilmiş adaletli bir imama isyan eden herkes”57
şeklinde genişlemiştir.
Sıffin savaşının kızıştığı bir anda Muaviye b. Ebi Süfyan’ın hakem fikrini ortaya
atması sonucu taraftarlarının baskısına dayanamayan Hz. Ali, savaşa son vererek Muaviye ile
aralarındaki sorunu çözmek için hakem tayin etme fikrini benimsemek zorunda kalmıştır. Hz.
Ali’nin temsilcisi olarak Ebu Musa el-Eş’arî’nin Muaviye’nin temsilcisi olan Amr b. As ile
sorunun çözüme kavuşturulması için görüşmesine karar verilmiştir. Bu görüşmelerin Hz. Ali
adına hakem olarak görüşmelere katılan Ebu Musa el-Eş’arî’nin Amr b. As’ın hilesi sonucu
kandırılması ve ona verilen sözün yerine getirilmemesi karşısında Hz. Ali’nin yanında yer
alan bir gurup ondan ayrılmaya karar vermiştir. Bu insanlar aslında daha önce Hz. Ali’nin
tahkim fikrini kabul etmesinde ve hakem olarak da Ebu Musa el-Eş’arî’nin seçilmesinde etkili
olmuşlardı. Ancak tahkim olayının Muaviye’nin lehine sonuçlanmasından sonra “La hükme
illa lillah/Hüküm ancak Allah’a aittir” sloganını ortaya atıp Hz. Ali’yi hakem olayını kabul
ettiği için suçlamışlar ve ondan ayrılarak Kufe yakınlarındaki Harurâ köyüne çekilmişlerdir.
Emeviler döneminde de sürekli isyan halinde yaşayan Hariciler kendi aralarında
yapmış oldukları kelami tartışmalar sonucu birçok guruba ayrılmak zorunda kalmışlardır.
Abbasiler döneminde zayıflayıp birbirinden farklılaşarak varlıklarını devam ettiren Haricîler
fazla bir başarı elde edememişler ama kelami düşünce anlamında daha belirgin bir hale
gelerek İslam kelam ekolleri arasındaki yerlerini almışlardır. Kendilerine uygulanan baskılar
sonucu daha çok Kuzey Afrika, Yemen, Uman gibi merkezi siyasi otoriteden uzak kalan
bölgelere yerleşmişlerdir.
Haricîlik daha çok siyasi bir fırka olarak ortaya çıktığı için itikadî konuları sistematik
bir şekilde ele alamamışlardır. Siyaseti yakından ilgilendiren imamet ve büyük günah
meselesi gibi konular üzerinde daha çok yoğunlaşmışlardır. Çok farklı ve birbirinden kopuk
tarihsel bir süreç yaşayan haricîler, kendi içlerinden çıkan ve mezhepler tarihi kaynaklarında
el-Muhakkimetu’l-ûlâ, Ezarikâ, Necedât, Sufriyye, Acaride ve İbadiyye gibi isimlerle anılan
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belli
başlı
guruplar
aracılığıyla
itikadî
konular
hakkındaki
düşüncelerini
belirginleştirmişlerdir. Haricîlik içerisinden çıkarak günümüze kadar varlığını sürdüren
İbadiyye itikadi konularda daha sistematik bir hal almıştır.58

2. Şiîlik
Hz. Peygamber’in vefatından sonra imamete kimin geçeceği tartışmasına dayanan
Şiilik, Hz. Ali taraftarlığıyla meşhur olmuş ilk kelam ekollerinden biridir. Hz. Osman’ın son
dönemlerinden itibaren ortaya çıkan Şiilik, daha sonraki dönemlerde Hz. Ali’ye taraftar olma
ekseninde yoğunlaşan siyasi bir hareket olarak gelişmiştir. Ancak Kerbelâ faciasından sonra
itikadî bir boyut kazananmış ve ilk dönemlerinde olmayan bazı kelami konuları tartışarak
kendine özgü fikirler ileri süren kelamî bir ekol haline gelmiştir. Çıkışı itibariyle tamamen
siyasi bir tartışma konusu olan imamet meselesini İslam’ın bir inanç esası olarak gören Şiilik,
Hz. Ali’nin Hz. Peygamber’den sonra nass ve vasiyetle imam olduğuna, imametin kıyamete
kadar onun soyunda devam ettiğine inanan şahıs veya toplulukların müşterek adı haline
gelmiştir. Şehristanî, “Şia, özellikle Hz. Ali’ye taraftar olanlardır. Onlar ister açık ister gizli
olsun nass ve vasiyetle onun imamlık ve halifeliğini ileri sürmüşlerdir. İnançlarına göre
imamlık onun oğulları dışına çıkmaz”59 diyerek bu hususu dile getirmiştir. Şiîler, imamet
konusunu inanç esaslarından biri olarak kabul ederler. Onlara göre imamet konusu hem
ayetlerle hem de Hz. Peygamber’in vasiyetiyle sabit olmuştur ve her ikisi de Hz. Ali için
gerçekleşmiştir. Tarih içinde gelişerek itikadî, siyasî ve fıkhî konularda kendine özgü
fikirleriyle bağımsız bir ekol olarak varlığını sürdüren Şiiliğe göre usulu’d-din yani temel
inanç esasları beştir. Bunlar tevhid, nübüvvet, imamet, adalet ve mead konularıdır. İmamiyye
Şiasının inanç esaslarını oluşturan bu beş temel esasın dışında genellikle diğer Şiî fırkalar
tarafından da kabul edilen temel görüşler şunlardır:

a. Vasiyet:
Hz. Ali bizzat nassla ve Hz. Peygamber’in vasiyetiyle imam tayin edilmiştir. Hz.
Peygamber’den sonra onun imam olduğu böylece kesinlik ve vucûbiyet kazanmıştır.
Nübüvvet nasıl ki Allah’tan bir lütuf ise her asırda Peygamber’in görevleriyle
görevlendirilerek insanların hidayet ve irşadını üstlenmiş bir imamın mevcudiyeti de
zorunludur. İşte bundan dolayı da Hz. Peygamber, Allah’ın vahyi ile Hz. Ali’yi kendisinden
sonra halife tayin etmiştir. Eğer bunu yapmasaydı risalet görevini tamamlamış sayılmazdı.60

b. İsmet:
Şia inancına göre Hz. Ali başta olmak üzere onun soyundan gelen imamların tamamı
her türlü hatadan münezzehtirler. Onlar her türlü hatadan korunmuş oldukları için yaptıkları
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ve söyledikleri şeyler doğrudur. İmamet nübüvvetin bir devamı olduğu için imam ile
peygamber arasındaki yegâne fark imamın bir kitap getirmemesidir.

c. Ric’at:
Şiilerin temel düşüncelerinden biri olan ric’at, ölen bir kimsenin tekrar dünyaya
gelerek hak ile batıl olanı açığa çıkarmasıdır. Buna göre gizli imam bir gün dönüş yaparak
tekrar ortaya çıkacak ve yapılan zulümlere son verip dünyayı adaletle dolduracaktır. Ric’at
inancı aynı zamanda mehdilik inancının da temelini oluşturur.

d. Bedâ’:
Bedâ, ortaya çıkarılmak, görünmek, bir işi yapmaya niyetlenmişken o işten vazgeçerek
başka bir işi yapmaya kalkışmak anlamına gelir. Bu düşünce Cafer e’s-Sadık’ın oğlu İsmail
yüzünde ortaya çıkmıştır. “Rivayete göre e’s-Sadık, önce oğlu İsmail’in imametinden söz
etmiştir. Ancak onun daha kendi sağlığında ölmesi üzerine “Allah oğlum hakkında izhar
ettiğini hiçbir şeyde izhar etmemiştir.” demesi bedâ inanışının esasını teşkil etmiştir.”61 Bu
olaydan hareketle Şiîlik, “Allah dilediğini bozar, dilediğini de ispat eder.” (Ra‘d, 36) âyetini
de delil getirerek Allah’ın belirli bir maslahatı gözeterek izhar ettiği bir şeyi daha sonra imha
ederek başka bir tarzda izhar edebileceğini ileri sürmüştür. Ayrıca bu hususu Hz.
Peygamber’in şeriatıyla önceki şeraitlerin neshedilmesine veya kendisine gelen bazı ilahi
hükümlerin sonradan başka ilahi hükümlerle değiştirilmesine benzetmiştir.

e. Takiyye:
“Korumak ve sakınmak” anlamalarına gelen takiyye, Şia düşüncesinde önemli bir yere
sahiptir. Tehlikeli durumlarda Şiiliğin temel inanç ve düşüncelerini gizlemek, onları gizlice
yaymak ve yaşamaktır. Daha çok Emevîler dönemi olmak üzere siyasi ve sosyal baskılara ve
zulümlere maruz kaldıkları dönemlerden itibaren takiyye prensibine genellikle
başvurulmuştur. Bazı Şiîler bu prensibi bir ruhsat ve izin şeklinde yorumlayarak dinin temel
inanç esasları arasında yer almadığını söylemiş olmalarına rağmen takiyye ilkesine sıklıkla
başvurulması ve hatta bunun zorunluluğundan bahsedilmesi takiyyenin itikadi meseleler
içinde ele alındığını göstermektedir.

3. Cebriyye
Emeviler döneminde siyasal bir meşruiyet kaynağı olarak görülen Cebriyye, Ca’d b.
Dirhem’in temel görüşlerine dayanır. Ancak bu düşünce Cehm b. Safvan tarafından kelamî
bir düşünce haline getirilmiştir. Horasan ve Tirmiz bölgelerinde görüşlerini yayan Cehm b.
Safvan’ın tevil, ilahi sıfatlar, ru’yetullah ve ahiret halleri gibi kelami meseleler hakkındaki
fikirleri o dönemden itibaren tartışma konusu olmuştur. O mutlak anlamdaki bir cebr
düşüncesini savunduğu için Cebriyye’nin kurucusu olarak kabul edilmiştir. Ona göre
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insanların eliyle gerçekleşen tüm fiiller Allah tarafından yaratılmış olup insan sadece bunları
işlemekle kalmaktadır. Dolayısıyla âlemde Allah’tan başkasına ait hiçbir fiil yoktur.
İnsanların işlemiş olduğu filler, Allah’ın insanda yaratmış olduğu irade ve kudret aracığıyla
varlık bulmaktadır. Dolayısıyla insanın bu filleri işlemek üzere sahip olduğu bağımsız bir
iradesi ve gücü yoktur. İnsan, işlemiş olduğu fiilleri yamakta mecbur kılınmıştır. Ancak
fiillerin insana nispet edilmesi gerçek manada olmayıp mecazi anlamdadır. Çünkü fiil işlemek
için insanın hiçbir gücü ve kuvveti yoktur. Zaten o yaptıklarından başkasını yapmaya da
muktedir değildir. İnsanın işlemek zorunda olduğu fiilleri suyun akması veya bir taşın yere
düşmesi gibi gerçekleşir. Bu durumda eğer Allah, bir kimseye iyi bir fiil takdir etmişse onun
için sevap takdir etmiştir. Eğer Allah bir kimse için masiyet içeren bir fiil takdir etmişse de
onun için azap takdir etmiş olmaktadır.62
Cebriyye olarak bilinen bu ekolün temel kelami görüşlerini şöylece özetlemek
mümkündür: Allah’ı bilmek iman onu bilmemek ise küfürdür. Bu yüzden iman, bilgi ve
marifetten ibarettir. Allah’ın zati sıfatlarından başka sıfatları yoktur. Kur’an’da adı geçen semi
ve basir gibi sıfatlar gerçek zahiri anlamda olmadığı için te’vil edilmeleri gerekir. Allah’ın
mahlûkatın sıfatlarıyla nitelendirilmesi doğru değildir. Allah’ın kelam sıfatı da diğer sıfatları
gibi kadim olmayıp sonradan yaratıldığı için onun kelamı olan Kur’an-ı Kerim mahlûktur.
Allah’ın ilmi ezeli değildir. Dolayısıyla Allah bir şeyi meydana gelmeden önce bilmez.
Cennet ve cehennem ebedi olmayıp geçicidir. Allah’tan başka hiçbir şey ebedî olarak
kalmayacaktır. Ahirette Allah’ı görmek mümkün değildir. Ahirette şefaat söz konusu değildir
ve kabir azabı da yoktur.63
İnsan eliyle gerçekleşen fiillerin gerçekte Allah’a ait olduğu ve insanın bu fiilleri
işlemeye mecbur ve mahkûm olduğu düşüncesinin temellerini oluşturan bu akımın söz
konusu bakış açısı, Emeviler dönemindeki uygulamaların bir meşruiyet aracı haline
getirilmiştir. İnsanların başına gelen olayların önceden Allah tarafından belirlendiği,
insanların bu olaylara ilişkin herhangi bir müdahale hakkına sahip bulunmadığı şeklinde
sistematize edilen Cebriyye (kadercilik), ilk defa Emevîler döneminde bir devlet ideolojisi
haline getirilmiştir. Mesela Muaviye b. Ebi Süfyan, Hz. Ali ve taraftarlarına karşı yürüttüğü
Sıffin savaşında ordusuna hitaben yaptığı konuşmada, “Bizim Iraklılarla savaşmak üzere
buralara kadar gelmemiz Allah’ın kaza ve kaderinin bir tecellisidir.” diyerek içinde
bulunduğu duruma meşruiyet kazandırmak istemiştir.

4. Mürcie
“Ertelemek, geciktirmek ve geriye bırakmak” anlamına gelen “r-c-e” kökünden
türetilmiş bir isim olan Mürcie kelimesi, “bir hükmü erteleyen veya geriye bırakan kimseler”
için kullanılmıştır. Mürcie’nin terim anlamı hakkında her mezhep kendi zaviyesinden bakarak
farklı tanımlamalar yapmıştır. Bunun için de İslam mezhepler tarihi kaynaklarında Mürcie’nin
tanımı hakkında çok farklı görüşler yer almıştır. Bu konuda farklı tanımların yapılmasının
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başlıca sebebi Mürcie’nin teşekkül sürecinden itibaren içinden geçmiş olduğu dönemlerde
farklı şekillerde algılanmasıdır. Mürcie ismini ilk defa Haricî olan Nafi b. Ezrak büyük günah
işleyenlerin durumunu Allah’ın hükmüne bırakanlar için kullanmıştır. Şia ise Hz. Ali’yi
hilafet sıralamasında dördüncü sıraya yerleştiren herkesi Mürcie olarak isimlendirmişlerdir.
Haricîler, büyük günah işleyenlerin ahirette cezalandırılıp cezalandırılmayacağı konusunda bir
hüküm vermedikleri için Mürcie için Şukkâk (Şüpheciler) ismini kullanmışlardır. Hadis
taraftarlarına göre Mürcie amelleri imandan sonraya bırakanların veya imanı sadece ikrardan
ibaret sayanların ortak ismidir. Başta fıkhî meseleler olmak üzere ortaya çıkan sorunların
çözümü için re’yi kullanan Ebu Hanife ve onun bu yöntemini benimseyenler için de re’y
taraftarları isminin yanı sıra Kufe Mürciesi veya Fukaha Mürciesi isimleri kullanılmıştır.64
Ancak tüm tanımların üzerinde birleştiği ortak hususları göz önünde bulundurduğumuzda
Mürcie hakkında şu tanımı yapabiliriz: “Mürcie, Hz. Osman ve Ali başta olmak üzere bütün
büyük günah işleyenlerin durumlarını Allah’a bırakarak onların cennetlik veya cehennemlik
oldukları konusunda hiçbir fikir ortaya koymayan kimseler ve topluluklara verilen müşterek
bir isimdir.”65 Bu tanımdan hareketle Mürcie’nin iki temel özelliği ortaya çıkmaktadır.
Birincisi Hz. Osman ve Hz. Ali hakkında hüküm vermekten kaçınarak onların durumu
hakkında verilecek olan hükmü Allah’a bırakmak ve onların iman ve küfürleri konusunda
susmak; ikincisi de büyük günah işleyen kimselerin durumlarını Allah’a bırakarak onların
cennetlik veya cehennemlik olduklarını konuşmamaktır. Bu düşüncelerinin temel eksenini
Allah dilerse büyük günah işleyeni affeder, dilerse de onları affetmez bakış açısı
oluşturmaktadır. Mürcie’nin bu yaklaşımı, daha sonraları özellikle de Ehl-i sünnet kelamcıları
tarafından büyük günah işleyen kıble ehlinin tekfir edilmemesi şeklinde ilke haline
getirilmiştir.
Haricîlerin Cemel ve Sıffin savaşlarından sonra bu savaşın taraflarını, Hz. Ali ve Hz.
Osman’ı, hakemleri ve tahkim olayını kabul eden müslümanları tekfir etmelerine bir tepki
olarak ortaya çıkan Mürcie, iman–amel ilişkisi bağlamında tartışma konusu yapılan iman,
küfür, nifak, fısk ve büyük günah konularında kendilerine özgü fikirler ortaya koymaya
başlamıştır. Müslümanlar arasında tartışma konusu olan ve fırkalaşmaya sebebiyet veren bu
konular hakkında Mürcie’nin temel kelamî görüşlerini şöylece özetleyebiliriz:

a. Büyük Günah Meselesi:
Daha önce de işaret edildiği gibi büyük günah problemi Hz. Osman’ın şehit
edilmesinden sonra yaşanan ve tarafları müslümanlardan oluşan savaşlarda yer alanların,
başta Hz. Osman ve Hz. Ali olmak üzere Muaviye ve hakemleri tekfir ederek zalim imama
karşı ayaklanmayı vacip gören Haricîlerle birlikte ortaya çıkmıştır. Haricîlerin bu görüşlerine
karşı çıkarak onlara muhalefet eden ve bu konuda kendilerine özgü fikirlerini ortaya koyan ilk
fırka Mürciedir. Onlar, büyük günah işleyen müslümanlarla ilgili hükmün ahirete ertelenmesi
gerektiğini söyleyerek bunların cennetlik veya cehennemlik oldukları konusunda bir fikir
beyan etmemişlerdir. Buna göre Allah dilerse büyük günah işleyenleri affeder, dilerse
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cezalandırır. Küfürle birlikte iyiliklerin bir faydası olmadığı gibi imanla birlikte günahın da
bir zararı yoktur.66 Mürcie, büyük günahın ne olduğundan daha çok büyük günah işleyen
kimsenin bu dünyada nasıl isimlendirileceği konusu üzerinde durmuştur. “Kendisiyle Allah’a
isyan edilen her şey büyük günahtır.”67 yaklaşımını benimseyen Mürcie’ye göre Kıble
ehlinden olup büyük günah işleyenler imanlı olmaları nedeniyle mümindirler ama büyük
günah işledikleri için de aynı zamanda fâsıktırlar. Bu kimselerin durumu Allah’a kalmıştır,
dilerse onları affeder, dilerse cezalandırır.68 Mürcie bu yaklaşımıyla fıskı imanın zıddı kabul
etmemiş, amelleri imandan bir cüz saymamış ve büyük günah işleyen kişiyi fıskıyla birlikte
mümin olarak kabul etmiştir. Bu günahı işleyen kimsenin te’vile başvurup vurmaması durumu
değiştirmez. Çünkü bütün günahlar fısktır. Bundan dolayı da Mürcie, Haricîleri te’ville kan
döktükleri, kadınları esir alarak mallarını yağmaladıkları için fasık olarak
değerlendirmişlerdir.
Büyük günah meselesi bağlamında İslam kelam ekolleri arasında yapılan
tartışmalardan biri de va’d ve vaîd konusu olup Mürcie’nin bu konuda da kendine özgü bir
yaklaşımı olmuştur. Va’d, Allah’ın emir ve yasaklarına uyanları mükâfatlandıracağına dair
söz vermesi vaîd ise emir ve yasaklarına uymayarak günah işleyenleri ebedi bir ceza ile tehdit
etmesi anlamına gelir. Aynı zamanda bu konudaki ilk tartışmaları da başlatan Haricîlere
mensup olan bir gurup (Vaîdiyye) büyük günah işleyenlerin kâfir olduklarını ve ebediyen
cehennemde kalacaklarını iddia etmiştir.69 Buna tepki olarak Mürcie büyük günah işleyenin
durumu hakkında herhangi bir hüküm vermeyerek onun durumunu Allah’a bırakmış ve şayet
cehenneme girdiyse de orada ebedî olarak kalmayacağını ileri sürmüştür. Dolayısıyla onlara
göre büyük günah işleyen bir kimse cehennemde ebedî olarak kalmayacaktır. Allah’ın
va’dinde bir değişiklik olmaz ama vaîdinde değişiklik olabilir. Çünkü mükâfatlandırmak bir
üstünlüktür, fazilettir ama cezalandırma ise adalettir. Allah istediği şekilde tasarruf hakkına
sahiptir.

b. İman-Amel İlişkisi:
Amellerin imandan bir cüz olup olmadığı konusu iman–amel ilişkisi bağlamında
tartışılmış ve İslam kelam ekolleri bu konuda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Mürcie olarak
tanımlanan tüm guruplar amelin imandan bir cüz olmadığı ve imanın özüne dâhil
edilemeyeceği konusunda fikir birliği içindedirler. Onlara göre ameller imanın bir meyvesi ve
neticesidir. İman amellerden önce gelir. Bir ibadetin farz olduğuna inanmak ayrı şey o ibadeti
yerine getirmek ayrı bir şeydir. Eğer bir kişi namaz oruç, hac ve zekât gibi ibadetlerin farz
olduğuna inanmıyorsa kâfir olur ama eğer bu ibadetlerin farz olduğuna inandığı halde bunları
yerine getiremiyorsa kâfir olmayıp günahkâr bir mümin olur. Dolayısıyla namaz, oruç ve
zekât gibi ibadetler iman değil imanın dışında farzlardır.70 Mürcie bu görüşlerini şu ayetlere

Şehristanî, el-Milel ve’n-Nihal, C. I, s. 62.
Eş’arî, Makâlâtu’l-İslamiyyîn, s. 143.
68 Eş’arî, Makâlâtu’l-İslamiyyîn, s. 229.
69 Şehristanî, el-Milel ve’n-Nihal, C. I, s. 132.
70 İbn Hazm, el Fasl fi’l-Milel ve’l-Ehvâ ve’n-Nihal, C. III, s. 221.
66
67

94

dayandırmışlardır: “İman edip de salih amel işleyenler var ya, biz onları mutlaka salihler
(iyiler) arasına sokacağız.” (Ankebût, 9) Bu ayette salih amelle ile iman ayrı ayrı zikredilerek
ameller imana dâhil edilmemiştir. Ayrıca Nahl suresinin 97. ayetinde “Erkek veya kadın, kim
mü’min olarak iyi iş işlerse, elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükâfatlarını
yapmakta olduklarının en güzeli ile vereceğiz.” buyrularak amel imandan ayrı olarak
zikredilmiştir. Bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi eğer ibadetler, sâlih ameller veya tâatler
imândan bir parça olsaydı, Allah onları ayırmazdı. Dolayısıyla imân ve amel ayrı şeylerdir.
Mürcie amelleri imanın dışında dinin farzları olarak kabul etmiş, imanı birinci sıraya
yerleştirirken amelleri de ikinci sıraya almış ancak bununla amellerin sebepsiz olarak terk
edilebileceğini iddia etmeyerek amel ile iman arasında bir sebep sonuç ilişkisi kurmuştur.
Buna göre iman amelin sebebidir ancak amel imanın oluşmasının sebebi değildir. Dolayısıyla
onlara göre ameller imanın dışında bir sonuç olup imanı oluşturan veya onun özünü teşkil
eden bir unsur değildir. Haricîlerin büyük günah işleyenleri tekfir etmelerine bir tepki olarak
iman-amel ilişkisinde böyle bir düşünce benimseyen Mürcie, imanın şubeleri olarak aktarılan
hasletleri imanın ilkeleri ya da imanın varlığının delilleri ve sonuçları olarak saymış ve
bunları imanın özü olarak görmemiştir. Onlara göre ameller tasdikin delilleri olduğu için
amellerin iman olabileceğini söylemek ya da “Ameller imandandır.” demek sadece mecazi
olarak mümkündür.71

c. Siyasî Görüşleri:
Mürcie, siyasi olarak Şia ve Haricilerin kabul etmiş oldukları siyaset anlayışlarının
dışında ve karşısında yer alarak kendilerine özgü bir tutum benimsemiştir. Özellikle de
Haricîler tarafından dillendirilen zalim yöneticiye karşı ayaklanma ve onunla savaşma
şeklindeki görüşlerine karşı çıkmışlardır. Onların benimsemiş olduğu anlayışla göre zalim bir
yönetici de salih bir müslüman olabilir. Kimin hilafete daha layık olduğu ile Hz. Ali’nin mi
yoksa Hz. Osman’ın mı bu konuda daha fazla hak sahibi olduğu gibi konular hakkındaki
hüküm Allah’a bırakılmalıdır. Mürcie, Emevilerin hilafete layık olmadıklarını ve hilafetin
onların hakkı olmadığını söyleyerek bu konuda diğer mezheplerle paralellik arz etmişlerdir.
Ancak onlar kimin hak imam olduğu konusunda herhangi bir görüş ileri sürmeyerek sadece
hilafetin muayyen bir şahsa ait olmadığını söylemekle yetinmişlerdir. Ancak bu konuda teorik
bir tartışmaya girmemekle birlikte teşekkül dönemlerinden itibaren içinde bulundukları pasif
durumla Emevî devletini dolaylı da olsa desteklemişlerdir. Onlar bu konuda Emevilerin
otoritesi altına girmeyen ve kendilerine göre çerçevelerini belirledikleri bir siyaset anlayışını
benimseyen Şiiler ile kendilerinden başkasının İslam’a uygun olmadığını ve daru’l-imanın
sadece kendi yurtlarından ibaret olduğunu ileri süren Haricîler arasında bir denge unsuru
olmuşlardır. Sorunların çözümünü kılıçta aramayan, halife seçiminin Müslümanlar arasında
gerçekleşecek bir şurâ yoluyla meşru bir hak olduğunu savunan, aynı zaman diliminde iki ayrı
halifenin bulunmasında bir sakınca görmeyen Mürcie, siyaset konusunda daha ılımlı ve
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dengeli bir yol izlemiştir. Bu akımın mensupları bilinen yaklaşımlarıyla İslam toplumunun
ana bünyesini sarmakta olan iç kavgaların ateşini hafifletmek ve söndürmek istemişlerdir.72
Mürcie aslında bu siyasi tutumuyla dinî inanç ile siyasi düşünce arasında bir ayırım
yapmıştır. Kendi düşüncelerine muhalif olan yöneticilere karşı ayaklanmayı uygun
bulmamışlardır. Çünkü onlara göre Müslüman olduğunu beyan eden herkes Müslüman olarak
kabul edilir. Onun günahkâr ve âsi olması veya büyük günah işlemesi onu imandan çıkarmaz.
Mürcie’nin günahkârların cennete veya cehenneme gireceklerine dair herhangi bir hükümde
bulunmamaları ve bu konudaki hükmü Allah’a bırakmaları onların herkesle barışık ve herkese
eşit mesafede olan siyasi bir bakış açısına sahip olduklarını gösterir. Bundan dolayı da
birbiriyle çatışma halinde olan iki guruptan herhangi birinin yanında yer almamışlardır. Açık
bir şekilde Emevî iktidarını desteklememelerine rağmen Şia ve Haricîlerin yaptıkları gibi
onları ne tekfir etmişler ne de onlara karşı ayaklanmışlardır.

5. Mu‘tezile
Mu‘tezile isminin kendisinden türemiş olduğu i‘tizâl kelimesi, lügatte “ayrılmak, bir
şeyden uzaklaşmak, bir yerden ayrılıp köşeye çekilmek” gibi anlamlara gelir. Terim olarak
Mu‘tezile, “İslam’ın inanç esaslarını akıl yoluyla izah etmeye çalışan, İslam düşüncesinde
akla sıklıkla başvuran ve bunu savunan ekol”dür. Hicrî I. yüzyılın sonlarında Basra’da doğan
Mu’tezile ekolü kendinden önce ortaya çıkmış ancak sistematik bir yapı kazanmamış bazı
temayülleri ve fikirleri kendi içine alarak sistemli bir hale getirmiştir. Mesela bu ekolün öncü
isimlerinden biri olan Vasıl b. Ata daha önceleri insanın kendi eylemlerinde özgür olduğu
düşüncesini savunan ve Kaderiye olarak tanımlanan çevrelerle ilmi bir temas içinde olduğu
gibi İslam düşüncesinde aklî te’vili savunan ve Cehmiyye olarak bilinen akımın
mensuplarıyla da irtibat halinde olmuştur. Ayrıca Hasan el-Basrî’nin ilim meclislerinde de
bulunan Vasıl b. Ata arkadaşı Amr b. Ubeyd ile birlikte Mu’tezile ekolünün temel kelami
düşüncelerinin sistemleştirilmesinde büyük bir rol oynamıştır.
Müslümanlar arasında tartışma konusu olan ilahi sıfatlar, insanın kaderi, hilafet ve
büyük günah gibi meseleler hakkında kendine özgü bir yaklaşım benimseyen Mu’tezile ekolü,
İslam düşüncesine büyük katkılar yapmıştır. Özellikle akaid alanında kelam metodu olarak
bilinen yöntemin Kelam İlmi’nde yaygınlık kazanmasına öncülük etmiştir. Bu metod, akaid
konularında nakli kabul etmenin yanı sıra akla da önem vermek ve akıl ile naklin birbirine
çelişkili gibi göründüğü durumlarda nakli aklın ışığında tevil etme yöntemidir.73 İslam
kelamının gelişmesinde ve İslam dininin diğer din, kültür ve fikir akımlarına karşı
savunulmasında, vahiyle birlikte akli düşüncenin yaygınlaşmasında öncü bir konuma sahip
olan Mu’tezile, kendi içinde farklılaşma süreci yaşayarak değişik kollar halinde varlığını
sürdürmüştür. Abbasiler devletinin bir döneminde bazı görüşleri yöneticiler tarafından resmi
mezhep olarak da benimsenen Mu’tezile ekolü, beş temel esas olarak bilinen usul-u hamse
konusunda bir ittifak halinde olmuştur. Mu’tezile’nin üzerinde ittifak ettiği beş temel esas
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tevhid, adalet, va’d ve vaîd, el-Menziletu beyne’l-Menzileteyn ile emr-i bi’l-Ma’ruf nehyi
ani’l-münker konularıdır.

a. Tevhîd:
Beş temel esasın ilki ve en önemlisi Tevhid ilkesidir. Buna göre Allah birdir, tektir, eşi
ve benzeri yoktur. O işiten ve görendir. O ne cisimdir, ne arazdır ne de cevherdir. Herhangi
bir varlıkta veya mekânda yer almaz. Her türlü mekândan münezzehtir. Uzunluk, derinlik,
genişlik gibi özellikler onun için söz konusu değildir. İnsanlar için geçerli olan özellikler ve
organlar onun için geçerli değildir. Ayrıca ön-arka, sağ-sol, alt-üst gibi yönler de onun için
söz konusu edilemez. Muayyen ve mahdut değildir. Doğmamış ve doğrulmamıştır (ne babadır
ne de oğul). Hiçbir şekilde yaratılmış olanlara benzemez ve duyularla algılanamaz. Allah
kadim bir varlık olup başlangıcı ve öncesi yoktur. Onun mülkünde ortağı yoktur. O tek bir
ilah ve bir tek kadim olan varlıktır ve ondan başka kadim bir varlık yoktur.74
Mu’tezile’nin “tevhîd ilkesi” bağlamında dile getirdikleri bu prensiplerin yanı sıra en
fazla üzerinde durdukları mesele “Allah’ın kadîm” olması hususudur. Çünkü onlara göre
Allah’ın bir ve kadim oluşu onun özel bir sıfatıdır. Onun kadim sıfatıyla nitelendirilmesi onun
varlığının öncesinin olmamasıdır. Allah, varlığının öncesi bulunmayan bir varlık olduğu için
kadimdir. Tevhîd ilkesi üzerinde bu şekilde hassasiyetle duran Mu’tezile, yine mutlak tevhîd
düşüncesi adına Allah’ın zâtından ayrı sıfatlarının olduğunu kabul etmez. Onlara göre zâtsıfat ayrımı yoktur. Mu’tezile’nin bu yaklaşımı onların Allah’ın âlim, kadir vs. oluşunu inkâr
ettiği anlamına gelmez. Onlara göre Allah her şeyi bilir, her şeye gücü yeter ancak O, zattan
ayrı olan bir ilim ve kudret sıfatıyla değil, zatının aynı olan bir ilim ve kudret sıfatıyla her şeyi
bilir ve her şeye güç yetirir. Dolayısıyla ilim, kudret ve hayat gibi sıfatlar onun zatından ayrı
sıfatlar olmayıp bizzat onun kendi zatında mündemiç olan kadim sıfatlardır. Kısaca bu sıfatlar
onun zatından ayrı olarak kadim değildir.75 Çünkü onlara göre Allah’ın zatından gayrı kadim
bir şeyin olduğunu iddia etmek “kadim varlıkların çokluğu” sonucunu doğurur ki bu da onun
hakkında düşünülmesi mümkün olmayan bir husustur.
Mu’tezile Allah’ın zatından gayrı hiçbir kadim sıfatının olmadığını dolayısıyla da
kadim bir kelam sıfatının da bulunmadığını ileri sürerek “Kur’an mahlûk mudur, değil
midir?” tartışmasına bu bağlamda girmiştir. Çünkü bu konu İlahi sıfatlar meselesinden neşet
etmiştir.76 Bundan dolayı onlara göre Allah’ın diğer sıfatları gibi onun zatından ayrı bir kadim
kelam sıfatı da yoktur. O halde ses, harf ve kelimelerden meydana gelen Kur’an-ı Kerim ezelî
ve kadîm değildir, mahlûktur ve sonradan yaratılmıştır. Eğer Kur’an iddia edildiği gibi ezelî
ve kadîm olsaydı Kur’an-ı Kerim’de ifade edilen emir, nehiy ve haberlerin tamamı da ezelde
olması gerekirdi ki bu da mümkün değildir.77 Mu’tezile Kur’an’ın mahlûk olduğunu bu
gerekçelerle ileri sürerek aksini düşünenleri Allah’ın vahdaniyetiyle ters düştüklerini iddia
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etmiştir. Çünkü onlara göre bir şey mahlûk değilse ezeli ve kadim sıfatını almış olur. Oysaki
bu sıfatlar sadece Allah’a aittir. Abbasi halifelerinden Me’mun, Mu’tezile’nin bu görüşünü
devletin resmi görüşü olarak benimsemiş ve “Kur’an-ı Kerim’in mahlûk olmadığını
söyleyenler teşbihe düşmüş mülhidlerdir. Çünkü onlar Allah’ın yarattığını ve fiilini sadece
Allah’a ait olan bir sıfatla nitelemektedirler”78 diyerek muarızlarına karşı şiddete varan
baskılar uygulamıştır.
Mu’tezile aynı zamanda tevhid ilkesinden hareketle ele aldığı zat ve sıfat konusu
bağlamında Allah’ın ahirette müminler tarafından görüleceği hususuna da karşı çıkarak yön
bildiren veya el, yüz gibi anlamlara gelen ifadeleri tevil etmişlerdir.

b. Adâlet:
Mu’tezile, önemle üzerinde durduğu adalet prensibini insanın irâde ve fiillerinde özgür
olup olmaması bağlamında tartışmıştır. Bu ilkeye büyük önem vermelerinden dolayı kendileri
için “Ehlu’l-Adl ve’t-Tevhid” nitelemesi de kullanılmıştır. Onlara göre Allah insanları
iradelerinde hür bırakarak onlara sorumluluk yüklemiştir.
Mutezile, “hayır ve şer, aslah, istitâ‘at ve insan fiilleri” gibi konuları adâlet ilkesi
çerçevesinde ele almıştır.79 Onlara göre Allah şer olan bir şeyi yaratmaz ve onunla
hükmetmez. Çünkü Allah’ın önce şerri yaratıp sonra onunla hükmederek kullarına azap
etmesi Allah’ın adaletiyle bağdaşmaz. Allah çirkin olan şeyleri yapmaz, güzel olanı yapar.
Zulüm, haksızlık ve diğer çirkin fiiller Allah’tan sadır olmaz. Bu tür fiil ve eylemlerin
kaynağı insandır. Bunun için de Allah insanları yaptıkları iyiliklere karşı mükâfatlandıracak
işledikleri kötülüklere karşı da cezalandıracaktır. Eğer insan işlediği kötülüklerin kaynağı
olmasaydı Allah’ın onu bu kötülük karşısında cezalandırması onun adaletine sığmazdı ve
haksızlık olurdu. Oysaki Allah adildir, tüm yaptıklarını adaletle yapar ve kullarına karşı
merhametlidir. Allah insanlara güçlerinin yetmediği bir sorumluluk yüklemez ve insanlardan
sadır olmayan, insanların özgür iradeleriyle gerçekleşmeyen bir konuda onları sorguya çekip
cezalandırmaz. “Şüphesiz Allah (hiç kimseye) zerre kadar zulüm etmez. (Yapılan) çok küçük
bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükâfat verir.”
(Nisâ, 40) Allah küfür, zulüm ve haksızlık gibi fiilleri yaratmamıştır ve onları emretmemiştir.
Kullarına itaati ve iyi olan şeyleri emreder, isyanı ve kötü olan şeyleri de yasaklar. Ancak
iyilik yapmak da kötülük işlemek de tamamen insanın elindedir ve insan bunlardan herhangi
birini işlemekte özgürdür. “Dileyen inansın dileyen de inkâr etsin.” (Kehf, 29) âyeti bu hususa
açıkça işaret etmektedir. Mu’tezile’ye göre insan kendi fiillerinin yaratıcısıdır ve bu fiillerini
gerçekleştirme konusunda tamamen özgürdür. Çünkü eğer insan işleyeceği fiilleri işlemede
özgür olmasaydı yaptıklarından dolayı sorumlu tutulmazdı. Oysaki Allah insanları
yaptıklarından dolayı sorumlu tutmakta ve “Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun
mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.”
(Zilzâl, 7-8) buyurmaktadır.
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Mu’tezile’nin adalet ilkesi bağlamında üzerinde önemle durduğu “aslah” kavramı kul
için hayırlı ve faydalı olanı yaratmanın Allah’a vacip olması anlamına gelir. Buna göre
Allah’ın hikmeti, kulların iyiliğine riayet etmeyi gerektirmektedir. Çünkü Allah aslah dışında
olanı yaratmaz.80 O sadece insan için hayırlı ve iyi olan şeyleri yaratır. Onun hikmeti
insanların fayda ve yararına riayet etmeyi gerektir.

c. Va’d ve Vaîd:
Mu’tezile’nin beş temel esaslarından bir olan va’d ve vaîd ilkesi büyük günah işleyen
kimselerin durumlarıyla ilgili olarak ortaya çıkmıştır. Onlara göre va’d, iyilik yapanları
mükâfatlandıracağını söyleyen Allah’ın bu sözünden asla dönmeyerek vaaddettiği mükâfatı
vermesidir. Vaîd ise, kötülük yapıp günah işleyenleri cehennemle cezalandırmakla tehdit eden
Allah’ın bu tehdidini yerine getirmesidir. Mu’tezile’nin bu yaklaşımına göre Allah’ın,
dünyada güzel amel ve davranışlarda bulunan kimseleri ahirette mükâfatlandıracağına söz
vermesi va’d, Allah’ın kötü ameller işleyenleri cezalandırmakla tehdit etmesine de vaîd denir.
Bu durum adalet ilkesinin doğal bir sonucudur. İyilik yapana mükâfat, kötülük yapana da ceza
vermek Allah için vaciptir. Çünkü Allah ne vaadinden ne de vaîdinden döner. Va’d cennet
vaîd ise cehennemdir.
Mu’tezile’nin beş temel esaslarından biri olan adalet ilkesiyle direk bağlantısı olan
va’d ve vaîd prensibine göre Allah’ın hem va’di hem de vaîdi haktır ve mutlaka
gerçekleşecektir. Kim Allah’a itaat ederek onun emirlerini yerine getirip iyilik yaparsa ve
hayırlı işlerde bulunursa cennete her kim de Allah’a isyan ederek kötülük yapıp günah işlerse
cehenneme girecektir. İşte kurtuluşa erip cennete giren kimse kendi özgür iradesiyle cenneti
hak etmiş, hüsrana uğrayıp cehenneme giren kimse de kendi özgür iradesiyle işlediği kötü
fiilleri dolayısıyla cehennemlik olmuştur.

d. el-Menziletu beyne’l-Menzileteyn:
Mu’tezile’nin bu ilkesi büyük günah işleyenler hakkında verilen hükümler bağlamında
ortaya atılmıştır. Hasan Basri’nin ilim meclisinde büyük günah işleyen kimsenin durumuyla
ilgili olarak yapılan tartışmalarda fikirleriyle Mu’tezile ekolünün oluşumuna büyük katkı
sağlayan Vasıl b. Ata “Büyük günah işleyen kişi ne mutak mümin ne de mutlak kâfirdir, o kişi
(el-Menziletu beyne’l-Menzileteyn) iki yer arasında bir yerdedir.”81 diyerek bu ilkeyi ortaya
atmıştır. Vasıl b. Ata’nın ileri sürdüğü bu ilke başlangıçta siyasi bir yaklaşımın ürünü
olmasına rağmen zamanla Mu’tezile tarafından benimsenen itikadî bir prensibe dönüşmüş ve
bu bağlamda küfür, nifak, fısk ve iman gibi kavramlar tartışılmıştır. Vasıl b. Ata’ya göre amel
imandan bir cüz olarak kabul edildiği için müminler, kâfirler ve münafıklar için naslarda
beyan edilen hükümler büyük günah işleyen kimselere uygulanmayacaktır. Büyük günah
işleyen kimseler hakkında başka bir hüküm uygulanacaktır ki bu da iman makamı ile küfür
makamı arsında bulunan üçüncü bir makamdır. İşte büyük günah işleyen kişi bu makamda
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kalarak işlediği günahlardan dolayı tövbe ederse iman makamına döner tövbe etmezse de
küfür makamına dâhil olur.82
Daha sonraları Mu’tezile ekolü tarafından da benimsenen bu yaklaşıma göre zina,
hırsızlık, cinayet gibi büyük günah işleyen kişi ne mümindir ne de kâfirdir, bu kişi fâsıktır.
Dolayısıyla büyük günah işleyen kimseye mümin denilemeyeceği gibi kâfir de denilemez.
Ona ancak bu iki isim arasında olan fâsık ismi verilir. Bunun için de büyük günah işleyen kişi
hakkında verilecek olan hüküm mümin hakkında verilen hüküm olamayacağı gibi kâfir
hakkında verilen hüküm de değildir. Büyük günah işlediğinden dolayı fasık olan kişi eğer
işlediği günahından tövbe etmezse ebedi olarak cehennemde kalacaktır.

e. el-Emru bi’l-Ma’ruf ve’n-Nehyu ani’l-Münker:
İyiliği emrederek kötülükten sakındırmak her müslüman için gerekli bir ilke olduğu
için diğer kelam ekollerinin tamamı tarafından benimsenmekle birlikte Mu’tezile ekolü, bu
ilkeyi kendi beş temel inanç esası içerisine alarak ona ayrı bir önem vermiştir. Onlara göre
iyiliği emretmek ve kötülüğü nehyetmek inanç esaslarından biridir. Aklın veya hem aklın hem
de nassın iyi ve güzel olarak kabul ettiği şeyler emredilmelidir, kötü ve çirkin olarak gördüğü
şeyler de yasaklanmalıdır. “Ma’ruf” aklın veya hem aklın hem de nassın iyi ve güzel dediği
fiillerdir. “Münker” ise aklın veya akıl ile birlikte nassın kötü ve çirkin gördüğü şeylerdir.
Nehyedilmesi istenen münker fiillerin Allah’tan sadır olması mümkün değildir. Allah’tan
sadır olan hiçbir şey münker olarak isimlendirilemez.83
Mu’tezile ekolünün önemle üzerinde durduğu el-emru bi’l-ma’ruf ve’n-nehyu ani’lmünker ilkesinin hem siyasi hem de ahlaki bir boyutu vardır. Zulme karşı çıkma gerekirse bu
uğurda güç kullanma, adil olmayan yönetime karşı direnme ve isyan etme, toplum içinde
iyiliğin yerleştirilmesi ve kötülüğün ortadan kaldırılması gibi hususlar bu ilke bağlamında
ortaya çıkan konulardır.
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UYGULAMALAR
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Uygulama Soruları
1-Amelin imândan cüz olmasının sonucu nedir?
2-Haricîlik ile Mu'tezile'nin ortak noktaları nelerdir?
3-Mürcie'nin temel yaklaşımını kısaca açıklayınız?
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Bu bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Hz. Peygamber döneminde yaşanan, ancak etkisi asırlarca devam eden
bazı olayları ve bu olaylara dair ihtilafların psikolojik, sosyal ve dini metinlerden kaynaklı
sebeplerini ele aldık.
İslam kelamında farklı yorumlanan ve kelam ilminin teşekkülünden günümüze kadar
gelen tüm kelam literatürü içinde yer alan başlıca konular büyük günah işleyenin durumu,
hilafet - imamet meselesi, kader veya insanın özgürlüğü meselesi ve ilahî sıfatlar konusudur.
Hilafet ve ya imamet meselesi islam’ın inanç esaslarıyla ilgili bir konu olmamakla birlikte
İslam kelam ekollerinin uğraştığı konular arasında yer almıştır. Çünkü Zeydiye kolu hariç
olmak üzere tüm Şiî guruplar, bu meseleyi akidevî bir konu olarak ele almışlar ve imameti
nübüvvet kurumunun bir devamı olarak kabul etmişlerdir. Bunun üzerine diğer kelam ekolleri
bu meselenin itikadî bir mesele olamadığı ortaya koymak için özellikle de Eş’ari’den sonra
gelen kelamcılar bu konuyu kelama dair yazdıkları eserlerinin son kısımlarında ele
almışlardır. Emeviler döneminde insan kendisi için takdir ve tayin edileninin dışında bir şey
yapamaz şeklinde yorumlanan kader konusu siyasi bir ideoloji olarak kullanılmıştır. İlahi
sıfatlar bağlamında dile getirilen tartışmaların en önemlisi ve en fazla iz bırakanı hiç şüphesiz
ilahi kelamın ya da Kur’an’ın mahlûk olup olmadığı meselesidir.
Çok farklı ve birbirinden kopuk tarihsel bir süreç yaşayan Haricîler, kendi içlerinden
çıkan ve mezhepler tarihi kaynaklarında el-Muhakkimetu’l-ûlâ, Ezarikâ, Necedât, Sufriyye,
Acaride ve İbadiyye gibi isimlerle anılan belli başlı guruplar aracılığıyla itikadî konular
hakkındaki düşüncelerini belirginleştirmişlerdir. Tarih içinde gelişerek itikadî, siyasî ve fıkhî
konularda kendine özgü fikirleriyle bağımsız bir ekol olarak varlığını sürdüren Şiiliğe göre
usulu’d-din yani temel inanç esasları beştir. Bunlar tevhid, nübüvvet, imamet, adalet ve mead
konularıdır. İnsanların başına gelen olayların önceden Allah tarafından belirlendiği, insanların
bu olaylara ilişkin herhangi bir müdahale hakkına sahip bulunmadığı şeklinde sistematize
edilen Cebriyye (kadercilik), ilk defa Emevîler döneminde bir devlet ideolojisi haline
getirilmiştir. Haricîlerin Cemel ve Sıffin savaşlarından sonra bu savaşın taraflarını, Hz. Ali ve
Hz. Osman’ı, hakemleri ve tahkim olayını kabul eden müslümanları tekfir etmelerine bir tepki
olarak ortaya çıkan Mürcie, iman–amel ilişkisi bağlamında tartışma konusu yapılan iman,
küfür, nifak, fısk ve büyük günah konularında kendilerine özgü fikirler ortaya koymaya
başlamıştır. Abbasiler devletinin bir döneminde bazı görüşleri yöneticiler tarafından resmi
mezhep olarak da benimsenen Mu’tezile ekolü, beş temel esas olarak bilinen usul-u hamse
konusunda bir ittifak halinde olmuştur. Mu’tezile’nin üzerinde ittifak ettiği beş temel esas
tevhid, adalet, va’d ve vaîd, el-Menziletu beyne’l-Menzileteyn ile emr-i bi’l-Ma’ruf nehyi
ani’l-münker konularıdır.
Müslümanlar arasında dini konularda ortaya çıkan yorum farklılıkları İslam
düşüncesinin bir zenginliğidir. İslam dininin insan aklına ve özgürlüğüne verdiği önem bu
yorum farklılıklarının temel motive edici unsuru olmuştur. İslam kelam ekollerini meydana
getiren bu yorumlar Müslümanların kendi iç dinamiklerinin bir sonucu olarak ortaya
çıkmıştır. İnsanın sahip olduğu karakteristik özellikler, içinde yaşamış olduğu toplumun
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yapısal nitelikleri, yüz yüze kaldığı sosyal ve siyasal hadiseler, karşılaşmış olduğu diğer din,
kültür ve medeniyetler İslam düşüncesinde farklı yorumların çıkmasını gerektirmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Hilâfet/İmâmet meselesi hangi itikadi mezhep için büyük önem arz eder?
2) Cemel Vakası’nda Hz. Aişe’nin yanındaki önemli iki sahabeyi yazınız.
3) Sıffin Savaşı kim ile kim arasında yapılmıştır?
4) Hz. Ebubekir’e halife olarak ilk biat eden sahabi kimdir?
5) Şehit edilen ilk halife kimdir?
6) Rasulullah’ın vefatından sonra sahabe halifeyi nerede seçmiştir?
7) İlk İslam halifesi kimdir?
8) Hz. Ali’nin biat etmediği bir halife olmuş mudur?
9) Raşit halifelerin zamansal sıralaması nasıldır?
10) Sıffin Savaşı’nda Hz. Muaviye’nin hakemi kimdi?
CEVAPLAR
1) Şia
2) Hz. Zübeyr ve Hz. Talha
3) Hz. Muaviye ve Hz. Ali
4) Hz. Ömer
5) Hz. Ömer
6) Beni Saide Sakifesi
7) Hz. Ebubekir
8) Olmamıştır
9) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali
10) Amr b. As
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İkinci Ünite: OKUMA PARÇASI
İSLAM KELAM EKOLLERİNİN BAŞLANGICI *
W.M.Watt
Çeviren: M. Emin Eren

Bu makale mevcut bilgi kırıntılarını bir araya getirmek suretiyle İslam'da erken
dönem Kelam öğretisinin teşekkülü hakkında bazı açıklamalar vermeye çalışmaktadır.
İlk önemli nokta, Ebu'l-Huzeyl'den önce Basra'da ders halkasına(mıdis) ve teolojik
görüşlere sahip olanın Dırar olduğu şeklinde Malatı'nin Tenbih'inde geçen ifade gibi
gözükmektedir.84 Bu ifade en azından bir hoca önderliğinde düzenli bir öğretinin var
olduğunu ve aynı şekilde bu birlikteliğin hem fıkhi konuların öğretilmesi ve tartışılmasından,
hem de Yunan Felsefesi ve biliminin öğretildiği Hıristiyan mekteplerinden farklı olduğunu
ima etmektedir. Dırar'ın bir kadı olduğu söylense de, bu meclise katılanların, hem kendi
rızaları, hem de İslami teolojik problemlerle olan alakası sebebiyle Yunan Düşüncesiyle
ilgilenen Müslümanlardan oluştuğu varsayılabilir. Dırar'ın, çağdaşları ve kendisinden hemen
sonra gelen takipçileri tarafından genellikle bir mutezili olarak nitelendirilmesi ve Ebu
Huzeyl'in, kendisinin takipçisi olduğunun ifade edilmesi dolayısıyla, Dırar'ın meclisinin bazı
yönlerden Basra'daki Mutezile ekolünün bir öncüsü olduğu sonucu çıkmaktadır. Bu durum,
sadece bu konuların öğretildiği anlamına gelmiyordu. Mesela Hişam b. el-Hakem, Kufe'de ve
muhtemelen Bağdat'ta da ders veriyordu ve yine Bağdat'ta, Bermekiler'in meclisinde benzer
problemler tartışılıyordu;fakat görülen o ki Basra'daki mecis çok daha düzenli ve tamamen
bilimsel amaçlıydı .
İkinci önemli nokta, bazı mutezilller tarafından, Mutezili olanlar ile olmayanlara
yönelik katı bir tanımlamanın kabul edilmesidir. Buna dönük en erken atfın, Hayyat'ın
"Onlardan hiçbiri (yani onun arkadaşlarıyla bazı düşünceleri paylaşanlar) Beş Esas'ın tümünü,
yani, Tevhid, Adl, el-Va'd vel-Vaid, el-Menzile beyne’l-Menzileteyn, el-Emri bi'l-Ma'ruf ve’nNehyi ani’l Münker’i kabul etmedikçe i'tizal ismini hak etmez."85 şeklindeki ifadesi olduğu
görülmektedir. Bu eserin yazılış tarihi yaklaşık olarak 300/912'dir; fakat, Beş Esasın, bundan
takriben bir asır önce formüle edilmiş olması muhtemeldir. 860'ta ölen Zeyd’i imam el-Kasım
b. İbrahim er-Ressî, bazı temel yönlerden, onlardan ayrılmasına karşın, öğretisini
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Mutezileninkiler gibi Beş Esas altında toplamıştır.86 Aynı şekilde Eş’ari, fırkalarla ilgili olan
MakaIatu'l-İslamiyyin isimli eserinin ilk bölümünde, farklı mutezilllerin muhtelif görüşleri ile
ilgili açıklamasını Beş Esas'a göre tertip etmiştir; ancak ilk iki esas yüz on bir sayfayı
bulurken geri kalan üç esas ise sadece on iki sayfa tutmaktadır. Bu durum, ilk iki başlık
altında tartışılan felsefi meselelere ilginin artmasından çok daha önce, Beş Esas'ın,
Mutezile'nin mümeyyiz vasfı olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Öte yandan, Bişr b.
Mu'temir'in Dırar'ı ve taraftarlarını kınadığı şiirlerinde/ beyitlerinde buna verdiği gerekçe,
kendi imamının Amr b. Ubeyd olmasına karşın onlarınkinin Cehm oluşudur87; fakat bundan
çok fazla anlam çıkarılmamalıdır, zira Beş Esas daha önceden formüle edilmiş olsaydı bile
Bişr, dışarıdan bir katılımcı(audience) olarak İmam'a referansta bulunmanın daha etkili bir şey
olduğunu düşünmüş olabilirdi.
Hangi tarihte olursa olsun, Bişr'in biraz önce zikredilen beyitleri de göz önüne
alınırsa, Beş Esas'ın Mutezililiğin bir tanımı olarak kabul edilmesi, kısmen ortak fakat fıkhi
olmayan bir kimlik bilincine sahip kimselerin oluşturduğu bir grubun var olduğunu
göstermektedir. Bu kimlik bilincinin gelişimi hiç kuşkusuz, Kelam faaliyetine yönelik artan
muhalefetle eş zamanlı olmuştur. Harun el-Reşid'in (786-809) bazı kelamcılan veya kelam
talebelerini mihneye tabi tuttuğu söylenir, fakat bu, muhtemelen, onların sadece kelam'la
meşgul olduklarından değil, görüşlerinin siyasi çağrışımlarından kaynaklanmaktaydı. Bununla
birlikte, Me'mun'un 204/ 819'da Bağdat'a dönüşünden sonra devletin çok önemli kurumlarının
Mutezililerce işgal edilmesi ve halifenin Kur'an konusunda uyguladığı Mihne politikasının
Mutezili öğretiye dayanmasından ötürü, büyük bir değişim söz konusu oldu. Bu yüzden,
Mutezile'yi tanımlama ihtiyacının iki husustan kaynaklandığı anlaşılmaktadır: 1- Eğer o vakte
değin Mutezile kavramı geniş bir manaya sahip idi ise, Mutezililiği savunmak zordu. 2- Bazı
Mutezililerin halife ile yakın ilişki içerisinde olmaları, muhtemelen onların tutumlarını
benimseyenler ile benimsemeyenler arasında bir ayrıma gidilmesine yol açtı. Diğer taraftan,
Bağdat'ta önde gelen bir fıkıh otoritesi ve Mihne politikasına entelektüel zemin hazırlayan kişi
olarak tanımlanan Bişr el-Merîsî,88 bazen bir mutezili olarak kabul edilse de, Beş Esas'ın
ikincisini (adl, insanın özgür iradesine delalet eden adalet) kabul etmemiştir ve örneğin İbn
Murtaza'nın Tabakat'ul-Mu'tezile (veya Münye) adlı eserinde de adı geçmemektedir. Bişr elMerîsî, Me'mun ile aynı tarihte 218/ 833'te veya belki bir iki yıl sonra, fakat kesin olarak
Mihne'nin , Mütevekkil tarafından takriben 236/ 850'de sona erdirilmesinden önce öldü. Katı
bir Mutezile tanımı üzerinde ısrar etmede savunmacı bir anlayışın mevcut bulunmasından
ötürü, belki de böyle bir tanımın kabulü için en muhtemel zaman dilimi, Mihne'nin sona
ermesinin akabinde Mutezile'nin politik öneminin azaldığı dönemdi.
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Mutezile sadece ortak bir kimlik bilincine değil fakat besbelli ki, aynı zamanda,
kendi akli metotları ve kendilerine özgü itikatların öğretilmesi konusunda bir yapıya da
sahipti.89 Bu muhtemelen, Basra'daki durumdu ve buradaki meclisleri kesin denebilecek
derecede, Dırar'ınkinin bir devamı niteliği taşıyordu. Her ne kadar, geç döneme ait olduğu
metinlerde olsa da atıflar, ekolün önderliğini ve liderliğini akla getirir. Silsile çizgisi Ebu
Huzeyl'den Sehham'a ondan Cubbai'ye, ondan da Ebu Haşim'e kadar uzanmaktadır. Eş'ari'yle
ilgili olarak zaman zaman Cubbai'ye vekalet ettiği, şayet bir Mutezili olarak kalsaydı,
Cubbai'den sonra söz konusu önderliğe kendisinin geçeceği rivayet edilir. Bağdat'ta durum
çok net değildi. Bişr b. El-Mu'temir kurucu ve en önde gelen şahıstı, fakat sonraki nesilde
kimse diğerlerinden daha çok ön plana çıkmadı. Hayyat'ın doğum ve ölüm tarihleri kesin
olmamakla birlikte, o yaklaşık olarak, Mütevekkil'in idaresinin sonlarından itibaren Bağdat
ekolünün önderiydi ve öğrencisi el-Ka'b’i( Ebu'l-Kasım el-Belhî olarak da bilinir) onun yerine
geçti; Ka'bi sonraları Horasan'a yerleşmesine rağmen, Bağdat Mutezilesine mensup biri olarak
kabul edilir. Belki şunu da kaydetmek gerekir ki, Bağdat'ta Bişr el-Merisi'nin kendisine ait bir
meclisi vardı, fakat bu, öncelikli olarak bir fıkıh meclisiydi.
Üçüncü olarak, fıkhî mezhepler ile kelam ya da daha genel anlamda teoloji
arasındaki ilişkiye dair birbirleriyle alakalı bir kaç nokta vardır. Ahmed b. Hanbel ve onun
takipçileri söz konusu olduğunda, gerçek anlamda bir kelam faaliyetinden söz edilemez, fakat
kelamî doktrinler tartışılıp akideler oluşturuluyordu. Burada önemli olan husus, aynı
şahısların hem hukuk hem de kelam alanında uğraştıkları ve belki de ders verdikleridir. 5./ 11.
asırdan itibaren Eş'arî kelamcılarının çoğunun fıkıhta şafii oldukları görülmektedir, fakat bu
iki disiplinin daha sonraki ilişkilerinin tartışmasına girmek makalenin konusu dahilinde
değildir. 5./11. yüzyıla kadar söz konusu iki disiplin, birbirinden ayrı olmalıydı, zira Eş'arî'nin
kendisinin bir Şafiî90 ve Bakıllâni'nin kesin olarak bir Maliki olduğu hususu net değildir.
Bakıllâni ve muhtemelen bir veya iki kişi dışında Malikiler'in herhangi bir kelamâ ekolle
yakın ilişkileri yoktu; fakat bazı Maliki fakihler, Ahmed b. Hanbel örneğinde olduğu gibi,
kelami doktrinleri münakaşa etmiş ve akideler oluşturmuşlardır.
Hanefi Mezhebi'nde teolojiyle, özellikle kelam'la ilgilenildiğine dair çok açık deliller
vardır. Ebu Hanife'nin ölümünden sonra birkaç on yıl boyunca Hanefilerin ortak bir fıkıh
mekteplerinin olmadığı, fakat içinde farklı merkezlerde ders veren bir çok fakihin bulunduğu
oldukça yaygın bir hareket olduğu bilinmelidir. Hanefiler arasında kelam metodunun tümüne
şiddetle karşı çıkan bazı şahıslar vardı ve Harun el-Reşid zamanında ve belki de biraz
öncesinde bu durumu gösteren bazı deliller mevcuttur. Bunlardan biri, mezhep içinde oldukça
önemli bir rol oynamış olan Ebu Yusuf'tur (ö. 182/798); O, Dırar'ı muhtemelen kelamla
uğraştığı için zındıklıkla suçlamış ve öğrencisi Bişr el-Merisi'ye, Kelam'da derinleşmeye
başlayınca kızmıştır. Ebu Yusuf'tan on veya yirmi yıl önce vefat eden iki Hanefi alim,
İbrahim b. Tahman el-Horasanî ve Merv kadısı Nuh b. Ebi Meryem el-Cami'in, Cehmiyye'ye
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saldırdıkları rivayet edilmiştir, fakat bu şahısların o dönemde Cehmi görüşlerden neyi
kastettiklerini bilebilmek oldukça zordur.91 B Wensinck'in Ebu Hanife'nin bizzat kendisine
dayandığını düşündüğü el-Fıkhu'l- Ekber’in birincisi, Cehmiyye'nin kabir azabını reddettiğini
haber vermektedir. Bu noktanın niçin özel bir önem kazandığı net değildir, fakat en muhtemel
neden, inananlardan (büyük) günah işleyenlerin akibetinin ne olacağı tartışması ile bir şekilde
alakalandırıldığıdır; ve eğer böyleyse, Mutezile'nin el-Va 'd ve’l-Vaid prensibi ile
ilişkilendirilmesi gerekecektir.
Bişr el-Merisi'nin, Kur'an'ın mahluk olduğunu öne süren ilk şahıs olduğu rivayet
edilir. Hanbeli kaynaklara göre yine o, "Cehmi düşünce"yi (Makale el-Cehmiyye) yayan ilk
kişidir, fakat bu, muhtemelen aynı şeydir. Zira Hanbeliler'e göre "Cehmi" terimi, her şeyden
önce Kur'an'n mahluk olduğu düşüncesini kabul etmek anlamına gelir. Kelam problemi
üzerinde Hanefiler arasındaki derin ayrılık Mihne döneminde tekrar su yüzüne çıkmıştır.
Kendilerini Ehlu'r-Re'y olarak isimlendiren insanlar için bu, şaşırtıcı bir şey olmadığı için
mihneyi uygulayan kadılar arasında, baş kadı Ahmed b. Ebi Duad da dahil, en az yedi Hanefi
fakih vardı. Ebu Hanife'nin torunu ve aynı zamanda kadı olan İsmail b. Hammad'ın, Me'mun
tarafından ilk kez gündeme getirilen Kur'an'ın mahluk olduğu doktrinini kabul ettiği, ancak
kısa süre sonra (yaklaşık 212/827'de) öldüğü söylenir. Öte yandan, istenilen ifadeyi vermeyi
[yani Kur'an'ın mahluk olduğunu] reddeden ve bundan dolayı birtakım eziyetlere maruz
bırakılan, özellikle Bişr b. Velid el-Kindi gibi resmi doktrine karşı çıkan Hanefiler de vardı.92
Ne yazık ki , Hanefiler hakkındaki tüm bu bilgilere rağmen, bunların benimsediği
kelam öğretisi hakkında daha fazla şey ortaya koymak imkansızdır. Eş'ari ile aynı dönemde,
çok yaşlı biri olarak vefat eden Tahavi'nin "Akide"si öyle görünüyor ki, kelamı reddedenlerin
görüşlerini sunmaktadır,93 Kelami doktrinlerin daha çok akli yönden tanışmalarını içeren elVasiyye ve el-Fıkhu'l-Ekber ll 94 gibi akideler isimsizdir ve bir çok isimden bahsetmesine
karşın, biyografik sözlükler (tabakat), hoca talebe münasebeti hakkında çok az bilgi
içermektedir. Bu bilgi eksikliğinde şöyle bir sonuca varılabilir: Hanefi kelamı, Hanefi fıkhıyla
birlikte öğretilmiştir. Bu türden bir örnek, Maturidi kelam ekolünün geliştiği Semerkand'da
görülmektedir, fakat burası hakkında da çok az bilgiye sahibiz.
Hanefi kelam öğretisinin teşekkülü hakkında az bir bilgiye sahip olsak da, bunun
farklı şehirlerde şekillendiği ve bu (şehirler) arasında bir takım bilgi alışverişinin olduğu
aşikardır. Pek çok Hanefi akide hala varlığını sürdürmektedir ve bunlar, bir diğerine bir aile
benzerliği taşımaktadır ki bu, onları, Hanbeli ve Eş'ari akidelerden farklı kılmaktadır.95 Bu
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durumu test edecek hususlardan biri imanın bölünmez olduğu (Ebu Hanife'nin dediği gibi)
veya bölünmez olmadığı ya da imanda artma ve eksilmenin olup olmayacağı konusudur.
Bununla birlikte, muhtemelen, mezhep'e bağlı olanların (sözgelimi sonraki akidelerin Ebu
Hanife'nin kendisine atfedilmesi suretiyle) anonim bir gelenek peşinde olmaları sebebiyle,
Hanefi kelamı hakkında çok şey gizliliğini korumaktadır. Bu son husus, muhtemelen, kelamın
meşruiyeti ile ilgili problemlerden kaynaklanan ayrılıkların bir sonucu olabilirdi. Kesin
olarak, isimleri bilinen Hanefi kelamcılarının hepsinin
(4./10. asırdan sonraki),
96
Semerkand'daki Maturidi ekolüne bağlı oldukları görülmektedir. Öte taraftan, Eş'arilerce,
genel olarak Hanefi kelamından ve müstakil yazarlardan, 8./14. asra kadar bahsedilmemiştir.
Eş'ari ve Maturidi'nin, Sünni kelamının birbirine yakın iki önderi olarak görülmesi düşüncesi,
ancak bu geç tarihte geçerlilik kazandı. Bununla birlikte, Hanefilerin bu şekilde göz ardı
edilmeleri şehirlilerin, taşralıları küçümsemesinden kaynaklanabilir, zira Maturidiler
Eş'arileri, Eş'ari'nin ölümünden yaklaşık olarak yarım asır sonra zikretmeye başlıyorlar
(Maturidi'ye atfedilen şerh el- Fıkhu'l- Ekberde).97
Hanefiler ile Mutezile arasındaki yakın ilişki Bişr el-Merisi'nin durumunda da
görülmektedir; fakat söz konusu ilişkinin en az bir asır civarında sürdüğünü gösteren bazı
deliller bulunmaktadır. Bağdat Mutezilesinin önemli şahsiyeti el- Ka'bi, fıkıhta bir Hanefi
olarak tanınmaktaydı. Yine bir başka ilginç durum, Eş'ari'nin, Şafiiler kadar Hanefiler
tarafından da sahiplenilmesidir. Cubbai'yi takip eden bir kelam öğrencisinin, aynı zamanda,
bir hanefinin fıkıh derslerine devam etmesinde şaşılacak bir durum yoktur. Aynı şekilde, bazı
zamanlarda bir şafiinin derslerine devam etmiş olması da imkansız değildir. Ancak bu konu
yine de net değildir; Subki tarafından ismi verilen Şafii hocanın, Tabıkatu't şafiiyye'sinde ilgi
görmemesine karşın, Hanefi olanın ismi hiç verilmemiştir. Burada imkanlar nispetinde
varılabilecek sonuç, Mutezili kelam öğretisinin herhangi bir fikıh ekolüyle yakından
ilişkilendirilmediğidir.
Son olarak, Eş'ari kelam ekolünün gelişimi hakkında birkaç şey söylenebilir: Eş'ari,
Mutezile'den ayrıldıktan sonra, kendi başına yapayalnız kalmış değildi. Her ne kadar Hanbeli
görüşlerden etkilenmişse de herhangi bir Hanbeli okuluna bağlanmış da değildi. Buna rağmen
öyle görünüyor ki kelam, İbn Küllab'ın bir grup takipçisiyle birlikte gelişmeye başladı ki,
bunlardan en seçkin olanı, belki de el-Kalanisi idi. Ve Eş'ari'nin bu grubla ilişkili olması
muhtemeldir. Öyle görünüyor ki o(Eş'ari), kelamda bazı dersler verdi, zira ondan sonraki
nesilden üç şahıs ondan ders alanlar şeklinde isimlendirilmiştir ve bu üç şahıs sırasıyla, üç
önemli Eş'ari kelamcının hocasıdır: el-Bakıllani, İbn Furek ve el-İsferayini. Bu öğretiye
rağmen, onun, bazı yönlerden el-Kalanisi'ye bağlı olduğu söylenebilir. Kendisini bir Eş'ari
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olarak nitelendiren mezhepler tarihçisi el-Bağdadi, el-Kalanisi'den hiç bir zaman "bizim
şeyhimiz(şeyhuna)" şeklinde bahsetmez ve bir yerde "el-Kalanisi ve onu izleyen
arkadaşlarımız" ifadesini kullanmak suretiyle onu, Eş'ariyyenin bir alt fırkasının önderi olarak
gösterir. Bu konudaki pek çok muğlaklığa rağmen, şu husus açıktır ki Kalanisi ve Eş'ari aynı
dönemde kelam üzerinde ders vermiş olmalıdırlar. Kesin bir delil var olmasa da, Eş'ari'nin
Basra'da olduğu sırada Kalanisi'nin çoğunlukla Bağdat'ta bulunduğu imkansız
görünmemektedir. Bir müddet, iki ayrı grup olsa da, bunlar daha sonra birinin içinde erimiş
olabilir. Zira 985'te yazan coğrafyacı el- Makdisi, Küllabiye'nin Eş'ariyye'nin içinde eridiğini
söyler. 406/1015'te ölen İbn Furek de, ki onun Tabıkatu'l-Mütekellimin’i Eş'ariyye'nin erken
dönemine dair temel tarihi kaynaktır, Eş'ari'yi Kalanisi ile karşılaştıran bir kitap yazmıştır; söz
konusu kitabın, Eş'ari'nin üstünlüğü ve Kalanisi'nin ihmali konusunda genel kabulün
oluşmasına sebebiyet verdiği tahmin edilebilir.98
Burada üzerinde durulan farklı noktalardan hareketle şu sonuçlara varılabilir: Fıkhî
mezheplerde, bunlardan özellikle Hanbeliler ve Malikiler ve belki de tutucu Hanefiler
arasında, kelam'a dair herhangi bir tartışma yapılmıyordu. Muhtemel bir istisna ise, Hanefi
fıkıh ekolü ile yakın ilişki içerisinde olan Semerkand'daki Maturidi kelam ekolüdür; ancak bu
konuda çok az bilgi vardır. En azından 5./11. asrın ortalarına kadar görünen o ki genel olarak
kelam, farklı kurumlar içinde gelişim göstermiştir. Mu'tezili ekoller ve belki de Eş'ari ekoller
bu durumun açık bir örneğidir.

Kaynak: Watt, W. M. “İslâm Kelam Ekollerinin Başlangıcı”, çeviren: Mehmet Emin
Eren, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, cilt: XLV, sayı: 2, s. 309-315.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Kelam ilminin önemli problemlerinden varlık konusunu ele alacağız. Bu
kapsamda varlık ve mevcud kavramları, varlığın hükümleri, delâlet açısından varlık kavramı,
varlık-mahiyet ilişkisi konularını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Varlık konusunun kelâmi tabirle ifade ediniz?
2. Varlığın hükümlerini sıralayınız?
3. Varlığın zıddını kısaca açıklayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Varlık kavramı ve mahiyeti

Kazanım

Kelâm ekollerinin varlık konusuna
yaklaşımları ve faydaları

Kazanım Yöntemleri

İlgili
kaynaklardaki
bilgilerin
okunması ve ders dinlemek yoluyla
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GİRİŞ
Kelam ilminin sistematik bir şekilde ortaya çıkmasında şüphesiz en büyük pay
Mutezile ekolüne aittir. Mutezile’nin sistematik bir ekol olarak ortaya çıkmasıyla birlikte
kelam ilminin hem konularında hem de yöntemlerinde belirgin bir farklılık ve bakış açısı
ortaya çıkmıştır. İslam kelamcıları ilk başlarda felsefi eserlerin tercümesiyle birlikte İslam
dünyasına taşınan Aristo mantığına karşı mesafeli bir duruş sergilemişlerdir.
Varlık, felsefenin en temel konularından biri olup doğayı anlamaya ve
anlamlandırmaya çalışan İlkçağ Antik Yunan filozofları kendi varlıkları ve kendi
varlıklarından hareketle doğanın varlığını sorgulama faaliyetleridir. Bu faaliyetleri, varlığı
ontolojik düzeyde açıklama çabası olarak nitelendirebiliriz.
Varlık meselesi, mutekaddimûn döneminde önceleri Allah’ın varlığı konusuyla ilişkili
olarak ele alınmakla birlikte, daha sonra ontolojik anlamda işlenmiştir. Muteahhirûn
döneminde ise bilgi (ma’lûm) meselesi kelâm ilmine hâkim olmuştur. Bu yüzden kelâmcılar
kendilerine özgü bir ontoloji ve epistemoloji geliştirmişlerdir. Kelâmcıların geliştirdikleri
varlık ve bilgi felsefesi, felsefe olduğu gibi sırf ontoloji ve epistemoloji değildir. Bu yüzden
onlar, bu konuları Allah ile diğer varlıklar arasında ayırım yapmak, Allah’ın varlığını ispat
etmek, Allah’ı bilmek ve O’ndan bilgiler alma konusunda konuşabilmek için ele almışlardır.
Bir varlığın varlık alanına gelebilmesi için onun yokluğunu varlığına tercih edecek bir fâil
veya illet gereklidir. Kelamcılara göre fail, irade ve bilgi sahibi varlığa verilen isimdir.
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A. VARLIK KAVRAMI
1. Tanımı
Varlık konusu felsefenin en temel konularından biridir. Doğayı anlamaya ve
anlamlandırmaya çalışan İlkçağ Antik Yunan filozofları kendi varlıkları ve kendi
varlıklarından hareketle doğanın varlığını sorgulama faaliyeti içerisine girmişler, “Varlığın
ana maddesi nedir?” sorusunu sormuşlardır Bu faaliyetleri, varlığı ontolojik düzeyde açıklama
çabası olarak nitelendirebiliriz. İlkçağ filozoflarına göre “varlık yalnızca düşüncede var olan
değil, aynı zamanda gerçek dünyada da var olandır.”99 Varlığın epistemolojik olarak bilginin
konusu olması daha sonraki zamanlarda ortaya çıkmıştır. Aslına bakılırsa “Varlık, hem
ontolojinin hem de epistemolojinin merkezinde yer alır.”100
Ontoloji sözcüğünün aslı Yunancadır. Etimolojik olarak ontoloji varlığın veya var
olanın bilimi demektir ki Aristoteles'in (M.Ö. 322) tanımına göre de ontoloji ilk felsefe
manâsına gelmektedir.101 Varlığı yalnızca var olması bakımından ele alan Ontoloji ilmi
varlığın ilk ilkelerini araştırıp, varlığı bir “bütün” olarak kavramaya çalışır.102
İnsan kendi varlığından hareketle mi varlığının bilgisine ulaşmıştır yoksa önce
varlığını bilmiş sonra mı onu anlamlandırmaya, tanımlamaya başlamıştır? Bu soru da varlık
felsefesinde en temel meselelerden biridir. Genel kabule göre varlık önce, varlığın bilgisine
ulaşmak ise sonra gerçekleşir: “Bir şey önce vardır, sonra bulunuyor ve bulununca veya
kendisine rastlanınca da biliniyor. O halde varlık önce, bilmek sonradır.”103
Varlığın var olduğu kadar var olmadığını savunanlar da bulunmaktadır. Varlığın var
olmadığını iddia eden nihilist filozoflarının görüşlerini temsil edenlerin ilki sayılan sofist
Gorgias'a göre (M.Ö. 483-375), “Hiçbir şey var olamaz. Çünkü herkesin üzerinde anlaşacağı
veya uzlaşacağı var dediğimiz bir şey yoktur. Bir şeyin var olduğunu kabul etsek bile onu
hiçbir biçimde bilemeyiz. Bir şey var olsa ve bilinse bile bir başkasına anlatılamaz veya
öğretilemez; çünkü varlık var değildir ve var olmayanın bilgisi de yoktur.”104
Aristoteles varlığın ilk nedenlerini araştıranların başında gelir. Thales'ten itibaren,
“âlemin ilk maddesi nedir?” sorusu ekseninde tartışmalar yapılmışsa da, Aristoteles,
metafiziğin ilkelerini belirlemek suretiyle evreni bir bütün halinde kavramaya çalışmış ve
felsefenin bir disiplini olan Metafizik-Ontolojinin doğmasının öncüsü olmuştur.105
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Aristoteles her ne kadar varlığın ne olduğunu sorup ‘varlık olarak varlık'ı, bir bilim
olarak metafiziğin inceleme konusu yapsa da, varlığı esasen tanımlamamış, sadece varlığın
dilde hangi biçimlerde kullanıldığını, hangi şekillerde söylendiğini göstermeye çalışmıştır.106
Felsefe tarihinde varlığın “ne olduğu?” sorusuna farklı farklı cevaplar verilmiştir.
Varlığı “idea” olarak kabul eden idealistlere göre varlık “somut veya maddî değil; zihinsel,
akılsal, soyut ve kavramsaldır.” Anaksimenes, Demokritos gibi varlığı madde olarak kabul
eden materyalistlere göre “varlık, insan zihninden bağımsız olarak vardır; fakat idea türünde
değil madde türünde vardır.”107
Descartes varlığı hem madde hem de idea olarak kabul ederken, Kant varlığı, bilen
öznenin bilinci tarafından belirlenen fenomen olarak kabul etmektedir. Daha pek çok örnek
verebileceğimiz üzere varlık hakkında konuşan, fikir üreten herkes varlığı hep değişik
boyutlarıyla ele alıp incelemişler108, bu alanda geniş çaplı açıklamalar yapmaya çalışmışlardır.
Bu da varlıkla alakalı pek çok konunun ontolojik olarak ele alınması sonucunu doğurmuştur.
Kelâm ilminde varlık sorunu kelâmcılar tarafından ilk defa “hudûs” problemi
konusunda Allah'ın varlığını ispat amacıyla ele alınmıştır.109 Daha sonra felsefî eserlerin de
İslâm dünyasında tanınmasıyla varlığın detaylı konuları da İslâm kelâm literatürüne dâhil
olmuştur.

2. Vücûd ve Mevcûd
Varlık konusu İslâm felsefe ve kelâmında geniş çapta ele alınıp incelenen konuların en
başında gelmektedir. Özellikle Gazzâlî sonrası Mantık ilminin kelâma girmesiyle birlikte
felsefîleşmiş kelâm dönemi başlamıştır. Fahreddin er-Râzî ile birlikte varlık konularına ağırlık
verilmeye başlanmış, sonrasında Âmidî, Kâdî Beyzâvî, Taftazânî, Cürcânî gibi kelâmcılar
tarafından kelâm kitaplarının bir hayli yekûnunu bilgi ve varlık konuları kaplamış, nübüvvet
ve ahiret bahisleri olmasa bir felsefe kitabından ayırt edilemeyecek bir hale gelmiştir.
Vücûd kavramı “Grek felsefesinin bir mirası olarak, Müslüman düşünürlerin
göğüslemek zorunda olduğu en büyük metafizik problem”110 hüviyetinde telakki edilmiş,
Müslüman kelâmcı ve filozoflar bu metafizik probleme bigâne kalmamışlardır.
Vücûd kelime olarak “bulmak, karşılaşmak, yüz yüze gelmek, buluşmak, güç yetirme,
nüfuz etme, varlıkla güç kazanma, genişlik, bolluk” gibi anlamlara gelmektedir.” 111 Varlık
kavramı vücûd, yokluk kavramı adem kelimeleriyle ifade edilmekle birlikte varlığın yerine
eys, yokluğun yerine leys terimleri de kullanılmıştır.112
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“Felsefe tarihinde vücûd kavramını tartışan ilk filozofun Elealı Parmenides olduğu
kabul edilmektedir. Ona göre “hakikat, mevcûdun var olduğunu ve mevcûd olmayanın
(yok'un) yok olduğunu bilmektir. Ancak bir tek mevcûd tasavvur olunabilir.” Yine ona göre
varlık tektir, değişmezdir ve ebedîdir.113 O düşünceye konu olanın varlık olduğunu, varlığın
zıddı olma ötesinde yokluğun bir anlamının bulunmadığını” belirtmektedir.114 Bu bir bakıma
varlığın ezelî olduğu görüşünün bir başka ifadesidir. Heraklitos, Anaxagoras da bu görüşün
temsilcileridir.
İslâm felsefesi ve kelâmında varlık vücûd; var olan mevcûd kelimeleri ile ifade
edilmiştir. İslâm felsefesinde olduğu gibi kelâmda da vücûd en genel kavramlar arasındadır.
Çünkü “varolan kavramı en genel kavramdır. Çünkü biz, hangi kavramı ele alırsak alalım
varlık kavramının kapsamında olduğunu görürüz. Hiçbir kavram, varlık kavramının üstünde
yer alamaz.”115
Eş‘arî'ye göre varlık hakikatin kendisidir ve hakikat de mevcûddur.116
Fârâbî, varlığın en açık ve seçik, en geniş anlamlı söz olup mâhiyet olmadığını,
mâhiyetin cüzlerinden biri de olmadığını söylemektedir.117 İbn Sînâ da “Fârâbî gibi varlık
sözünün başka hiçbir sözün kavramının içine giremeyecek kadar geniş ve genel olduğunu ileri
sürer.”118
İşrâkîliğin kurucusu Sühreverdî'ye göre varlık aşağıdan yukarıya, zulmetten nura giden
bir silsiledir. Sühreverdî zaten felsefesini nur ve zulmet esasları üzerine kurmuştur. “Ona göre
ideler, fikirler nur; eşya zulmettir ve nur ile zulmet arasında varlık farkı değil, ancak derece
farkı vardır.”119
Vahdet-i vücûdun kurucusu İbn Arabî'ye göre “vücûd ve varlık bir ve aynı şeydir.
Yalnız O mevcuttur; o da Allah'tır. Âlem onun tecelli ve zuhurudur.”120
Vücûd, Kelâm ilminde Allah'ın zorunlu varlığını da ifade etmektedir. Ehl-i Sünnet'e
göre Vücûd Allah'ın zatî sıfatlarından biridir. Vücûd sıfatına ilişkin tartışmaların IV. (X.)
yüzyıldan itibaren başladığı, Ebû Hanîfe'ye ait akâid risâlelerinde zikredilen ilâhî sıfatlar
arasında vücûd yer almadığı ifade edilmektedir.121 Bu da ilk dönemlerde bu konuda herhangi
bir tartışma olmadığını göstermektedir.
Allah için vücûd ya da mevcûd kelimelerinin kullanılıp kullanılmayacağı konusunda
kelâmcılar arasındaki tartışma, vücûdun Allah'ın zâtî sıfatı olup olmamasında değil, Allah'ın
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zatından ayrı bir şey olup olmadığı konusunda olmuştur. Kelâmcıların büyük çoğunluğu,
vücûdun zattan ayrı, ezelî ve bağımsız bir sıfat olduğunu kabul ederken Ebu'l-Hasan el-Eş‘arî
ile Mu‘tezile kelâmcılarından Ebu'l-Hüseyin el-Basrî, İslâm felsefecilerine uyarak vücûd'un
zât üzerine zâid bağımsız bir sıfat olduğu görüşünü reddetmişlerdir.
Aslına bakılırsa “Allah'a el-Vücûd demek, onun hakikatinin künhünü ifade etmek için
değil, onun varlığını imkân ölçüsünde beşer idrakine sunmak içindir.”122 Allah'ın, ‘mevcûd
olmak bakımından mevcûd’ ile ‘mutlak varlık’ ifadelerinin birleştiği ve aynı anlama geldiği
varlık olduğu ve Allah dışındakilerde bu iki terkip arasında ayırım yapılması gerektiği de
ifade edilmektedir.123
Fârâbî'ye göre bütün varlıklara varlıklarını veren bir ‘ilk sebep’ olmalıdır ve bu ilk
sebep aynı zamanda ilk mevcûddur. Onun varlığı için başka bir sebep yoktur, ilk varlıktır,
varlıkların en üstünü ve en önce olanıdır.124
Kelâmcılar, felsefe Müslüman coğrafyasına girmeden önce genel bir kavram olarak
vücûd yerine “şey” ve “cisim” kavramlarını kullanmaktaydılar. Şey, “ister mevcûd ister
ma‘dûm olsun, ister muhâl ister mümkün olsun, kendisi hakkında veya kendisi sayesinde bilgi
edinilebilen yahut hüküm verilebilen” şeklinde tarif edilmektedir.125
Şey lafzı Eş‘arîlere göre yalnızca mevcûda söylenir. Onlara göre her şey mevcûddur ve
her mevcûd da şeydir. Câhız ile Basra Mu‘tezilesi şey'in malum (bilinen) manâsına geldiğini
söylemişlerdir.126
Mu‘tezile'nin ‘yokluk, yokluk anında bir şeydir’ diyerek yokluğa reel bir varlık
vermesinin aksine Ehl-i Sünnet'e göre oluşlar, yokluk halinde şey, ‘ayn (cisim), cevher ya da
araz değildir.127
Bu konuda kelâmcıların tartıştıkları bir başka husus, Allah'a şey ya da cisim denilip
denilemeyeceği meselesidir. “Cehm b. Safvân Allah'a şey denilemeyeceğini ileri sürmüş,
kelâmcıların çoğunluğu ise şey kelimesinin Allah'a isnadında bir sakınca görmemiştir.”128
Müşebbihe Allah'a şey denilebilir demekte, burada şey'e “cisim” manâsını vermektedir.
Kelâmcıların hemen hemen tamamı şeye “mevcûd” anlamı vermekte buna da ‘Ancak var
olana şey denilir’ diyerek açıklık getirmektedirler.129
Ehl-i Sünnet'in bu noktada klişe olmuş özet görüşü şudur: ( هللا شيء ال كاألشياءAllah
şeydir ama diğer şeyler gibi değildir.)

122
123

124
125
126
127
128
129

Gürer, Betül, Molla Fenârî'nin Varlık ve Bilgi Anlayışı, İstanbul, 2016, s. 143.
Türker, Ömer, “Metafizik: Varlık ve Tanrı”, İslam Felsefesi Tarih ve Problemler, ed. Cüneyt Kaya, İstanbul, 2014, s.
636.
Topaloğlu, Bekir, İslâm Kelâmcılarına ve Filozoflarına Göre Allah'ın Varlığı (İsbât-i Vâcib), Ankara, 2012, s. 65.
Kutluer, İlhan, “Şey”, DİA, İstanbul, 2010, XXXIX/34.
Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, I/566; (metin paragraf 724).
Bağdâdî, Abdulkâhir, el-Fark beyne'l-Fırak, Tah.: Muhammed Fethi en-Nâdî, Kahire, 2010, s. 366.
Kutluer, “Şey”, s. 35.
Kutluer, “Şey”, s. 35.

122

“Varlığın bir tanımı yapılabilir mi?” Varlık bahislerinin hemen girişinde tartışılan,
varlık felsefesine girişin ana omurgasını oluşturan varlığın tanımının yapılıp yapılamayacağı
hususu kendi içerisinde tartışmalı bir konu olduğu gibi varlık kavramının bilme'ye konu olup
olamayacağı meselesi de felsefe tarihinde tartışılmıştır. Öncelikle varlık kavramını biz nasıl
bilebiliriz, insan ‘var olduğuna’ ve buradan hareketle mevcûd kavramına nasıl ulaşmıştır gibi
sorular varlık felsefesinin cevaplarını aramaya çalıştığı problemlerdir.
Teknik bir terim olarak varlık; felsefede “var olmak, varoluş ve var olan”130
manâlarında kullanılır ve “Neyi bilebilirim?” sorusu üzerinden hareketle var olanı araştırır.131
Genel olarak varlık'ın bir tanımının yapılamayacağı kabul edilmektedir. Çünkü
varlığın tanımı yapılamaz diyenlere göre “varlık kavramı, tıpkı zorunlu ve “şey” kavramı gibi
kendiliğinden apaçık olarak akledilen ilksel kavramlardan biridir.”132 Bundan dolayı varlık
teriminin tarifi yapılamaz. Çünkü “tarif, tanımlanan şeyden daha açık olan kavram ve
tanımlara dayanır.”133 Varlıktan daha açık bir kavram olmadığından tarifini yapmak da
mümkün değildir.
Felsefecilere göre tek bir şeyde hem varlık'ın hem de yokluk'un aynı anda bir arada
olmasının imkânsız olduğunun bilgisi bedîhîdir. İnsan zihni bunu hiçbir nazarî çıkarımda
bulunmadan akledebilir.134
“Fârâbî'ye göre varlık sözcüğü anlatılamayacak, tanımlanamayacak derecede zihinde
açık seçik, yerleşik ve sabit bir anlam taşımaktadır. Onu açıklamak ondan daha anlamlı açık
bir sözle olur. Oysa ondan daha açık anlamlı ve geniş kavramlı bir söz yoktur. Bununla
beraber zihin ondan habersiz olabilir ve bu durumda zihin ona karşı uyarılabilir, buna tembih
denilir.”135
İbn Sînâ da Fârâbî gibi düşünmektedir. Hiçbir sözcüğün mantık bakımından varlığın
tanımında kullanılamayacağını, çünkü varlığın cins, tür ve ayrımı olmadığını
söylemektedir.136 Her ne kadar İbn Sînâ'ya göre varlık “mantık bakımından tarif edilemezse
de herhangi bir söz, işaret ve alametle hatırlatılması mümkündür.”137 Fahreddin er-Râzî'ye
göre varlığın tarifi ancak bir hatırlatma, zihni uyandırma faaliyeti olarak mümkün
olabilmektedir. Ona göre varlığın tam olarak tanımı yapılamaz. Çünkü tanımının yapılması
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için o (mâ), öyle ki (ellezî), şey gibi lafızlar kullanılması gerekir ki bunların hepsi vücûd'la
mürâdif lafızlardır.138
Eş‘arî “varlık mâhiyetin kendisidir, tıpkı mâhiyetler gibi bedîhî olamaz. Çünkü
mâhiyetler bedîhî değildir.”139 diyerek vücûdun bedâhetini kabul etmemektedir.
Varlığı insanın kendi varlığından hareketle tanımlamaya çalışan müteahhirîn dönemi
kelâmcılarından Kâdî Beyzâvî “Vücûdun tanımı (hadd) yapılamaz, resmi de yapılamaz.
Çünkü ondan daha bilinen bir şey yoktur (ki onunla tanımı yapılsın.)”140 diyerek varlığın
ilksel (bedîhî) kavramlardan biri olduğunu ifade etmektedir. Ona göre mevcûd, kendi
varlığımdan (vücûdî) bir parçadır ve onun tasavvuru da zarûrîdir.141
Cürcânî'ye göre de varlık kavramı bedîhî bir kavram olup onun ancak lafzî bir tarifi
yapılabilir.142 Râzî de insanın kendi varlığını bilmesinin müktesep olmadığını, varlık'ın
insanın varlığının bir parçası olduğu, parçayı bilmenin bütünü bilmekten önce geldiğini,
insanın kendi varlığını bilmesinden önce gelen varlık mefhumunu bilmenin bedîhî olmasının
daha evlâ olduğunu ifade ederek bu meyanda bir fikir beyan etmektedir.143
Izutsu'ya göre “Sadece bu vücûd mefhumu değil fakat bu mefhumun açık-seçik olduğu
hükmü de açık-seçiktir. Hiçbir mefhum vücûd mefhumundan daha açık ve seçik değildir. Bu
mefhum hiçbir şeye indirgenemez fakat diğer tüm mefhumlar nihai olarak ona
indirgenebilir.”144
Varlığın bedîhî bir kavram olmadığını savunan kelâmcılar da bulunmaktadır. Örneğin
Şemseddin es-Semerkandî'ye göre varlığın kavramsal olarak tarifinin imkânsızlığı, onun
bedîhî olmasını gerektirmemektedir.145

3. Varlığın Müşterek Vasıf Oluşu
“Varlığın ne olduğu konusunda ilk dönem Sünnî Kelâmcılar ile son dönem Sünnî
Kelâmcılar arasında ittifak bulunmamaktadır. Zira gerek Mâtürîdî ve gerekse Eş‘arî'nin,
varlığın sözlüksel anlamda “zât” manâsına geldiğine dair görüşlerine paralel olarak, her iki
mezhebe ait ilk devir kelâmcıları görüşlerini ortaya koymuşlar ve zihinde var olan varlığın,
gerçek varlık (özsel/zâtî varlık) olmadığı noktasında ittifak etmişlerdir. Ama buna rağmen,
her iki mezhebin son devir muhakkikleri, ilk devir kelâmcılarının bu görüşüne katılmayarak
zihnî varlığın tasarım ve mevcûdiyetini de kabul etmişlerdir.”146 Aslında varlık denildiğinde
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ya da varlık mefhumu bir şeye izafe edildiğinde “o şeyi kendisi yapan, ferdîleştiren, müşahhas
ve muayyen kılan, diğerlerinden ayıran özellikleriyle varlığı kastedilmektedir.”147
Varlık, var olanlar arasında müşterek (ortak) bir vasıftır. Var olan şeylerin ayrı ayrı
hususiyetleri olup bunlar değişse de bu şeylerin “varlığı” ile ilgili bilgimiz hep aynı kalır.148
Başka bir deyişle varlıkların özellikleri farklılık arz etse de onlardaki temel yapı taşı olan
vücûd (varlık) hep aynıdır. İmam Eş‘arî varlığın müşterek bir vasıf olduğunu kabul
etmemektedir.149 Örneğin “İnsan vardır, âlem vardır, Allah vardır” denildiğinde burada
söylenen “var” lafzı cins olmayıp her varlık türüne yüklenen ortak bir isim durumundadır.150
Filozoflar ve Ebu'l-Hüseyin el-Basrî hariç tüm Mu‘tezile ve Eş‘arîlerden kalabalık bir
grup varlığın bütün mevcutların ortak olduğu tek bir anlam olduğunu kabul etmektedirler.151
Fahreddin er-Râzî “varlık sözünün müşterek olduğunu, yani zorunlu var ile olurlu
var'a aynı derecede delâlet ettiğini” söylemektedir. İbn Sînâ'ya göre “genel ve mutlak
anlamdaki varlık sözü ortak anlamlı olduğu için Allah'a da diğer varlıklara da şâmildir.
Allah'ın varlığı bilinir dendiği zaman genel ve mutlak manâda olan “varlık” sözünün
şümulüne girmesi bakımından bilinir demektir.” Fakat İbn Sînâ'ya göre varlığın müşterek
olmadığı bir alan vardır ki bu da özel manâda varlıktır, “o da Allah'ın hakikatidir, bilinemez
ve bu manâ ortak (müşterek) anlamlı da değildir.”152
Mümkünlerin hakikatleri varlık ve yokluğu kabul ederken mümkünlerin vücûdları
(varlıkları) için durum böyle değildir. Mâhiyetler farklı farklı olmasına karşın varlık mefhûmu
müşterektir, vücûd hiçbir şekilde mâhiyetin aynısı olamayacağı gibi mâhiyetten bir parça da
olamaz.153

4. Varlığın Zâid Oluşu
Eş‘arîlere göre varlık zâiddir. Fakat İmam Eş‘arî mutlak olarak varlığın zâidliğini
reddederken Mu‘tezile Vâcib Teâlâ'da varlığın zâid olmadığını, diğer varlıklarda zâid
olduğunu kabul etmektedir.

B. VARLIĞIN HÜKÜMLERİ (Vâcib, Mümkün, Mümtenî)
Felsefe ve kelâm geleneğinde varlık kavramı umûr-u âmme başlığı altında ele alınıp
incelenmiştir. Genel olarak bakıldığında âlemde bilinebilen, bilmeye konu olabilen her şey
(ma‘lûmât) ya mevcûddur ya da ma‘dûmdur. Filozoflara göre ma‘lûm (bilinebilir olan şey) ya
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hiçbir şekilde tahakkuka sahip değildir ki bu ma‘dûmdur ya da bir tahakkuka sahiptir ki bu da
mevcûddur.154
Ma‘lûm, mevcûd ve ma‘dûm olarak ikiye ayrıldıktan sonra mevcûd da kendi içinde
ikiye ayrılmaktadır. Bu ayırımda filozoflar ile kelâmcılar arasında farklılık vardır. Filozoflara
göre mevcûd, mümkün (olurlu) ve vâcib (zorunlu) diye kategorize edilirken kelâmcılara göre
mevcûd, kadîm (varlığının başlangıcı olmayan) ve muhdes (varlığının başlangıcı olan) diye
ikiye ayrılmaktadır.155
Genel olarak vücûd kavramına nispetleri bakımından varlık üç kategoriye
ayrılmaktadır: Vâcib [zorunlu], mümkün [olabilir] ve mümtenî [olması imkânsız]. Fârâbî bu
üç kategoriyi şöyle tanımlamaktadır: “Bir nesnenin özü (zâtı) göz önünde bulunulduğunda üç
ihtimal ortaya çıkar. a) Özü (zatı) varlığının zorunlu olduğunu gerektirir. b) Özü varlığının
olurluğunu gerektirir. c) Özü (mâhiyeti) varlığının mümtenî (olursuz) olduğunu gerektirir.” 156
Şehristânî vücûb ve imkânın dış dünyada gerçeklikleri olmayan, aklın hükümlerinden
ibaret olan kavramlar olduğunu söylemektedir.157 Fahreddin er-Râzî'ye göre “varlık, ya
zorunlu ya da mümkündür. Mümkün varlığın bir zorunlu kılıcısının olması gerekir. Bu
zorunlu kılıcının, zât ve sıfatlarında da zorunlu olması gerekir. Çünkü mümkün olsa, başka bir
etki ediciye (müessir) ihtiyaç duyar.”158
Adûdiddin el-Îcî'ye göre hariçteki mevcûd ya zâtı nedeniyle yokluğu kabul etmez ki
bu, zâtı nedeniyle zorunludur ya da yokluğu kabul eder ki bu, zâtı nedeniyle mümkündür.159

1. Vâcib
Vâcib, “varlığı zâtının gereği olan, varlığı zâtının aynı olan, var oluşunda başka bir
sebebe muhtaç bulunmayan”160, “yokluğunun düşünülmesi muhal olan demektir.”161 Zorunlu
varlığın “hakikati, özü, inniyeti yani varlığı kendisidir, kendisi sırf mutlak ve soyut
varlıktır.”162
Var olan her şey ya vâcibtir-zorunludur ya da mümkündür-olurludur. Vacîb olan tek
varlık Allah'tır ve o da zatı gereği zorunlu demek olan Vâcibu'l-Vücûd'dur. Geriye Allah
dışında kalan varlık sahası kalmaktadır ki buna da toplu olarak mümkinât denilir. Allah
dışındaki her şey zâtları gereği zorunlu değil mümkündürler. Var olmaları da var olmamaları
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da aklen düşünülebilen, var olmadıkları düşünüldüğünde aklen bir eksiklik ya da tenâkuza
düşülmeyen, ademi-yokluğu kabul edebilen varlıkların hepsi mümkün varlıklardır.
İbn Sînâ metafiziğinde zorunlu varlığın beş temel özelliği olduğu ifade edilmiştir.
Genel olarak İslâm felsefesinde de durum böyledir. Buna göre zorunlu varlığın sebebi yoktur,
her yönden zorunludur, eşiti olmayıp basittir, gerçekliğinde ortağı yoktur.163
Fahreddin er-Râzî de varlığı açıkladığı bölümde varlığı ikiye ayırmakta, “zâtı gereği
Vâcib'in Allah Teâlâ; zâtı gereği mümkünün Allah dışındaki her şey olduğunu ifade
etmektedir.164
Var olmaması hiçbir şekilde düşünülemeyen, var olmaması bir eksiklik ve boşluk
doğuran, hiçbir şekilde zâtında yokluğu kabul etmeyen varlık, zâtıyla zorunlu olan, zâtı
varlığını gerektiren [mûcib bi'z-zât] Allah'tır. İbn Sînâ'ya göre “Zorunluluk onun ayrılmaz
özelliğidir. Onun varlığı zorunlu olmaktır. Bu zorunluluk özelliğini kaldırdığımız zaman,
varlığı da kalkmış olur.”165
Allah'ın varlığının bilinip bilinemeyeceği meselesi de bir soru olarak bu alanda
tartışılmıştır. Fârâbî'ye göre Allah'ın varlığı denildiğinde, Allah'ın hakikati, hüviyeti
anlaşıldığından bu manâda Allah'ın varlığı bilinemez. Ama Allah'ın var olduğu bilinebilir.
Çünkü var olma onun hakikati, hüviyeti değildir.166
“Vâcib ve vâcibü'l-vücûd kavramının Allah için kullanılmaya başlaması İbn Sînâ'dan
önce ve hicri dördüncü asrın ikinci yarısından itibaren yaygınlık kazanmıştır.”167
Vâcib varlığın özellikleri şunlardır:
1) Varlığında başkasından müstağnidir. Başkası nedeniyle zorunlu olmaz.
2) Zatı tam bir şekilde varlığını gerektirir.
3) Ne dışta ne de zihinde parçalardan bileşik değildir.
4) Vâcib'in varlığından önce yokluk (‘adem) geçmemiştir. Vâcib'in var olmadığı bir
zaman aklen düşünülemediği için bir başlangıcı yoktur.
5) Vâcib'in varlığının bir sonu yoktur.
6) Vâcib, cevher, araz, madde ve sûretten oluşmamıştır.
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2. Mümkün
“İmkân bir işin kolayca yapılabilir olması, bir fiilin gerçekleşmesinde herhangi bir
engel bulunmaması, güç yetirilebilir türden olması manâlarına gelmektedir.”168
Mümkün ise “varlığı da yokluğu da eşit olan, var ya da yok olmasının düşünülmesi
imkânsız olmayan, ikisinden birini seçmenin bir müreccihle mümkün olduğu” şeklinde tarif
edilmektedir.169 “İmkân, mümkün mâhiyetin gereğidir ve kesinlikle ondan ayrılamaz.”170 Bu
sebeple mümkünün varlığı kendi dışında bir sebebe muhtaçtır Mümkün varlık, “Allah
dışındaki her şey” olarak da tanımlanmaktadır. Mümkün varlık yok iken sonradan var olduğu
için, “hâdis” olarak de isimlendirilmektedir. Vâcibu'l-Vücûd'un varlığı nasıl zarurî ise
mümkinü'l-vücûdun varlığı ve yokluğu kendinden dolayı zorunlu değildir.171
“Fârâbî olurluluk (imkân) sözünün varlık sözü gibi tanımlanamayacak kadar açık
anlamlı olduğunu ve sadece zihni uyartabilecek şekilde açıklanabileceğini” söylemek
suretiyle onun mantık ilmi çerçevesinde tanımlanamayacağını ifade etmek istemiş, onu
metafizik bakımdan açıklamaya çalışmıştır.”172
İmkân, bütün bir varoluşun merkezinde yer almaktadır. Zira Zorunlu Varlık (Tanrı)
dışındaki hiçbir varlık, imkân kavramına başvurmadan açıklanamaz. İmkân, varoluşa açılan
yegâne kapıdır. İmkânın olmadığı yerde ya zorunlu ya da imkânsız vardır.”173
Fârâbî'ye göre “herhangi bir şeyin mâhiyeti varlığını gerektirmiyorsa bu olurlu
(mümkün) varlıktır.”174 İbn Sînâ burada Fârâbî'nin tanımına ilave olarak mümkünü “var
olmasında da yok olmasında da hiçbir suretle zorunluluğun olmadığı” şey olarak
tanımlamaktadır. Ona göre “olurlunun (mümkün) mâhiyeti, varlığa yokluktan daha elverişli
değildir. Her iki yöne eşit uzaklıktadır.”175
Râzî de mümkün varlıkların varlığa da yokluğa da eşit mesafede olduğunu, bu halde
iken hiçbir şekilde kendisine tesir edecek bir müessirden müstağni olamayacağını ifade
etmektedir.176
İmkânın ezelî olup olmadığı meselesi hem İslâm kelâmında hem de İslâm felsefesinde
tartışılmıştır. Gazzâlî'ye göre “âlem var olmadan önce mutlak bir yokluk hüküm sürüp
imkândan söz edilmeyecek olsa bu durumda âlemin varlık alanına çıkması muhâl olurdu. Şu
halde bir ezelî imkânın varlığını kabul etmek gerekir.”177
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Cürcânî, bütün mümkünlerin, zâtı gereği zorunluda [vâcibü'l-vücûd] sona erdiğini
vâcib varlıkta teselsül kesildiğini söylemekte, zâtı gereği zorunlunun, başkasının ma‘lûlü
olması imkânsız olduğunu ifade etmektedir.178
Mümkün varlığın temel özellikleri ise şunlardır:
1)Mümkün varlık varlığında başkasına muhtaçtır.
2)Mümkünün zâtı varlığı ya da yokluğunu gerektirmemektedir.179
3) Mümkün varlık, sebebinden önce veya onunla birlikte var olamaz.
4) Mümkünün varlığını yokluğuna tercih edecek bir müreccih (tercih edici) gereklidir.
Bu da Vâcibü'l-Vücûd olan Allah'tır.

3. Mümtenî
Mümteni, “yokluğu zâtının gereği olan” veya “varlık alanına çıkması imkânsız olan”
demektir.180 Muhâl ve müstahîl kelimeleri ile eş anlamlıdır. Tek sayının çift veya üçgenin
daire olduğunun iddia etmek gibi.

C. DELÂLET AÇISINDAN VARLIK KAVRAMI
Varlık, tümel bir kavram olduğu için, bütün tümel kavramlar gibi beş var olanı ifade
eder. Bunlar: Mâhiyet (nelik), hakîkat (gerçeklik), hüviyet (kimlik), tazammun (içlem) ve
şümul (kaplam)dır.

1. Mâhiyet
Arapça'da “mâ” ve “hüve” kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş bir isim olan mâhiyet
“somut bir varlığı (mevcûd) ne ise o yapan özü ifade etmek için kullanılır.”181 “Her şeyin onu
o yapan bir hakikati vardır. Tikel hakikate hüviyet, tümel hakikate ise mâhiyet denir.”182
Tümel bir kavramın sadece zihindeki fertleri dikkate alınırsa buna mâhiyet (nelik) denilir.

2. Hakîkat
Tümel bir kavramın dış dünyada gerçeklik kazanmasına hakikât (gerçeklik) denilir.183
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3. Hüviyet
Hakikati olan bir kavramın zihin dışında gösterdiği hakikatlerden biri dikkate alınırsa
buna hüviyet (kimlik) denir.184

4. Tazammun
Bir kavram içine aldığı fertlerin ortak niteliklerini, özelliklerini gösterirse buna
tazammun [içlem] denilir. Fârâbî'ye göre bir kavram “herkesçe bilinen sözcüklerin
gösterdikleri anlamları içerirse” buna tazammun denilir.185

5. Şumûl
Bir kavramın içine aldığı fertler kümesine şumûl [kaplam] denilir.
Mantık ve felsefe ilimlerinde kullanılan bu tasnif ve ilgili kavramlar, mantık ve
felsefenin İslâmî ilimlere, özellikle de kelâm ilmine tesir etmesiyle birlikte, zamanla kelâm
âlimleri tarafından da kullanılmıştır. Özellikle “varlık-mâhiyet ilişkisi” konusunda bu durum
açıkça görülmektedir.
Varlık kavramının bu beş delâleti düşünüldüğünde, Allah Teâlâ hakkında bu kavramın
kullanılmasının doğru olmadığı görülmektedir. Zaten Kur’ân’da Allah hakkında vucûd
(varlık) ve mevcûd (var) kavramları kullanılmamaktadır. Zira Allah üzerinden yokluk
geçmemiş olduğu için O’nun var olduğunu söylemek bile bir çelişki oluşturabilir. Hâl böyle
iken özellikle İslâm filozofları tarafından Allah hakkında Vâcibu’l-Vucûd (Zorunlu Varlık)
tabiri kullanılmıştır. Bu tabir Allah’ın varlığını isbâtı hususunda Fârâbî ile İslâmî literatüre
girmiştir. O, vâcib’i, vâcib bizâtihî ve vâcib bi ğayrihî diye ikiye ayırmıştır.
Oysa Allah, bütün tanımlamalara ve O’nu kavrama teşebbüslerine direnmekte ve
kendisini ısrarla Hüve (O) diye tanımlamaktadır. Kendisini tanımlayacak hangi isim ve
sıfatları kullanırsak kullanalım, sözün gelip ulaşacağı öz şudur: Allah O/Hüve’dur.
Dolayısıyla özellikle Allah’tan bahsederken Kur’ân’da O’nun kendisi için kullandığı isim,
sıfat ve zamirleri dikkate almak zorundayız. Aksi takdirde Yüce Yaratıcı kakında konuşurken
haddi aşma tehlikesi söz konusudur.

D. VARLIK-MÂHİYET İLİŞKİSİ
İlkçağ felsefesine bakıldığında Aristo'nun varlık ve mâhiyeti bir ve aynı kabul ettiği
görülmektedir. Ona göre “bir şeyin mâhiyeti ile varlığı aynı şeydir.”186 Ve yine ona göre
“İnsanın veya bir şeyin mâhiyetini bilen, onun var olduğunu bilmek mecburiyetindedir.
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Çünkü var olmayan şeyin mâhiyeti bilinmez. Zira insanın mâhiyeti başka bir şey, onun var
olduğu gerçeği başka bir şeydir.”187
Genel olarak İslâm filozoflarına bakıldığında onların varlık ve mâhiyeti birbirinden
ayırdıkları görülmektedir. Varlık ve mâhiyeti felsefe tarihinde ilk defa dile getiren ve ikisini
birbirinden ayıran ilk kişi Fârâbî'dir. Ona göre “her şeyin bir mâhiyeti ve hüviyeti varlığı
vardır. Fakat biri diğerinin aynı değildir. Varlık kavramı mâhiyetin anlamına girmez.”188
İslâm felsefesinde varlık-mâhiyet ayrımı tartışmalarında İbn Sînâ'nın görüşleri ön planda
görülmekle birlikte “gerçekte filozofun, fikirlerini Fârâbî'nin tezlerini temel alarak inşa ettiği”
ifade edilmektedir.189
“Fârâbî somut nesnelerin bir mâhiyeti, bir de vücûdu olduğunu, mâhiyetin vücûda
kurucu bir unsur olarak dâhil olmadığı gibi vücûdun aynı da olmadığını söylemiş, vücûdun
mâhiyete dışarıdan ârız olması gerektiğini savunmuştur.”190
İbn Sînâ ise mâhiyet vücûd ayrımında aslında yaratıcı ile yaratılanlar arasında da bir
ayırım yapmaktadır. Ona göre zorunlu varlıkta varlık ve mâhiyet aynıdır. “Evvel'in,
varlığından ayrı bir mâhiyeti yoktur.”191 Böyle olduğu için zorunlu varlık mümkün varlıklara
varlık vererek onları mevcûd kılar. Bu da onların mâhiyetlerine vücûd sıfatını vermek
suretiyle gerçekleşir.192
“İbn Rüşd ve Eş‘arî kelâmcıları bir nesnenin mâhiyetiyle varlığı arasında herhangi bir
ayrım yapılmayacağını, ikisinin özdeş olduğunu savunurlar.”193 Eş‘arî ve Mu‘tezile'den Ebu'lHüseyin el-Basrî'ye göre varlık hem zorunluda hem de mümkünlerde mâhiyetin (hakikatin)
aynısıdır.194
Râzî'ye göre şeylerin yaratıcısı Allah'tır. Aynı zamanda şeylere varlık ve mâhiyetlerini
veren de O'dur.195
Mâhiyetin mi yoksa varlığın mı öncelikli olduğu hususu da tartışmalıdır. Kelâm ve
felsefe tarihinde asâletü'l-mâhiye ya da asâletü'l-vücûd başlığı altında tartışılan meselede
genel olan kanaat vücûd'un asil, mâhiyetin vücûda ârız olduğu yönündeki görüştür. Fakat
örneğin Sühreverdî, “Mâhiyet eşyanın hakikatini oluşturan yegâne fâildir.” diyerek bir
“mâhiyetler metafiziği geliştirmiş ve varlığın asâletine yönelik itirazlarda bulunmuştur.”196
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Allah'a, varlığa ilave olarak bir mâhiyet isnâd edilip edilemeyeceği kelâmcılar ve
felsefeciler arasında tartışmalıdır. Tanrı'nın mahiyetinin tam olarak bilinip bilinemeyeceği
meselesi aslında onun ontolojik anlamda farklı oluşuyla ilgilidir. Önce Tanrı'nın ‘var
olduğuna’ ulaşılmakta, varlık'tan hareketle yapılan aklî çıkarımla, varlığına ulaşılan Tanrı'nın
mâhiyetinin bilenemeyeceği sonucu ortaya çıkmaktadır.197
Varlık-mâhiyet ilişkisinde esas ayrımın vâcib ile mümkün varlığın tanımında ve
özelliklerinde var olduğu görülmektedir. Örneğin Fârâbî'ye göre iki türlü varlık vardır: “Biri
mâhiyeti varlığının aynı olan varlık, diğeri mâhiyeti varlığından ayrı olan varlık. İlki zorunlu,
ikincisi olurlu varlıktır.”198 Fârâbî'ye göre “Allah mevcûdiyeti ile mâhiyeti birbirinden ayırt
edilmemiş olan varlıktır.”199
Vâcib varlık olan Vâcibu'l-Vücûd'un varlığı ve mâhiyeti aynıdır. Fakat mümkün
varlıkların varlık ve mâhiyetleri ayrı ayrı şeylerdir200 ve örneğin İbn Sînâ'ya göre “mâhiyet
hiçbir türlü varlığı, var olmayı gerektirmez. O, varlığa muhtaçtır ve onu başkasından alır.”201
Bu yüzdendir ki mümkün varlıklar var olmaları için onlara varlıklarını verecek bir yaratıcıya
ihtiyaç duyarlar ki o varlık da varlığında varlık-mâhiyet ayrımı olmayan Allah'tır, çünkü
O'nun Fârâbî inniyyeti (varlığı) dışında bir mâhiyeti yoktur.202
Varlık-mâhiyet ayrımını mümkün varlıklara has bir şey olarak gören Fârâbî ve İbn
Sînâ gibi İslâm filozofları bir bakıma “Allah'ın varlığını, varlık mâhiyet ayrımını tatbik
ettikleri (diğer) varlıklardan ayırmış” olmaktadırlar. Bu sebeple de özellikle Fârâbî ve İbn
Sînâ “hem kelâmcıların hem de gelenekçi filozofların tenkitlerine uğramışlardır.”203
Sadreddin Konevî, vücûd ve mâhiyetin aynı şey kabul edilmesi halinde Tanrı'yı bilen
bir kimsenin zorunlu olarak O'nun hakikatini de bilmesi gerektiği sonucunun çıkacağını
söylemektedir. Fakat ona göre icmâ ile sabittir ki Tanrı'nın hakikati bilinememektedir.
Dolayısıyla vücûd ile mâhiyet ayrı şeylerdir.204
Fârâbî ve İbn Sînâ'ya göre “mâhiyeti varlığından ayrı olan sebeplidir, varlığının sebebi
vardır. Çünkü o, mâhiyetine varlığını katacak başka birine muhtaçtır.” Böyle varlıklar
mümkün varlıklardır. Bir şeyin mümkün olması demek onun varlığını başkasından elde
etmesini gerektiren bir ihtiyaca gereksinim duyması demektir.205
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Mâhiyetli olmayıp sırf varlık olduğu için sebebe ihtiyacı olmayan varlık (olan Vâcib
varlık) bunun varlığı kendisidir, kendisi varlığıdır ve bundan dolayı zorunlu varlıktır.”206 O
ikisine göre “mâhiyeti ile varlığı ayrı olan varların adı mümkün (olurlu, olabilirli) ve mahiyeti
ile varlığı aynı olan varın adı zorunludur (vâcib).”207
“İslâm filozofları, vâcibü'l-vücûd olan Allah'ın zâtı ile varlığı arasında başkalık
bulunmadığını ileri sürerken mümkün varlıklarda vücûdun mâhiyette ortaya çıkan zâta zâid
bir sıfat olduğunu kabul etmiştir.”208
Râzî zatı gereği zorunlu olan Vâcib Teâlâ'nın varlığının mâhiyete zâid olmadığını
ifade ederek Allah'ta varlık-mâhiyet birlikteliğini kabul etmemektedir.209

E. VARLIK KAVRAMININ ZIDDI: ADEM
Adem, varlığın zıddı, yokluk, hiçlik, varlığın yaratılmasından önceki hâl gibi
anlamlara gelmektedir. Antikçağ Yunan filozoflarınca yokluğun reel bir varlığı kabul
edilmemekle beraber Eflâtun ve Aristoteles yokluğu reel bir varlık olarak kabul etmişlerdir.
İslâm düşüncesinde ilk defa adem kavramını ele alan Mu‘tezile kelâmcılarıdır. Onlar
ma‘dûmun bir “şey” olduğunu ve zihnin dışında da bir varlığının bulunduğunu kabul ederek
yokluğa reel bir varlık atfetmişlerdir. Ehl-i Sünnet kelâmcıları ise Mu‘tezile'nin aksine
ma‘dûmu leyse bi-şey’in [hiçbir şey değil] diye tarif ederek yokluğun bir gerçekliğinin
olmadığını ileri sürmüşlerdir.210
İslâm felsefesinde Fârâbî ve İbn Sînâ da yokluğa reel bir varlık atfetmemektedirler.211
Mu‘tezile ve Ehl-i Sünnet kelâmcıları arasındaki yokluğa şey denilip denilmeyeceği
meselesinin temelinde âlemin kadîm olup olmadığı tartışması bulunmaktadır. Ehl-i Sünnet
kelâmcıları yokluğa reel bir varlık izafe etmeyerek âlemin ezelîliği fikrini kabul etmemekte,
Allah'ın âlemi yoktan yarattığı fikrini savunmaktadırlar.
Bağdâdî'ye göre “Müslümanlar Allah'ın eşyayı yoktan yarattığını söylemektedirler.
Mu‘tezile ise Allah'ın eşyayı bir şey'den yarattığını kabul etmektedirler.”212
Kelâm bilginleri varlık ve mâhiyet arasında bir ayırım görmediklerinden onlara göre
âlem yokluktan yaratılmıştır ve onlara göre bu yokluğun hiçbir gerçekliği yoktur. 213 “Yokluk,
aynı varlık gibi, tasavvuru apaçık (bedîhî) kavramlardan biridir. Bu sebepledir ki ma‘dûm,
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tıpkı mevcûd gibi herhangi bir tanıma ihtiyaç duyulmaksızın anlaşılır.”214 Yokluk varlığın
olmaması durumu olup var olmayandır. Varlığa referans gösterilmeden herhangi bir tanımı da
yapılamamaktadır.215
Ma‘dûm genel olarak Eş‘arî ve Matürîdî kelâmcılarına (Cürcânî'nin ifadesiyle Ehl-i
Hakka göre216) ve Mu‘tezile'den Ebu'l-Hüzeyl ve Ebu'l-Hüseyin el-Basrî'ye göre mevcûd
değildir. Ma‘dûm, mevcûd olmadığı gibi var ile yok arasında da herhangi bir vasıta yoktur.217
Eş‘arîlerden Bâkillânî'ye göre ve Cüveynî'nin ilk görüşüne göre ma‘dûm sabit değildir,
bununla beraber var ile yok arasında bir vasıta vardır ve bu vasıta gerçektir, sâbittir.
Mu‘tezile'nin genelinin görüşüne göre ma‘dûm sabit bir gerçekliktir218 ve var ile yok arasında
bir vasıta yoktur.219
Mu‘tezile'den Şahhâm, Ebû Ali el-Cübbâî, Ebû Hâşim, Ebu'l-Hüseyin el-Hayyât, Kâdî
Abdülcebbâr'a göre ma‘dûmlar varlığa gelmeden önce de gerçektirler ve birer zâtları vardır.220
Râzî'ye göre “mâ‘dum ne şey, ne ‘ayn ne de zât’tır. Sırf yokluktan ibarettir”221
İbn Sînâ'ya göre mutlak yokluktan bahsedilemez, onun hakkında konuşulamaz.
Herhangi bir anlamda soyut yokluktan bahsedilemez.222 Ona göre “hiçbir şekilde ademle ilgisi
bulunmayan tek varlık, Vâcibü'l-vücûd'dur: Onun dışındaki bütün varlıklar, mâhiyetleri
bakımından ademe elverişlidirler.”223
“Herhangi bir şekilde varlığa sahip olmayan bir şey, tek kelimeyle ‘yok’tur. Gerçek
anlamda yok olanın zaten düşünülmesi ve kavranılması da mümkün değildir. Çünkü yok olan
şeyin mâhiyeti, onu o yapan özelliği olmadığından, bu özelliğin tespiti yoluyla elde edilen
‘anlam’ da elde edilmemiş, yani ‘bilinmemiş’ olacaktır. Ama bu durum herhangi bir
bilgisizliği, yani cehaleti ortaya çıkarmamaktadır. Çünkü bilgi ve bilgisizlik ancak varlığa, var
olana dair bir niteliktir. Var olmayana ilişkin bilgi de söz konusu olmadığı gibi, bilgisizlik de
söz konusu değildir.”224
“İbn Sînâ'ya göre varlık kendiliğinden bilinir, yokluk ise bir dereceye kadar varlık
vasıtasıyla bilinir. Mu‘tezile âlimleri tarafından ma‘dûma “mevcûd olmayan,” “mevcûd
olmayan ma‘lûm” [el-ma‘lûm ellezî leyse bî mevcûd] gibi tanımlar getirilirken aslında
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varlıktan hareket edilmektedir. Yine Ehl-i Sünnet'in “bir şey olmayan” [leyse bi şey]
şeklindeki yaygın ma‘dûm tanımında da varlığa dayanılmaktadır.”225

F. VARLIK KATEGORİLERİ: CEVHER VE ARAZ
Cevher ve araz kavramlarının İslâm düşünce tarihinde felsefe, mantık ve kelâm
terimleri olarak kullanılmasına Aristoteles'in eserlerinin ve Porphyrios'un Îsâgûcî isimli
eserinin Arapça'ya tercüme edilmesiyle başlanmıştır. İslâm filozofları, Aristoteles
mantığındaki on kategoriden ilkinin cevher, diğer dokuz kategorinin araz olduğunu
belirtmişlerdir. Bunlar nicelik (kemmiyet), nitelik (keyfiyet), bağıntı (izâfet), yer, zaman,
durum (vaz‘), mülkiyet, etki (fiil) ve edilgi (infial) kategorileridir.226
“Bâkıllânî'ye göre yaratılmış (muhdes) varlıklar cisim, cevher ve araz olmak üzere üç
kısımdır.”227

1. Cevher
Cevher, “kendi başına bulunan, değişmeyen öz varlık” demektir. Cevher, “Boşlukta
bizzat yer tutan ve mekân tutan hacimli şey, arazların her cinsinden birer tanesini alan şey”228
şeklinde de tanımlanmaktadır. Bir başka tanıma göre “dış dünyada var olan cisimlerin en açık
biçimde kendilerine ait oldukları şey”229, “fiilen ve zihnen bölünmeyi kabul etmeyen
şeydir”.230
Cevher “asıl, kök, temel” anlamlarına da gelmektedir. “Falanın şerefli bir cevheri yani
aslı, soyu vardır denir. Bu kumaş cevherdir yani aslı iyidir.” denilir.231
Cevhere ‘ayn (çoğulu: a‘yân) da denilir. “İlk defa Abdullah b. Mukaffâ'nın Aristo'daki
“ousia” (cevher) kavramını Arapça'ya ‘ayn kelimesiyle çevirmesi üzerine İslâm düşünce
literatürüne girmiştir.”232
Cevherler kendi başlarına var olabiliyorlarsa, Allah da böyle olduğuna göre ona cevher
denilip denilmeyeceği hususu tartışılmıştır. Fârâbî, Allah'a cevher denilebileceğini söylerken
İbn Sînâ bunu kabul etmemektedir. Gazzâlî bu tarz bir tartışmaya girmek istemediğini en
başta belirterek bunun bir dil meselesi olduğunu, Arap diline göre bu nitelikte bir varlığa
cevher demenin mümkün oluşu tespit edildikten sonra o vakit konunun şer‘î olarak ele
alınabileceğini ifade etmiştir.233

225
226
227
228
229

230
231
232
233

Alper, “Yokluk Nedir? Seyfeddin el-Âmidî'de Ma‘dûm Kavramı Üzerine Bir İnceleme”, s. 37.
Yavuz, Yusuf Şevki, “Araz”, DİA, İstanbul, 1991, III/338.
Karlığa, Bekir, “Cisim”, DİA, İstanbul, 1993, VIII/30.
Topaloğlu, İslâm Kelâmcılarına ve Filozoflarına Göre Allah'ın Varlığı, s. 88.
Uyanık, “İslam Felsefesinin Teşekkül Dönemi “Varlık” Anlayışında Birinci ve İkinci Cevher Kavramı”, Gazi
Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/I, s. 137.
Nesefî, Ebu'l-Mu‘în, Tabsiratu'l-Edille, Tah.: Hüseyin Atay, Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1993, I/65.
Nesefî, Tabsiratu'l-Edille, I/19.
Karlığa, “Cisim”, s. 28.
Kutluer, İlhan, “Cevher”, DİA, İstanbul, 1993, VII/452.

135

Cevher, “hiçbir şeye dayanmayan, bütün arazların kendisine yüklendiği temel
kategoridir. Birbirine zıt arazları kabul etmesine rağmen değişmeden bir ve aynı kalır.”234
“Cevher arazın varlık şartı olup kendisi o araz yüzünden var değildir.”235 Cevher, “varlığı bir
başkasına muhtaç değildir. Kapsayıcıdır, bunun için cinslerin cinsidir. Keyfiyetleri değişse de
her zaman mevzu/özne aynı kalır. Bir başka şey içinde olmaz ve bir başka şey içinde
söylenemez olandır.”236
Cürcânî, cevheri maddeden mücerret olan ve olmayan olarak ikiye ayırırken Gazzâlî,
cisim, madde, suret, nefis ve akıl şeklinde cevherin türlerini beşe ayırmaktadır237 ki bu taksim
İslâm felsefe geleneğindeki ortak şemayı da oluşturmaktadır.238
Cevherin kısım ve parçalara ayrılması mümkün olmayanına cüz-i lâ yetecezzâ, cevheri ferd veya cüz-i ferd denilmiştir. Kısım ve parçalara ayrılabilen cevherlere ise cisim denilir.
Cevherler, basît ve mürekkeb olmak üzere ikiye ayrılır. Akıl ve nefisler basît, cisim ise
mürekkeb cevherdir.
“Kelâmcılara göre bölümlemeyi kabul edene cisim, kabul etmeyene de cevher-i ferd
adı verilir.”239 “İslâm dünyasında bölünmez cevher anlayışına dayalı atomculuk fikrini ilk
defa ortaya atan Mu‘tezile kelâmcısı Ebu'l-Hüzeyl el-Allâf'tır.”240 Mu‘tezile'nin atomcu
geleneğini Eş‘ariyye ve Mâtürîdiyye kelâmcıları takip etmişlerdir. Bâkillânî ve Cüveynî,
Sünnî cevher anlayışının sistemleştirilmesinde öncü olmuşlardır.241
Mu‘tezile'den İbrahim en-Nazzâm hariç, Müslümanların büyük çoğunluğu
parçalanmayan bir cüz olan cevheri ispat etmektedirler. Fakat Nazzâm parçanın sonsuza dek
bölünebileceğine inanır.242 Ona göre her bütünün sonsuza kadar bölünebilen parçalardan
oluşması olanaklıdır.243
Yunan filozofları arasında Parmenides ve Zenon hareketi inkâr etmişlerdir. Onlara
göre algılar aldatıcı olup gerçek bilgiye eriştirmez; fenomenler dünyası bir hayaldir. Gerçek
dünya aklın dünyasıdır. Bunun bilgisi de mantıkla kazanılır; bu dünyada çokluk, hareket ve
değişme yoktur. Bu dünya sabit ve hareketsiz bir gerçektir.
Nazzâm Yunan filozoflarının bu çözümlemelerini kabul etmez. Buradaki teorik
zorluğu aşmak için tafra teorisini ortaya atmıştır. Tafra ile kasdedilen şudur: Hareket eden
şey bir noktadan diğerine sıçrayarak gider ve bu sırada iki nokta arasında yer alan diğer
noktaları da aşar. Başka bir ifadeyle bir cismin bir mekanda bulunması, sonra tafra yoluyla
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ikinci mekana uğramadan üçüncü mekana geçmesi mümkündür. Fakat kelâmcıların çoğu
Nazzâm'ın bu görüşünü kabul etmemişlerdir. Onlara göre bu imkânsızdır.244

2. Araz
Araz, “sonradan ve tesadüfen ortaya çıkan, ansızın baş gösteren, varlığı devamlı ve
zorunlu olmayan”, “kendi başına boşlukta yer tutamayan, mevcûdiyeti ancak cevhere veya
cisme bağlı olan mümkün”245, “bir mevzuda (konuda) var olan”246, “devamlı olmayan,
başkasına bağlı olarak yer tutabilen şey”247 demektir.
“Cevherin aksine hiçbir arazın varlığı kendi tabiatının gereği değildir. Bu sebeple araz
oluş ve bozulma (kevn ü fesâd) kanununa tabi değildir.”248 Arazların varlığı cevherlere
bağlıdır. Bir araz mutlaka ya bir cevherde ya da cevhere bağlı başka bir arazda mevcûd
olabilir.
İslâm filozofları arazı, “bir konuda bulunan durum” olarak tarif ederken, Kindî,
“cevherin zıddı olup bizzat var olmayan, ancak herhangi bir konuya (mevzû) dayanan ve
onunla birlikte var olabilen, onun yok olmasıyla ortadan kalkan şey” olarak tanımlar.249
Ehl-i Sünnet'e göre arazlar hâdistir ve kendi başlarına kâim olamazlar. Cisimler
arazlardan hâli olamazlar.250 Gazzâlî'ye göre araz tek başına değil ancak bir cevherle birlikte
anlaşılabilir. Arazın cevhere ait olmak dışında bir özü yoktur. Hiçbir şekilde cevherden ayrı
düşünülemez.251
Râzî, kelâmcıların arazın arazla kâim olmasının imkânsız olduğu görüşü üzerinde
ittifak halinde olduklarını ifade etmektedir. Eş‘arîlerin ittifakla kabul ettiği görüşe göre de
arazların bekâsı imkânsızdır.252
Mâtürîdî'ye göre âlem arazlardan ayrı kalamaz ve cisimler de arazlar olmadan ne
varlık kazanabilir ne de varlıklarını sürdürebilirler.253 Mu‘tezile'den Esamm, Dehriyye'den
birçok grup ve Sümeniyye arazların varlığını inkâr etmişlerdir.254
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Cevher ve araz yoluyla âlemin sonradan yaratıldığını, bunun da bir yaratıcısı olduğunu
söyleyen ilk kişi Ca‘d b. Dirhem'dir. Bu hudûs delilini Ebu'l-Huzeyl el-Allâf geliştirmiş, Ehl-i
Sünnet tarafında bu delili ilk kullanan kişi de İbn Küllâb el-Basrî olmuştur.255
Cisimler arazlardan soyutlanamazlar. Nitekim el-Eş‘arî'ye göre cisimler renk, oluş, tat
ve koku, sıcaklık, soğukluk, yaşlık, kuruluk gibi arazlardan soyutlanamazlar. Bu görüşün
aksine Mu‘tezile'den el-Ka‘bî ve taraftarlarına göre cisimler renk hariç bütün arazlardan
soyutlanabilirler.256
Arazlar sonradan yaratılmış olup sürekli değişmektedirler.257 Böylece sürekli
yenilenmiş olmaktadırlar. Ve onların sürekli olarak var olup yok olmaları Allah'ın irade ve
yaratması sayesinde olmaktadır.258
Arazların kendi başlarına bir mevcûdiyetleri olmayıp gelip geçicidirler, var iken yok
olurlar, yok iken var olurlar. Cisimler arazlardan ayrı olarak düşünülemez.259
Mu‘tezile'den Nazzâm'a göre kelâmcıların çoğunun araz olarak kabul ettikleri renk, tat
ve kokular latîf cisimlerdir, dolayısıyla araz değillerdir.260 Ona göre hareketlerden başka araz
yoktur. Ebu'l-Hüzeyl el-Allâf'a göre arazların bir kısmı bâkîdir bir kısmı bâkî değildir.261
Kelâmcılar, metafizik gayelerine ulaşmak için fizik sistemlerinde arazların
mevcudiyetini ispat etmeye çok önem vermişlerdir. Kelâmcıların çoğuna göre âlem, boşlukta
yer tutan cisimlerle bunların arazlarından ibarettir.”262
Arazların bekâsı [devamlılığı] konusunda kelâmcılar farklı görüşlere sahiptir.
Mutezile'nin çoğunluğuna göre zaman, ses ve hareket dışındaki arazlar devamlıdır. Ehl-i
Sünnet'e göre arazlar bâkî olmayıp gelip geçicidir.263 Kerrâmiyye arazların bekâsını mümkün
görürken Nazzâm hareketten başka araz olmadığını söylemekte, Ebu'l-Huzeyl el-Allâf da
arazların bir kısmının bâkî bir kısmının bâkî olmadığını kabul etmektedir.264 Ehl-i Sünnet
kelâmcılarının arazların devamlılığını kabul etmemelerindeki en büyük sebep bunu kabul
etmenin Allah'ın kudretini sınırlandırma manâsına geldiğini düşünmeleridir. Bu sebepledir ki
“Ehl-i Sünnet'e göre arazların bâkî olmadığını kabul etmek önemli bir esastır.”265 Allah
kudretiyle tüm arazlara son verebilir.
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Râzî'ye göre “kelâmda araz ve cevher üzerinde durulması, Allah'ın hem cevher
olmadığı hem arazla ittisaf etmeyeceği; Allah'ın cisim ve cevher olmadığı gibi ancak cisim ve
cevherde bulunabilecek bir nitelik olan arazla da ittisaf etmeyeceğini anlatmak ve ispat etmek
içindir.”266
“Kelâmcılar nesnelerin madde ve sûretten değil cevher ve arazdan meydana geldiğini
düşünmüşlerdir. Nesneleri ayrıştıran şey, müstakil bir varlık olmalarını temin eden cevherler
değil, müstakil varlıkların sürekliliğini temin eden arazlardır.
Bir nesneyi kavramak demek, onun arazlardan ibaret olan özelliklerini kavramak
demektir. Çünkü cevherler aynı özelliklere sahip olduğundan nesnenin kendisine mahsus
özellikleri arazlarla ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda bir şeyin tanımı, onun bütün fertlerinde
bulunan ve ayrıştırıcı arazlarını tespit etmek demektir.”267

G. VARLIK VE OLUŞ: FÂİL VE İLLET
Bir varlığın varlık alanına gelebilmesi için onun yokluğunu varlığına tercih edecek bir
fâil veya illet gereklidir. “Kelâmcılara göre fâil, irade ve bilgi sahibi varlığa verilen isimdir.
Bu sebeple sadece canlı varlıklara atfedilebilir. Onlara göre, filozofların fâil terimini Allah
için kullanmaları yanlıştır. Zira filozoflar, Tanrı'nın zorunlu olarak yarattığını ve iradesinin
bulunmadığını varsaymaktadırlar. Onlara göre güneş nasıl ışınlarını yayılmasına, ateş
ısıtıcılığına engel olamıyorsa, Allah da kendisinden âlemin çıkmasına engel olamaz.”268
Fâil illet kendi dışındaki bir şeyin varlığı kendi varlığına dayanan fakat kendi
varlığının o şeyden meydana gelmediği illet manâsında kullanılmaktadır.269 Masa ve
marangoz örneği verilecek olursa masanın varlığı marangozun varlığına bağlıdır fakat
marangoz masanın varlığına bağlı değildir. Masa marangoz olmadan var olamaz ama
marangoz masa olmadan varlığını devam ettirebilir. İşte fâil illet budur.
Fâil'in en büyük niteliğinin irâdî hareketi olması sebebiyle, Allah'ın fâilliğinin irâde
sıfatının algılanışıyla doğrudan ilişkisi vardır. Çünkü mümkünlerin var olabilmesi için
varlığının tercih edilmesi, belli bir zamanda varlığa çıkışının da tahsis edilmesi gerekir. “Bu
tercih ve tahsis de ancak bu tahsis ânını bilen ve o ânda harekette bulunmayı dileyen irâde
sahibi bir ilâhın varlığıyla açıklanabilir.”270
Varlık illetsiz olmamaktadır. Fakat zorunlu varlık için durum böyle değildir. Zorunlu
varlık [vâcibu'l-vücûd] illetsizdir. Eğer illetli olursa, varlığını bu illetten almış olur. Varlığını
herhangi bir şeyden alan varlık, zâtı açısından zorunlu varlık olmaz.271
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İllet ise bir şeyin varlığında muhtaç olduğu şeydir. Muhtaç olan şeye de ma‘lûl
denilmektedir.272 Bir diğer tanıma göre illet bir özün meydana gelmesi bilfiil kendisinin
varlığına bağlı olan şeydir.273
Kelâmcılar, Allah'a illet denmesinin âlemin de ma‘lûl olarak adlandırılmasını
gerektireceğini, bunun da âlemin ezelîliğine işaret edeceğini söylerler. Eş‘arîler'e göre birden
çok eserin tek ve basit bir müessire dayanması mümkündür. Çünkü onlara göre
sayılamayacak kadar çok mümkünlerin tamamı Allah'a dayanmaktadır.274

H. ZAMAN AÇISINDAN VARLIK: KIDEM VE HUDÛS
Kıdem “varlığının üzerinden uzun zaman geçmek, zaman içinde başkasına nispetle
daha önce olan, başlangıçsız olan” gibi manâlara gelmektedir. Kelâm ilminde kıdem zatı
yönüyle varlığının başlangıcı düşünülemeyen, sürekli var olan, yok olması olanaksız olan
anlamında sadece Allah hakkında kullanılan kavramlardandır.275
Vücûb, imkân, imtinâ, kıdem ve hudûs kavramları ve bu kavramlardan türeyen vâcib,
mümkün ve mümtenînin tasavvurlarının zorunlu olduğu ifade edilmiştir. Çünkü bu kavramları
tarif etmek isteyen kişinin bu üçünden her birini ya diğerlerinden biriyle tarif etmek ya da
olumsuzlamasıyla tarif etmek zorundadır. Örneğin zorunlu tarif edilirken ‘yokluğu imkânsız
olandır’ veya ‘yokluğu mümkün olmayandır’ diye tarif edilmek zorundadır ki yukarıda
zikrettiğimiz kavramlar olmadan tarifinin yapılamayacağı açıkça görülmektedir.276
“Kıdem, mevsûfunun gereği olan bir sıfattır ve mevsûfunun ondan ayrılması tasavvur
edilemez” Allah kadîmdir dolayısıyla kıdem sıfatının ondan ayrılması aklen düşünülemez.277
Kelâmcılara göre mevcûdun bir başlangıcı yoksa ona kadîm; başlangıcı varsa hâdis
denir. Hâdis olan eğer yer kaplıyorsa cevher, bizzat yer kaplayana yerleşiyorsa araz ya da
ne yer kaplıyor ne de yer kaplayana yerleşmiyorsa bu şeyin varlığı sâbit değildir.279
278

“Allah'ın yokluğunun düşünülemeyişi, varlığından önce bir yokluğun
bulunmayışındandır. Varlığı kendinden olan ve varlığına bir başlangıç gösterilemeyen
Varlık'ın, yok olması da düşünülemez. Bu sebeple O, ezelî ve ebedîdir.”280 Âmidî'ye göre
kadîm “varlığının illeti olmayan”dır.281
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Ehl-i Sünnet'in ana esaslarından biri de Allah'ın kadîm olduğu ve ezelden beri mevcûd
olduğu görüşüdür.282 Kur’an'da bu kelime, “üzerinden uzun zaman geçmiş eski inançlar ve
nesneler” (Yûsuf, 12/95; Yâsîn, 36/39) anlamında kullanılmıştır. Bu yüzden İbn Hazm,
“kadîm” lafzının Allah hakkında kullanılmasının doğru olmadığını söylemiştir. Ona göre,
Kur’an'daki “el-Evvel” ismi Allah'ın bu niteliğini karşılamaktadır. Zira bu isim Allah'ın
zaman üstü olduğunu gösteren en güçlü tanımlamadır.283
Gazzâlî, âlemin yaratıcısının kadîm olup sonsuza kadar var olacağını, kadîm olan
varlığın yokluğunu düşünmenin imkânsız olduğunu ifade etmektedir.284 Ona göre Kadîm olan
Vâcip zat cevher, cisim, araz değildir. Üst, alt, arka, ön, sağ-sol gibi cihetlerle
cihetlenemez.285 Varlıkların dönüp dolaşacağı son durak kadîm varlıktır. İbn Haldûn'a göre
“felsefe bir varlık ilmidir ve varlıkta her şey tabiî sebeplere, tabîi sebepler de en sonunda bir
ilk sebebe dayanmak zorundadır ve bu son sebep de Allah'tır.”286
Filozoflara göre kadîm –ki bu, onlara göre âlemdir- fâile yani Allah'a dayanmaktadır.
Çünkü onlara göre Allah ihtiyarıyla fâil değil zâtıyla zorunlu kılandır. Kelâmcılar ise Allah'ın
mûcib bi'z-zât değil muhtâr olduğunu savunmaktadırlar. Bu noktada filozoflarla kelâmcılar
arasındaki tartışma âlemi var eden fâilin mûcib mi yoksa muhtâr mı olduğu yönündedir.287
Kindî hariç ilk filozoflar Aristo'nun tesiri altında âlemin kadîm olduğunu iddia
etmişler; buna mukabil ilk dönem kelâmcıları bu görüşlere âlemin hudûsu delili ile karşılık
vermişlerdir.288
Cisimlerin hudûsu hususunda Râzî dört farklı görüş aktarmaktadır. Müslüman,
Yahudi, Hıristiyan ve Mecûsilerin cumhuruna göre cisimlerin hem zâtları hem de sıfatları
yaratılmıştır. Aristoteles ve takipçisi öğrencileri, Fârâbî ve İbn Sînâ'ya göre cisimlerin zat ve
sıfatları kadîmdir. Aristoteles öncesi filozoflardan Thales, Anaxagoras, Phtagoras ve
Sokrates'e göre cisimlerin zâtları kadîm, sıfatları yaratılmıştır.289 Cisimlerin zâtları hâdis,
sıfatları kadîmdir diyen dördüncü görüşü zikreden Râzî bunu hiçbir akıllı kimsenin iddia
edemeyeceğini de kendi görüşü olarak ifade etmiştir.290
Allah'ın zâtının kadîm olarak nitelenmesinde kelâm ekolleri arasında icmâ olup291
herhangi bir görüş ayrılığı olmamakla birlikte sıfatlarının kadîmliği hususu tartışmalıdır.
Eş‘arîlere göre Allah'ın sıfatları da kıdemle nitelenirken Mu‘tezile bunu inkâr etmiş, Allah
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dışındakilerin kadîmlikle nitelenmesini kabul etmemişlerdir. Onlara göre “birden çok kadîm
olduğunu söylemek icmâ ile küfürdür.”292
Kelâmcıların görüş birliğiyle Allah'ın zâtı ve sıfatları dışında kalanlar kadîmlikle
vasıflanamazlar. Çünkü Allah dışında olan her şey yaratılmıştır ve dolayısıyla da hâdistir.
Bunun yanında filozoflar Allah dışındakilerin de kadîm olduğunu söylemekte bir beis
görmemişler, âlemin kadîm olduğunu söylemişlerdir.293
Hudûs, “sonradan meydana gelmek” mânâsında olup “kıdem”in zıddıdır. Kelâmda
Allah'ın varlığını ispatlamak için başvurulan kavramlardan biridir. Sünnî kelâmcılardan hudûs
delilini sistemli bir şekilde inceleyen kişi Mâtürîdî'dir. Mâtürîdî, haber, duyu ve istidlal
yoluyla hudûsun ispatlanabileceğini belirtmiştir.294
Hâdis, varlığı bir illete bağlı olan, varlığının başlangıcı olan demektir.295 Hâdis varlık,
yoklukla öncelenen, yani yokluğu varlığından önce olandır ve varlığının bir başlangıcı
vardır.296
Hudûs varlığın sıfatıdır, varlığın yoklukla öncelenmesinden ibarettir ve bu sebeple
hudûs varlıktan sonra gelmektedir.297 Ehl-i Sünnet'e göre her hâdisin bir muhdisi vardır298 ve
muhdis olan Allah eşyayı yoktan yaratmıştır.299
Kelâmcılar hudûsu sonradan yaratılmış olma, yok iken sonradan var olma, bir şeyin
varlığının başlangıcının olması, varlıktan önce bir yokluğun bulunması manâsında
kullanmaktadırlar.300
Gazzâlî, hudûs konusunda kelâm kitaplarında bir hayli fazla tartışmaların
bulunduğunu, kendisine göre buna hiç lüzum olmadığını, aklı yerinde olan bir insanın bizzat
yaşadığı üzüntü, sevinç, ağrı, sızı gibi hallerinin sonradan meydana geldiğinde hiçbir şekilde
şüphe edemeyeceğini, bunun da özellikle cisim ve arazların hudûsu konusunda en büyük delil
olduğunu ifade ederek hudûs delilinin varlığını ispat etmektedir.301
Kelâmcılar hudûs meselesini ihtiyâr meselesi üzerine kurmuşlardır. Oysa ki gerçekte
durum bunun tam tersidir. Çünkü onlar önce âlemin hâdis olduğunu delillendirmişler sonra da
âlemin hâdisliği üzerinden onu var edenin muhtâr olması lazım geldiğini ifade etmişlerdir.302
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İbn Sînâ'nın hudûs anlayışının kendine özgüdür. Buna göre muhdes, zamanın bir
diliminde yokluktan varlığa çıkan303 demek olmayıp varlığını başkasından alan304 şey
demektir.305 Kelâmcılar soruna zaman yönünden yaklaşırken filozoflar zât yönünden
yaklaşmışlardır.306
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UYGULAMALAR
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Uygulama Soruları
1-Varlık konusunun kelâm ilmindeki yerini ve önemini açıklayınız?
2-Varlık kategorilerinden maksat nedir?
3-Delâlet bakımından varlık nedir?
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Bu bölümde Ne Öğrendik Özeti
Antikçağ Yunan felsefesi döneminden itibaren filozofların üzerinde sürekli kafa
yorduğu bir alan olan ‘ilk felsefe’, varlık olmak bakımından varlığı inceleyen fizik ötesi
[meta-fizik] bir felsefedir. Sistemli bir şekilde varlığı ilk defa Parmenides ele almış,
Aristoteles sistemli olarak ilk kez bu ilmi ilkelerini oluşturmaya çalışmıştır. İslâm
düşüncesinin ilk dönemlerinde bizzat varlık hakkında yapılan herhangi bir tartışmaya
rastlanılmamaktadır.
Bu bölümde Mu‘tezilî kelâmcıların cevher ve araz konusu etrafındaki görüşlerinin bu
alandaki ilk tartışmalardan sayıldığını göreceğiz. Ayrıca bu tartışmalar bizzat varlık konusu
ekseninde yapılmayıp daha çok âlemin sonradan yaratılmışlığı ve âlemin yaratıcısının da
kadîm ve kudret sahibi olduğunu ispat etme gayretleriyle yapılmıştır. Sistemli olarak varlığı
ele alış İslâm filozofları eliyle gerçekleşmiştir. Fârâbî ve İbn Sînâ, Aristoteles'in varlık
anlayışını esas alarak ‘vücûd’ kavramını felsefi sistemlerinin merkezine konuşlandırmışlardır.
Kelâmın mütekaddimûn döneminde genel olarak felsefî varlık anlayışına eleştiriler yapılarak
daha çok Allah'ın ezelî sıfatlarını ve yaratma kudretini savunma adına bu konular etrafında
konuşulmuştur. Sistemli bir şekilde kelâmda varlık konusu müteahhirûn döneminde ele
alınmış, varlık konusu kapsamlı bir şekilde ele alınmış, bu meyanda eserler ve şerhler
yazılmıştır. Hatta eserlerde nübüvvet ve âhiret bahisleri yer almasa o eserin bir kelâm kitabı
değil de bir felsefe kitabı olduğu ayırt edilemeyecek bir duruma gelinmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Varlık kavramının zıddı nedir?
2) Vacip kavramının zıddı nedir?
3) Ne vacip ne mümteni olan şeye ne denir?
4) Sünni Kelam anlayışına göre bilgi kaynakları nelerdir?
5) Doğruluğunda asla şüphe bulunmayan nakillere ne denir?
6) Arazlara dört örnek veriniz.
7) Mahiyet ile hakikat arasındaki fark nedir?
8) Îsâgûcî isimli eser kimin eseridir ve konusu nedir?
9) Cevher-i ferd ne demektir?
10) Tafra teorisi kim tarafından ileri sürülmüştür? 21. yüzyıldaki karşılığı nedir?

CEVAPLAR
1) Adem
2) Mümteni
3) Caiz ya da mümkün
4) Akıl, beş duyu ve sadık haber
5) Mütevatir
6) Renk, koku, tat, sıcaklık.
7) Mahiyet zihnidir, hakikat hariçteki gerçekliktir.
8) Porphyrius
9) Maddenin parçalanamayan en küçük parçası
10) Nazzam, kuantum sıçraması
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Üçüncü Ünite: OKUMA PARÇASI
3.hafta:
SÜNNİ KELAMCILARA GÖRE VARLIK KATEGORİLERİ
Yrd. Doç. Dr. Muhammet YAZICI
ÖZET
Bu makaleyi ele alışımızdaki temel amaç, kelâm tarihinde Sünni Kelâmcıların varlığa
nasıl baktığını ve ne anlam yüklediğini araştırmaktır. Bunu yapmak için, onların varlığı nasıl
tanımladığından ziyade nasıl kategorize ettiğinden bahsetmeyi tercih ettik. Böylece
okuyucunun önüne, şahsi yorumlardan uzak ham veri koyarak, Sünnî Kelâmcıların varlığa
bakış açılarının yorumunu yine okuyucunun kendisine bırakmayı tercih ettik. Bu hususta
önce, İslâm düşüncesi dışında kalan varlık anlayışlarını ve İslâm düşünce sisteminde yapılan
varlık tariflerini kısaca ortaya koyduktan sonra, diğer kelâmcılardan kısmen farklı düşünen
Gazzâlî ve Abdülkâhir el-Bağdâdî’nin varlık düşüncesini ortaya koymaya çalıştık. Sonunda
makalenin en önemli kısmını oluşturan Sünnî Kelâmcıların varlık sınıflamasını ele aldık. Bu
husustaki nihai hedefimiz, geçmişe ait bilgi birikiminin, gelecekteki araştırmalara ışık
tutmasıdır.
Anahtar kelimeler: kelâm, Sünni kelâmcılar, varlık.

ABSTRACT
The Classification of Existence According to Sunni Theologians
This article mainly aims to explain how Sunni theologians conceive the idea of
“entity” and what kind of meanings they have attributed to this concept throughout
theological history. To this end, the discussion focuses on how they categorize entity rather
than how they define it. This approach allows readers to develop a basis of objective
understanding before formulating their own opinions regarding the Sunni theological
concept of entity. The first part of the paper reviews the precarious position of entity as an
idea in Islamic thought. This section presents a brief overview of some common definitions
of the term. The article’s second section analyzes the unique suppositions of el-Gazzâlî and
Abdulkâhir el-Bağdâdî, whose views on this topic differ significantly from those of other
theologians. Finally, the most important part of this article is a classification of entity made
by Sunni theologians. The greater goal of this investigation is to ensure that past knowledge
and information will pave the way for future studies.
Key Words: Theology, Sunni theologians, entity.
Giriş:
Mantık biliminde, “düşünüp güzel söyleyen, anlamlı, fasih ve beliğ söz söyleme
kabiliyetine sahip olan canlı “hayvan-ı nâtık” şeklinde tanımlanan insan, var edildiği andan
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itibaren, kendisinde var edilen bu “düşünme” özelliği çevresindeki doğal nesneleri ve olup
biten olguları anlamaya ve onları anlamlandırmaya çalışmıştır. Bu anlamlandırma sürecinde,
doğal ve gündelik yaşamında her an karşılaştığı çeşitli biçim ve formlardaki “varlık”,
insanlığın felsefi birikimini oluşturan düşünce tarihinde zamanla bir “kavram” ve “problem”
haline dönüşmüş, her devirde kendine özgü tartışmaların meydana gelmesine sebep
olmuştur. Zira tarihin ilk Çağlarından beri insanoğlunun zihnini yoran, “Varlık, var mıdır?
Varlığın aslı nedir? Evren nereden ve nasıl var olmuştur?” gibi dış dünyaya ait çeşitli
soruların cevabı, her çağın kendine özgü “aklediş ve düşünüş biçimi” ile temellendirilmeye
çalışılmıştır.
Şu hâlde, varlığın, “var olup olmadığı” problemi, ta ilk çağlardan bugüne, varlıkbilimi
(ontoloji) ile uğraşanlar tarafından ele alınan temel problemdir. Aslında ontoloji terimi ilk
kez 17. yüzyılda kullanılmakla birlikte, felsefi bir yaklaşım olarak ilk defa ele alınması eski
Yunan’a, özellikle Aristoteles’e (m.ö. 384-322) kadar gider. Aristoteles, sonradan
metaphysike (metafizik) adıyla derlenmiş olan eserin metninde işlediği ve kendisine “ilk
felsefe ” adını verdiği disiplin için, “varlığı varlık olması bakımından ele almak” deyimini
kullanmıştır.307 Çünkü O’nun “ilk felsefe”den kastettiği şey, a) Varlık olma bakımından
varlığın bilimi, b) Bilimlerin ilk ilkelerinin bilimi, c) Tanrısal şeylerin bilimini içine alan
felsefi araştırmaydı.308 Öte yandan tabiat (doğa) filozofları da, varlığın arkhesinin309 ne
olduğu sorusuyla ilgilenmişlerdir. Örneğin Thales (m.ö. 624-546), varlık arkhesinin su
olduğunu söyleyerek ontolojiyle ilgilenen ilk filozof olmuştur. Bunun yanında Platon’un
(m.ö. 427-347) “idea öğretisi” ya da Sokrates (m.ö. 470-399) öncesi diğer filozofların arkhe
arayışları ontoloji alanında ilk bilgisel çabalar sayılabilir.
Varlığın ilk nedenlerini araştıranların başında hiç şüphesiz ki Aristoteles gelmektedir.
Her ne kadar, Thales’den itibaren, “âlemin ilk maddesi nedir?” sorusu ekseninde tartışmalar
yapılmışsa da Aristo, metafiziğin ilkelerini belirleyerek evreni bir bütün halinde kavramaya
çalışmış ve bu çabasından da felsefenin bir disiplini olan metafizik-ontoloji doğmuştur.310
Çünkü varlıkla ilgili araştırmaların Aristoteles ile birlikte atomculuk arayışına dönüştüğüne
ve tümel-tikel ilişkileri çerçevesinde yoğunluk kazandığına şahit olmaktayız.311
Burada şu hususu da vurgulamak gerekir ki, Hıristiyanlığın egemen olduğu Orta
Çağ’da Aquino’lu Thomas (ö. 1274), Katolik dogmalarına esaslı bir temel bulabilme ve

Jacques Chevalier, “Metafizik”, çev. Murtaza Korlaelçi, Felsefe Dünyası, XXXIX, (2004/1), 189; Esma
Sevinç Kontul- Özgür Yücelik, “Ontoloji Nedir”, http : // www . geocities . com/temelfelsefe/ontoloji_nedir.html
(Erişim tarihi: 02. 04. 2007).
308
Ahmet Arslan, Felsefe (İstanbul: İnkılâp Yayınları, 2004), 83.
309
Arkhe,Yunanca'da "başlangıç," "ilk" anlamlarına gelmekte olup, Batı felsefesinin ve Sokrates öncesi
Eski Yunan Felsefesinin en önemli kavramlarından birini teşkil etmektedir. Sözcük, felsefenin ana disiplini
sayılan metafiziğin gelişmesinde önemli rolü olmuştur. Felsefe geleneği içinde, "fizikçiler" de denen, Batı
Anadolu kıyılarındaki kentlerde yaşamış Sokrates öncesi filozofların kullanımlarıyla, "ilke", "temel", "ana
madde"
anlamlarını
kazanmıştır.
Daha
geniş
bilgi
için:
http://66.102.9.104/search?q=cache:661itmzOXTIJ:tr.wikipedia.org/wiki/Arkhe+arkhe&hl=tr&ct=clnk&cd=1.
adresine müracaat edilebilir. (Erişim terihi : 07.04.2008)
310
http://mkara44.sitemynet.com/varlikfelsefesi.htm (Erişim tarihi: 02. 04. 2007).
311
Mevlüt Uyanık, “İslâm Felsefesinin Teşekkül Dönemi Varlık Anlayışında Birinci Ve İkinci Cevherler
Kavramı”, Çorum İlâhiyat Fakültesi Dergisi, I / 1 (2002 / 1), 132.
307
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Tanrı’nın varlığını ispat etme amacıyla Aristotelesçi felsefeden yararlanmıştır. O, bu hususta
savunmuş olduğu kozmolojik delilin312 doğruluğunu temellendirmek için ontolojiden
istifade etmiş313 ve Aristoteles’in çalışmasını “Tanrı’nın yarattığı varlıkların bilgisi
olarak” tanımlamıştır. Böylece Aristo tarafından kullanılan metafizik terimi hem Orta
Çağ’da ve hem de Yeni Çağ’da ontolojinin ele aldığı alana ilişkin hususlarda kullanılmaya
başlanmıştır.314
Varlık, öteden beri gizemini sürdüren ve düşünürlerce üzerinde anlaşma sağlanamayan
bir problem alanıdır. Çünkü o, bazen yalnızca elle tutulup gözle görülen fiziksel alana
indirgenmiş, bazen sadece metafiziksel bir düzlemde araştırmaya tabi tutulmuş, bazen de
hem fiziksel hem de metafiziksel boyutuyla ele alınıp tanımlanmaya çalışılmıştır. Bunun
sonucu olarak varlık, deneyle kanıtlanmış şeylere, evrene, insana, metafiziğe bakış
açılarına, hatta düşünce yapılarına göre farklı yorumlanmıştır. Böylece, kimileri onu sadece
“görünen”, “dokunulan”, “duyularla algılanan” somut şey olarak ifade ederken, kimileri
de varlığın “metafizik boyutu”nu daha öne çıkararak “somut” un önemli olmadığını
düşünmüşlerdir.315
Şu halde tüm bunları daha sistematik bir şekle sokarsak, tarih boyunca ontolojik
düzlemde iki çeşit varlık probleminin göze çarptığını söylememiz mümkündür: 1“Varlık”ın gerçekliğinin olup olmadığı problemi, 2- “Varlık”ın ne olduğu problemi.
1- “Varlığın Gerçekliğinin Olup Olmadığı Problemi:
Varlığın var olup olmadığı hususunda en temel manada iki eğilim göze çarpmaktadır.
Bunlardan birincisi “varlığın var olduğunu” söyleyen eğilim, diğeri ise “çeşitli nedenlerden
dolayı, dış dünyada gördüğümüz varlıkların gerçek bir varlığının mevcut olmadığını”
söyleyen akımdır. Düşünce tarihinde birinci görüşe Realizm, ikinci görüşe ise Nihilizm
denir.
2-Varlık Varsa Onun Ne Olduğu Problemi:
Tarih boyunca varlık felsefesinde “varlığın var olup olmadığı” sorunu yanında ikinci
önemli bir sorun da “varlığın ne olduğu” sorunudur. Bu konuda ki görüşler bir kaç gruba
ayrılır:
A- Varlığı Oluş Olarak Kabul Edenler
B- Varlığın Maddi Cinsten Olduğunu Kabul Edenler
C- Varlığı Zihinsel Olarak Tanımlayanlar: İdealizm Taraftarları
D- Varlığı Hem Zihinsel Hem de Tinsel (Rûhî) Olarak Tanımlayanlar: Düalistler.
E- Fenomeni Varlık Olarak Kabul Edenler: Fenomenizm

Bu delil, klasik dini düşüncede “hudûs”, “imkân”, “hareket” ve “değişim” kavramlarıyla ifade edilmektedir.
bkz., Adnan Aslan, Tanrı’nın Varlığına Dair Argümanlar (İstanbul: İsam Yayınları, 2006), 51; Bekir Topaloğlu,
İslam Kelamcıları ve Filozoflarına Göre Allah’ın Varlığı (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1983),
165-167.
313
Topaloğlu, Allah’ın Varlığı, 166; Aquino’lu Thomas’ın kozmolojik delili ispat etmek için ontolojiden
nasıl yararlandığına dair ayrıca bkz., Aslan, Tanrı’nın Varlığına Dair Argümanlar, 57-60.
314
http://www.geocities.com/temelfelsefe/ontoloji_nedir.html.
315
Konu ile ilgili geniş bilgi için bkz. Chevalier, “Metafizik”, 187-194; Osman Elmalı, “K. Jasper’da
Varlığın Üç Boyutu: Dasein, Existence, Transcendent”, Tabula-Rasa, V / 14, (2005), 45.
312
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Bizim bu araştırmamızda ele almak istediğimiz asıl problem, “Sünni Kelâmcıların
Varlıkları Kategorize Etme Biçimi” iken, bundan evvel, ön bilgi mahiyetinde “varlık ve
varlığın menşei” hakkında kısaca bu özet bilgiyi sunmuş bulunmaktayız. Sunduğumuz bu ön
bilginin amacı, “felsefenin (özellikle Yunan Felsefesi’nin),316 ontolojik düşünme biçimi ile
Sünni Kelâmcıların ontolojik düşünce biçimi arasında ki mukayese”yi okuyucuya sunmak
idi.317 Öyleyse şimdi asıl konumuza geçebiliriz.
1. VARLIĞIN TANIMI:
Geçmişten günümüze kadar gerek İslâm Filozoflarının ve gerekse
Kelâmcıların, içine düştükleri zorluklardan bir tanesi ve belki de en önemlisi, “varlık” denilen şeyi tanımlamak olmuştur. Acaba varlık tanımlanabilir mi, tanımlanırsa tanım
bir totoloji mi veya analitik önerme mi olur?
Mesele bunlardan, ünlü filozof Fârâbî’ye (ö. 339/950) göre, varlık hakkındaki kesin
bilgimiz üç türlüdür: 1- İlmü’l-Vücûd veya İlmü enne’ş-Şey’: Varlığın kendisinin bilgisi,
2-İlmü Sebebi Vücûdi’ş-Şey’: Varlığının sebebinin bilgisi, 3- İlmü-hümâ: Her ikisinin
bilgisi.318
Düşünürlerin büyük bir çoğunluğunun da kabul ettiği gibi varlık, insan aklının
ulaşabildiği en genel kavram olduğu için tanımı yapılamaz. Zira mantıkta tanım, yakın cins
ile yakın ayırımdan / fasıldan oluşur. Halbuki, “varlık” mefhumunun cinsi de yakın ayrımı
da yoktur. Ayrıca varlık ifadesinden daha genel bir ifade ve daha tümel bir cins
bulunmadığına göre, varlığın tanımının olmaması gerekir. Çünkü varlık kavramı, başka
herhangi bir kavramın içine girmeyecek kadar geniş ve genel anlam ifade eder. Dolayısıyla
varlık kavramı, hiçbir tanımın mahiyetini teşkil edecek unsur değildir. Varlık kavramı öyle
açık ve seçik ve öyle herkes tarafından kolayca anlaşılan bir mefhumdur ki, ondan daha
genel anlamlı başka bir kelime bulunamaz.319 Bir başka deyişle varlık, apriorik ve
aksiyomatik bir kavram olarak, tanımlanmasına gerek kalmadan, akıl tarafından bir
hamlede kavranır.320 Fakat hal böyle olmasına rağmen, insan çok zorda kaldığı zaman bile
onu tarif edebilmiş ve o şeyi kendisiyle321 de olsa tanımlamaya çalışmıştır.

Yunan Felsefesinin İslâm kelâmını beslediği hakkında daha geniş bilgi için bkz., M. Şemsettin
Günaltay, Felsefe-i Kadîme İslam Alemine Ne Şekilde ve Hangi Tarîk İle Girdi, sdl. İrfan Bayın (İstanbul:
Kaknüs Yayınları 20019, 61-83; Macit Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, çev., Kasım Turhan (İstanbul: İklim
Yayınları, 1987), 163-186 ve dipnotları; H. Austryn Wolfson, Kelâm Felsefeleri, çev., Kasım Turhan (İstanbul:
Kitabevi, 2001), 48-49 ve dipnotları; Kemal Işık, Mutezile’nin Doğuşu Ve Kelâmî Görüşleri (Ankara: Ankara
Üniv. Basımevi, 1967), 45-49.
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318
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Türkçemizde ise varlık, “var olma, bulunma, beden, cisim, ten”322 gibi anlamlara
gelmekte, yokluğun, yok oluşun karşıtı olarak “kalıcı olan, gelip geçici olmayan”
anlamında kullanılmakta, böylece, var olan her şeyi içine alan en genel kavram niteliği
taşımaktadır.
Yeri gelmişken burada önemli bir inceliğe dikkat çekmekte fayda mülahaza
etmekteyiz. Türkçemiz’de sanki aynı manaları ifade ediyormuş gibi algılanan “vücûd” ve
“varlık” kelimeleri, aslında her zaman aynı manalar için birbirinin yerinde kullanılmazlar.
Bunlar arasında çok ince bir ayırım bulunmaktadır. Mesela “vücudumda bir kırgınlık var”
ifadesi, hiçbir zaman “varlığımda bir kırgınlık var” ifadesinin anlamını ihtiva etmez.
Çünkü vücûd ile varlık kelimelerinin anlam alanları her zaman birbirleri ile birebir
örtüşmemekte, biri mastar anlamı diğeri ise mastardan meydana gelen sonuç, iş, eylem ifade
etmektedir. Arap gramerinde buna “mastar” ve “hâsıl bi’l-mastar” anlam ayrılığı
denmektedir. Mastar, iş ve eylem bildirir. Hâsıl bi’lmastar ise fiilin sonunda meydana gelen
iştir. Mastar anlamında, yalnızca zihindeki varlık söz konusu iken, hâsıl bi’l-mastar
anlamında dış dünyadaki somut varlık ifade edilir.323 Meseleye bu açıdan bakıldığında
“vücûd” kelimesi hem mastar olarak soyut düzlemde zihnî bir anlama işaret eder hem de
hâsıl bi’l-mastar olarak dolaylı yoldan dış dünyadaki gerçekliğe delalet eder. Vücûdun zihni
düzlemdeki soyut anlamı “varlık”tır ve “var”, Türkçe’de tıpkı uzun, şişman, kırmızı gibi bir
sıfat iken “-lık” eki onu sıfatlıktan çıkararak soyut isim haline dönüştürür. Halbuki “vücûd”
kelimesinde hem mastar anlamında ve soyut düzlemde “var-lık” anlamı, hem de hâsıl bi’lmastar anlamda ve somut düzlemde “mevcûd” yani “var olmuş olan” anlamı söz konusudur.
Bu son şekilde kelimenin meful anlamı daha belirgin hale gelmiştir.324
Medeni hukukta varlığın anlamı, orijinal ifadesi ile “mâ-melek” olup, şahsın malvarlığı
anlamını ifade etmektedir. Maliye terminolojisinde ise varlık, kişilerin belirli bir anda elinde
bulundurduğu ekonomik değerlerin tümünü ifade ederken, iktisat biliminde varlık, aktif olan
şeylere isim verilir.325
Arapça’da “ ”وج دkökünden gelen “vücûd” kelimesi, “var-lık” kavramının en zengin ve
en derin anlamlarını ihtiva etmektedir. Kök olarak çok yaygın anlamda “bulmak” anlamına
da gelen “vücûd” mastarından başka, Arap dilinde “vecd”, “vicd”, “vücûd”, “vicdan”,
“îcâd”, mastarları da kullanılmaktadır. Bunlardan:
A“Vücûd” mastarının en meşhur ve en bilinen anlamı “olmak”, “var olmak” ve
“varlık” tır. Arapçada, “yok olma”nın karşıt anlamında kullanıldığında, fiil kipi etken değil
de edilgen kullanılır ve “vücide’ş-şey’ü min ‘ademin vücûden” denilir. Bunun anlamı şey,
yoktan ortaya çıkarılarak “bulundu” değil de şey, yok iken yoktan ortaya çıkarılarak “var
oldu”dur. Şu hâlde bu haliyle fiil, Arap gramerinde meçhul kip ile ifade ediliyor olsa da

Ubeydullah b. Mes’ûd Sadrü’ş-Şerî’a, et-Tavzîh (Kahire, 1327), I, 375. (?)
Atay, İbn Sînâ’da Varlık Nazariyesi, 22; Süleyman Tuğral, “Fahreddîn Râzî’de Varlık-Mahiyet
İlişkisi”, Marife, I / 1 (2001): 195.
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Türk Dil Kurumu Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü, http : // tdkterim. gov. Tr / terimarat 2. php?
s3oz 5k0t = FSF& kelime = varl%FDk (erişim tarihi : 13.04.2007).
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Mesela mutâvaat anlamını taşıyan invecede kipinde değil de “vecede” kipinin edilgen kipinde
kullanılması gibi. Çünkü fiilde mutavaat anlamı vardır. bkz., Ebü’l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed Râgıb elİsfehânî, el-Müfredât (Beyrut, Dârü’l-Ma’rife, t.y.), 512.
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aslında fiilde gözetilen anlam, “mutâvaat/dönüşlü” anlamdır. Çünkü burada asıl
vurgulanmak istenen şey, “icada boyun eğme”dir. Böyle olunca da her ne kadar fiil
mutâvaat kipinde kullanılmamış olsa da sanki bu kipte ifade edilmiş gibi bir anlam
kastedilmek istenmiştir.326 Mesela, kırmak fiilinden türeyen kırılmak fiili de tıpkı bunun
gibi dönüşümlü fiildir.327
B“Vecd”, “vücûd” ve “vicdan” mastarları, bulmak, karşılaşmak, yüz yüze
gelmek, buluşmak anlamlarını içermektedir. Buradaki “bulmak” ifadesi Türkçe’de iki
anlamı karşılamaktadır: 1- Bir şeyi arayarak bulmak, 2-Tesadüfen bulmak. Hatta her iki
durumdaki bulma anlamının direkt “bilmek” anlamı ile de yakın bir ilgisi vardır. Çünkü var
olan, fakat iyi bilinmeyen bir şey bulununca, o artık bilinir hale gelir. Hatta “vücûd”
kavramında, hem “bulma” ve hem de “bilme” kavramları ile çok yakın ilişkide olan bir
anlam daha bulunmaktadır ki, o da “vücûd” kelimesinin “çeşitli duygular” ile elde edilen
“duyumsamasal bulma” anlamıdır. Bu duygular: 1-Beş duyu organları, 2-Bedensel arzulara
dayalı duygular, 3-Gazap duygusu diye isimlendirilen hiddet, öfke, dargınlık, kızgınlık
duyguları, 4-Aklî duygu, 5-İlmî duygu. Bunlardan birincisi ile elde edilen “bulma” türü,
“duygusal”, ikincisi ile elde edilen “bulma” türü “biyolojik”, üçüncüsü ile elde edilen
“bulma” türü “defansif/savunmaya dayalı”, dördüncüsü ile elde edilen “bulma” türü “aklî”,
beşinci ile elde edilen “bulma” türü ise “ilmî” dir.
C“Vücûd” mastarının sözlüklerde rastlanılan güç yetirme, nüfûz etme, varlıkla
güç kazanma, yerleşip dengini alma gibi özel birtakım manaları daha vardır. Kur’ân-ı
Kerîm’de bu manaya bizler Tevbe suresinde, “haysü vecedtümûhüm”328 şeklinde ifade
edilen ayette, “…putperestleri bulduğunuz ve güç yetirdiğiniz yerde onları öldürün…”
anlamında, rastlamaktayız.
D“Vücd” mastarı ise, genişlik, bolluk, varlık anlamlarını içermektedir.
Zenginliğe işaret eden bu ifadelerin tümünde, bir şey veya mal elde etmek, kazanmak, bir
şeye sahip olmak, mal sahibi olmanın sonucunda zengin ve müstağni olmak, müstağni
olmanın sonucunda ise başkalarına el uzatıp muhtaç olmamak anlamları bulunmaktadır.
Mesela Kur’ân-ı Kerîm’de bu anlamda, Talak suresinin 6. ayetinde “min vücdiküm” 329

Arapça’da eylem çatılarıyla ilgili olarak pek çok yapı vardır. Bu yapılar, eylemlerin geçişli (müteaddi),
geçişsiz (lazım, gayrı müteaddi), edilgen (meçhul fiil), dönüşlü (mutavaat), dönüşlü adıl (mutavaat zamiri),
dönüşlü eylem (mutavaat fiili) şeklinde dilbilimsel çeşitlilik arz etmektedirler. Bunların içinde konumuzla ilgili
olan “mutâvaat”ın anlamı, “etkilenerek boyun eğme”, diğer bir ifade ile, failin yaptığı işe, mefulün boyun eğmesi
demektir. Çünkü, bu eylem çatısının anlamı içerisinde, “herhangi bir şekilde direnç göstermeden, maruz kalınan
bir etkiye uyum sağlama” bulunmaktadır. Bu uyum sağlama işleminde, mutâvaat özelliği arz eden fiilden
etkilenme bakımından, fiilin fâili ile mefulü bir olmakta ve fiilden etkilenen şey, failin dışındaki şey değil de
failin kendisi olmaktadır. Dolayısı ile bu uyum neticesinde mutâvaat fiili, öznenin ortaya koyduğu etkiyi kendine
döndürmektedir. Başka bir ifadeyle mutâvaat fiili, öznesi aynı zamanda tümleç görevi üstlenen dönüşlü fiildir.
Örneğin yıkanmak, çekilmek, kurtulmak gibi. Buradaki fiiller sanki edilgen (meçhul) fiil kipinde imiş gibi
görünse de edilgen değildir. Belki edilgen halleri yıkanılmak, çekilinmek olabilir.
327
et-Tevbe 9/5.
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et-Talâk 65/6.
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Ebü’l- Hüseyin Ahmed İbn Fâris, Mu’cemü Makâyisi’l-lüga (Mısır, 1368), VI, 86 ; Seyyid Muhammed
Murtazâ ez-Zebîdî, Tâcü’l-’arûs, thk. ‘Abdüssettâr Ahmed Ferrâc (Kahire: Matba’atü’l-Hayriyye, 1306), IX,
254-260; İsmâil. b. Hammâd el-Cevherî, es-Sıhâh Tâcü’l lüga ve sahîhi’l’Arabîyye, thk. Ahmed ‘Abdülğafûr
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“…gücünüz, zenginliğiniz ve varlığınıza göre…” şeklinde, adı geçen manalara gelen bir
ifade bulunmaktadır. Nitekim bu kökten gelen ve Allah Teâla’nın isimlerinden biri olarak
bilinen “el-Vâcid” kelimesi “fakirliği olmayan zengin” anlamındadır.
E“Îcâd” mastarı “vecd” kökünden geldiği için, yukarıda zikri geçen “vecd”
köküne ait bütün manalar, “îcâd” kelimesinde kozatif/ettirgen hale dönüştürülmüştür.
Mesela var etmek, varlaştırmak, zenginleştirmek, güç vermek, takat vermek gibi.
F- “v c d” kökünden gelen ve edatla kullanılan “mevcide” ve “cide” kelimelerinde de
yukarıda olduğu gibi, “duyumsamasal bulma” ya dayalı olan darılma, öfkelenme, kızma;
“vecd” kelimesinde ise çok sevme, âşık olma anlamları bulunmaktadır.330
1.2. SÜNNİ KELÂMDA VARLIK/VÜCÛD
Kelâmın da diğer ilimler gibi kendine ait bağımsız bir konusu bulunmaktadır ki o da
inancı ilgilendiren bütün hususlardır. Kelâm ilminin konusu, İslâm düşünce tarihi boyunca,
içinde bulunduğu zaman ve şartlara göre inkişâf etmiş ve sürekli gelişmiştir. İşte bundan
dolayıdır ki, kelâm ilminin târifi, eski (mütekaddimûn) ve yeni (müteahhirûn) kelâmcılar
arasında farklı yapılmış, buna paralel olarak da kelâm biliminin konusu farklı algılanır
olmuştur. Mesela, başlangıçta eski kelâmcılara göre kelâmın en önemli konusu Allah’ın zatı
ve sıfatları olarak ifade edilmiş, nübüvvet ve âhiret konuları İlâhî sıfatlar kapsamına
sokulmuştur. 331
Fakat hicri birinci asırdan sonra, özellikle büyük fetihlerle ele geçen farklı
coğrafyalardaki eski din mensuplarından birçoklarına Müslümanların komşu olmaları ve
onların bir kısmının da İslâm’a girmeleri neticesinde meydana gelen yabancı din ve
kültürlerin, Müslümanlar üzerindeki tesiri oldukça büyük olmuştur. Zira bunlar, eski
dinlerinde tartışmış oldukları “kader” ve “Tanrının sıfatları” hususundaki değişik
problemleri beraberlerinde İslâm kültürüne taşıyarak yaymaya çalışmışlardı. Özellikle
bunların içerisinde çok daha önemli etkiye sahip olan bir şey vardı ki, o da Yunan ve Hint
felsefelerine ait birçok eserin Arapça’ya tercüme edilerek Müslüman aydınların
değerlendirmelerine sunulması idi. Bu tercüme faaliyeti ile birlikte çeşitli felsefi eğilimlerin,
evren, madde, tabiat ve tabiatüstü konulardaki çeşitli savları ve düşünme biçimleri de hızlı
bir şekilde İslâm dünyasına yayılmış ve yeni birtakım problemler üretmişti. Öyle ki, Roma
ve Yunan’da ortaya çıkan sofistlere benzer bir kısım şüpheciler, Abbâsîler zamanında
İslâm düşünür ve bilginleri arasında da var olmaya başlamıştı. Bu felsefi oluşum ve düşünce
biçiminin etkisi sadece felsefe alanında olmamış, aynı zamanda dinî düşünceyi de

(Kahire: Metâbi’ü Dâri’l-kütübi’l-‘arabî, tsz. 3, 281; Râgıp el-İsfehânî, el-Müfredât, 512-513; Atay, İbn Sînâ’da
Varlık Nazariyesi, 20-22.
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Bekir Topaloğlu, Kelâm İlmi: Giriş (İstanbul: Damla Yayınevi, 1985), 50; Süleyman Toprak, Kelam
(Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları, 1988), 6.
331
Muhammed Ebû Zehra, İslam’da Siyasi Ve İtikâdî Mezhepler Tarihi, çev., Hasan Karakaya- Kerim
Aytekin (İstanbul: Hisar Yayınevi, 1983), 17-18; Wolfson, Kelâm Felsefeleri, 48-51; İrfan Abdülhamid,
İslâm’da İtikâdî Mezhepler Ve Akâid Esasları, çev., Saim Yeprem (İstanbul: Marifet Yayınları, 1983), 138, 240241, 269-270; Işık, Mutezile’nin Doğuşu Ve Kelâmî Görüşleri, 45-49. Ayrıca benzer bilgiler için bkz., Ramazan
b. Muhammed, Şerhu Ramazan Efendi li Şerhi’l-‘Akâid (İstanbul: Dersaâdet, , 1320), 22 (Bundan sonra bu kitap,
Ramazan Efendi olarak anılacaktır).
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etkileyerek “İslâmi inanç” hususunda felsefeciler gibi düşünen Mu‘tezile vb. mezheplerin
meydana gelmesine yol açmıştı.332
Felsefenin ve yabancı dinlere ait inançsal unsurların, İslâm düşünüş biçimini daha
erken devirlerde etkisi altına alması, hâkim durumda olan “dinsel metinlere dayalı açıklama
biçimi”nin otoritesini giderek azaltmış, “felsefe ve mantık ilkelerine dayalı aklî açıklama ve
yorumlama biçimi”ne dönüştürmüştür. Böylece ilk zamanlardan itibaren, teolojik düşünüşte
dini savunmak için girişilen mücadelede Müslüman teologlar, kelâm ilminin konusunu
genişletme gereği hissetmişler ve âlemin öncesizliği (kıdemi)ni savunan “paganist felsefi
görüş”ün tabiat ve mantık anlayışına göre argüman geliştirme333 durumunda kalmışlardır.
Sonraki kelâmcılar dediğimiz Gazzâlî (ö. 505/111) ile başlayan bu ikinci devrede kelâmın
konusunun “var olan her şey/mevcûdât”ı içine alacak şekilde biraz daha genişletildiğine,
hatta kısa bir zaman sonra bununla da yetinilmeyip bir adım daha ileri gidilerek, “bilinen her
şey/mâlûmât”ın ilgi sahası içerisine dahil edildiğine şahit olmaktayız.334
Bu noktada kelâmın “mevcûd”a bakışı, felsefenin “mevcûd”a bakışından farklı olarak,
“mutlak var olması” itibariyle “var olan mevcut” şeklindedir. Aslında bu noktada kelâm ile
felsefenin, hatta bazı pozitif ilimlerin konuları çakışmış gibi görünse de Sünnî Kelâm bu
noktada felsefeden, sırf “aklın ilkelerine öncelik tanıma” yerine, “İslâm’ın temel ilkelerine
öncelik tanıma” ile ayrılır. Öte yandan diğer pozitif ilimlerden de “mevcûd olan”ı konu
edinenler vardır. Ama bunların mevcut olanı inceleme tarzı, “onun, şu anda tabiatta
bulunduğu şekil” üzeredir. Lakin Kelâm ilminin yaklaşım tarzı bunlardan çok farklıdır ve
epistemolojik açıdan “var olanlar”ın “varlığının mutlaklığı”nı ispat etmek suretiyle, “mutlak
varlık”ın “varlığı”nı335 ispat etmek ve “varlığın var oluş sebebi ve gayesi”ni inceleme
şeklindedir.29
Kelâmın ilgilendiği “malûm” dan maksat ise, “insan aklı tarafından bilinen her şey”
olup “var olan (mevcut)”ı da “yok olan (ma’dum)”ı da kapsamaktadır. Bundan dolayı da,
kelâmın ilgi alanı, mantık biliminin konu edindiği tümel (küllî), tikel (cüz’î), tarif, bölünme,
tasavvur (tasarlama), tasdîk (onaylama), kıyas, delil konularına; fizik biliminin incelediği,
ışık, renk, ses, hareket fiil gibi, özü itibariyle dışsal ve maddî varlığı olmayan şeylere,336
hatta “yokluk” mefhumuna, “yokluğun şey olup olmadığı” problemine, epistemolojiyi
ilgilendiren problemlere ve nihayet Allah Teâla’nın zât ve sıfatları gibi alanlara kadar
genişlemiş ve kelâmcılar bu konuları inceleyerek çözüme kavuşturmaya çalışmışlardır.337

Nadim Macit, Eylem Değişim İlişkisinin Teolojik Yorumu (Samsun: Etüt Yayınları, 2000), 69-70.
Topaloğlu, Kelâm İlmi: Giriş, 50-51; Toprak, Kelam, 6-7; Süleyman Uludağ, Kelâm Dersleri (İstanbul:
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Burada şunu da vurgulamak gerekir ki, kelâmın mevcut ve malûm ile ilgili konulara
yönelmesinin sebebi, doğrudan inancın temel bir prensibini veya bu prensibe aracı olup
altyapı oluşturacak bir malzemeyi ispat vesilesi etmektir. Burada doğrudan doğruya dinin
temel inanç esaslarını ilgilendiren meselelere kelâmcılar, “mesâil (meseleler)/makâsıd
(maksatlar)”; bu prensiplere aracı olup altyapı sağlayacak malzemelere de, “mebâdî (ilk
prensipler-kelâma giriş bilgileri)/vesâil (kelâmın temel konularına aracı olan diğer yollar)”
demişlerdir.338
Öte yandan, “zât/nefs/öz” e varlık denildiği gibi, a’yânda339 var olan “oluş”a da varlık
denilir.340
Râzî’nin de (ö. 606 / 1209) ifade ettiği gibi, “vücûd” kavramı, ortak olarak iki anlama
delalet etmektedir. Birincisi epistemolojik anlamda, “bulma/algılama/hissetme” anlamına,
ikincisi ise ontolojik anlamda, “bir şeyin bizzat mevcut, sabit ve gerçek olduğu” anlamına
delalet etmektedir. Birinci anlam kastedildiğinde, “mevcut” demek “algılanan/hissedilen
şey” demek olup, ikinci anlam kastedildiğinde ise, “a‘yânda (dış alemde) var-olan meydana
gelen şey” demektir. Diğer bir ifadeyle, epistemolojik anlamdaki varlık “zihnî varlık”;
ontolojik anlamdaki varlık ise zihnin dışında bizzat varlığı bulunan “haricî varlık”tır. Şu
hâlde, bir şeyin dış âlemde (a‘yânda) meydana gelmiş olduğunun bilinmesi, o şeyin bizatihi
var olmasına dayanır. Ama bir şeyin, bizatihi var olması, o şeyin dış âlemde meydana
geldiğinin bilinir olmasına dayanmaz.341
“Varlığın ne olduğu” konusunda ilk dönem Sünnî Kelâmcılar ile son dönem Sünnî
Kelâmcılar arasında ittifak bulunmamaktadır. Zira, Ehli Sünnet kelâm ekolünü oluşturan iki
önemli mezhebin kurucularından gerek Mâtürîdî (ö. 333/944) ve gerekse Eş‘arî’nin (ö.
330/941), varlığın sözlüksel anlamda “zât” manasına geldiğine342 dair görüşlerine paralel
olarak, her iki mezhebe ait ilk devir kelâmcıları görüş ortaya koymuşlar ve zihinde var olan
varlığın, gerçek varlık (özsel/zâtî varlık) olmadığı343 noktasında ittifak etmişledir., Ama
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buna rağmen, her iki mezhebin son devir muhakkikleri, ilk devir kelâmcılarının bu görüşüne
katılmayarak “zihni varlığın tasarım ve mevcudiyeti”ni de kabul etmişlerdir.344
Biz bu makalede, Sünnî Kelâmcıların varlıkla ilgili anlayışlarına girmeyeceğiz. Zira bu
konu, makalemizin konusuna doğrudan dahil değildir. Bu konu ile ilgili araştırma, bir başka
makalemizde ele alınıp incelenecektir. Bu makalemizin asıl konusunu ise, “varlık” değil,
“varlık kategorileri” oluşturmaktadır.
2. SÜNNİ KELÂMDA VARLIK KATEGORİLERİ
İslâm inanç sistemi, septiklerin (sofistâiyye) ve bunlara ilaveten ateistlerin (dehriyye),
“evren” ve “var edicisi” hususundaki yanlış kanaat ve düşüncelerini yok etmek ve yerine
“Allah Teâla’nın varlığı ve birliği”ni ispat ederek “Tevhîd” inancını yerleştirmek için iki
metot benimsemişlerdir. 1- Evvela “duyu organları vasıtası ile bilinen ve görünen şeyler”in
var ve gerçek olduğu (eşyanın hakikati)nu, var olan bu şeyler (eşya/âlem)in bir kısmının
gözümüzün önünde sürekli var olup yok olduğu (eşyanın hudûsu)nu, bir kısmının ise uzun
vadede bu duruma maruz kaldığını, böylece âlemin “öncesiz/kadîm” değil “önceli/hâdis”
olduğunu ispat etmek. 2- Sonra da bu ispattan hareket ederek, bu “önceli (hâdis)/bilinip
görünen (malûm) şeyler” için, mutlaka, “öncesiz (kadîm)/bilinen (malûm) ama görünmeyen
var edicisi”nin var olması gerektiğini ispat etmek.
Daha önce de açıklandığı gibi kelâm ilmi, bu ispat hususunda, belli bir dönemden
sonra dikkatini “evren/âlem”e, diğer bir ifadeyle, “duyu ve bilgi ile ulaşılabilen hâdis
şeyler”e çevirmiştir. Çünkü bu tür inanç ve kanaate sahip olan insanlar ile mücadelede
bulunan İslâm inanç sistemi düşünürleri, özellikle Muhakkik Kelâmcılar345, “evren” ve “var

Ebû Hâmid el-Gazzâlî, el-Maksadü’l-Esnâ fî esmâi’l-llahi’l-hüsnâ, 5-6; Fahreddin er-Râzî, elMebâhisü’l Meşrıkıyye, thk., Muhammed Mutasım (Beyrut: Dârü’l-Küttâbi’l-‘Arabî, 1990), I / 106, 112, 132,
133, 137, 136, 141 (Bundan sonra bu kitap Mebâhis olarak anılacaktır.) ; el-İsfehânî, Metâli‘u’l-Enzâr, I / 105,
108-109, 121, 126, 128130 ; Teftâzânî, Şerhu’l- Makâsıd, I, 307-308, 311, 322, 328-335 342-354, 403-404 ; etTeftâzânî, Şerhu’l-Akâid, çev., Süleyman Uludağ (İstanbul: Dergah Yayınları, 1991), 171, 180 ; el-Cürcânî,
Şerhu’l-Mevâkıf, I , 216, 221-222, 237, 247, 274, 283, 286, 289, 315-316 ; Ramazan b. Muhammed, Ramazan
Efendi, 28, 29, 30-31, 69, 146, 160, 167, 305; Lekkânî, Şerhu Cevhereti’t-tevhîd, 53-54, 77, 79-80, 193-194.
345
Her alanda olduğu gibi, kelâm alanında da yaklaşık XIII. yüzyıldan sonra gelen bilginlere muhakkikûn
veya mudekkikûn denilmiştir. Tahkik ve tedkik, “aklın kanıtta (delilde) nazar yoluyla tasarrufu” anlamında
dikkate alındığında “tefekkür” adını alır; “aklın amelî hayattaki sonuçları üzerinde nazar yoluyla
tasarrufu” anlamında dikkate alındığında ise “tedebbür” ismi verilir. Tahkik, “nazariyata ilişkin bir sorunun
kanıtla isbatı” (isbâtü’l-mesele bi’d-delil) iken tedkik, “kavramsal zeminde kanıtın kanıtla isbatı”dır (isbâtü’ddelîl bi’d-delîl). Tefekkürün sonucu fikir, tedebbürün sonucu tedbirdir; böylece hem nazariyata ilişkin fikir
hem de ameliyata ilişkin tedbir, aklın tahkik ve tedkik tarzı çalışmasından kaynaklanır. Sünni kelâmda bu tür
gelişim, sonraki kelâmcılar (müteahhirîn) döneminde özellikle Gazzâli ile başlamaktadır. Zira Gazzâlî, kelâma
felsefe ve mantığın kapılarını açmış, kelâmda felsefe ve mantığın kurallarını kullanmıştır. Gazzâlî’nin kelâma
getirmiş olduğu bu yenilik, Fahreddin er-Râzî tarafından geliştirilmiş, Âmidî bunu daha da genişleterek kelâm ile
felsefeyi birbirine karıştırmıştır. Daha sonra gelen Beyzâvî ise kelâm ile felsefeyi birbirinden ayrılamaz hale
getirmiştir. Her ne kadar, Gazzâlî’den sonraki bu devrin kelâmına felsefe bu denli karışmış olsa da, bu devrin
kelâmı, bir kelâm felsefesi özelliği arz etmektedir. Çünkü burada hâkim olan şey, kelâmın ilkeleridir. Fakat eski
kelâmcılar (mütekiddimîn) devri böyle değildir. Çünkü bu devrin hâkim özelliği felsefenin şiddetle tenkit
edilmesi ve felsefeye mesafeli durulmasıdır. Lakin bu devirde yer alan Mu‘tezile kelâmı için aynı şeyler
söylemek mümkün değildir. Çünkü bu devirde yer alan Mu‘tezile kelâmında baskın unsur aklın ilkeleridir. Böyle
olunca da Mu‘tezile kelâmı kelâmdan ziyade felsefî kelâm özelliği arz etmektedir. Şu hâlde Gazzâlî ve
344
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edicisi” hususunda yanlış kanaat ve düşünceye sahip olan insanların, “evrende var olan
şeyler”in “var edicisi”nin “varlığı”ndan kuşkulanmalarının ve “inkâr etme”yi tercih
etmelerinin asıl sebebini çok iyi biliyorlardı; gözlemledikleri evrende “var olanlar”ın
“varlığı”ndan ve gerçekliğinden dahi kuşku duymak. Onların bu şüphesi, Allah’ın
varlığından şüphe etmeye sürüklüyordu.
Eski mantıkçıların “istikrâ”, yeni mantıkçıların “endüksiyon” veya “tümevarım”
metodu diye isimlendirdikleri, Kelâmcıların bu “bilinenden bilinmeyene doğru
hareket/kıyâsü’ş-şâhid ‘ale’l-gâib” metodu, aslında iyi tetkik edilecek olursa bizzat Kur’ân-ı
Kerîm tarafından sıkça kullanılan bir metottur. Zira Allah Teâlâ, daha ilk sûrenin ilk
âyetinde, “Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur ”346 buyurarak, “Rabb” ile “âlem”
arasında var olan çok sıkı ilişkiye “Rabbü’l-âlemîn” şeklindeki bir tamlama ile değinmekte
ve dikkatlerimizi “âlem”den “Rabb”e doğru yönlendirmektedir. Çünkü her şeyden önce,
meseleyi dilbilimsel açıdan değerlendirdiğimizde, Allah Teâlâ kendisini nitelerken, sadece
“Rabb” sıfatı ile yetinmemiş, bu sıfatı bir isimle tamlayarak “Rabbu’l-âlemîn” şeklinde
nazmetmiştir. Nitekim isim tamlaması, “bir ismin anlamca daha iyi belirtilebilmesi için”,
başka bir isimden yardım alarak birlikte kullanılmasına denir. İsim tamlamalarında birinci
isim (yani âlemler) tamlayan (belirten), ikinci isim (yani, Rabb) ise tamlanan (belirtilen)
adını aldığından dolayı, “âlem” kavramı, “Rabb” kavramının biz insanlarca gizemli olan
anlamını bir ölçüde tamlayıp açıklığa kavuşturmakta çok ince bir icaz ortaya koymaktadır.
Bu açıdan bakıldığında, “bilinen (malûm), önceli (hâdis) olan ve var edilmiş olan (mahlûk)
âlem”in varlığını ispattan hareket ederek, “künhü bilinmeyen, öncesiz (kadîm) ve var edici
Rabb”in varlığını ispata doğru uzanan bu metodun, çok anlamlı bir metot olduğunu
söyleyebiliriz.
İşte İlâhî Kelâm’ın bu inceliğini fark eden ve bu ispat şeklinin daha faydalı olacağını
sezinleyen Sünni kelâmcılar, “Rabb” kavramının “ne olduğu”nun daha iyi anlaşılması için,
evvela “âlem” kavramının “ne olduğu”, “nelerden ve nasıl oluştuğu” sorusu üzerinde
yoğunlaşmışlar, felsefe ve düşünce sistemlerinde olduğu gibi kendilerine özgü bir “âlem
tasavvuru” geliştirmişlerdir.
Sünni kelâm ontolojisine bakıldığında görülür ki, özellikle önceki (mütekaddimîn)
kelâmcılar, âlemi genelde, “Allah’ın dışında kalan her şey” 347 veya “Allah’ın dışında kalan

Gazzâlî’den sonra gelen ve her birisi kendi başına büyük bir düşünür olan Râzî, Adudiddin el-Îcî, Sadeddin
Teftâzânî ve Seyyid Şerif Cürcânî yanında Devvânî ve sırf Grek filozoflarını kendi orijinal dillerinde okumak
için Grekçe öğrendiği rivayet edilen Âmidî, Gazzâlî sonrasında, onun eleştirileri ışığında felsefi düşünceye
katkıda bulunan yüzlerce büyük düşünürden sadece birkaçıdır. İşte Gazzâlî ve Râzî’den sonra oluşan ve nazar
tefekkür, tahkîk ve tetkîk gibi felsefî metotları kullanan bu büyük düşünürler grubuna, kısaca “muhakkikûn”
denilmiş ve bu ifade sonraki kelâmcılara ait eserlerde bolca kullanılmıştır. Bu ifade, dipnot ölçülerine
sığmayacak derecede çok olduğu için burada verememekteyiz. İsteyenler yukarda ismi geçen kelâmcıların
eserlerinde çok sık bir şekilde rastlayabilirler.
346
el-Fâtiha 1/1.
347
Ebû Mansûr Abdülkāhir b. Tahir el-Bağdâdî, Usûlü’d-dîn (Beyrut: Dârü’l-Medine, 1928), 33; Gazzâlî,
el-İktisâd fi’l-İ‘tikâd (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1983), 19.
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her mevcut”348 şeklinde tanımlarken, bazen de âlemin, “alâmet / işâret” anlamını taşıyan
“alem/ ”العلمkelimesinden türetildiğini, çünkü âlemde bulunan her şeyin, Yaratıcı
Sanatkârı’nın varlığına açık bir kanıt olduğunu ve en doğru tanımlamanın bu olduğunu349
ifade etmişlerdir. Ebü’l-Berekât en-Nesefî (ö. 710 / 1310) ve Fahreddin Râzî ise âlemi,
“Allah’ın dışında kalan her şey manasına gelmekle birlikte, özellikle cin melek ve insanlar
gibi bütün mükellefleri ifade eder.” şeklinde tanımlamışlardır.350
Abdülkâhir Bağdâdî (ö. 429 / 1037) bazı dilcilerin âlemi, “kendisinde ilim ve duyu
bulunan her şey” şeklinde tanımlayarak, cansız varlıkları, âlem tanımının kapsamı arsına
almalarını tenkit ettikten sonra tefsircilerin, âlem konusundaki görüşlerini şu şekilde ortaya
koyar: “.....Tefsircilerden bir kısmı, Allah Teâlâ’nın on sekiz bin âlem var ettiğini, her bir
âlemin, hislerimizle algıladığımız bu âlem gibi veya ondan daha büyük olduğunu
söylemişler, bazıları da Fâtiha sûresindeki âlemlerin Rabb’ı ifadesini bin âlem ile
yorumlamışlardır. ” 351
Sünnî kelâmcılar içerisinde İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’nin (478/1085) yapmış
olduğu âlem tarifi zikre değerdir. Zira el-Cüveynî, mütekaddimîn kelâmcılardan müteahhirîn
kelâmcılara geçiş noktası olarak kabul edilen bir yerde olması nedeniyle, mütekaddimîn
kelâmcılardan, muhteva açısından farklılık arz eden bir tarif ortaya koymaktadır. Nitekim O,
âlemi önce cisim ve araz şeklinde ikiye ayırarak, cismi “sınırlı olan ve sonlu sayıda
parçacıklara bölünebilen” şeklinde tarif eder ve kelâmda önemli bir yer işgal eden “cüz-i lâyetecezzâ” konusunda Mu‘tezilî anlayıştan ayrılır.352 Daha sonra arazı da, “cisimler
sayesinde varlığını ayakta tutanlar” der ve bu arazları “cisimlerin renkleri, oluşumlarındaki
biçimleri ve diğer sıfatları” şeklinde örneklendirir. O’nun, “âlemin sonlu olduğunu” ispata
kalkışırken, evvela âlemi oluşturan şeyleri tek tek sayarak bu şeylerin “sonluluğunu” ispat
etmesi tavrından bizler, O’nun “âlem” ve “alemi oluşturan parçaları” hakkındaki görüşünü
de dolaylı olarak anlamaktayız. Nitekim O bu konuda alemde var olan ve alemi oluşturan

İmâmü’l-Haremeyn Abdülmelik b. Abdullah el-Cüveynî, Lümâ‘ü’l-Edille fî kavâ’id-i ‘akâidi ehl-i
sünne ve’l-cema’a (Beyrut: Dârü Lübnan, 1987), 174 ; el-Akîdetü’n-Nizâmiyye, Matbaatu’l-Envâr, 1948, 11;
İmâmü’l-Haremeyn Abdülmelik b. Abdullah el-Cüveynî, Kitâbü’l-İrşâd (Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1950), 17.
349
Bağdâdî, Usûlü’d-dîn, 24.
350
Râzî, Mefâtihü’l-Ğayb, XVII, 171; Ebü’l-Berekât en-Nesefî, Tefsîrü’n-Nesefî (Kahire: Dârü ihyâi’lkütübi’l-Arabiyye, 1344), III: 121.
351
Bağdâdî, Usûlü’d-dîn, 24.
352
Mu‘tezile’den özellikle Nazzâm, atomculuğu reddetmiş ve cismin sonsuza bölünebileceğini iddia etmiştir.
Daha geniş mukayese ve bilgi için bkz.,Ebü’l-Hasan Ali b. İsmail el-Eş‘arî, Makâlâtü’l-İslâmiyyîn ve’htilâfi’lmusallîn, thk. Hellmut Ritter (1980), 301-321; Ebü’l- Hüseyin Abdürrahim b. Muhammed b. Osmân el-Hayyât,
Kitâbü’l-İntisâr ve’r-red âlâ İbn-i Râvendî el-mulhid, thk. A. N. Nader (Beyrut, 1957), 32-33; Ebû Muhammed
Ali b. Hazm, el-Fasl fi’l-milel ve’l-ehvâ ve’n-nihal (Beyrut: el-Matbaatü’l-edebiyye, 1317), V, 666, 69;
Abdülkāhir el-Bağdâdî, el-Fark beyne’l-fırak, çev. Ethem Ruhi Fığlalı (Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 1991),
95-96; A. S. Triton, İslam Kelamı, çev. Mehmet Dağ (Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1983), 82-108;
Wolfson, Kelâm Felsefeleri, 379-395, 357. Hatta, Mu‘tezile içerisinde Nazzâm’ın dışında Câhiz (ö. 255/869) ve
Hayyât’ın (ö. 300/913) da bölünemeyen cüzü reddettiği söylenmektedir. bk. Ebû Zeyd, Münâ Ahmed, ettasavvurü’z-zerrî fî’l-fikri’l-felsefiyyi’l-İslâmî (Beyrut: el-Müessesetü’l-câmi‘iyye, 1994), 16, Orhan Şener
Koloğlu, “İbn Hazm’ın Atomculuğu Reddi ”, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi XVI/2 (2007): 3-4.
348

159

şeyleri şöyle ifade eder : “…müşâhede ettiklerimiz... duyu organlarımıza ulaşanlar...
herhangi bir şekil ile belirgin olmadığından veya nasıl olduğunu farz etmemizin imkândışılığından dolayı duyu kaynaklarımızdan gizli kalanlar... aklımızla cismin bu boyutta değil
de şu boyutta olmasının imkânsız olamayacağına hükmedilenler... aklın, hareketli
olamayacağına hükmettikleri şeyler... aklın, hareketsiz olamayacağına hükmettikleri şeyler...
düşmesi uzak ihtimal dahilinde olmayan yükselme eğilimindekiler... yörüngesinden uzak bir
yerde dönmesi uzak ihtimal olmayan bir çerçeve yörüngede dönenler... başka şekle
döndürülmeleri mümkün olup da var-oldukları şekil üzere tertip edilen gök cisimleri...”353
Görüldüğü üzere el-Cüveynî burada âlemde var-olan şeyleri cevher ve arazlarına göre
kendine has bir üslupla kategorize etmeğe çalışmıştır.
Öte yandan Râzî’nin konu ile ilgili tespitine değinmekte de fayda mülahaza
etmekteyiz. Zira O’nun müfessirliğinin yanında, felsefeyi iyi bilen muhakkik bir kelâmcı
olması, felsefî mahiyette olan ontoloji konusuna yaklaşımı açısından önem arz etmektedir.
O, daha Fatiha suresinin ilk ayetinde âlem ile ilgili olarak şu hususlara parmak basmaktadır.
“…Âlem, Allah’tan başka her varlıktır. Bu kısmı âlem diye isimlendirmenin sebebi,
Allah’tan başka her şeyin varlığının, Allah’ın varlığına delâlet etmiş olmasıdır. İşte bundan
ötürü, Allah’tan başka her varlık, âlem diye adlandırılmıştır. Allah’tan başka her şey ya
uzayda yer tutandır ya uzayda yer tutanın bir sıfatıdır veya bu ikisinin de sıfatı değildir……”
354

Râzî, yine Bakara suresinde “âlemden olmanın şartı, mevcut olmaktır, yokken bir şey
mevcut olamaz, o halde yok olan bir şey âlemden olmaz.”355 demek suretiyle de yukarda
saydığı bütün şeylerin ontolojik olarak var olduğunun, yok olarak kabul edilemeyeceğinin
altını çizmektedir.
Sünni kelâm sisteminde önceki ve sonraki kelâmcıların anlayışlarında var olan diğer
farklılıklar gibi, ontoloji konusunda da (varlık ve buna bağlı olarak yokluk anlayışlarında),
farklılık bulunmakta ve “ontolojik düzlemde varlıkların kategorize edilişi” hususunda çok
ciddi farklar ve açılımlar bulunmaktadır. Nitekim önceki kelâmcılarda, varlıkların kategorize
edilmesi oldukça sade ve sathi olmasına karşılık sonraki muhakkik kelâmcılarda kategorik
tasnif oldukça karmaşık ve derindir. Bu da sonraki muhakkik kelâmcıların, önemli ölçüde
felsefî epistemoloji ve ontolojinin tesiri altında kalarak varlık kavramını farklı şekilde ele
almalarından kaynaklanmaktadır. Çünkü önceki kelâmcıların, felsefî telakkilerden uzak bir
şekilde varlığı dışardan göründüğü şekliyle (vücûd-i ‘aynîsi veya vücûd-i hâricîsi ile) ele
almalarına karşın, sonraki kelâmcılar, Yunan felsefesinin ve Aristo mantığının ontolojik
yargı ve sınıflandırmalarının etkisiyle varlığı zihinde tasarlanan ve algılanan biçimiyle
(vücûdi zihnî, vücûd-i zıllî veya vücûd-i tasavvurî ile) de ele alıp incelemişlerdir.
Mesela ilk dönem kelâmcılarından (mütekaddimîn-i kelâmiyye) İmâm Mâtürîdî (ö.
333 / 944), ünlü eseri Kitâbü’t-Tevhid’inde, sonraki kelâmcıların tasnifine benzer sistematik
hiçbir tasnife değinmemiştir. Çünkü O, adı geçen eserde gerek kelâmın epistemolojisinin
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354
355

Cüveynî, el-Akîdetü’n-Nizâmiyye, 11.
Râzî, Mefâtihü’l-gayb, I: 318.
Râzî, Mefâtihü’l-gayb, II: 491.
160

sınırlarını çizdiği konularda, gerekse hasmı olan zamanının dehrîlerine, düalistlerine karşı
(Mecûsîler deysanîler, merkayûnîler v.s. gibi) eşyanın varlığını, onun sonradan
yaratılmışlığını (hadis) ve sonradan yaratılan her şeyin bir yaratıcısının (muhdis) olması
gerekliliğini ispat hususunda ele aldığı ontolojik konularda sadece, “küçük âlem” olan
insandan356 âlemin parçalardan meydana gelmişliğinden,357 tabiatın canlı ve cansız
kısımlarına ayrıldığından358 ve cevher ile arazdan meydana geldiğinden,359 âlemin âlem-i
ulvî (ayüstü âlem) ve âlem-i süflî (ayaltı âlem) den meydana geldiğinden360 bahseder ve
eşyanın iki kısmına (hacimli olan ve olmayan kısmına) işaret eder.361 Hatta O, “ (müşahede
edilen bu) âlemin fenâya maruz kalmak için değil süreklilik arz etmek için yaratıldığı”nı 362
ifade ederek, fenâya maruz kalacağı kesin olan bu âlemden sonra süreklilik arz eden öteki
dünyayı da bu âlemin devamı niteliğinde bir diğer âlem olarak algılamaktadır. Mâtürîdî aynı
tavrını, ünlü eseri Te‘vîlâtü Ehli’s-Sünne’de de sergiler ve Fâtiha suresinin 1. âyetinde
“âlem” kelimesini açıklarken âlemi ontolojik düzlemde kategorize etmeye ihtiyaç
duymaz.363
Fakat, İslâm düşünce sisteminde Mâtürîdî ve Eş‘arî’den sonra Gazzâlî’ye kadar devam
eden ilk dönem kelâmcılarında, felsefe ve mantık ilimleri ağırlığını iyiden iyiye hissettirdiği
için varlık konusu gittikçe hızlanan bir ivme ile felsefileştirilmeye ve bu anlayışla kategorize
edilmeye çalışılmıştır. İlk devirlerde oldukça basit ve sathi olan bu “kategorize” işlemi,
ilerleyen devirlerde ilk dönem kelâmcılar eliyle çok daha detaylı bir şekle büründürülmüş ve
varlık bahisleri tamamen kelâmî muhtevadan felsefî muhtevaya dönüştürülmüştür. Öyle ki,
kelâm dilinde kendilerine “Muhakkikûn” denilen bu dönem kelâmcıları, diğer kelâm
problemleri gibi varlık problemine de daha araştırıcı, meselenin aslını, gerçeğini, temelinden
sorgulayıcı bir anlayışla yaklaşmışlar ve bu problemlere sadece akait disiplininin sunduğu
verilerle değil, aynı zamanda ontolojik düzlemde, tıpkı bir filozofun değerlendirdiği ve
boyutlandırdığı biçimde, felsefi mantalite ve delillerle ele alıp sınıflayarak sonuca ulaşmaya
çalışmışlardır.
Mesela, Sünnî Eş‘arî kelâmını aklî ve ilmî delillerle temellendirmeye çalışan364
Bâkıllânî (ö. 403/1013), yazmış olduğu eserlerde varlık konusunu incelerken iki önemli şeyi
gerçekleştirmiştir. 1-Sünnî kelâmın inceleme sahası içine “bilinenler” (malûmât) in yanında
“yok” (ma’dûm)u da kazandırarak365 varlık konusunun sınırlarını mevcûttan ma’dûma doğru
genişletmiş, böylece kelâmın konuları içine sadece mevcûd olanlar değil, ma’dûm olup da
bilinme şanından olanları (diğer bir ifade ile insan bilgisi içine dahil olabilenleri) da
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 5.
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 12.
358
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 17, 142.
359
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 142.
360
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 25, 96. Benzer bir tasnif için bkz. Ebû Bekir Muhammed b. Tayyib elBâkıllânî, et-Temhîd fi’r-reddi’l-mülhideti’l-Mu‘attıla ve’r-Râfıza ve’l-Havâric ve’l-Mu‘tezile, thk., Mahmud
Muhammed el-Hudayrî (Kahire: Matbaatü’l-lecteni’t-te’lif, 1947), 44.
361
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 40.
362
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, 4-5.
363
Mâtürîdî, Te’vîlâtü Ehli’s-Sünne, thk. Mecdî Bâ Sellûm (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 2005), I: 360.
364
Taftâzânî, Şerhu’l-Akâid, 13.
365
Bâkıllânî, et-Temhîd, 40.
356
357
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katmıştır. 2-Bundan ayrı olarak kelâm literatürüne de yeni kavramlar kazandırmaya
başlamıştır. Mesela bunlardan en önemlileri cevher-i fert veya cevher-i münferit (izole
atom) kavramıdır.366 Halbuki bu kavram daha önceleri sadece “cevher” olarak
isimlendirilmiştir.367 Aslında bu kavram, kadim Yunan Felsefesinin, varlık konusunda
kelâma olan etkisini göstermekte, kelâmda atomculuk fikrinin yavaş yavaş geliştiğine işaret
etmektedir.368 Şu halde Bâkıllânî, bütün mümkün varlıkları üç kategoriye ayırır : Cisim,
izole atom (cevher-i fert veya cevher-i münferit), cisimlerde ve atomlarda bulunan araz.
Bâkıllânî, daha sonra da cismi kendi altında kategorize ederek, bazı cisimlerin birleşik
cisimler (müellef veya mürekkeb), bazı cisimlerin ise birleşik olmayan cisimler (basit veya
gayr-ı mürekkeb) olduğuna369 dikkatleri çekmiş, böylece bu taksimatla O, kelâmı bir adım
daha felsefeye yaklaştırmaya çalışmıştır.
Bâkıllânî’den yaklaşık yarım asır sonra vefat eden ve o devre kadar kelâmın çok
önemli kilometre taşlarından biri olarak kabul edilen “in‘ikâs-ı edille”370 ilkesini reddeden
Cüveynî371 de ontoloji konusunda açılımlar meydana getirmiştir. Nitekim Cüveynî, daha
öncekilerin yaptığı gibi, cismi direkt olarak “bileşik olan ve birleşik olmayan” şeklinde ikiye
ayırmanın yerine önce, cevheri hacme sahip olup olmamasına, bir başka formülle uzayda yer
tutup tutmamasına, yahut da araz kabul edip etmemesine göre kategorize etmiş, daha sonra
cismi, buna göre “bileşik olan ve birleşik olmayan” şeklinde ikiye ayırmıştır.372 Böylece
onun bu açılımıyla Kelâm ilmi, yeni bir bakış açısı kazanmıştır.
Burada hemen şunu vurgulamak gerekir ki, Bâkıllânî ve Cüveynî ile aynı çağlarda,
hatta onlardan biraz da sonra yaşamış olan bir başka Mâtürîdî imamı Ebü’l-Yüsr
Muhammed el-Pezdevî, (ö. 493 / 1099), kelâma bu konuda fazla katkıda bulunamamış ve
açılım getirememiştir.373
Sünnî Mâtürîdî kelâm ekolünün en tanınmış simalardan olan Ebû Mu‘în en-Nesefî (ö.
508/1114), Mâtürîdî gelenekte varlık konusunda en sistematik tasnif yapan isimdir. O,
Tebsıratü’l-edille isimli meşhur eserinde, kelâmcıların çoğunluğunun, varlıkları dış âlemde
(a‘yânda) var oluşlarına göre cevher, cisim, araz şeklinde üçe ayırdığını374 söyler sonra,
kendisi varlıkları akıl planında vâcip (zorunlu), câiz (mümkün), mümteni (imkansız)

Bâkıllânî, et-Temhîd, 41
Aslında Bâkıllânî’ye gelinceye kadar atomculuk fikrinin geliştiği ve tartışıldığı söylenebilir ama,
cevher-i fert veya cevher-i münferit ifadeleri, kavram olarak sünnî kelâmcıların eserlerine henüz girmemişti.
Konu ile ilgili olarak Bakillânî’ye kadar olan sünnî kelâmcıların eserleri iyice tetkik edilirse buna gayet açık bir
şekilde rastlanabilir.
368
Wolfson, Kelâm Felsefeleri, 357-361; Ayrıca bu konu ile ilgili müstakil bir makale bulunmaktadır. bkz.
Karadaş, Cağfer, “Atomcu Düşünceler Ve Kelâm Atomculuğu”, Kelâm Araştırmaları Dergisi, II / 1 (2004), 5772.
369
Bâkıllânî, et-Temhîd, 4; Bâkıllânî el-İnsâf, nşr. M. Zâhid el-Kevserî (Kahire: 1963), 15.
370
Kelâmda “delilin batıl oluşundan delil getirilen şeyin batıl olması gerektiği” ilkesi.
371
bkz. İzmirli İsmail Hakkı, Dârü’l-fünûn İlahiyat Fakültesi Mecmuası, IX, 15; Ayrıca Bkz., Süleyman
Uludağ, Kelam İlmi ve İslam Akâidi/Şerhu’l-Akâid (İstanbul: Dergâh Yayınları, 1991), 57
372
Konu ile ilgili olarak bkz. el-Cüveynî, Lüma‘, 174; Kitâbü’l-İrşâd, 17; Akîdetü’n-Nizâmiyye, 11.
373
Daha geniş bilgi için bkz. Ebü’l-Yüsr Muhammed el-Pezdevî, Usûlü’d-dîn /Ehl-i Sünnet Akaidi, çev.
Şerafettin Gölcük (İstanbul: Kayahan Yayınları, 1988), 16-17.
374
Nesefî, Tebsıra, I: 62.
366
367
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kısımlarına ayırır.375 Ayrıca Nesefî, âlemi, cevher, cisim, araz şeklinde kısımlara ayırma
mantığının Mâtürîdî tarafından ayıplandığını, böyle bir taksimin yanlış bir taksim olduğunu,
çünkü cismin zaten cevher olduğunu ve cevherlerin birleşiminden meydana geldiğini376
Mâtürîdî’den aktarır ve bu çeşit bölmeye kendinin de katılmadığını söyler. Nesefî’ye göre
âlem, ayan ve arazdan meydana gelmiştir ve âlemin, bunun ötesinde parçaları
bulunmamaktadır.377 Nesefî’nin düşüncesinde âlem şu şekilde kategorize edilir:
ÂLEM/MEVCÛD/A‘YÂN:
1. Araz: Kalıcılıkları olmayan, bir başka ifade ile, kendi kendine varlığını devam
ettirmesi imkansız olan, varlığı (yer tutması) başkasının varlığına (yer tutmasına) bağlı
olan şey,
2. Ayn: Kalıcılıkları olan, kendi kendine varlığını devam ettiren, varlığı başkasının
varlığına bağlı olmayan şey
2.1. Bileşik Olmayan: Kelâmcılar buna cevher derler.
2.2. Bileşik olan: Kelâmcılar buna da cisim derler.378
Hatta O, Rü’yetullah konusunda, varlığın “görülür” olmasının onun olmazsa olmaz
şartı olmadığını ispat etmeye çalışırken, “görülebilen varlık/mer’î vücûd”dan 379 ve
“görülmeyen varolanlar/görülmeyen mevcûdât”dan380 bahseder ve bu noktada bir başka
varlık kategorisinin varlığına da böylece işaret eder.
Ebû Mu‘în en-Nesefî’den başka, Mâtürîdî geleneğin önemli simalarından olan
Nureddîn es-Sâbûnî (ö. 580/1184), Ebü’l-Berekât en-Nesefî, Kemal İbn-i Hümâm (ö. 861 /
1457), Kemalettin el-Beyâzî (ö. 1098/1687) gibi zevât da hemen hemen Ebû Mu‘în enNesefî’nin yolunu takip etmiş, varlığı detaylı kategoriye tabi tutmamışlardır.381
Fakat Sünni kelâmcılar arasında, Abdülkāhir Bağdâdî’nin yaklaşım tarzı çok ilginçtir.
Çünkü O, ilk devir kelâmcılarından (Mütekadimîn-i Kelâmiyye) olmasına rağmen, varlığı
kategorize etme hususunda faklı bir yaklaşım tarzı sergilemektedir. Şöyle ki:
ÂLEM:
1.Müfred:

Nesefî, Tebsıra, I: 83.
Nesefî, Tebsıra, I: 62.
377
Nesefî, Tebsıra, I: 82, 150; II: 265.
378
Nesefî, Tebsıra, I: 64, 148, 150.
379
Nesefî, Tebsıra, I: 544.
380
Nesefî, Tebsıra, I: 545.
381
Konu ile ilgili araştırma yapmak isteyenlere şu yerler tavsiye edilebilir: Nûreddîn, Ahmed b. Mahmûd
es-Sâbûnî, el-Bidâye/Mâturîdiyye Akâidi, çev. Bekir Topaloğlu (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 3. Baskı),
61-63; Ebü’l-Berekât en-Nesefî, el-İ'timâd fi'l-İ‘tikâd , 15-16; Kemaleddin Ahmed b. Hasan el-Beyâzî, İşârâtü’lmerâm min ibârâti’l-İmâm, thk. Yusuf Abdürrezzak (Kahire: Dârü’l-küttâbi’l-İslâmî, 1949), 82-94; Kemal
İbnü’l-Hümâm, el-Müsâyere fî ilmi’l-kelâm (Matbaatu’l-Mahmûdiyye, 1. baskı), 6-8.
375

376
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1.1.Özünde Bileşik Olmayan (Müfred fî Zâtihi / Zâtında Müfred): Bunlar bölünmeyi
kabul etmezler. Çünkü bunların özü tek parça (atom) dan ibarettirler. Zâtında müfred
olanlar iki kısımdırlar:
1.1.1.Tek Cevher (Cevher-i Vâhid): Bu, özü tek olan (tek bir atomdan ibaret olan)
birimdir. Diğer kelâmcılar gibi Bağdâdî de buna, bölünmeyen en son cüz (cüz’ü lâyetecezzâ) demektedir. Nitekim, âleme ait cisimlerden her bir cisim, en son
bölünemeyecek bir parçaya kadar sonlu olarak bölünür. Bağdâdî’nin burada
söylemeye çalıştığı şey, maddeyi oluşturan atomdur.
Günümüzde buna çekirdek denilebilir.
1.1.2.Kendi özünde Bölünmeyen Araz: Bu, tek bir yere muhtaç olan tek bir şeydir.
Bu, kendi özünde parçalanma kabul etmeyen her arazdır.
1.2.Cinsinde Bileşik Olmayan (Cinsinde Müfred/Müfred fî Cinsihî): Bunlar, özü tek
atomdan ibaret olmayan, ancak tek cinsten atomlardan meydana gelen bileşiklerdir.
Dolayısıyla bunlar, atomların aynı cinsten olması bakımından tek, fakat çok sayıda
aynı cins atomlardan meydana gelmesi bakımından bileşiktirler. Bağdâdî’ye göre
bunlar da cevherlerdir. Cevherlerin şekilleri, durumları, görünüşleri, kendilerinde
bulunan farklı arazlardan dolayı değişik gibi görünseler de, aslında onlar da tek bir
cinstir.382 Kanaatimize göre Bağdâdî’nin, cinsinde müfred olanla zâtında müfred olan
arasında yapmaya çalıştığı ayırım şudur: Cinsinde müfred olan, maddeyi oluşturan
atomun kendisi değil, bu atomların oluşturmuş olduğu demir madeninin (demir
cevherinini) kendisidir. Mesela demir atomu ile demir madeni (cevheri) gibi. Çünkü
demir atomunun kendisi, zâtında müfred, demir cevheri ise cinsinde müfreddir. Demir
cevheri cinsinde müfred olduğu için farklı görünümlere sahip olabilmektedir. Ama
zâtında müfred olan demir atomu ise böyle değildir.
2.Mürekkeb:
2.1.Mürekkeb Cisimler:
2.1.1.Artmayan, Gelişmeyen Mürekkeb Cisimler: Bağdâdî’ye göre bunlar gökler
ve yıldızlardır. Çünkü, Allah’ın yarattığı günden günümüze kadar, bunların
miktarlarında ne artma ve ne de eksilme olmuştur. Bağdâdî, söz “artma-eksilme”
noktasına gelmişken ilginç bir bilgi sunmakta ve Ay’ın ışığının artıp azaldığından
bahsetmektedir. Ona göre bu artış ve eksiliş Ay’ın ışığında olsa da kendisinde
olmamaktadır.
2.1.2. Artıp Gelişen ve Noksanlaşan Mürekkeb Cisimler: Bağdâdî’nin
anlattıklarından anlaşıldığına göre bunlar en temelde ikiye ayrılmaktadırlar:
2.1.2.1. Kendini oluşturan parçaları tek bir cinsten olanlar. Mesela Sütün cüzleri
gibi

382

Bağdâdî, Usûlü’d-dîn, 35.
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2.1.2.2. Kendini oluşturan parçaları farklı cinsten olanlar. Bunlarda bulunan arazlar
farklılaşma arz ettiğinden dolayı, farklı cinslerden oluşmuşlardır. Bağdâdî’ye
göre bunlar da adet üzere iki kısımdır:
2.1.2.2.1. Bitkiler. Bunlar da gövdeli ve gövdesiz olmaları durumuna göre ikiye
ayrılırlar:
2.1.2.2.1.1. Gövdeliler. Mesela ağaçlar bu kısımda yer alırlar.
2.1.2.2.1.2. Gövdesizler. Mesela otlar bu kısımda yer alırlar.
2.1.2.2.2. Hayvanlar:383 Bunlar da Bağdâdî’nin anlayışına göre iki kısımdır:
2.1.2.2.2.1. Geleneksel tasnife göre duyularla
algılananlar: Bağdâdî’nin
bize anlattıklarından anlaşıldığına göre bunlar, yaratılış şekillerine ve meydana
geliş biçimlerine göre kendi aralarında temelde iki kategoriye ayrılmaktadırlar:
2.1.2.2.2.1.1. Yaratılış şekillerine göre :
2.1.2.2.2.1.1.1. Yürüyenler: Tek ayağı, iki ayağı veya dört ayağı üzerine
yürüyenler
2.1.2.2.2.1.1.2. Uçanlar: İki kanadıyla veya daha fazla kanatla uçanlar
2.1.2.2.2.1.1.3. Suya dalanlar
2.1.2.2.2.1.1.4. Karınları üzerine sürünerek yürüyenler: Yılan,
böcek gibi.
2.1.2.2.2.1.2. Meydana geliş biçimlerine göre :
2.1.2.2.2.1.2.1. Üreme yoluyla meydana gelmeyenler: Bunlar
kendi cinslerinden olan anne ve babadan meydana gelmezler. Mesela
elma, peynir sirke kurdu veya mantar bitkisinin boşluğunda meydana
gelen canlılar, kiremit ve saman altında oluşan akrepler, çamurdan
meydana gelen çamur faresi (veya köstebek) gibi.
2.1.2.2.2.1.2.2.Üreme yoluyla meydan gelenler:
2.1.2.2.2.1.2.2.1.Doğumla meydana gelenler:

Bağdâdî’nin anlattıklarına bakılırsa, kitabın metininde yer alan “hayevân” ifadesinden kastedilen ne
“canlılar”, ne “insanlar” ve ne de “hayvanlar”dır. Çünkü burada, “hayvanlar” kategorisi içinde melekler, cinler
ve şeytanlar da zikredilmektedir. Buna göre, metinde yer alan “hayvanlar” ifadesini en iyi karşılayabilecek olan
çeviri belki de “bitkisel özellik taşımayanlar” olacaktır. Nitekim birinci kategoride “bitkisel özellik taşıyanlar”
anlatılmaya çalışılmıştır. Bu iddiamızı Teftâzânî de şu şekilde desteklemektedir: “Nebât, hayvan olmadığı gibi
hayy (canlı) da değildir. Çünkü, hayat, duyguyu (hissi) ve istemsel (irâdî) hareketi gerektirir.” bkz. Teftâzânî,
Şerhu’l- Makâsıd, III: 263-264.
383
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2.1.2.2.2.1.2.2.1.1. Kendi cinsinden doğanlar: İnsan, at,
eşek gibi çoğu hayvanlar.
2.1.2.2.2.1.2.2.1.2. Farklı cinsten doğanlar. At ile eşekten
doğan katır, kurtla dişi sırtlandan doğan sim’ ismindeki melez
hayvan384 veya assân denilen melez hayvan, Türk ve Arap cinsi
devenin birleşiminden meydana gelen ve adına buhtî denilen melez
deve,385 güvercin ile kumrudan doğan ve adına râ’inî denilen386
melez kuş gibi.
2.1.2.2.2.1.2.2.2. Yumurtadan çıkanlar
2.1.2.2.2.2. Normalde duyularla algılanamayanlar:
Bağdâdî’ye göre bunlar dört grupta toplanırlar: A- Melâikeler, Bgözlerinin akı karasından çok olan ve güzellikleri tarif ve tavsif edilemeyecek
derecede güzel olan cennet kızları (hur-i în), C- cinler, D- şeytanlar 387
2.3.
Arazlar: Bağdâdî, arazlara ilişkin tanımlamada bulunurken bazı
özelliklerden bahseder ve onların birleşik yapıda olmadıklarını, bir şeye
temasının veya bir yere geçişinin olmadığını söyler ve bizlere otuz tür araz ifade
eder. O bunları oluşlar (ekvân) 388, renkler389, sıcaklık-soğukluk-yaşlıkkuruluk390, kokular, tatlar,391 sesler,392 beka (devamlılık, dâim ve sâbit olma,
ebedîlik hali),393 hayat,394 ölüm,395 ilim,396 cehalet,397 nazar (zihinde

Bu hayvan çok kuvvetli işittiği için Arapça’da çok kuvvetli işiten anlamında sim’ denilir.
Bu melezleştirme uygulaması ilk olarak Buhtunnasr tarafından uygulandığı için bu tür melez deveye
buhtî denmiştir.
386
Güneş çarpmış gibi saçma sapan sesler çıkardığı için Arapça’da buna râ’inî denmiştir.
387
Bağdâdî, Usûlü’d-dîn, 38-40.
388
Bağdâdî’ye göre cevherler mutlaka oluşlardan biri ile bulunurlar. Oluşların başında hareket, sükun birleşme
ve ayrışma gelmektedir.
389
Bağdâdî’nin tercih ettiği görüşe göre, her ne kadar bizler Allah Teâlâ’nın yarattığı bazı renklerin isimlerini
bilmesek de sınırsız sayıda farklı renkler bulunmaktadır.
390
Bağdâdî’ye göre, bu dört türün de kendi arasında cinsleri vardır. Mesela, Güneş’in sıcaklığı ile ateşin
sıcaklığı, yağın yaşlığı ile suyun yaşlığı aynı değildir.
391
Bağdâdî, tatların sayısında da ihtilaf bulunduğunu ve insanların, “sınırsız sayıda kokunun varlığına
kanaat getirdiklerini” ifade eder.
392
Bağdâdî’ye göre, sesin cinsi sözün (kelâm) cinsinden farklıdır ve çok çeşitleri mevcuttur. Mesela gök
gürültüsünün sesi, diğer seslerden farklıdır.
393
Diğer Ehl-i sünnet kelâmcıları gibi Bağdâdî de bekâyı “cevherde, var olduğu andan başlayarak,
varsayılan ikinci bir zamanda mevcudiyeti devam ede gelen bir araz” şeklinde tarif etmektedir. Dolayısıyla
Bağdâdî bu tarifinde, tasarlanan ikinci bir zamana nispet edilmesi itibariyle bekânın ikinci zamandaki hakikat ve
mahiyetinin var olduğunu söylemektedir.
394
Bağdâdî’ye göre hayat sıfatı, kudret, ilim, irade ve ruhtan farklıdır.
395
Bağdâdî’ye göre ölüm hayatın zıttı olduğu kadar “cansızlık” (cemâdîlik) vasfının da zıddıdır.
396
Bağdâdî, kaderiyenin iddialarının aksine ilim ile itikadın aynı şeyler olmadığını, iki kavramın farklılık
arz ettiğini söyler. Çünkü O’na göre ilim, sağlamlığı ve yakînliği açısından, itikat ve itikadın fiildeki tesirinden
ayrı bir mânâdır. Ayrıca yine O’na göre her âlim, mu’tekıd (itikâd eden, inanan) dır denilemez. Çünkü Allah
384
385
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canlandırma,tasarım, düşünme), şekk (bir şeyin varlığı ile yokluğu arasında
tereddüt etmek), sehv (yanıltı, yanılma),398 kudret,399 acz (güçsüzlük), irâde
(istek),400 işitme, duyma,401 sağırlık, (duymama), görme,402 körlük (görmeme),
konuşma,403 hâtır (zihin, düşünme yetisi), elem (acı hissi), lezzet (haz
duygusu)404, fikir 405, itikâd 406 şeklinde sıralar.407
Görüldüğü üzere Bağdâdî, selefi olan önceki kelâmcılarda bulunmayan bu detaylı, ama
muhtevası farklı tasnif biçimi ile ilk dönem (mütekaddimîn) kelâmından son dönem
(müteahhirîn) kelâmına geçiş zeminini hazırlamakta ve varlıkları kategorize etme hususunda
daha sistematik davranış biçimi sergilemektedir. Ama O’nun, varlıkları, başlangıç itibariyle
kadim ve muhdes sınıflamasına tabi tutmayışı, selefi olan kelâmcılara göre önemli bir ihmal
veya eksiklik olarak göze çarpmaktadır.
Gazzâlî’nin Varlık Felsefesi
Bu hususta, ilk dönem kelâm sistemine son verip son dönem kelâmının kurucusu kabul
edilen408 Gazzâlî’nin varlık felsefesi çok ilginçtir. Zira O, bazı eselerinde, mütekaddimîn
kelâmcılarının yaptığı varlık tasnifine yer verirken,409 bazı kelâm problemlerini ele alıp
incelediği Faysalü’t-Tefrika isimli eserinde ise farklı bir anlayış sergilemektedir. Nitekim
adı geçen kitapta Gazzâlî, yorumu zor birtakım hadislerin daha doğru anlaşılmasına ışık
tutacak yardımcı bir veri sunma hususunda, varlık mertebelerini değişik bir
kategorizasyonuna tabi tutmuş ve ilginç bir varlık felsefesi geliştirerek, varlığı zâtî varlık,
hissî varlık, hayâlî varlık, aklî varlık, şibhî varlık (varlığımsı) şeklinde beş ayrı mertebeye
ayırmıştır. 410 Bu tasnife bakıldığında, O’nun varlığa yüklediği anlam, o devire kadar
sürdürülen Sünni kelâm çizgisi üzerinde çok değişik boyut kazanmaktadır. Zira O, aklî
varlığı kabul etmekle mütekaddimîn kelâmcılarından ayrılarak, kendisine karşı mücadele
verdiği felsefeye, ontoloji konusunda yaklaşmakta, böylece, kendinden sonra gelecek olan
âlimdir, ama mu’tekıd değildir. Öyle ise itikat kelimesi her yerde ilim kelimesinin ifade ettiği anlamı
üstlenememektedir.
397
Bağdâdî, yine aynı nedenlerden ötürü, cehaletin itikâdın yokluğu olamayacağını vurgulamaya çalışır.
398
Bağdâdî’ye göre uyku da bu cinstendir. Çünkü o genel bir sehivdir.
399
Bağdâdî, kudretin, hayat ve sıhhatten farklı olduğunu söyler.
400
Bağdâdî’ye göre, kerâhiyyet (isteksizlik) de bu cinstendir. Çünkü, bir şeyin varlığını isteme hali,
yokluğunu istememe halidir.
401
Bağdâdî’ye göre işitme, işitilen şeyi idrak etmedir, bilme değildir.
402
Bağdâdî’ye göre, görme, görülen şeyi bilme değildir.
403
Bağdâdî’ye göre konuşma, sesten farklı bir şeydir.
404
Bağdâdî’ye göre bu duygu, rahatlıktan ve arzuya kavuşmadan farklıdır.
405
Bağdâdî’ye göre hatırlamadan sonra meydana gelen düşüncedir.
406
İster bozuk olsun ister sağlam olsun, her türlü inanç itikattır.. Bağdâdî’ye göre itikât, bilgi ve
bilgisizlikten farklı şeydir.
407
Bağdâdî, Usûlü’d-dîn, 40-45.
408
Uludağ, Kelâm Dersleri, 124, 125.
409
Gazzâlî, el-İktisâd, 19, 64; Ravzatü’t-tâlibîn ve ‘umdetü’s-sâlikîn (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye,
1986), 44; Kavâidü’l-İ‘tikâd (Beyrut: Âlemü’l-Kütüp, 1985), 153-162.
410
Konuyla alakalı olarak Prof. Dr. Mehmet Görmez’in, “Gazzâlî Felsefesinde Varlık Mertebeleri Bakımından
Hadislerin Anlaşılması Ve Yorumlanması” isimli makalesi bulunmaktadır. bkz. Mehmet Görmez, “Gazzâlî
Felsefesinde Varlık Mertebeleri Bakımından Hadislerin Anlaşılması Ve Yorumlanması”, A.Ü.İ.F.D., XXXIX:
357-368.
167

muhakkik kelâmcıların takip ettiği felsefî kelâm sisteminin temellerini atmış olmaktadır.
Şimdi bu varlık mertebelerini sırayla görelim:
1.
Zâtî Varlık: Gazzâlî’ye göre zâtî varlık, hakiki reel varlık olup varlığın
bizatihi kendisidir. Çünkü o, duygusal ve aklî alanın dışında, dış dünyada özüyle var
olan varlıktır. Bu varlık türü, herkes tarafından o kadar çok net ve iyi şekilde
bilinmektedir ki, insanların çoğu “varlık” denildiğinde bundan başka bir anlam
anlamazlar. Gazzâlî’nin tam bu noktada, duygu ve aklın, zâtî varlıktan bir suret
alarak onu kopyaladığı ve bu şekilde eşyayı idrak ettiğine parmak basması,
günümüze göre biyolojik zihinsel faaliyetlere dair çok daha az bilimsel veriye sahip
olan o devirde, çok ilginç bir bilgi gibi gözükmektedir. Gazzâlî, zâtî varlığa örnek
olarak yer, gök, hayvan, bitki gibi şeyleri örnek verir ve bu varlık türünün herkes
tarafından çok net bilinen apaçık şeyler olduğunu vurgulamaya çalışır. 411
2.
Hissî Varlık: Gazzâlî’ye göre bu kategorideki varlık, duyularla “var gibi”
algılanan duyumsal varlıktır. Dolayısıyla hissî varlık, sadece duyularda var olan varlıktır. Bu
tür varlıklar, gözün görme gücünde bir şey, cisimle benzeşerek veya daha açık bir ifade ile,
şekil ve surete girerek herhangi bir yere şekil ve mahiyetinin aksetmesi yoluyla, göze var gibi
görülen (temessül eden) hissî varlıklardır. Mesela, hasta bir kimsenin uyanıkken -aslında
hissin dışında dış âlemde gerçek bir varlığı olmadığı halde- sanki hissin dışında gerçek varlığı
olan bir varlığı bizzat göz ile görüyormuş gibi gördüğü bazı şekil ve suretler bu kısma giren
varlıklardır. Ayrıca Peygamber ve velilerin uyanık ve sıhhatli iken vahiy ve ilhama mazhar
olma esnasında gördüğü meleklerin cevherine benzeşen güzel şekiller de bu tür varlılar
kategorisindedirler. Gazzâlî’ye göre hissî varlığın zâtî varlıktan farkı şudur. Zâtî varlık, idrak
eden hiçbir varlık olmasa da onun varlığı vardır. Ama hissî varlık, idrak eden kişinin idrakinin
dışında hiçbir varlığı bulunmamaktadır.
Gazzâlî’nin bu tür varlığa verdiği ilk örnek Meryem sûresinde anlatılan Hz. Cebrâil’in
Hz. Meryem’e görünüş kıssasıdır: “O (Cebrail), O’na (Meryem’e) normal bir insan şeklinde
göründü (temessele).”412 Gazzâlî’ye göre, burada Hz. Cebrâîl’in bizzat kendi mahiyetine ait
varlığı, dışsal dünyada zâtıyla var olup insan şekline dönüşmemiş, aksine, meleğin cevherine
ait mahiyet Hz. Meryem’in görme duyusuna aksetmiş (temessül), diğer bir ifadeyle meleğin
mahiyeti, insan denilen şekilsel cisme sadece algısal duyuda benzeşerek, var gibi
gözükmüştür.413 Hatta Gazzâlî, problemi daha da netleştirmek için ikinci bir örneğe dahi

Gazzâlî, Faysalü’t-tefrika beyne’l-İslâm ve’z-zendeka, thk. Süleyman Dünya (Kahire: Dârü ihyâi’lkütübi’l-Arabiyye, 1961), 176.
412
Meryem 19/7.
413
Faysalü’t-Tefrika’yı tahkik eden Süleyman Dünya, Gazzâlî’nin, Cibrîl’in insan şeklindeki görünümünü
(temessül) hayâlî varlığa örnek olarak vermesini hatalı bulur ve bu örneğin meleğin aslî şeklinin bozulup
bozulmaması noktasında yanlış olduğunu söyler. O, meleğin temessülünü hayâlî varlığa örnek vermenin,
meleğin kendi aslî suretinin dönüşümünü ve lağvını, dış alemde asla kendine ait bir varlığının bulunmadığını ve
duyumsamanın farklılığına göre kılıktan kılığa girip sürekli farklı şekillerde algılandığını, bunun da Cibrîl gibi
kendine ait zâtî bir varlığa sahip olan yüce bir meleğe yakışmayacağını vurgulamağa çalışır. Kanaatime göre bu
değerlendirme çok yanlış bir algılayışın ürünüdür. Zira dış dünyada somut mevcut olan zâtî varlıklar bile, öyle
zaman oluyor ki, algılayanın durumuna göre kendi özsel varlığının dışında farklı şekil ve biçimlerde
algılanabiliyor ve bu algılamada algılanan şeyin özsel varlığında bir değişim olmuyor. Dolayısıyla burada
411
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ihtiyaç duymuş ve ateş dairesini örnek vermiştir. Ateş dairesi, aslen tek bir nokta olduğu halde
düz bir hat üzerinde veya yuvarlak bir dairede hızlı bir şekilde hareket ettirildiğinde, sanki
hattın tümü veya dairenin tümü kesiksiz bir hat veya daire imiş gibi insanın gözüne görünür.
Halbuki duyuda var gibi gözüken dairemsi ateş hattının, aslında, duyularımızın dışında dış
dünyada varlığı bulunmamaktadır. İşte dışarıda var gibi gözüken bu dairesel ateş yuvarlağı
veya düzlemsel ateş hattı, his ile algılanan imgesel (hayâlî) varlıktır.414
Gazzâlî, daha sonra hadislerden de birçok örnek verir. Bunlardan birincisi, Hz.
Peygamber’in, “Ölümün, kıyamet günü güzel bir koç şeklinde getirilip cennet ve cehennem
ehline gösterilişi ve onlara bunu tanıyıp tanımadıklarını sorması”nı anlatan uzunca bir
hadis,415 ikincisi ise, Hz. Peygamber’in “Cennet ve cehennemin duvarda kendisine
gösterildiği”ni ifade eden hadistir.416 Gazzâlî’ye göre burada gerek ölümün bizatihi bir koç
şekline dönüşmesi ve gerekse cennet ve cehennemin duvarda Peygamber’e gösterilmesi,
kesinlikle her iki varlığın dışsal zâtî bir varlığa dönüşmesi değildir. Bu, olsa olsa, ölümün,
cennet ve cehennemin, hem Hz. Peygamber’in ve hem de ahiret ehlinin görme hislerine
duyusal bir varlık şeklinde aksetmesi ve bu şekilde algılanıp tasavvur edilen şeyin, “yalnızca
duyularda gerçekliği var olan varlık” olmasıdır.417
3.
Hayâlî Varlık: Gazzâlî’ye göre bu varlık türü,yalnızca insan beyninde var
olan, fakat dış dünyada var olmayan varlıktır. Bu kategoride yer alan varlıklar, aslında
duyularla bilinebilen varlıklar olmasına karşın, dış dünyada var olmadıkları için duyularla
hissedilmekten uzaktırlar. İşte böyle hislerimizle algılanamayacak durumdaki varlıkların
beynimizdeki sanal suretleri, hayâlî varlıktır.
Gazzâlî’nin burada diğer iki varlık türünden farklı olarak vurgulamak istediği şey, bu
varlık türünü algılamada tamamen duyu organlarının devre dışı kaldığı ve olayın tümüyle
beyinde cereyan ettiğidir. Çünkü O’na göre, insanın gözleri kapalı olsa da istediği bir varlığı
hayalinde canlandırabilir, hatta onu gözüyle görüyormuş gibi olabilir. Dolayısıyla o bu
noktada, dış dünyada somut varlığı bulunmayan varlık türlerini de işaret etmiş
bulunmaktadır.418
Gazzâlî’nin bu varlık türüne hadislerden verdiği örnek şudur: “Ben Yunus b. Mettâ’yı,
üzerinde Katvan’da (Kûfe civarında bir yer) dokunmuş iki aba (elbise) olduğu halde telbiye
ederken görür gibiyim” hadisidir.419 Gazzâlî’ye göre, “görüyor gibiyim” ifadesinden, Hz.
Peygamber’in Mekke ile Medine arasında yürürken, çeşitli vâdî ve tepelerde görmüş olduğu
Hz. Yunus’a ait “görüyor gibi” olduğu sanal surettir. Burada Hz. Peygamber, aslında Hz.
Yunus’un dış dünyada gerçek varlığı bulunmadığı için, O’nu gerçekten gözü ile görmediği,
sadece onları hayalinde canlandırıp hatırladığı, net bir şekilde görülmektedir.420

vurgulanmak istenen şey algılanan objenin “özsel varlığı” değil, algılayan kişinin, duyumsadığı varlığı “o
şekildeki algılaması”dır ve Gazzâlî burada hata etmemiştir.
414
Gazzâlî, Faysal, 176-177.
415
Buhârî, “Tefsîr”, 19; Müslim¸ “Cennet”, 40, 41.
416
Buhârî, “Salat”, 51, 111-112, “Mevâkit”, 11, 136; Müslim, “Fezâil”, 134, 135, 136.
417
Gazzâlî, Faysal, 179-180.
418
Gazzâlî, Faysal, 177.
419
Müslim, “İman”, 268, 269; İbn Mâce, “Menâsik”, 2891.
420
Gazzâlî, Faysal, 180.
169

4.
Aklî Varlık: Gazzâlî’nin anlattıklarından, aklî varlığın hayâlî varlıktan daha
soyut olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü O’na göre, bu kategoride yer alan varlık türünün, duyu
ile algılanabilir olmaktan öte beynimizdeki sanal sureti bile bulunmamaktadır. Çünkü aklî
varlık, bir şeyin özü, esası, gerçekliği ve manası demektir. Bazı zamanlar akıl, bir şeyin dış
dünyada, duyuda, hatta hayaldeki varlığına bile bakmaz. Sadece o şeyin mana ve özü
itibariyle gerçekliği ne ise onu düşünür. İşte, aklın kavramaya çalıştığı bu şey, sırf aklen
düşünülebilen aklî varlıktır. Mesela el (yed) denildiğinde, bu kavramdan anlaşılacak anlam
hem elin bilinen, hissedilen ve hayal edilen şekli, hem de onun gerçek mahiyetini ifade eden
anlamıdır. O anlam da bir şeyi sımsıkı tutma ve yakalama gücüdür. Benzer şekilde, “kalem”
denildiğinde, hangi maddeden yapılmış hangi tür olursa olsun, onun gerçek anlamda dış
dünyada bir varlığının yanında, bir de onun asıl mahiyeti ve özünü teşkil eden varlığı
bulunmaktadır. İşte, o öz ve asıl da ilimlerin kendisiyle yazıldığı “aklî varlığı” dır. 421
Gazzâlî’ye göre, “müteşâbihât” denilen “insanın sıfatlarına benzeşen Allah Teâla’nın
sıfatları” na ait manalar, aklî varlık kategorisine girmektedirler. Mesela Allah’ın eli / yedullah
diye isimlendirilen sıfata baktığımızda, bu kavramdan anlaşılacak anlam kesinlikle elin
bilinen, hissedilen ve hayal edilen şekli değil, onun gerçek mahiyetini ifade eden anlamıdır ki,
o da, yukarıda ifade edildiği gibi, bir şeyi sımsıkı tutma ve yakalama gücü, diğer bir ifadeyle
“aklî varlığı”dır.422 Görüldüğü üzere, Gazzâlî’nin bu izah tarzında, “mahiyet”i ve “mana”yı
varlık kategorisine sokması, hem dolaylı olarak Mu‘tezile’nin haller nazariyesini 423 kabul
ettiği, hem de tenkit etmiş olduğu Filozofların ontolojik anlayışına yaklaştığı izlenimini
vermektedir.
Gazzâlî’nin aklî varlık türüne hadislerden verdiği örnek, Allah’ın Âdem’i elleriyle
yarattığına,424 kişi güzel bir şey yaptığı zaman onu sağ eliyle alıp kabul ettiğine, 425 gece
kötülük yapıp gündüz tövbe ettiğinde, Allah, elini uzattığına426 ilişkin ifadelerde yer alan “el”
kavramıdır. Gazzâlî’ye göre burada ifade edilmek istenen, his ve akıl ile bilinen “organik el”
in şekilsel varlığı değil, onun özsel gerçekliğine ait varlığıdır. Gazzâlî’nin vermiş olduğu bir
başka örnek ise, cennette insana dünyadakinin on misli verileceğine dair hadistir.427 Gazzâlî,
bu hadisi bazı insanların anlayamayıp problem haline dönüştürdüğünün ve cennetle dünyayı
mukayese etme zorluğuna düştüğünün altını çizmeye çalışır. Gazzâlî’ye göre, bu tip

Gazzâlî, Faysal, 178.
Gazzâlî, Faysal, 181-183.
423
Haller nazariyesi, başlangıçta Allah’ın sıfatları ile başlayan daha sonra ontolojik konularla alakalı olarak
sıfat ve araz tartışmalarında sürdürülen teorinin adıdır. Bu teoremde, sıfatların ya da arazların ne var ne de yok
oldukları, bunların birer hal oldukları iddia edilmektedir. İslâm kelâmında Allah’ın sıfatları ile ilgili olarak ilk
önce Muammer b. Abbad es-Sülemî (215/830) “mana” teoremini ortaya atmış, Muammer’den bir asır sonra
gelen Ebû Hâşim el-Cübbâî (321/933) ise bu teroremi tenkit edip redderek “hal” teoremini ortaya koymuştur.
Ehl-i Sünnet kelâmcılarından da Bâkıllânî ve Cüveynî bu teoriyi kabul etmişlerdir. bkz. Cüveynî, Kitâbü’l-İrşâd,
80-84; Seyfüddîn Ali b. Muhammed el-Âmidî, Gâyetü’l-merâm fî ‘ilmi’l-kelâm, thk. Hasan Mahmud Abdullatif
(Kahire: Dârü’l-Kütüb, 1971), 27; Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, I: 65-68; Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, I: 217-222,
314; Ebû Muhammed Ali İbn Hazm, el-Fasl fi’l-milel ve’l-ehvâ ve’n-nihal (Kahire: el-Matbaatu’l-Edebiyye,
1317), V: 46-54; Yusuf Şevki Yavuz, “Ahval”, D.İ.A., II, 190-192; Wolfson, Kelâm Felsefeleri, 112-156. 118
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Sâd 38/75; Buhârî, “Enbiya”, 3; Müslim, “Kader”, 15.
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Ahmed b. Hanbel, Müsned, II: 268.
426
Ahmed İbn. Hanbel, Müsned, IV: 395.
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Buhârî, “Rikâk”, 65, 71; Müslim, “Îmân”, 186.
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hadislerde ifadelendirilmeye çalışılan varlık türleri ancak aklî varlık ile izah edilebilen
varlıktır. Çünkü şeyleri duyumsal ve akılsal ayırt etme ile, imgesel (hayâlî) ve tinsel (manevî)
ayırt etme ayrı şeylerdir. Mesela “şu küçük mücevher taşı, şu mermerin elli katıdır” derken
burada ifadelendirilmek istenen şey, mücevher denilen varlığın duyulardaki ve beyindeki
sanal suretleri ve bu suretlere ilişkin idrâk edilen büyüklüğü değil, mâhiyeti ve özüne ilişkin
aklen idrak edilen anlamı itibariyle olan büyüklük değeridir.428
5.
Şibhî Varlık: Gazzâlî’ye göre şibhî varlık (varlığa benzer varlık), bundan önce
anlatılan hiçbir varlık kategorisine benzememektedir. Çünkü, bu tür varlık, ne dış dünyadaki
şekli ne de özü itibariyle hiçbir surette duyu, hayal, ve akıl düzleminde bulunmayan varlıktır.
Hatta bu tür varlığın sıfatları ve özellikleri dahi, sayılan bu düzlemlerdeki varlıkların sıfat ve
özelliklerine benzememektedir. Sadece benzetme suretiyle bu varlık var kılınmıştır.
Gazzâlî’ye göre, bu varlığa verilebilecek en güzel örnek, kalbe ilişkin birtakım
eylemlerin, Allah Teâlâ için hadislerde kullanılmasıdır. Mesela, Allah Teâlâ için kullanılan
sevme,429 gülme,430 öfkelenme,431 gibi eylemler, bu kategoride değerlendirilmelidir. Çünkü
buradaki eylem türleri, mahiyet ve öz itibariyle hiçbir surette tanınan ve bilinen eylem
türlerine duyu, imge ve akıl düzleminde benzememektedir.432
İlk devir kelâmcılarının varlıkları kategorize etme anlayışlarını bu şekilde inceledikten
sonra, sıra son devir muhakkik kelâmcıların (müteahhirîn-i muhakkikin) anlayışını
incelemeğe gelmektedir. Fakat her şeyden önce şunu vurgulamak gerekir ki, burada çok
önemli bir güçlük mevcuttur. Zira bu devrin kelâmcıları, kullandıkları delilleri, metotları ve
ilkeleri, ilk devre göre zenginleştirip kelâmî konuların muhtevasını artırdıklarından dolayı,
haliyle buna bağlı olan varlık anlayışını ve varlık tasnifini de o ölçüde zenginleştirip
çeşitlendirmişlerdir. Öyle ki, ortaya konan pek çok bilgi, tasnif ve tariflerde, birbirinin içine
girmeler ve karışıklıklar meydana gelmiş, bu karışık bilgileri ayıklayarak netleştirmek içinden
çıkılamaz bir hal almıştır. İşte bundan dolayı bizler, her bir kelâmcıyı ele alıp eserindeki
kendine ait tasnif biçimini ayrı ayrı ortaya koymaktan ziyade, sunulan bu verilerin tümünü bir
araya getirip, elde edilen bilgilerden iç içe girenleri ayıklamak suretiyle daha iyi anlaşılır ve
daha derli toplu ve bir şema ortaya koymayı uygun gördük. Dolayısıyla bu şema, tamamen
belli başlı kelâm kaynaklarından üretilmiş bir şemadır ve şemanın aynısını bu formatta
kaynaklarda bulma imkansızdır. Şemada ortaya konan varlık kategorisi ile ilgili bilgi almak
isteyenler, bölüm bölüm en sonda verilecek kaynaklardaki ilgili yerleri incelemek suretiyle
gerekli bilgiye ulaşabilirler.
Ehl-i Sünnet kelâmcılarına göre varlık en temel anlamda ikiye ayrılmaktadır:
1- Bilinen Varlıklar (Malûm)
2- Bilinmeyen Varlıklar
Bu iki temel varlık türünden, yalnızca “bilinen varlıklar”, “insan bilgisi” ne konu
olduğundan dolayı, ele alınmış, diğeri ile hiç ilgilenilmemiştir.

428
429
430
431
432

Gazzâlî, Faysal, 180-181.
İbn Mâce, Edeb, 3688.
Buhârî, “Cihâd”, 2826.
Buhârî, “Edeb”, 442.
Gazzâlî, Faysal, 183.
171

Malûm (Bilinen): Kendi arasında Yok (Ma‘dûm) ve Var (Mevcûd) diye ikiye
ayrılmaktadır.
A . MA‘DÛM (Yok)
I – Ma‘dûm-i Mümteni’ (Varlığı imkansız olmak kaydıyla mevcut olmayan malûm)
II- Ma‘dûm-i Mümkin (Var olabilir kaydıyla mevcut olmayan malûm)
B . Mevcût ( V a r Olan Malûmlar )
I - Öncesiz Varlık : Bu varlık türüne kaynaklarda en yaygın olarak, vâcib (varlığı
zorunlu), kadîm (öncesiz varlık) ve daha az olarak da, müsteftihu’l-vücûd (hadis olan
varlıkları yaratmaya başlayan) ve gayr-ı mütenâhî (sonlu ve sınırlı olmayan) isimleri
verilmektedir. Kadîm varlık çoğalmaz, parçalardan oluşmaz. Kendisi, “zorunlu olarak
sahip olması gerekli olan” veya “zorunlu olarak sahip olmaması gerekli olan” birtakım
sıfatlar ile hâdis (önceli) varlıklardan ayrılır.
Öncesiz varlığa verilen bu değişik isimler, iki temel bakış açısından
kaynaklanmaktadır:
a -Var Oluşsal Açıdan Veya Aklî Yönden: Öncesiz varlığa, var oluşsal açıdan
veya aklî yönden Vâcib (gerekli) denilmektedir. Vâcib de kendi arasında iki kısma ayrılır
:
1 - Vâcib–li-zâtihî: (Kendi Zatından Dolayı Zorunlu Olan Varlık) : Varlığı, özünün
gereği zorunlu ve malûm olan varlıktır ki, yokluğu mümkün değildir. Bu varlık, Allah
Teâla’nın zatının varlığıdır. Akli yönden Vâcib li-zâtihinin varlığı zorunludur. Çünkü,
eğer yokluğu varsayılacak olursa bundan, âlemin yaratılıp yönetilmesinin imkansızlığı
lazım gelir.
2 - Vâcib li-gayrihî: (Başkasından Dolayı Zorunlu Olan Varlık): Varlığı, özünün gereği
değil de başka bir şeyden dolayı zorunlu olan malûmdur. Bunun da yokluğu mümkün
değildir. Çünkü bu da dolaylı zorunlu varlıktır. Bu varlık türüne, Allah Teâla’nın sıfatları
örnek gösterilebilir. Çünkü bu sıfatların kadimliği kendilerinden değil, Allah Teâla’nın
zatından dolayıdır.
b- Zamansal Açıdan: Öncesiz varlığa zamansal açıdan ise, Kadîm (öncesiz)
denilmektedir. Bu da tıpkı Vâcib gibi kendi arasında ikiye ayrılmaktadır.
1- Kıdem-i zâtî (Özsel Öncesizlik): Özü açısından öncesiz olmak demektir.
2- Kıdem-i zamânî (Zamansal Öncesizlik): Zaman açısından da öncesiz olmak
demektir. 433

Kelâmcılara göre “kıdem” sıfatı yalnız Allah için kullanılır eşya için kullanılmaz. Ama filozoflar eşya için de
kullanıldığını söylerler. Zira Onlara göre Allah âlemden zaman itibariyle önce değil, zât itibariyle öncedir. Bu
manada Allah’ın âlemden evvel olmasına “kıdem-i zâtî” denilir. Lakin Onlara göre âlem, zaman itibariyle
433
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I - Önceli Varlık: Bu varlık türü, Kadîm varlığın dışında var olan her türlü varlığı
ifade eder. Kaynaklarda en yaygın olarak önceli varlığın hem a‘yânı hem de arazı için,
mümkin, câiz (olabilir), hâdis “önceli/sonradan olan”, mütenâhî (sonlu ve sınırlı), gibi
isimler verilirken, sadece arazları için, kâim bi’l-mütehayyiz (varlığı, uzayda yer kaplayan
şeye bağlı olan), hâll bi’l-mütehayyiz (uzayda yer kaplayan şeyi mahal tutan), kâim bi’lgayr (başkası vasıtasıyla var olan) gibi isimler verilmektedir. Önceli varlığa verilen bu
değişik isimlendirmeler, üç temel bakış açısından meydana gelmektedir:
a -Var Oluşsal Açıdan Veya Aklî Yönden: Önceli varlığa, var oluşsal açıdan veya
aklî yönden mümkin (olabilir) denilmektedir. Mümkin de tıpkı Vâcib gibi iki kısma
ayrılmaktadır:
1- Mümkin li -zâtihî: (Kendi Zatından Dolayı Olabilir Varlık): Varlığı, özünün
gereği olabilir olan malûmdur. Akli yönden mümkin li-zâtihinin varlığı da yokluğu da
mümkündür, zorunlu değildir. Bu varlık türüne, cevherler örnek verilebilir.
2- Mümkin li-gayrihî (Başkasından Dolayı Olabilir Varlık): Varlığı, özünün
gereği değil de başka bir şeyden dolayı olabilir olan malûmdur. Bunun varlığı, bir
öncekinden daha zayıftır. Çünkü bunun varlığı dolaylıdır. Bu varlık türüne de, arazlar
örnek verilebilir.
Ayrıca mümkin, bir başka açıdan şu şekilde ikiye ayrılmaktadır:
1 - Mümkin bi-imkâni’l-âmm (Genel Bir İmkân İle Mümkin Olma): Bu imkân,
yalnızca bir yönden zorunluluğu olumsuz kılmaktır. Diğer bir ifadeyle, olma veya
olmama durumundan yalnızca birinin zorunlu olması, diğer durumun zorunlu
olmamasıdır. Mesela, her ateş yakıcıdır, önermesinde ateşin yakıcı olması zorunlu,
yakıcı olmaması zorunlu değildir. Mümkinin iki çeşidi vardır: 1) varlığı imkansız
olmayan mümkin, 2) yokluğu zorunlu olmayan mümkin. Bundan dolayı Mümkin biimkâni’l-âmm da mümkinin iki durumuna göre çeşitlik arz etmektedir:
1.a)
Varlığı İmkansız Olmayan Anlamında Mümkin: Bu takdirde, “zatı itibariyle
mümkin olan”, “zatı itibariyle vacip olan” ı kapsamaz, fakat “zatı dışındaki bir sebep”
ile “Vâcib” olanı kapsayabilir ve “zâtı gereği imkânsız olan” a karşıt olur. Bu
anlamdaki mümkin bi-imkâni’l-âmm, kimi zaman varlığı imkânsız olamayan ama
zorunlu da olmayan anlamında, kimi zaman da yokluğu zorunlu olmayan, ama imkansız
da olmayan manasında mümkin bi-imkâni’l-âmmdır. Burada mümkin, “varlık” tarafı ile
kayıtlıdır.
1.b)
Yokluğu Zorunlu Olmayan Anlamında Mümkin: Bu takdirde de mümkinin
varlığı “zatı gereği zaruri” olmadığı gibi, “zatı dışındaki bir sebep” dolayısı ile de
“zaruri olmayan” noktasında imkânsızı kapsar ve Vâcib’in karşıtı olur. Bu anlamdaki
mümkin bi-imkâni’l-âmm, kimi zaman yokluğu imkânsız olmayan, ama zorunlu da
olmayan anlamında, kimi zaman da varlığı zorunlu olmayan, ama imkânsız da olmayan

Allah’tan sonra değildir. Çünkü Allah ezelden beri var olduğu gibi, âlemin de ezelden beri heyûlâsı ve unsurları
mevcuttur. Öyleyse âlem, sadece zât bakımından sonradır. Bu manadaki sonralığa da “hudûs-i zâtî” denilir.
Kelâm ise, Allah’ın zaman bakımından önce olduğunu kabul eder ve buna “kıdem-i zamânî” der. Alemin
Allah’tan sonra olduğunu kabul eder ve buna da “hudûs-i zamânî” der. Felsefe bu manadaki hudûsu kabul etmez.
bkz. Teftâzânî, Şerhu’l-Akâid, 123, (dipnot: 20).
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anlamında mümkin bi-imkâni’l-âmmdır. Burada mümkin, “yokluk” tarafı ile kayıtlıdır.
Aşağıda mümkin bi-imkâni’lâmmın iki durumu grafikle anlatılmaya çalışılmıştır.
Bilindiği üzere akıl düzleminde varlık üç halden bir ile hükmolunur: 1-Mümteni 2Mümkin 3-Vâcib. Her üç hal, “var olma” veya “yok olma” açısından iki kısma ayrılır: 1Varlıkla kayıtlı olanlar 2- yoklukla kayıtlı olanlar. Bunlarda “zorunlu”, “imkânsız”, ve
“mümkin” kısımlarına ayrılunca, o takdirde şu kısımlar ortaya çıkmaktadır.
1-Varlığı zorunlu, yokluğu imkansız olan
2-Yokluğu zorunlu, varlığı imkansız olan
3-Varlığu da yokluğu da eşit seviyede zorunlu ve imkansız olan.
Şimde bunları, “Var olabilmeleri açısından” ve “Yok olabilmeleri açısından”
düşünülmeleri durumlarına göre inceleyelim:434
A- Varlık, Var Olabilmesi Açısından Düşünüldüğünde, “mümteni”, “mümkin”, “vâcib”
varlığın, “varlık” ve “yokluk” açısından “mümkin bi imkâni’l-âmm” oluşları şöyledir:
1VARLIK 2VARLIK 3-VARLIK
MÜMTENİ
MÜMKİN
OLUNCA
OLUNCA
OLUNCA
Bu
tür
varlığın
1-varlığı
imkansız

2-yokluğu
zorunludur.

Bu tür varlığın
1-varlığı İmkansız
değil ama zorunlu
da değil
→(varlığa eğilimli)

2-Yokluğu
zorunlu
değil
ama imkansız da
değil

VÂCİB

Mümteni
varlığın
aksine bu tür varlığın
1-Varlığı
İmkansız
değil zorunlu

2-Yokluğu
zorunlu
değil imkansızdır.

→(varlığa eğilimli)
Bu
manadaki
mümkin varlığın
varlığını yok eden
“imkân”, mümkin
bi imkâni’l-âmmdır
ve bu “imkân”,
“mümteni varlık”

Bu manadaki Vacib
varlığın varlığını yok
değil de var lıktan yana
zorunlu kılan “imkân”,
mümkin bi imkâni’lâmmdır ve bu
“imkân”, “vâcib varlık”

Bu tablo, “mümkin bi imkâni’l-âmm” konusunda takip edilen eserlerden çıkarılmış şahsıma ait bir yorum ve
izahtır.
434
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ın varlık sahasına
çıkmasına
engel
olan “mümtenilik”
özelliğinin karşıtı
olmaktadır.

ın
“vâciblik”
özelliğini
kapsamaktadır.

B-Varlık, Yok Olabilmesi Açısından Düşünüldüğünde “mümteni”, “mümkin”, “vâcib”
varlığın, “varlık” ve “yokluk” açısından “mümkin bi imkâni’l-âmm” oluşları ise
şöyledir:
1VARLIK
MÜMTENİ OLUNCA

2-VARLIK
MÜMKİN
OLUNCA

3-VARLIK
VÂCİB
OLUNCA

Bu tür varlığın
1-Yokluğu zorunlu

Bu tür varlığın
1-Yokluğu
İmkansız değil ama
←zorunlu da değil
(yokluğa eğilimli)

Mümteni varlığın
aksine bu tür
varlığın
1-Yokluğu
zorunlu
değil
imkansız

2-Varlığı imkansızdır

2-Varlığı zorunlu 2-Varlığı imkansız
değil ama
değil zorunlu
←imkansız da değil
(yokluğa eğilimli)

Bu manadaki mümkin
varlığın yokluğunu var
eden “imkân”, mümkin
bi imkâni’l-âmmdır ve
bu
“imkân”,
“mümteni
varlık” ın “mümtenilik”
özelliğini
kapsamaktadır.

Bu
manadaki
Vacib varlığın
yokluğunu var
değil
de
yokluktan yana
zorunlu
kılan
“imkân”, mümkin
bi imkâni’lâmmdır
ve bu
“imkân”,
“vâcib varlık” ın
“vâciblik”
özelliğine karşıt
omaktadır.
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2 - Mümkin bi-imkâni’l-hâss (Özel Bir İmkân İle Mümkin Olma): Hem var olma, hem
de yok olma yönünden zorunluluğun olmaması durumudur. Mesela insan, gülen bir
varlıktır önermesinde insanın gülen bir varlık olması da olmaması da zorunluluk arz
etmemektedir.
b -ZAMANSAL AÇIDAN
1 - Hudûs-i zâtî (Özsel Öncelik)
2 - Hudûs-i zamânî (Zamansal Öncelik) 435
c - UZAYDA YER KAPLAYIP KAPLAMAMA AÇISINDAN: Hâdis varlıklar,
uzayda yer kaplayıp kaplamama açısından üç şekilde isimlendirilmektedir :
1 - Kâim bi’l-Mütehayyiz (Uzayda Yer Kaplayan Bir Varlık İle Varlığını Sürdüren)
2 . Mütehayyiz (Yer Kaplayan) veya Kâim bi’n-nefs (Kendi Zatıyla Var Olan) 3 . Ne
Mütehayyiz Ne Kâim bi’l-Mütehayyiz Olan.
Şimdi, bunları sırasıyla ele alıp inceleyelim.
1 - Kâim bi’l-mütehayyiz: Kaynaklarda buna hâll bi’l-mütehayyiz (uzayda yer
kaplayan şeye geçişme yapan), kâim bi’l-ğayr (varlığı başkası vasıtasıyla ayakta duran)
de denilmektedir. Bu isimlerle nitelendirilen varlığın varlık kategorisindeki ismi ise,
arazdır. Araz, duruma göre bir sıfat veya vasıf olabilir. Arazın mantıktaki karşılığına
fasıl (ilinti) denilir. Araz, duyularla algılanabildiği için, aynı zamanda mahsûsâttan
sayılmıştır. Arazlara işaret, varlığı kendisi ile ayakta durduğu cevherlere işaret ile biridir.
Kâim bi’l-mütehayyiz veya yaygın ismiyle araz iki şekilde tasnif edilmiştir.
1)Bulunduğu yere göre 2) Kategorik olarak. Birinci şekli muhakkik olmayan kelâmcılar
daha çok benimsemişken, ikinci şekli muhakkik kelâmcılar filozoflardan etkilenerek
benimsemişlerdir.
1.a) Bulunduğu Yere Göre Arazın Kısımları:
1.a.1- Araz mahsûs bi’l-hayy (Sadece Canlılara Özgü İlinti): Hayat ve ona bağlı
olan ilim, irade, kudret gibi ilintilerdir.
1.a.2- Araz gayri mahsûs bi’l-hayy (Sadece Canlılara Özgü
Olmayan İlinti)
1.a.2.a. Oluş: Hareket ve sükûn, bu tür varlığa örnek verilebilir.

Varlık kategorisinde buraya kadar kısım için bkz. Bâkıllânî, et-Temhîd, 40, 41; Gazzâlî, el-İktisâd, 64;
Şehristânî, Nihâyetü’l-ikdâm, 15; Râzî, el-Metâlibu’l-‘âliyye mine’l-‘ilmi’l-İlâhî, thk., Ahmed Hicâzî es-Sekâ
(Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-‘Arabî, 1987), II: 10; IV: 9-12, 403; VII: 7-13; Mebâhis, I: 206-208, 227-231; elMuhassal, 42-46, 55-56; Me‘âlimü usûli’d-dîn, (Şerhu’l-Mevâkıf’ın kenarında), 9, 1; Âmidî, Gâyetü’l-Merâm,
250; Abdullah b. Ömer el-Beyzâvî, Tevâli‘ü’l-Envâr (Şerhu’l- Mevâkıf‘ın kenarında), I: 144-150, 164-167;
Teftâzânî, Şerhu’l- Makâsıd, I: 176; II: 142; VII, 24; Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, I, 216-224, 280, 440; Abdullatif
Harpûtî, Tenkîhu’l-kelâm fî ‘akâidi Ehli’l-İslâm (İstanbul: Necm-i İstiklâm Matbaası, 1320), 25-34.
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1.a.2.b. Duyu organları ile algılanabilen nitelik: Ses, koku ışık, bu tür
varlığa örnek verilebilir.
1.b) Kategorik Olarak Arazın Kısımları 436
1.b.1- Göreli olmayan araz (‘Araz-ı Gayr-ı Nisbî)
1.b.1.a. Nicelik (Kemm/Kaç) Nicelik temelde ikiye ayrılmaktadır: Bitişik nicelik (kemm-i
muttasıl), bitişik olmayan nicelik (kemm-i munfasıl).
*1.b.1.a.1. Bitişik Nicelik (Kemm-i Muttasıl)
1.b.1.a.1.a. Özü sabit (kârrü’z-zât), parçaları birbirine bitişik olan,
(mücteme‘ü’l-eczâ) : Miktar, bu tür varlığa örnek verilebilir. Bu da üç kısımdır :
1. Bir yönünden bölünmeyi kabul eden miktar (Kâbilü’l-kısmeh fî ciheh): Düz
çizgi (doğru), bu türe örnek verilebilir.
2. İki yönünden bölünmeyi kabul eden miktar (Kâbilü’l-kısmeh fî ciheteyn) :
Yüzey
3. Üç yönünden bölünmeyi kabul eden miktar (Kâbilü’l-kısmeh fî selâsi cihât) :
Üç boyutlu cisim (cism-i ta‘lîmî)
1.b.1.a.1.b. Özü sabit olmayıp (gayrü kârri’z-zât), parçaları bir arada
toplanamayan, (gayrü mucteme‘i’l-eczâ) : Zaman, bu tür varlığa verilecek örnektir.
*1.b.1.b.2. Bitişik Olmayan Nicelik (Kemm-i Munfasıl) : Sayı, bu tür varlığa verilecek
örnektir.
1.b.1.b. Nitelik (Keyf/Nasıl): Nitelik dört çeşittir :
*1.b.1.b.1. Hissî Nitelikler (Keyfiyyât-ı Hissiyye)
1.b.1.b.1.a. Hissî
lemsiyye)

dokunsal

nitelikler (Keyfiyyât-ı

hissiyye-i

1. İlk dönem kelâmcılarına göre: Sıcaklık, soğukluk, kuruluk, yaşlık
gibi.

Kelâm ve felsefe kaynaklarında “makûlât-ı aşere” şeklinde terimselleştirilen “kategorik olarak arazın
kısımları” bahsi her ne kadar da kelâmî kaynaklarda, “filozofların kabul ettikleri varlık kategorisi” olarak lanse
edilse de bu kategorinin içermiş olduğu muhtevanın tümü, bütün müteahhirîn muhakkik kelâmcıların muteber
kaynaklarında filozoflara eşdeğer derinlikte ele alınıp incelenmiş ve kelâm ilmi ile içselleştirilmiştir. Kanaatime
göre, herhalde Ehl-i Sünnet kelâmcılarının bu varlık kategorisinde kabul etmedikleri ve felsefeden addettikleri
şey, bu kategorinin içerdiği muhteva değil de filozofların kullandıkları terimler ve onların sunuş biçimidir. Daha
açık bir ifade ile, filozofların aynı bilgiyi farklı isimlerle bir şekilde şematize edişi, kelâmcıların başka bir şekilde
şematize edişidir. Çünkü kaynaklara bakıldığında, kelâmcıların hemen aynı muhtevayı malzeme olarak
kullandıkları, ama bunları kendilerine özgü terim ve ifadelendirme biçimi ile farklı şekilde şemalaştırdıkları net
bir şekilde görülebilir. Bu şema yukarda ARAZ MAHSÛS Bİ’L-HAYY ve ARAZ GAYRİ MAHSÛS
Bİ’LHAYY şeklindedir ve filozofların ON KATEGORİ adı altında sundukları veriler, kelâmcılar tarafından bu
iki genel başlık altında kategorize edilmektedir. Konu ile ilgili kaynaklar, en sonunda sunulacaktır.
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2. Son dönem kelâmcılarına göre: Sıcaklık, yoğunluk, saydamlık gibi.
1.b.1.b.1.b. Hissî görsel nitelikler (Keyfiyyât-ı hissiye-i basariye)
1.İlk dönem kelâmcılarına göre: Işık, renk gibi.
2.Son dönem kelâmcılarına göre: Işık gibi.
1.b.1.b.1.c. Hissî işitsel nitelikler (Keyfiyyât-ı hissiye-i sem‘iyye)
1. İlk dönem kelâmcılarına göre: Sesler, harfler gibi.
2.Son dönem kelâmcılarına göre: Ses- ovma- vurma. 437
1.b.1.b.1.d. Hissî tadımsı nitelikler (Keyfiyyât-ı hissiye-i zevkıyye): Tatlı- ekşiacı- kekre
1.b.1.b.1.e. Hissî kokusal nitelikler (Keyfiyyât-ı hissiye-i şemmiyye):
1.İnsan tabiatına uygun kokular: Güzel koku
2. İnsan tabiatına uygun olmayan kokular: Çirkin koku
3. İnsan tabiatına yakınlığı olan kokular: Tatlı koku- acı koku- ekşi
koku
4. İsmini, bulunduğu yerden alan kokular: Elma kokusu- gül kokusumenekşe kokusu
*1.b.1.b.2. Rûhî Nitelikler (Keyfiyyât-ı Nefsiyye): Bazıları bu
niteliklerin, yeryüzüne ait elementsel cisimlerden (ecsâm-ı unsuriyyeden) “nefs”
sahibi olanlara özgü şeyler olduğunu söylerken diğerleri de bu niteliklerin sadece
elementsel cisimlere özgü olmadığını, göksel cisimlerden (ecsâm-ı felekiyyeden)
“nefs” sahibi olanları da kapsadığını söylemektedirler. Çünkü bunlara göre,
göksel cisimlerin hareketleri de istemsel (irâdî) harekettir. Hatta bu konuda
“nefsânî keyfiyetlerden kastedilen şey hayvânî nefstir, nefsî nitelikler bitki ve
cansızlarda bulunmaz” sözü de sahih bir söz olamamaktadır. Çünkü, hayat, ilim,
kudret, irade gibi bazı nefsânî niteliklerin, bulundukları zata göre Zorunlu
Varlıkta ve soyut varlıklarda olduğu da sabittir. Şu hâlde bu nitelikler (sıfatlar)
sadece canlı olan varlıklara özgü şeyler değildir. Hal böyle olunca da ikiye
ayrılmaktadır:

Hissî niteliklerde yer alan arazları sınıflamaya tabi tutarken, bir kısmında ifade ettiğimiz “ilk dönem
kelâmcılarına göre” ve “son dönem kelâmcılarına göre” ifadelerindeki görüşler, belki tasnif itibariyle filozofların
görüşleri ile örtüşse de bunlar bizim müteahhirîn kelâmcılarımızın “ilk dönem” ve “son dönem” lerine ait
eserlerde de bulunmamaktadır. Yalnız burada fark muhteva da değil tasnifdedir. Konu ile ilgili olarak Râz’ı,
Beyzâvî, Âmidî, Cürcânî, Taftâzânî gibi kelâmcıların eserlerinde yer alan araz konularına bakılırsa, arazların
ismlerinde pek az fark görülebilir. Fark sadece bu ismleri sistematize etmektedir. Çünkü Filozoflar arazları
“dokuz kategori” temeline oturtarak sınıflandırmaya tabi tutarlarken kelemacılar, “araz mahsûs bi’l-hayy”
(sadece canlılara özgü ilinti) “araz gayri mahsûs bi’l-hayy” (sadece canlılara özgü olmayan ilinti) temelinde
sınıflamaya tabi tutmuşlardır. Bu hususa 142. dipnotta da işaret etmiş bulunmaktayız.
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1.b.1.b.2.a. Soyut nefisler (Nüfûs-i mücerrede): Bunlar, arazlara ait
olmayıp mücerred varlıklar kategorisine dahil olduklarından dolayı, konunun
o bölümünde ele alınacaktır. Biz burada maddesel nefisler (nüfûs-i
maddiye)yi ele alıp taksim edeceğiz.
1.b.1.b.2.b. Maddesel nefisler (Nüfûs-i maddiye): Madde ve
cisimlerin içine yayılan kuvvetlerdir, iki kısımdır:
1. Nüfûs-i Maddiye-i Hayvâniyye:

1.1.Hayat: Varlıksal bir sıfattır. Kelâmcıların çoğunluğuna göre,
hayat arazının varlığı için bünye şart değildir. Hayatın bulunması şartına
bağlı olan arazlar da şunlardır:
1.1.1. İdrakte Meydana Gelen Sıfatlar: Bunlar, idrâki anlamlandıran
sıfatlardır ve iki kısma ayrılır:
1.1.1.1. İnançlar: Diri olan kişinin, herhangi bir objenin varlığını
kendi içinde zorunlu olarak bulduğu ve başkaları arasında farklılığını
kavradığı nesnelerdir. Bunlar da kendi arasında ikiye ayrılmaktadır:
1.1.1.1.1. Tasavvurât/Tasarımlamalar: Beş duyu aracılığıyla meydana
gelen kavrayışlar.
1.1.1.1.2. Tasdîkât/Doğrulamalar, İnançlar:
1.Kesin inançlar/Tasdîk-i Câzım: Kesin inançların da
kısımları mevcuttur:
a. Gerçeğe uygun olmayan kesin inançlar/İtikâd-ı câzım, gayr-ı
mutâbık li’l-vâkı‘: Buna cehl-i mürekkeb de denilir.
b. Gerçeğe uygun olan inançlar/İtikâd-ı câzım, mutâbık li’lvâkı‘: Bu da yine kendi arasında ikiye ayrılmaktadır :
b.a. Gerçeğe uygun olup sebepsiz meydana gelmiş olan
inançlar: Bu tür inanca taklitçinin inancı denir.
b.b. Gerçeğe uygun olup sebeple meydana gelmiş olan
inançlar: Buna ilim denilir. Şu kısımlara ayrılmaktadır:
b.b.a. Bu inançların konu ve yüklemi zihinde tasavvur
edilirse, bu apaçık ilim (bedîhî) inançtır.
b.b.b. Bu inançların konu ve yüklemi akıl ile birlikte
duyularla elde edilirse, bu zorunlu ilim (zarûrî)
inançtır.
b.b.c.Bu inançların konu ve yüklemi delillerle elde edilirse,
bu düşünsel ilim (nazarî) inançtır.
2. Kesin olmayan inançlardır/Tasdîk-i Gayr-ı Câzım: Bunlar,
içinde tereddüt barındıran inançlardır ve iki kısımdır:
a. Kabul ile ret arasındaki tereddüt eşit seviyede olanlar:
Bunlara şek denir.
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b. Kabul ile ret arasındaki tereddüt eşit seviyede olmayıp biri
ötekine ağır basanlar: Bunlarda kendi aralarında iki kısma
ayrılırlar:
b.a. Kabule doğru ağır basan tarafa zan denilir.
b.b. Redde doğru ağır basan tarafa da vehim denir.
1.1.1.2.İdrâkler: Bunlar, beş duyu vasıtasıyla meydana gelen kavrayış
kuvvetleridir. İdrâkler şunlardan meydana gelmektedir:
1.1.1.2.1.Nazar ve Tefekkür: Bunların, inançlar cinsinden mi yoksa
inanca aykırı mı olduğunda ihtilaf bulunmaktadır.
1.1.1.2.2. Elem-Lezzet: Bu iki şeyin birbirlerine aykırı idrâkler mi
yoksa birbirlerinden bağımsız ayrı idrâkler mi olduğu, veya
zait bir hal mi olduğunda ihtilaf vardır.
1.1.2. Fiilde Meydana Gelen Sıfatlar: Bunlar, fiillerde, güçkuvvet-enerji
ifade etmektedirler. Şu kısımlardan meydana gelmektedirler:
1.1.2.1. Kudret-Âcizlik
1.1.2.2. İrade ve Buna Yakın Arazlar
1.1.2.2.1. Meyil: İlimden ve iradeden farklıdır.
1.1.2.2.2. Arzu (İştah-şehvet): İradeden farklıdır. Çünkü insanın
tabiatı ilaç içmeden nefret eder ama onu içmeyi irade eder.
1.1.2.2.3. Azim: Bir şeyde tereddüt oluştuktan sonra meydana gelen
kesin iradedir.
1.1.2.3. Kerahet (Tiksinme): Bu, iradenin zıttı değildir. Çünkü
herhangi
bir
şeyin zıddını
düşünmeksizin
insan o şeyi düşünebilir.
1.1.2.4. Algılar,
1.1.2.5. Sağlık- Hastalık,
1.1.2.6. Düşmanlık,
1.1.2.8. Düşünme (Kelâm-ı nefsî),
1.1.2.9. Büyüme-gelişme (Nümüvv),
1.1.2.10. Gıdalanma (Teğaddî),
1.1.2.11.Üreme (Tenâsül),
1.1.2.12. Doğurma (Tevlellüd).
1.2.Ölüm.438
2. Nüfûs-i Maddiye-i Nebâtiye: Nebâtî olan nefislerde de, hayvânî nefislerde
bulunan birtakım ortak nefsânî keyfiyetler (varlığın özüne ait keyfiyetler)
vardır. Mesela bunların başında hayat, sıhhat-hastalık ve ölümü sayabiliriz.

RÛHÎ NİTELİKLER başlığından itibaren buraya kadar işlenen kısım, kelâmcılar tarafından ARAZ
MAHSÛS Bİ’L-HAYY kategorisi altında incelenmiştir.
438
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Ayrıca bitkilerde bunlara ilaveten büyüme-gelişme (nümüvv), gıdalanma
(teğaddî), üreme (tenâsül), doğurma (tevlîd), gibi nitelikler sayabiliriz.
*1.b.1.b.3. Nicel Nitelikler (Keyfiyyât-ı Kemmiyye):
1.b.1.b.3.a.“Sürekli nicelik” kategorisine sonradan katılan nitelik:
1.Çizgide sonradan ortaya çıkan eğrilik, doğruluk nitelikleri
2. Yüzeyde sonradan ortaya çıkan derinlik-yükseklik nitelikleri
1.b.1.b.3.b.“Süreksiz nicelik” kategorisine sonradan katılan nitelik: 1.
şıkta oluşan tek ve çift olma hali gibi
*1.b.1.b.4.Yetisel Nitelikler (Keyfiyyât-ı İsti‘dâdiyye):
1.b.1.b.4.a. Güç (Dirençlik hali) :
1.Gücün kısımları : Harekete geçiren kuvvet (muharrik), çekici kuvvet
(câzibe), iten kuvvet (dâfi‘a), şimşeğin, gök gürültüsünün ve yıldırımın
gücü elektrik gücü gibi
2. Gücün sonuçlarından meydana gelen nitelikler : Hareket, ısı, bileşim
halleri, aydınlık, renkler. (Burada zikredilen hareket, kuvvetin etkisi
sonucu meydana gelen harekettir. Fakat aşağıda zikredilen hareket ise
oluşum (kevn) halindeki kuvvetin kendisidir.)
1.b.1.b.4.b. Zayıflık (Dirençsizlik hali)
1.b.2-GÖRELİ ARAZ (‘ Araz-ı Nisbiyye)
1.b.2.a.MEKÂN
bildirmektedir.

(Eyn/Nerede):

Nerede

sorusuna

verilen

cevap,

mekan

Bir şeyin kendi yerine nispet edilmesinden ve orada oluşumundan (kevn) ibaret olan “göreceli
bir araz (araz-ı nisbî)”dır. Kelâmcılar, mekânı, “cismin kapladığı sanal bir boşluk” şeklinde
tarif etmişlerdir. Ehli Sünnet kelâmcıları, tıpkı filozoflar gibi buna “kevn” demişler ve kevni
“tözün (cevher) kapladığı alan (hayyiz) içindeki oluşumu” şeklinde tarif etmişlerdir.
Kelâmcılara göre kevn temelde iki kısma ayrılır:
1.b.2.a.1.Gerçek Mekân (Mekân-ı Hakîkî): Hakiki mekân, şeyin uzayda, kendi
ölçeğinde ne kadar yer kaplıyorsa, öz hacminin kapladığı bu alan ile, bulunmuş olduğu
mekân arasında boşluğun olmamasıdır. Mesela, suyun testi içindeki kapladığı mekan bu
mekândır ki, testinin iç hacmi ne kadarsa su da o kadardır.Ama bir insanın bir odada
kaplamış olduğu alan böyle değildir. Zira, insanın öz hacminin kapladığı alan ile odanın
iç hamcı arasında boşluk vardır, tam doldurmamaktadır.
1.b.2.a.1.a.Hareket-sükûn
1.Niceliksel Hareket (Hareket-i Kemmiyye) : cisimde madde artışı olmadan
sadece genleşerek hacminin artması (tehalhül), cisme dışardan madde katılması
sureti ile artışının olması (nümüvv), genleşmenin zıddına maddede büzülmenin
olması, madde eksilmesi ile meydana gelen hacim küçülmesi (zübûl- tenâkus),
Madde eksilmeden meydana gelen hacim küçülmesi (tezâyüd).
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2.Niteliksel Hareket (Hareket-i Keyfiye) : Üzümün kararması, suyun kaynaması
ve buhara dönüşmesi (istihâle-tahavvülinkılâb).
3.Konumsal Hareket (Hareket-i Vaz‘iyye) : Bu, kendi ekseni etrafındaki
harekettir. Değirmen taşının hareketi, gezegenlerin hareketi gibi.
4.Mekansal Hareket (Hareket-i Eyniyye) : Bu, bir düzlem üzerindeki harekettir.
İki kısma yrılmaktadır.
4.
1. Mekansal zâtî hareket (Hareket-i zâtiyye -i eyniyye): Geminin
hareketi mekansal zâtî harekettir. Mekânsal hareket üç kısımdır:
4.1.1.Mekânsal zâtî tabiî hareket (Hareket-i tabî‘iyye-i zâtiye-i eyniyye) :
Düşen cismin aşağıya doğru hareketi gibi.
4.1.2.Mekânsal zâtî İrâdî hareket (Hareket-i tabî‘iyye-i zâtiye-i irâdiyye) :
Canlının iradeli hareketi gibi.
4.1.3.Mekânsal zâtî zorunlu hareket (Hareket-i tabî‘iyye-i zâtiye-i kasriyye)
: Yukarıya atılan taşın hareketi gibi.
4.2. Mekansal ârızî hareket (hareket-i ârızıyye-i eyniyye): Geminin yolcusunun
hareketi mekansal ârızî harekettir.
1.b.2.a.1.b.Toplanma-Ayrılma (İctima‘-iftirâk)
1.b.2.a.2. Gerçek Olmayan Mekân (Mekân-ı Gayr-ı Hakîkî): Hakiki olmayan
mekân, içindeki ile tamamen dolmayan bir kısım boyutları boş kalan mekân. Mesela
kişinin, kendi evinde kapladığı mekan gibi fazla olan mekandır.
1.b.2.b.ZAMÂN (METÂ/NE ZAMAN): Ne zaman sorusuna verilen cevap, süre
bildirmektedir.
1.b.2.b.1.Gerçek Zaman (Zaman-ı Hakîkî): Yapılan şey, içinde meydana gelmiş
olduğu zaman ile tam örtüşüyor ise bu hakiki zamandır. Mesela oruç ile gün gibi.
Çünkü orucun süresi ile zamanın süresi birbirine eşittir.
1.b.2.b.2.Gerçek Olmayan Zaman (Zaman-ı Gayr-ı Hakîkî): Yapılan şey, içinde
meydana gelmiş olduğu zaman ile tam örtüşmüyor ise bu hakiki zaman değildir.
Mesela, doğum veya ölümün, içinde bulunduğu gün, ay, ve yıl ile süre olarak
birbirine eşit değildir.
1.b.2.c. KONUM (VAZ‘/NE DURUMDA): Şeyin parçalarının birbirine veya dıştaki
şeylere göre durumlarının sorulmasına verilen cevap, konum bildirir.
1.b.2.c.1.Şeyin Parçalarının Birbirine Görecesi Durumu: Ayakta durmanı tersi,
baş aşağı olama hali, amuda kalkama gibi.
1.b.2.c.2.Şeyin Parçalarının Dıştaki Şeylere Görecesi Durumu: Ayakta durma
şeklinin yatay halde yatmadaki şekilden farklılığı
(intikâs) gibi.

182

1.b.2.d. İYELİK (MÜLK/KİMİN, KİMDE): Kimindir sorusuna verilen cevap, iyelik
bildirir.
1.b.2.d.1. Şeyi Kuşatan, Kuşatılanın Tümünü İçine Alır:
Gömleklinin, gömlek tarafından kuşatılmışlık biçimi gibi.
1.b.2.d.2. Şeyi Kuşatan, Kuşatılanın Bazısını İçine Alır: Kitabın, çanta tarafından
kuşatılmışlık biçimi gibi.
1.b.2.d.3. Şeyi Kuşatan, Kuşatılanın Tabiatına Ait Parçası Olur: Canlıların,
kendi derisi tarafından kuşatılmışlık biçimi gibi.
1.b.2.d.4. Şeyi Kuşatan, Kuşatılanın Tabiatına Ait Parçası Olmaz: Gömleklinin,
gömlek tarafından kuşatılmışlık biçimi gibi.
1.b.2.e.GÖRECELİK (İZÂFET/ONUN NESİDİR): Birbirlerine göre durumları
nedir, ne ad alırlar sorusuna verilen cevap, görecelik bildirir. Bu da iki kısma ayrılır:
1.b.2.e.1.Söz ve Nitelik Açısından Görecelik
1.b.2.e.1.a.Söz açısından görecelik
1.

Göreceliğin, taraflardan her birisine göre olma hali: Babalık- oğulluk gibi.

2.

Göreceliğin, taraflardan yalnız birisine ait olma hali: Kardeşlik gibi.

1.b.2.e.1.b.Nitelik açısından görecelik
Göreceliğin meydana gelmesinde, göreceliğe ait taraflardan her birinin
niteliğinin diğerine karşılıklı olarak etkile etme hali: Aşık ile maşukun göreceliği
gibi

1.

Göreceliğin meydana gelmesinde, göreceliğe ait taraflardan yalnız birisinin
niteliğinin diğerine etkileşme hali: Alim ile malûmun göreceliği gibi. Ki burada
yalnızca malum alimi etkilemektedir.

2.

Göreceliğin meydana gelmesinde, göreceliğe ait taraflardan hiç bir tarafın
niteliğinin diğerine etkisinin olmaması hali: Sağda olma veya solda olma
göreceliği gibi.

3.

1.b.2.e.2.Konum (Öncelik-Sonralık) Açısından Görecelik
1.b.2.e.2.a.Öncelik hali (Takaddüm)
1.Nedensel öncelik (Takaddüm-i illî): Aydınlatıcının aydınlığa olan önceliği gibi.
2.Tabiî öncelik (Takaddüm-i tabi’î): Bir sayısının iki sayısına olan önceliği gibi.
3.Zamansal öncelik (Takaddüm-i zamânî): Hz. Musa’nın Hz.
İsa’ya önceliği gibi.
4.Onursal öncelik (Takaddüm-i şerefî): Sünnîlere göre, Hz. Ömer’in Hz. Ali’ye
önceliği gibi.
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5.Makamsal öncelik (Takaddüm-i rütbî): Bu da kendi arasında ikiye ayrılmaktadır:
5.1.Önce olanın makamsal önceliği akıl tarafından belirlenmiştir. (takaddüm-i
rütebî aklî) : Cevherin diğer tür ve cinslere olan önceliği.
5.2.Önce olanın makamsal önceliği bir belirleyici tarafından belirlemiştir
(takaddüm-i ca‘ lî / vaz‘ î) : Bir öndeki safın bir arkadaki safa olan önceliği.
6.Zatsal öncelik (takaddüm- zâtî) Zamanın bazı parçalarının diğer parçalara olan
önceliği gibi. Bir kısım kelâmcılar tarafından verilen bu örnek, tartışılabilir.
1.b.2.e.2.b.Sonralık hali (Teehhür) Öncelik kategorisi ile aynı kısımlara ayrılır.
1.b.2.f. ETKİ HALİ (FİİL / O NE YAPIYOR): O ne yapıyor veya o ne etki ediyor
sorusuna verilen cevap, etki halidir. Kaynatacak olan şeyin kaynayacak olan şey
üzerindeki etki hali gibi.
1.b.2.g. EDİLGİ HALİ (İNFİAL / O NE YAPILIYOR): O ne yapılıyor veya ona
neden etkileniyor sorusuna verilen cevap, edilgenlik halidir. Kaynayacak olan şeyin
kaynatıcı olan şeyden etkilenme hali gibi. 439
2
. MÜTEHAYYİZ (Yer Kaplayan) veya KÂİM Bİ’N-NEFS (Kendisi Sebebiyle
Ayakta Duran): Bu şekilde nitelenen varlığın kelâmdaki ismi ise ‘ayn veya cevherdir.
Cevhere, töz veya öz de denilir. Cevher de tıpkı araz gibi mahsûsâttan sayılmıştır. Çünkü
cevher de arazlar gibi duyularla algılanabilmektedir.440
2.a) Yoğun (Kesîf) Cisimler : Kelâmcılar bunlara aynı zamanda ecsâm-ı hissiye
(duyumsamasal cisimler) de demişlerdir : Bunlar, kendi aralarında iki kısma ayrılırlar:
2.a.1.BÖLÜNMEYİ KABUL ETMEYENLER (mâ-Kabile’l-Kısmeh): Kelâmcılar
bunlara cevher, cevher-i fert veya cevher-i münferid demektedirler
2.a.2.BÖLÜNMEYİ KABUL EDENLER (Kabile’l-Kısmeh): Kelâmcılar bu tür
varlılara da cisim veya cism-i müellef (parçaların birleşmesinden meydana gelmiş
cisim) ismini vermektedirler. Bu tür cisimler, birkaç yönden çeşitlenirler.
2.a.2.a. HACİM VE ŞEKİL BAKIMINDAN CİSİM ÇEŞİTLERİ: Bunlar 3
çeşittir.

Varlık kategorisinde ARAZ veya diğer adıyla KÂİM Bİ’L-MÜTEHAYYİZ (uzayda yer kaplayan şey
ile varlığını sürdüren) ile ilgili olarak bkz. Bâkıllânî, et-Temhîd, 41; Gazzâlî, el-İktisâd, 19; Nesefî, Tebsıra, I:
82, 83, 148, 150; II: 265, Râzî, el-Metâlib, IV: 9-12; Mebâhis, I: 267-291, 368376, 380-400, 406-416, 419, 424435, 464, 491, 496, 502, 509, 512, 524, 537, 539, 545, 553, 555, 577, 671, 737; el-Muhassal, 63-78; Me‘âlim,
12-13, 15-21; Nasîruddîn et-Tûsî, Tecrîdü’l-‘akâid, (Şerhu’l-Mevâkıf’ın kenarında), II: 343-345, 353, 362, 366,
379, 393, 394, 410; Beyzâvî, Tevâli‘, I: 106, 195-197, 206-297; Teftâzânî, Şerhu’l- Makâsıd, II: 141-142, 169179, 219-240, 244-249, 261, 273, 279, 280-324, 332-352, 361-363, 364, 367, 374-396, 414-433, 443-474; III:
303-317, 331332, 339-340; Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, II: 5-17, 34-36, 63-89, 99-132, 141-181, 203, 215-227,
251-281, 291-296, 300-342, 461-465; Harpûtî, Tenkîhu’l-Kelâm, 34-68.
440
Konu ile ilgili geniş ve derli toplu bilgi için bkz. İlhan Kutluer, “Cevher”, DİA, VII, 450-455.
439
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2.a.2.a.1.Hem Hacim Hem de Şekil Değişikliğine Uğrayanlar : Hava gibi gazlar.
2.a.2.a.2.Şekli Değişen Fakat Hacmi Değişmeyenler : Sıvı gibi akışkanlar.
2.a.2.a.3.Ne Hacmi Ne de Şekli Değişenler : Katı gibi sabit hacmi ve şekli olanlar.
2.a.2.b.YALIN OLUP OLMAMA BAKIMINDAN CİSİM ÇEŞİTLERİ
2.a.2.b.1.Yalın Cisimler: Yalın cisim, cüzlerinden her birisi mahiyetinin tümünde
kendi bütününe benzer olan cisimdir. Bunlara günümüzde homojen cisim
denmektedir. Kelâmcılar ise bunlara basit cisim derler ve üçe ayırırlar:
2.a.2.b.1.a.Yıldızsal cisimler: (Ecsâm-ı kevkebiyye)
1.Gezegenler (Seyyareler) veya Kuyruklu yıldızlar (Kevâkib-ü zâti’l- eznâb):
1.1.Gezegenler: Eski Kelâmcılar göre : Bunların sayıları 7’dir. Ay (Kamer),
Merkür (‘Utârid), Venüs (Zühre), Güneş (Şems), Merih, Jüpiter (Müşterî),
Satürn (Zühal).441
1.2.Kuyruklu yıldızlar:
2.Sabit yıldızlar (Sevâbit): (Bu görüş, bugün geçerliliğini yitirmiştir.)
2.1.Mertebeleri (kadr/parlaklık dereceleri) İtibariyle Sayıları:
2.1.1.Gözle görülebilenler: Bunlar 6 mertebe olup;
2.1.1.1.Birinci
gezegenleridir.

mertebe

yıldızlar: Güneş

ve

2.1.1.2.İkinci mertebe yıldızlar: Bunlar, Güneş ve
gezegenleri kadar parlak olan 20 adet yıldızdır. Şi‘rây-ı
Şâmî, Şi‘rây-ı Yemânî ve Süheyl, bu mertebenin
yıldızlarındandır.
2.1.1.3.Üçüncü mertebe yıldızlar: İkinci mertebe
yıldızlardan sonra parlak görülen 60 adet yıldızdır.
2.1.1.4.Dördüncü mertebe yıldızlar: Üçüncü
yıldızlardan küçük görülen 205 adet yıldızdır.

mertebe

2.1.1.5.Beşinci mertebe yıldızlar: Dördüncü
yıldızlardan küçük görülen 180 adet yıldızdır.

mertebe

2.1.1.6.Altıncı mertebe yıldızlar: Bunlar oldukça küçük olan
648 adet yıldızdır.

Yeni Kelâmcılardan olan Abdullatif Harpûtî, son dönem bilginlerinin verdikleri bilgiye dayanarak bunların
sayılarının 12 olduğunu söylemektedir. Merkür, Venüs, Yerküre (Arz), Merih, Vesta (Micmere), Bonan veya
Yunun (Karîne-i müştri), Sirius (Sünbüle), Palas veya Pallas (Ebu’l- Felak), Jüpiter (Müşterî), Satürn. (Zühal),
Uranüs (Urya), Luriya veya Luveriye. Ay ise Yerküre’nin uydusudur. Bkz., Harpûtî, Tenkîhu’l-Kelâm, 86-87.
441
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2.1.1.7.Yedinci mertebe yıldızlar: Bunlar 1500 adet
yıldızdır.442
2.1.2.Gözle görülmeyenler: Bunlar da bir öncekiler gibi 6 mertebe olup
çıplak gözle görülmezler. Ancak teleskopik aletler ile görülebilirler.
2.2. Sabit yıldızların burçları itibariyle sayıları: Bunlar, sâbit yıldızların teşkil ettikleri
yıldız kümeleri olup, 103 burca ayrılmaktadırlar. Bunlardan;
2.2.1.On iki burç, “tutulma dairesi” denilen ve eskilerin “Güneşin dolandığı daire”
sandıkları “burçlar kuşağı” üzerinde bulunmaktadırlar.
2.2.2. Altı burç kuzey yarım kürede bulunmakta,
2.2.3. Altı burç da güney yarım kürede bulunmaktadır.
2.3.Sabit yıldızların sayı itibariyle sayıları: Bunlar, topluluklar halinde değil de tek tek
dolaşan yıldızlardır. Bazı astronomi bilginleri 5000 rakamını verseler de aslında bunların
sayısı belli değildir.
2.a.2.b.1.b.Astronomik (yörüngeli) cisimler (Ecsâm-ı felekiyye): Bunlar, içindeki yıldızı
döndürdüğü sanılan 9 Felek (yörünge) kabul edilmiştir.
1.Yedisi gezegen (seyyare) feleği,
2.Bir tane sabit yıldızların (kevkeblerin) feleği (burçlar kuşağı),
3.Bir tane de bu iki tür feleği kuşatan felek (Felekü’l-eflak veya elFelekü’lmuhît ya da el-Felekü’l-a‘zam).
2.a.2.b.1.c.Yeryüzü Maddelerini Oluşturan Elementsel cisimler (Ecsâm-ı ‘unsuriyye):
Bunlar dört ana madde / Unsurdur ki kelâmcılar da, eski filozoflara uyarak bunlara, anâsırı erba‘a demekte ve sayıları hususunda farklı görüşler ortaya koymaktadırlar. Şöyle ki:
1. Muhakkik kelâmcılara göre: Elementsel cisimler dörttür. Bunlar: ateş, hava, su,

topraktır.
2. Son dönemdekilere göre: Onlar, bunların 60 olduğunu iddia etmişlerdir.
Bunlardan:
2.1. Elli iki tanesini madenler oluşturur. Bunlara örnek olarak, altın (zeheb),
gümüş (fidda), demir (hadîd), bakır (nühâs), kurşun (rasâs), nikel, cıva
(zî’bak), krom gibi elementleri zikredebiliriz. Bunlar elementlerdir.
2.2. On beş tanesini de madene benzer şeyler oluşturur. Bunlara da oksijen
(müvellidü’l- hümûza), hidrojen (müvellidü’l-mâ), azot, karbon (fahm), fosfor,
Kükürt (kibrit), fare zehiri gibi metal elementleri örnek verebiliriz.

442

bkz. Harpûtî, Tenkîhu’l-Kelâm, 97. Ayrıca bkz. Râzî, el-Metâlib, VIII: 167-196.
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2.a.2.b.2.Yalın Olmayan (Heterojen) Cisimler: Yalın olmayan cisim, cüzlerinden her
birisi mahiyetinin tümünde kendi bütününe benzer olmayan cisimdir. Kelâmcılar bunlara
da mürekkep cisim derler ve ikiye ayırırlar:
2.a.2.b.2.a. Nötr halde olan cisimler: Bunların atomları birbirlerini dengeleyerek
nötrleştirmişlerdir ve formel (şeklî) yapıları vardır. Kelâmcılar bunlara mîzâcî cisimler443
derler.
1. Canlı Olanlar (Kendilerinde nefs olanlar)
1.1. Bitkiler.
1.2. Hayvanlar.
2. Cansız olanlar (Kendilerinde nefs olmayanlar): Bunlar madenlerdir ve dört kısma
ayrılırlar:
2.1.Eriyebilen ve çekiçle dövülebilenler: Altın (zeheb), gümüş (fidda), demir
(hadîd), bakır (nühâs), kurşun (resâs), kurşun alaşımı (üsrübb). Günümüzde
bunlara metal denilmektedir.
2.2.Eriyebilen ve alevlenebilenler: Zirnîk (arsenik ile kükürt karışımı madde),
kibrît (kükürt) gibi.
2.3.Eriyebilen dövülemeyen ve alevlenmeyenler: Tuz (milh) ve göztaşı, diğer
adıyla bakır sülfat (zâc) gibi.
2.2. Erimeyenler:
2.4.1. Aşırı derecede yaş olduğundan erimeyenler. Cıva

(zi’bık) gibi.
2.4.2. Aşırı derecede kuru olduğundan erimeyenler. Yakut ve zebercet gibi. 444

2.a.2.b.2.b. Nötr halde olmayan cisimler: Bunların formel yapıları yoktur. Kelâmcılar
bunlara da gayr-ı mizâcî cisimler derler. Son dönem yeni kelâmcılara göre bunlar dört
çeşittir:
1.Havaya ait bileşikler (gazlar): Bunlar, havanın akışından ve değişik yönlere doğru
esmesinden meydana gelen rüzgâr türleridir. Bu rüzgârların:
1.1. Karada oluşanlarına kasırga,
Mîzâcî terimini kelâmcılar: “Her biri, diğerinin şiddetini kıracak şekilde küçük parçalı unsurların
etkileşiminden meydana gelen mutedil bir niteliktir.” şeklinde tarif etmektedirler. Kelâmcılar mizâcî ve gayr-ı
mizâcî terimlerini eski felsefecilerden almışlardır. bkz. Râzî, el-Mebâhis, II: 156; Teftâzânî, Şerhu’l- Makâsıd,
III: 203-208; Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, II: 453; Harpûtî, Tenkîhu’l-Kelâm, 106-107, (dipnot: 7).
443

Yukarda da benzer elementler ele alınmıştı. Orda bunların elementsel yönleri üzerinde duruldu. Burada
ise eriyip erimeme özellikleri üzerin de durulmuştur. Bu yüzden bilgi tekrarı bulunmamaktadır.
444
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1.2. Denizde oluşanlarına hortum (Tenkîhu’l-Kelâm da Abdullatif el-Harpûtî buna
tulunba (hortum) demektedir.)445
2.Suya ait bileşikler (sıvılar): Bunlar, ısı sonucu yükselen buhar ile birlikte çıkan
küçük su parçacıklarından oluşan bileşiklerdir. Bunlardan:
2.1.Su zerrelerinin, havanın yüksek tabakalarında soğuğun şiddetiyle yoğunlaşarak
birleşiminden bulut (sehâb) meydana gelir. Bu bulutlar:
2.1.1.Donmadan önce birleşerek yere inerlerse, yağmur (matar),
2.1.2.Birleşmeden önce donarak yere inerlerse, kar (selc),
2.1.3.Birleşimden sonra donarak yere inerlerse, dolu (berd) olur.
2.2. Su zerrelerinin, havanın alçak tabakalarında soğuğun şiddetiyle yoğunlaşarak
birleşiminden sis (dabâbe, çoğulu dabâbtır) meydana gelir. Bu sis:
2.2.1. Donmadan önce birleşerek yere inerlerse, kırağı (tall),
2.2.2. Donduktan sonra birleşerek yere inerlerse, çiğ (sakî ‘) olur.
3.Işığa ait bileşikler: Gökkuşağı ile ayın etrafında bulunan hâle gibi.
4.Elektriğe ait bileşikler: Bu bileşikler, bir çeşit elektrik akımının diğer bir çeşidi ile
temas edip birleşmesinden meydana gelen şimşek (berk), gök gürültüsü (ra‘d),
yıldırım (sa‘ika) gibi bileşiklerdir .
2.b) Latîf (Göze Görünmeyen) Cisimler : Muhakkik kelâmcıların dışındaki kelâmcılar,
filozofların ve muhakkiklerin kabul ettikleri ve adına aynı zamanda müfârikât dedikleri
mücerredâtı kabul etmediklerinden dolayı, insanlara ve meleklere ait olan nüfûs ve ervâhı
mücerrdâttan (madde ile birleşmeyenlerden) saymamışlar, bunları maddesel olmayan
cevherler (Cevher-i Rûhânî veya Cevher-i Gâib) den sayarak cisim kategorisine
sokmuşlardır. : Bunlara göre insan nefsi “ bedene sirâyet etmiş latîf cisim”, meleksel nefis
ise “farklı şeklerle bürünen nûrânî latîf cisim” dir. 446
3 . NE MÜTEHAYYİZ VE NE DE KÂİM Bİ’L-MÜTEHAYYİZ OLANLAR
(MÜCERREDÂT/SOYUT /MA‘KÛLÂT) : Hâricî varlık alanının yanında zihnî varlık
alanını da kabul eden muhakkik Sünnî kelâmcılar ve hatta bir kısım Sûfîler, muhakkik
olmayan diğer Sünnî kelâmcıların aksine, tıpkı filozoflar gibi soyut varlıkların varlığını

Harpûtî, Tenkîhu’l-Kelâm, 108, (dipnot: 2).
Varlık kategorisinde MÜTEHAYYİZ (yer kaplayan) veya KÂİM Bİ’N-NEFS (kendi zatıyla var)
olarak ta isimlendirilen CEVHER ile ilgili olarak bkz. Bâkıllânî, et-Temhîd, 4; Nesefî, Tebsıratü’l-Edille, I: 64,
82, 83, 148, 15 ; II: 265; Râzî, el-Metâlib, IV: 9-12, VI: 19; Mebâhis, II: 5-19, 79-97, 108, 114-115, 156, 163,
177-204, 219- 223, 231-251, 259-260, 291-299, 335-344, 359, 451 ; Muhassal, 81-84, 98-101; Me‘âlim, 15-21;
Tûsî, Tecrîd, II: 414-436, 444-465; Beyzâvî, Tavâli‘, I, 297-364; Teftâzânî, Şerhu’l- Makâsıd, III: 5-6, 10-14,
21-24, 28, 128-131, 139-152, 162176, 188-219, 230-239, 242-251, 255-257, 265, 268, 270, 278, 286-300, 303,
313, 317, 331-332; Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, II, 347-374, 396-490; Harpûtî, Tenkîhu’l-Kelâm, 69-139.
445
446
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da varlık olarak kabul ettiklerinden dolayı, aslında felsefenin konusu olan soyut varlıkları
da eserlerinde kelâmın temel konularına eklemişlerdir. Gerçekten de Râzî, Âmidî,
Cürcânî, Teftâzânî gibi filozof447 kelâmcılar, bir kelâmcı olarak, bu ve buna benzer felsefî
konuları ele alıp incelediklerinde, şekil bakımından karşı çıkıp felsefenin konusu
saydıkları birtakım konuları, muhteva açısından önemli sayılabilecek muhalefette
bulunmamışlar, bu konularda aynen onların görüşlerini paylaşır gibi olmuşlardır. Mesela
bu konuya en iyi örnek arazlar konusu verilebilir. Nitekim arazlar hususunda “felsefenin
konusu” saydıkları ve “dokuz kategori” başlığı altında sıraladıkları konuların tümünü
kategori biçimini ve ifadelendiriliş şeklini değiştirerek kategori olarak farklı 448 ama
muhteva olarak aynen sunmaya devam etmişlerdir. Hatta bazı konularda, ortaya
koydukları bilgilerin, felsefî alana mı yoksa kelâmî alana mı ait olduğunu bile
netleştirmemişler, bu konuda kelâmın ve kelâmcıların net görüşlerini ortaya
koy(a)mamışlardır. Bu cümleden olarak, varlık konusunda, felsefedeki ele alınış
biçimiyle kendilerine “mücerredât” denilen akıllar ve ruhlar konusunu söyleyebiliriz.
Özellikle Muhakkik Kelâmcıların yazmış oldukları kaynaklara baktığımızda, aslında
kelâm metodolojisine aykırı biçimde izahlara ve tasniflere yer verilen bu iki konuda,
filozoflara önemli muhalefete rastlanmaz, uzun izahlara yer verilir ve en önemlisi de
onların terminolojisi ile konular anlatılır. Örneğin “nefsler” in ve “‘ukûl-i mücerrede”nin
“felekî cisimler” olduğuna, filozofların bunlara “müfârİkât” dediklerine yer verilir, ama
bir türlü kelâmcıların bunlara ne dediklerine net yer verilmez. Dolayısıyla muhakkik
kelâmcılar da449 tıpkı filozoflar gibi soyut varlıkları (mücerredâtı) iki kısma ayırırlar: AAkıllar B-Ruhlar
3.a)
Akıllar (‘UKÛL): Zatı itibariyle cisimlere tasarrufta bulunamaz, onları idare
edemez
(müdebbir). Ama nasıl tasarruf edileceğini gösterir. Bunlar,
mütehayyiz olmadıklarından dolayı ne cisim ne de cisme hulûl edendir.
Akıllar iki kısma ayrılırlar:
3.a.1.BEDENSEL AKIL: İnsan aklı gibi.
3.a.2.BEDENSEL OLMAYAN AKIL: ‘Ukûl-i Mücerrede/ Maddeden
bağımsız Soyut Akıllar.
3.b)
Nüfûs (Nefsler) veya Ruhlar (Ervâh): Bunlar ise zatı itibariyle cisimlere
tasarrufta bulunup onları idare edebilirler. Ruhlar akıllar gibi değildirler. Çünkü
ruhların maddesel olanları ve olmayanları vardır. Bundan dolayı nefsler veya ruhlar da
iki kısımdır:

Filozof kelâmcılardan kastımız, kitaplarında felsefi konulara kelâmi konulardan fazla yer verip, kelâm
kitaplarını felsfe kitaplarından ayırt edilemez haline dönüştürenlerdir.
448
Canlılara Mahsus Arazlar, Cansızlara Mahsus Arazlar kategorisi altında.
449
Aslında ruh ve nefisler konusu kaynaklarda net kategorize edilmemiştir. Kimi kelâmcılar cevher
kategorisine, kimleri araz kategorisine yerleştirmektedir. Mesela ruha cevher diyenlerden birisi Gazzâlî’dir. O’na
göre Allah’ın emri olan ruh cevherdir. Bu cevherin askerleri niteliğinde olan rûh-i tabîî, rûh-i hayvânî, rûh-i
nebâtî ve bütün bedenî kuvvetler, potansiyel durumdan fiilî duruma mertebe mertebe çıkarlar ve bunlar, cism-i
tabîînin kamalıdırlar. Daha geniş bilgi için bkz. Gazzâlî, Mi‘râcü’s-Sâlikîn (Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye,
1986), 10-107; Risâletü’l-Ledünniyye (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1986), 91-96.
447
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3.b.1. MADDESEL NEFİSLER (Nüfûs-i Maddiye): Bu tür ruhlar, özsel
varlıkları açısından maddesel olup uzayda yer kaplayan (mütehayyiz olan) varlıklar
kategorisinde yer alan ruhlardır. Çünkü bunlar cisme hulûl eden kuvvetlerdir. Bu tür
nefsler, yukarda arazlar bölümünde ele alınmıştır.
3.b.2. SOYUT NEFİSLER (Nüfûs-i Mücerrede): Bu tür ruhlar ise, özsel varlıkları
açısından maddesel olmayıp uzayda yer kaplayan (mütehayyiz olan) varlıklar
kategorisinde değildirler. Soyut ruhlar da kendi arasında iki türe ayrılmaktadır:
3.b.2.a. ULVÎ RUHLAR: Akılların aksine ulvî ruhların, cisimler üzerinde
tasarruf (bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi) ve tedbîr (önlem ve hazırlık)
hususunda etkileri ve ilgileri bulunmaktadır. Bu düşünceden hareketle muhakkik
kelâmcılar, “göksel cisimleri idare eden ruhlar” anlamında bu ruhlara “ervâh-ı
müdebbire” ismini vermişler ve bunları da iki kısma ayırmışlardır :
3.b.2.a.1.Ervâh-i Müdebbire li’l-Ecsâmi’l-Felekiyye: Bunlar göksel
cisimlerle ilgili olan melekler olup, şu kısımlara ayrılmaktadırlar:
3.b.2.a.1.Birinci mertebede olanlar:
1.Mukarreb melekler/el-melâiketü’l-mukarrebûn: Bunlar, Allah’ın nurunda
ilâhî aşkla kendilerinden geçmiş olmalarına rağmen, yine de kendilerine
tahsis edilmiş olan cisimler âlemini yönetme hususunda görevlerini ihmal
etmezler. Bunların yemekleri Allah’ı birlemek (tevhîd), içecekleri Allah’ı
noksan sıfatlardan tenzih (takdîs) etmektir. Bunlara Allah Teâlâ Kur’an’ı
Kerim’de: “Göklerde ve yerde kimler varsa hep O’na aittir. Onlar, bıkıp
usanmaksızın gece, gündüz Allah’ı tesbih ederler”450 şeklinde işaret
etmiştir. Bunların, ekmeliyyet (üstünlük) hususunda sayısız dereceleri
vardır.
2.Görevli melekler/ (el-Melâiketü’l-ameliyye): Bunların görevleri, en büyük
cisim olan Arş ile ilgilidir. Arş aynı zamanda en şerefli olduğundan dolayı,
cisimlerle görevli olan en şerefli Melekler bunlardır.
3.b.2.a.2. İkinci mertebede olanlar: Bu Melekler, birbiri içine geçmiş
ve büyüklükleri dıştan içe küçülen 8 feleğin sekizincisinin merkezinde bulunan
Kürsî ile ilgili olan Meleklerdir.
3.b.2.a.3. Üçüncü mertebede olanlar: Bunlar, farklı derece ve
uzaklıklarına göre değişen sabit yıldızlarla ilgilenen, Zuhal gezegeninin
feleğinden (içinde akıp gittiği yörüngesinden) ta Ay’a kadar devam eden
gezegen silsilesini yönetmekle görevli olan ve göklerin diğer tabakalarıyla da
ilgili olan görevli Nefsler (Melekler)dir.
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3.b.2.a.4.Dördüncü mertebede Olanlar: Esîr451 küresini ve hava
küresini idare eden ruhlar (Melekler)dır.
3.b.2.a.2 Ervâh-i Müdebbire li-Ecsâmi’l-Unsuriyye: Bunlar göksel
cisimler değil de yeryüzü ile ilgili olan ruhlar (Melekler) olup şu kısımlara
ayrılmaktadırlar: Dağları, denizleri, çölleri, yağmurları, ziraatı, harpleri idare
eden Melekler.
3.b.2.b. SÜFLÎ RUHLAR: Bunlar da cinlerdir ve iki kısımdır :
3.b.2.b.1.Temiz Ruhlu Olanlar: Bunlar, mümin cinlerdir.
3.b.2.b.2.Şerli Ve Kötü Ruhlu Olanlar: Bunlar, kafir cinlerdir. Reislerine iblis
denilir.452
III - MÜMTENİ‘: Bu, “imkansız” demektir. İmkansız da iki çeşittir:
a - MÜMTENİ‘ Lİ-ZÂTİHÎ: Yokluğu özünün gereği olan malûmdur ki, varlığı imkan
dışıdır. Akli yönden “mümteni‘ li-zâtihi” nin yokluğu zorunludur. Çünkü, eğer varlığı
varsayılacak olursa bundan imkansızlık meydana gelir. Mesela dört sayısının tek olması,
zıt iki şeyin bir arada bulunması gibi.
b - MÜMTENİ‘ Lİ-GAYRİHİ: Yokluğu özünün gereği değil başka bir şeyden dolayı
olan malûmdur. Mesela yazı yazan birisinin, yazma esnasında parmaklarının hareketsiz
olması başkasından dolayı imkansız olan şeydir.453
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
İslâm vahyine dayalı tevhid geleneğini, İslâm dışı olumsuz tesirlere karşı savunan ve
vahye dayalı tefekkür sistemini alternatif bir inanç sistemi olarak sunmaya çalışan akâit ilmi,
aslında Peygamber devrinde yalın bir inanç sistemi iken, I. (VII.) yüzyılın ikinci yarısından
itibaren, bir yandan, İslâm toplumunun kendi içinde meydana gelen sosyal-siyasî ve dinî
nitelikli bazı olayların ateşlemesi, diğer yandan gayrimüslim yabancı kültürlerle
münasebetin etkisi sonucunda, ilk bakışta inancın özüyle doğrudan ilgisi olmayan birtakım
siyasî ve felsefî problemlerin tartışıldığı ilim haline dönüşmeye mecbur olmuştur. Öyle ki,

İlk olarak filozofların tarif ettiği, sonra da kelâmcıların kullanmaya başladığı bir terimdir ve şöyle tarif edilir:
Bütün kâinatta bulunan her tarafı kaplamış olan latif cisim olup, ışık ses ve hararetin (son devir kelâmcılarına
göre de elektriğin) yayılmasına vasıtalık eden maddedir. Bu maddenin kendisi aslen görülmeyen bir maddedir,
ama varlığı bütün ilim ehlince kabul eden latif, ince ve elastikiyeti haiz seyyal cisimdir. Bugün buna Aither veya
Aether denilir. bkz. Orhan Hançerlioğlu (Aither maddesi) ve: http : // www . zamanda
yolculuk.com/cetinbal/EsirTeoremi.htm adresinde yer alan Salih Adem’in “esir(aether)” isimli yazısı.
452
Varlık kategorisinde SOYUT VARLIKLAR, MÜCERREDÂT, MA‘KÛLÂT olarak nitelendirilen bu
varlılarla ile ilgili olarak bkz. Bâkıllânî, et-Temhîd, 41; Nesefî, Tebsıra, I: 545; Râzî, el-Metâlib, VII: 7-11, 1323, 69, 141, 213, 303, 315-327, 383, 387, 395-403; Mebâhis, II: 453-463; el-Muhassal, 101-102; Me‘âlim, 16;
Tûsî, Tecrîd, II: 471-507, 508-510; Beyzâvî, Tevâli‘, I: 366-410; Taftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, III: 355-373;
Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, II: 297, 489-491, 504-512; Harpûtî, Tenkîhu’l-Kelâm, 139-150.
453
Teftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, IV: 35-40; Râzî, Mebâhis, I: 206-207; İsmail Hakkı İzmirli, Yeni İlm-i
Kelâm (İstanbul: Evkâf-ı İslamiyye Matbaası, 1339), I: 247.
451
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II. (VIII.) yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan bu tartışma ve ihtilafların meydana
getirdiği ekolleşmeler neticesinde Müslüman din bilginleri, içinde bulundukları şartlar
gereği, daha önceden hiç de âşina olamadıkları ilim dalları olan Yunan felsefesi ve Aristo
mantığı ile de tanışma zorunluluğunu hissetmişlerdir. İslâm inanç ve düşünce sisteminin
yorum ve metot bakımından farklı biçimlerde şekillenmesine önemli ölçüde zemin
hazırlayacak olan bu ilimlerle tanışma fırsatını yakalayan Müslüman düşünürler, değişik din
ve inançlara ait geleneklerin muhtevalarından da haberdar olunca, naklin yanında aklı da
dinin hizmetine vermeye çalışan yeni bir ilim dalı ortaya çıkarmışlardır. Başka inanç ve
düşüncelere karşı İslâm’ın inanç esaslarını, felsefe ve mantık ölçüleri içinde, farklı
muhataplara tanıtmayı ve yaymayı konu edinen bu yeni ilme, “karşılıklı tartışma” metodunu
benimsediğinden dolayı “Kelâm” denmiştir.
Kelâm ilminin temsilcileri olan İslâm Kelâmcıları, karşılaşmış oldukları bu yeni
durumla birlikte, inanca ilişkin konuları sadece dini söylemle anlatmanın kitlelere
ulaşmadaki yetersizliğini görüp bunun sıkıntısını fiilen yaşayınca, farklı din ve kültürlerdeki
insanlara İslâm inancını en iyi şekilde anlatabilmenin başka yol ve yöntemlerini de aramaya
çalışmışlardır. Bunun için, değişik din ve inançlara ait geleneklerin, İslâm’ın temel inanç
esaslarına karşı yapmış oldukları muhalefet ve saldırılara karşı savunma yapabilme
hususunda, kelâma en yakın bilim olarak gördükleri, zamanlarındaki tabiat ilimlerinden (ki o
devirlerde fizik, matematik ve astronomi tabiat ilimlerinden sayılmaktaydı) ve felsefeden,
konu ve metot yönünden asırlar boyunca faydalanmayı da asla ihmal etmemişlerdir.
Özellikle Allah’ın varlığını ispat hususunda tüme varım (indüksiyon) metodu ile hareket
ederek varlıklardan Yaratıcıya doğru ispat şeklini benimsedikleri için, evvela görünen alem
içindeki “şeyler”, bunların “varlıkları” ve bunlarla “bilgi elde etme”nin imkânını ispat ile işe
başlamışlardır. Benzer şekilde, Meleklerin ahiret hayatının Cennet ve Cehennemin varlığı
gibi metafiziksel konuları ispat hususunda da akla hitap ederek fizik alem ile fizik-ötesi
alemi ispat etmeye gayret sarf etmişlerdir. Kelâmda “mebâdî” veya “vesâil” olarak
adlandırılan bu çok geniş “başlangıç bilgileri”ni, tamamen İlkçağ Yunan felsefesi ve tabiat
bilimlerindeki ontolojik ve epistemolojik verilerden istifade ederek oluşturmaya
çalışmışlardır.
Kuşkusuz başlangıçta iyi niyetlerle başlanan ve faydalı neticeler elde edilen bu durum,
özellikle son devir (müteahhirîn) kelâmında aşama aşama ileriye götürülmüştür. Zira ilk
dönem kelâmcılarında var olan felsefeye kaşı mesafeli duruş ve eleştirel yaklaşımın aksine
bu devirdeki kelâmcılar, faydalanmış oldukları her çeşit felsefî delil ve nazariyeyi, dinin
temellerine uygun olup olmama yönünden inceleme ve araştırmaya tabi tutmadan almışlar,
taklide yakın bir metot takip ederek kelâmı felsefe haline dönüştürmüşlerdir. Nitekim
Bâkıllânî’ye kadar süren ve dengede olan bu eleştirel yaklaşımın ardından kelâm, Gazzâli ile
birlikte felsefîleşerek kelâm felsefesi sürecine girmiştir.454 Çünkü, her ne kadar Gazzâlî
felsefeye şiddetli tenkit yapmış olsa da kelâma felsefî metodu getirdiğinden dolayı,
felsefenin konularını kelâm sahiplenmiş, artık ihtiyaç kalmadığından dolayı felsefe sınır dışı
edilmiş ve kelâmda naklin hüccet oluşu aklın içinde tasavvur edilmeye başlanır olmuştur.
Hatta Râzî ile başlayan süreçte kelâmcılar, nakli aklın esası değil de aklı naklin esası olarak
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görmüşler, delâlet ettikleri manalar itibariyle çoğunlukla nassların zan ifade ettikleri
görüşünü dahi benimsemişlerdir. Böylece kelâm, başlangıçtaki hüviyetini kaybederek
felsefîleşmiş, dolaylı olarak “İslâm’ın kendi temel dinamikleri üzerine kurulu felsefesi”
durdurulmuştur. Bu durum Adûdüddîn el-Îcî, Sa’deddîn Teftâzânî ve Seyyid Şerif Cürcânî
ile devam eden ve yaklaşık bir asır süren “sistematik şerhler dönemi” ile devam ederek 19.
yüzyıla kadar gelmiştir.
XIX. yüzyıl, ilim ve felsefede, kültür ve düşüncede, metot ve araştırmada köklü
değişikliklerin ve ilerlemelerin olduğu devirdir. Bu devirde batıda meydana gelen modern
düşünce, mekanik tabiat anlayışını ortaya çıkarmış, bilgiyi maddeye ve onun ölçümüne
endekslemiş tecrübe ve gözlemi metot olarak benimsemiştir. Bunun sonucunda ise akıl
hükümranlığı ve dünyevîleşme (sekülerleşme) süreci başlamış, bu süreç, düşünce bazında
pozitivist rasyonalist ve materyalist düşünce ve akımların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Halbuki eski kelâmın dayandığı Yunan felsefesi, aklî ve kıyasî (uygulama ve benzetme ile
elde edilen) delillere dayanmaktaydı. Böylece, bir yandan ilim ve düşüncede eski Yunan
felsefesinin yerini Batı felsefesi ve ortaya çıkardığı yeni problemler alırken, diğer yandan da
sofistler ve dehrîler gibi eski hasımlar, yerlerini yeni felsefe ve düşüncelerin ortaya çıkardığı
materyalist ve pozitivist gruplara bırakmışlardı. Batıda meydana gelen bu radikal değişikler,
devrin Müslüman ilim adamlarını ve kelâmcılarını da haliyle etkilemiş, yeni ortaya çıkan
konulara ve problemlere göre dizayn edilmiş “Yeni İlmi Kelâm” arayışına onları
sürüklemiştir.
Yeni İlmi Kelâm arayışı, bu akıma mensup yeni İlmi kelâmcıları metot ve muhteva
değişimi arayışına sürüklemiştir. Özellikle Osmanlı, Mısır ve Hindistan gibi Müslüman
coğrafyalarda yer alan yeni Müslüman aydınlar, temel gaye ve ilkelerden sapmadan, vahye
dayalı temel problemlere dokunmadan, kelâmda metot değişimine gitmişler, yalnızca,
kullanılan vasıta (vesâil) ve önbilgileri (mebâdî), yani kelâmın ispat şeklini, değişen yeni
şartlara göre değiştirmeye çalışmışlardır. Bu hususta onlar, dönemlerindeki bilim ve
düşünceleri sahiplendiklerinden ötürü kelâmda öncelik ve aciliyyet prensibini
benimsemişler, yeni felsefenin ortaya çıkardığı problemlere ve konulara öncelik vermek
istemişlerdir. Çünkü onlara göre, nasıl ki Râzî’nin asrında Bâkıllânî kelâmı o devrin
ihtiyaçlarına cevap veremediğinden dolayı yeterli görülmemişse, günümüzde de birkaç asır
önce Râzî’nin yazdığı kelâm bu asrın ihtiyaçlarına cevap veremediğinden dolayı, konu,
problem ve metot açısından yeterli görülmemelidir. Mesela eski kelâmda Allah’ın varlığını
ispat için âlemin sonradan var edilişini ispat, âlemin sonradan var edilişini ispat için
arazların değişim ve sonluluğunu ispat metodu geçerli idi. Halbuki, her dönem insanının bir
zihniyet düşünce ve yorumlama tarzı olduğu için, bugünün insanına bunların yerine,
deneysel (tecrübî) bilim ve metoda dayalı olan fiziksel, kimyasal, biyolojik, astronomik
deliller sunulmalıdır. Bunu yaparken, değişen bilim ve felsefenin tümünün değil, İslâm’a
uygun görüşlerinin tespit edilerek hemen alınması, uygun olmayanların, tevil ve
uzlaştırmaya elverişli olup olmama durumlarına göre kabul veya reddedilmesi gerekir.
İşte bu kısa izahtan da anlaşılacağı üzere kelâm ilmi, çağdaşı olduğu yakın ilimlere,
tarihinin önemli bir bölümünde ilgisiz kalmamış, farklı din ve anlayışta olan insanlara inanç
esaslarını ispat hususunda onlardan istifade etmiştir. Bu durum, kelâmda düşünce açılımını
ve fikrî zenginliği gerçekleştirmesi açısından takdîre şayan bir şeydir.
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Lakin, dışardan görüldüğü kadarıyla, kanaatimizce kelâmın içine düştüğü iki bariz hata
veya dikkat edemediği iki husus göze çarpmaktadır: 1-Mütekaddimîn ve müteahhirîn
dönemlerinde, dönemin bilimlerinden faydalanma adına, adeta, kelâmın onları sahiplenme
ve onları birer bağlayıcı bilgi olarak lanse etme pozisyonuna girerek felsefî tartışmalar
içinde kaybolup gitmesi ve kelâmın kendi varlığını ortaya koyamaması. Bunlara örnek
olarak, varlık ve tabiat konularında kelâmın, Demokrit atomculuğunu, Aristocu ve Eflatuncu
nazariyeleri aşamaması ve bunların birer uzantısı olarak İlâhiyât konularında İslâm’ın kendi
öz bünyesine ve dokusuna uymayan yabancıl (egzotik) felsefî tartışmaların asırlar boyu
sürüp gitmesi verilebilir. 2-Önceki dönemlerin aksine, Yeni İlmi Kelâm devresinde ise,
içinde bulundukları şartların meydana getirdiği “kelâmı kolaylaştırıp Müslüman toplumun
acil ihtiyaçlarına cevap verme” heyecanına kapılan -Abdullatif Harpûtî ve İzmirli İsmail
Hakkı hariç- Yeni İlmi kelâmcılar, yazmış oldukları eserlerde bilgi, varlık ve tabiat
konularını ya azaltmışlar veya hiç yer vermemişlerdir. Halbuki maddeci (materyalist),
Darvinist, pozitivist düşünceye dayalı ilim anlayışının herkesi büyülediği bir dönemde,
“Müslüman toplumun acil ihtiyaçlarına cevap verme” adına, “bilgi, varlık ve tabiat
konularına kapı kapamak”, kanaatimizce kendi içinde çelişkiye düşmektir. Çünkü, belki de
bu dönemin en acil problemleri, bu düşüncelerin ortaya çıkardığı varlık tabiat ve bilgi
konularındaki yanlış inançsal problemlerdir. Gerek Newtoncu, gerek Darvinist gerek
materyalist ve gerekse existansiyalist dünya görüşünün ortaya çıkarmış olduğu problemlerin
en önemlilerinden bir kaçını şöyle sıralayabiliriz: Madde, eşyayı icat etmiştir. Cisimler
arasında kuvvet esastır. Varlık türleri arasında acımasız bir savaş vardır ve varlıklar ancak
güç ve kuvvetleri ile ayakta durmaktadırlar. Alem madde ve maddesel olan şeylerle
sınırlıdır. Canlı varlıklar arasında evrim vardır. Belli bir canlıya ait ruh, ya mükafat veya
ceza için farklı zamanlarda farklı varlık biçimleri ile tekrardan doğabilir. Varlık değil
varoluş esastır.
Şu hâlde bugünkü kelâmın misyonunu yüklenen kelâmcılar, her şeyden önce tarihte
yapılan hata, eksik ve noksanlıkları telafi etmeli, geleneğe, tarihi birikime hâkim olmalı ve
geçmiş tecrübelerden yararlanma yoluna gitmelidir. Çünkü çağa, çağın gereksinimlerine ve
yeniliğe açık bir kelâmcının temelsiz bir yenilenme ve ıslah yapması oldukça zordur. Şu
hâlde güçlü yenilenme ve dönüşüm için geçmişe ait bilgilerden de haberdar olmak lazımdır.
Böyle bir donanıma sahip günümüz kelâmcılarının ikinci olarak yapacağı en önemli şey,
maddeci ve pozitivist yaşamın hâkim olduğu günümüz dünyasının problemlerine ve
ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, kelâmın konuları arasına varlıkla ilgili konuları yeniden
yerleştirmek, varlığı yeniden ele alıp incelemek, varlık-bilgi-tabiat problemlerine, ağırlık
vermektir. Mesela bu noktada özellikle; madde ve kuvvetin hâkim ve yaratıcı olmadığı,
madde ve kuvvetin hâdis ve yaratılmış olduğu, varlıklar arasında çatışma bulunmadığı,
alemin yalnızca görünen âlemden ibaret olmadığı, bizim göremediğimiz görünmeyen
âlemlerin ve varlıkların da olduğu konularının ispatından yola çıkılarak yukarda sıralanan
diğer varlıksal problemlere öncelik verilmelidir. Bunu yaparken, mutlaka zamanın ilmini
kuşanmalı ancak, geçmişte olduğu gibi sadece felsefe ve diğer ilimlerin gözlüğü ile
kesinlikle meselelere bakılmamalı, Kur’ân’ın varlık-bilgi-tabiat problemlerine yaklaşım tarzı
ve Kur’ân’ın ontoloji, epistemoloji ve metafizik felsefesi oluşturulmalıdır.
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İşte bu makale, geçmişin bilgilerini günümüze taşıyarak onlardan istifade etmek
suretiyle, çağın ilimleriyle mücehhez yeni Kur’ânî ontolojiyi oluşturma ve bu hususta
araştırma yapmaya imkân sağlama amacıyla kaleme alınmış bulunmaktadır.

Kaynak: Muhammet YAZICI, “Sünni Kelâmcılara Göre Varlık Kategorileri”, Atatürk
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 28, Erzurum, 2007.
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DÖRDÜNCÜ ÜNİTE
KELÂMDA BİLGİ MESELESİ
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DÖRDÜNCÜ ÜNİTE
KELÂMDA BİLGİ MESELESİ
A. BİLGİNİN TANIMI
1. BİLGİ İTİKÂDDIR
2. BİLGİ SIFATTIR
3. BİLGİ ZİHNÎ VARLIKTIR
B. BİLGİNİN İMKÂNI
C. BİLGİ ÇEŞİTLERİ
1. KADÎM VE HÂDİS BİLGİ
a. Tasavvur
b. Tasdîk
2. ZORUNLU VE İKTİSÂBÎ BİLGİ
D. BİLGİ KAYNAKLARI
1. Duyular
2. Haber
3. Akıl
E. DELÎLLER VE YÖNTEMLER
1. DELÎL VE İSTİDLÂL
a. Delîlin Tanımı
b. Delil Çeşitleri
1) Aklî ve Naklî Delil
2) Katʻî Delîl ve Zannî Delî
c. İstidlâl Çeşitleri
2. YÖNTEMLER
a. Kelâm Metodu
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b. Selef Metodu
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde bilginin ne olduğu ve –eğer mümkünse– ona nasıl ulaşıldığı konusu tüm
düşünce tarihinin en temel sorusudur. Burada bilgi meselesinin insanın dünya/âlem görüşünün
çerçevesini oluştururduğunu göreceğiz.

199

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Doğru bilginin kaynaklarını ve birbirleriyle olan ilişkisini belirtiniz.
2. Bilginin imkanı kısaca değerlendiriniz?
3. Bilginin çeşitleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kazanım
Kazanım Yöntemleri

Bilginin ne olduğu, ulaşılmasının
imkanı ve ulaşılıyorsa nasıl ulaşıldığı
Bilginin imkanı öğrencilecek.
İlgili
kaynaklardaki
bilgilerin
okunması ve müzakere edilmesi ile
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Anahtar Kavramlar


Kadîm ve hadîs bilgi



Duyular,



Haber-i vâhid



Delil



İstidlal



Selef metodu
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GİRİŞ
Bilginin ne olduğu ve –eğer mümkünse– ona nasıl ulaşıldığı konusu tüm düşünce
tarihinin en temel sorusudur. Çünkü bilgi meselesi insanın dünya/âlem görüşünün çerçevesini
oluşturur.
Allah katında makbul tek din olan İslam'ın yüce kitabı “Oku!” emriyle inmeye başlar.
Öyle ki, insanlara bilmediklerini kalemle öğreten Rabb'in en yüce olduğunu okumamızı ister.
Hadîslerle nakledilen risâletin başlangıcına ilişkin rivayetlerle beraber düşünüldüğünde,
Kur’ân neyin gerçekten bilinmesi gerektiğini ve bilinmesi vacip olanın nasıl okunması
gerektiğini beyanla inmeye başlar. Mushaf sırasına göre ise Allah kendileri için doğru yolu
(nimet verilenlerin yolunu) dileyen ve kalplerinde sakınma duygusu olan kişilere, içerisinde
hiçbir şüphenin yer almadığı bu kitabı bir rehber kıldığını söyleyerek başlar; muttaki olmayıp
küfre dalmış sapkın olanların ise câhil, bilgiye kapalı, kör, sağır ve dilsiz olduklarını
söyleyerek devam eder. Bilgi ile imân arasındaki sıkı ilişki, Allah'ın her şeyi bilmesi ama
diğer varlıkların bilememesi, bilenle bilmeyenin bir olmaması ve daha nice âyet, bilgi
meselesinin İslam'da ne kadar merkezi bir yeri olduğunu gösterir. O kadar merkezidir ki,
İslam'dan önceki dönem ve toplum “câhiliye” olarak nitelenir, küfür cehâletle, imân ilimle
özdeşleşir. Ayrıca yakîn, zan, burhân, hüccet, hikmet, nazar, akıl, tefekkür, şuur, fehm ve fıkh
gibi pek çok bilgiye ilişkin kavram da yine hep Kur’ân kaynaklıdır.
Binaenaleyh bilgiyi tarif etme, bilinenleri sınıflandırma, bilgiye ulaştıran kaynaklar ve
bilgiyi elde etme yollarına ilişkin pek çok farklı görüş kelâm ilminin her döneminde
tartışılmıştır. Birbirinden farklı şekillerde ele alınan bilgi konusu gerek Allah'ın ilim sıfatı
bağlamında, gerekse de kulların bilmesi ile Allah'ın bilmesi arasındaki ilişki bağlamında birer
mesele olarak incelendiği gibi, özellikle Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (ö. 333/944) ile beraber
kelâm kitaplarının başında usûle ilişkin olarak yer almaya başlamıştır. Bu bölümde kelam
tarihinde bilgiye ait birbirinden farklı tanımlar, bilginin ne olduğuna ilişkin çeşitli düşünceler,
bilginin türlerine ilişkin açıklamalar ve bilgiye ulaştıran kaynaklar kısaca incelenecektir.
İslâm’da hükümlerin meşruiyetine delîl bulunduğu gibi, hükümlerim gerçekliğine de
delîl vardır. Hakk’ın gerçekliğine delâlet eden delîller sınırsızdır. Hakîkati ortaya çıkarmaya
yarayan her şey şer’î bir delîldir. Delil birkaç bakımdan taksime tabi tutulabilir. Bir taksime
göre delîl, aklî ve naklî, başka bir taksime göre delil kat’î ve zannî kısımlarına ayrılır. İstidlâl
“herhangi bir önerme hakkında diğer önermelerden hareketle kesin bir kanıt getirme
işlemlerinin tümü”ne denilir. Yöntem veya metot, muayyen bir varlık ve hakikate ulaşmak
için fikrimizi idare eden kaideler mecmuasıdır. Kelamcılar, bunu için tarîk kelimesini
kullanırlar ve şöyle tarif ederler: “Doğru bir tefekkür vasıtasıyla neticeye ulaştıran şeydir.
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A. BİLGİNİN TANIMI
Bilginin tanımının yapılması, usûle ilişkin son derece sistematik bir uğraştır. Çünkü bu
tanım, dinin tam merkezinde bulunan imân, itikâd, vahiy gibi kavramların tanımlarında
belirleyici olduğu gibi, Allah'ın ilim sıfatı ile yaratılmışların bilgisi arasındaki ilişkiyi de
belirleyici olacaktır. Hatta bir tanım yapılmasından içtinap edilmesi de yine benzer sistematik
kaygılardan hareketledir. O yüzden kelâm tarihinde adı husûsen geçen hemen her âlimin
kendine has bir bilgi anlayışından bahsedebiliriz. Ancak elbette kelâmcıların çoğu
benimsedikleri öncekilere ait bir tarif üzerinden kendi teorilerini bina ettiğinden, bu
anlayışları pek çok müteahhirûn kelâmcısının yapmayı tercih ettiği üzere455 belirli başlıklar
altında gruplamamız mümkündür. Burada benzer tariflerdeki tüm nüansları tek tek göstermek
mümkün olmadığından, kelâm tarihindeki belli başlı bilgi tariflerini üç ana başlık altında
derlemeyi uygun gördük.456 Ayrıca bu tariflere ilişkin önemli farklılıklara dikkat çekip arka
plânını kısaca incelemekle yetineceğiz.
Elbette bilgiyi bu üç yaklaşıma indirgemek teknik açıdan doğru olmayabilir. Bunların
dışında da pek çok tarif ve yaklaşımlar mevcuttur. Lakin burada yaptığımız şey bilgiye dair
kelamda en çok tartışılan tarifleri gruplamaya çalışarak üzerinde tahlil yapmayı
kolaylaştırmaktır. Ayrıca burada maksadımız bu tariflerden bir grubunu diğerine öncelemek
ya da tercih etmek değildir.

1. Bilgi İtikâddır
Ebû Kâsım el-Belhî el-Kaʻbî'ye (319/931) ait olduğu rivayet edilen bilgi tarifine göre:
“Bilgi, bir şeye olduğu hâl üzere itikâddır.” Ebu'l-Huzeyl el-ʻAllâf (ö. 235/850) hariç457
özellikle Mu‘tezile kelâmıyla özdeşleştirilen bu tarif, modern bilgi teorilerinde kanıksanan
“gerekçelendirilmiş doğru inanç” tanımıyla paralellik arz ediyor görünse de buradaki itikâd
kelimesinin gerçeklikle özne arasındaki akd'e [bağa] dikkat çeken ve inançtan daha farklı bir
bağlamı vardır.458
Mantık önermelerinde tam bir tanıma ulaşmak için tarif edilenin bir üst kavramına
[cins-i karîb] ve bir üst kavram kümesinde onu diğerlerinden en iyi ayrıştıran şeye [fasl-ı
karîb] ihtiyaç vardır. Bu tarifte üst kavram itikâddır. Bilgiyi diğer itikâdlardan ayıran şey ise
onun gerçeğe mutâbık oluşudur. Kısaca bilgi, öznenin bilinen şeyin hakikati ile kurduğu
bağdır. Buradan hareketle ilim ve cehl türdeş olarak aynı cinsin elemanları olmaktadır. Bilen
ile bilinen arasında bilinenin bir cihetiyle kurulan bağ, aşağı yukarı tüm bilgi anlayışlarında
mevcut olup yer yer nispet, izâfet, araz gibi kavramlarla ifade olunmuştur. Burada itikâdın
özellikle seçilmesinin nedeni bağın özne tarafından fâil olarak irâde üzere kurulmasıdır.
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Bunun en güzel örneklerinden biri için bkz. Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, I/164-70.
Bu üç başlık Zeyneddîn el-Münâvî'nin (ö. 1031/1622) naklettiği üç ilim tarifi üzerine bina edilmiştir. Bkz. Münâvî, et-Tevkîf, s. 246.
Kâdî Abdülcebbar, Şerhu'l-Usûli'l-Hamse, I/302.
Kâdî Abdülcebbar bunu ipin düğümüne benzer bir mecâz olduğunu belirtir. Bkz. Şerhu'l-Usûli'l-Hamse, I/302. Ayrıca imân-itikâd
arasındaki geniş analiz için bkz. Koloğlu, Orhan Şener, Cübbâîler'in Kelam Sistemi, İsam Yayınları, İstanbul, 2011, s. 133-36.
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Ebû Alî el-Cubbâî (ö. 303/916) bu tarifi şu şekilde geliştirmiştir: “Bilgi, bir şeye zarûrî
olarak veya delîl yoluyla olduğu üzere itikâddır.”459 Cübbâî, bilginin iki türü olan zarûrî ve
istidlâlî kayıtlarını ekleyerek bununla bilgiye taalluk eden itikâd ile bilgiye taalluk etmeyen
itikâd arasında bulunan “hakikate mutabakat” faslını pekiştirmek istemiştir. Bilginin mantıkî
bir zorunluluk ya da delillendirme sonucu oluşan bir itikâd oluşunu tarife ekleyerek, tesadüfen
yahut taklit eseri oluşan bir itikâdı bilgi tarifinden uzak tutmuştur.
Ebû Hâşim el-Cubbâî (ö. 321/933) ise bu tarifte şöyle bir değişiklik yapmıştır: “Bilgi,
bir şeye olduğu üzere sükûn-u nefs ile itikâddır.”460 Kişinin bir şey hakkındaki sekîneti ve
kararlılığı tarifte verilen itikâdı niteleyen bir unsurdur. Babasının koyduğu itikâda ulaşma
biçimlerini psikolojik bir neticeye bağlayan Ebû Hâşim, ister zorunlu olsun ister delille,
herhangi bir itikâdın bu neticeyi [sükûn-u nefs] vermeden bilgi olamayacağını belirtmek
istemiştir. Sonraki Mu‘tezilî ulema tarafından da benimsenen itikâdda sükûn-i nefs kaydı, ilmi
taklitten ayırmayı hedeflemiştir. Ayrıca bu tarifi benimseyen Kâdî Abdülcebbâr (ö. 415/1025)
ise sükûn-u nefs ile ilgili açıklamalarında461 bu mecazî ifadenin tarifte bulunmasının caiz
oluşunu ve bundan kastın bilmeye giden yolun ve arayışın sona ermesi, sükûn bulması
şeklinde anlaşılması gerektiğini belirtir.
Bilginin itikâd olduğu görüşüne sahip bir diğer âlim ise İbn Hazm (ö. 456/1064)'dır.
Onun tarifine göre ise bilgi, “duyu verilerine, apaçık aklî ilkelere ve bunlara dayanan kesin
kanıtlara bağlı olarak bir şeye olduğu üzere itikâddır.”462
Cürcânî, bu meyanda Fahreddin Râzî'nin (ö. 606/1210) sonradan kabul ettiğini
naklettiği bir başka tarifi sunar: “Bilgi, ister zorunlu isterse de delille olsun, bir gerektirici
nedeniyle (gerçeğe) mutabık kesin itikâddır.”463 Cürcânî bu tarifi eleştirse de bu tarifi kendi
telif ettiği Kitabu't-Taʻrîfât adlı eserinde ilmin ilk tarifi olarak vermiştir.464
Bilginin itikâd kavramıyla tanımlanması üç farklı eleştiri almıştır:
1) Bilgi bir “şey”e itikâd olduğundan ve imkânsız olan ittifakla bir “şey”
olmadığından, imkânsız olana ilişkin bilgiyi tarif dışında bıraktığı iddia edilmiştir. Bu itiraz
iki türlü cevap bulmuştur. İlki, imkânsız olana bir bilgi taalluk etmeyeceği ve bu durumun
tarife zarar vermeyeceği şeklindedir. Ancak imkânsız olan bir “şey” olmasa da (mesela
Allah'ın oğlu ifadesi) bu imkânsız olanın, bilgiden dışlanamayacağı iddia edilmiştir. İkinci
cevap ise, “şey” ifadesinin lafzî oluşu ve ontolojik bir değer taşımadığı şeklinde verilmiştir.
Dolayısıyla imkânsıza da taalluk etmesi önündeki şey’iyyet meselesi bertaraf edilmiş olur.
2) Bilgi bir itikâd olduğundan bilen aynı zamanda mu‘tekid [itikâd eden] olur.
Özellikle Eşʻarî ve Mâtürîdî kelâmcılarından çok önce Muʻtezilî âlim Ebu'l-Huzeyl tarafından
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Bağdâdî, Ehl-i Sünnet Akâidi, s. 31.
Nesefî, Tabsiratu'l-Edille, s. 9.
Kâdî Abdulcebbar, Şerhu'l-Usûli'l-Hamse, I/76-78.
Yavuz, “İbn Hazm (İtikadî Görüşleri)”, DİA, XX/53.
Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, I/168.
Cürcânî, Kitâbu't-Taʻrîfât, s. 232.
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yapılan bu itiraz465, “Allah mu‘tekid olarak vasıflanamayacağı için tarifin bâtıl olduğu”
şeklindedir. Buradaki itikâdın bilen ile bilinen arasındaki bir bağ olduğu düşünüldüğünde,
hatta bu tarifteki itikâd bir tür nispet olarak yorumlandığında İbn Hazm ve Râzî gibi Mu‘tezilî
olmayan başka kelâmcıların da bu itirazı göz ardı ettikleri söylenebilir. Ayrıca Mu‘tezile'nin
Allah'la beraber kadîm bir ilim sıfatını kabul etmediği de göz önüne alınırsa bu tarifin
mezhebin kendi dinamikleri içerisinde özellikle tercih edildiği bile söylenebilir.466 Ancak
Muʻtezilî ulema, başta Kâdî Abdulcebbâr olmak üzere Allah için mu‘tekid ifadesini kabul
etmeyeceğinden bu meyandaki eleştirileri bertaraf etmeye çalışmışlardır.467
3) Bilginin bir itikâd oluşu onu tasdîkler [yargılar] ile sınırlandırır. Tasavvurlara
[kavramlara] ilişkin bilgi ise itikâddan farklılık arz eder. Bu iddiayı serdeden Îcî'nin
(756/1355)468 tasavvurları itikâdın altına almayışı yine itikâdı cümle içerisinde ilk anlamıyla
düşünmesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü verdiği örneğin meâli şudur: Kişi, ‘Üçgenin
mahiyetine yahut insanın hakikatine itikâd ettim’ diyemez. Bunun yerine, ‘bunları bildim’
diyebilir. Ancak itikâdı bir tasdîk türü olarak farz ederek yapılan bu itiraz zayıftır, çünkü
kişinin tasavvuru da geniş perspektifte itikâd kavramı altında düşünülebilir.

2. Bilgi Sıfattır
Bu tarif çeşitli varyasyonlarla Eşʻarî ve Mâtürîdî kelamcıların en çok tercih ettiği
tariftir. Bunun en önemli sebebi ise mutlak anlamda ilmin Allah'ın bir sıfatı olduğu kabulüdür.
Elbette ki bilginin bir sıfat olması, onun bilinen ile bilen arasında bir izâfet/taalluk olmadığı
anlamına gelmez; çünkü bilgi, mahiyeti itibarıyla bu taalluku içerisinde barındırır. Bu
anlamda bilginin mahiyetini tarif eden Mu‘tezilî yaklaşım tamamen yanlış içinde değildir.
Ancak bu ikinci anlayışa göre bilginin hakikati, mahiyeti olan bu taallukun ötesindedir. İşte
Eşʻarî ve Mâtürîdî kelamcılar, bu hakikati bilginin bir nitelik oluşunda aramışlardır. Bu
sayede kulların bilmesi ile Allah'ın ilim sıfatı arasında daha doğru bir ilişki kurmayı
hedeflemişlerdir. Bu tarifleri kısaca açıklayalım:
Ebu'l-Hasan el-Eşʻarî (ö. 324/935), “Bilgi, kendisinde olanın âlim olmasını gerektiren
sıfattır”469 demiştir. Eşʻarî'nin kabul ettiği bu tarif, bu başlık altındaki en temel, fakat aynı
zamanda en müphem olanıdır. Bu sebeple en çok tenkit gören tariflerden biridir. Bunun
sebebi ise “bilgi bilenin sıfatıdır” şeklinde kısaca ifade olunan tarifin ne bilgiyi, ne bileni, ne
de sıfatı mantık örgüsü içerisinde tanımlayamamasıdır. Ayrıca bilginin kişiyi bilen kılması
üzerinden yapılan tarif, ortaya çıkan kısır döngü nedeniyle hatalı görülmüştür. Ancak her şeye
rağmen bu ifade tarif olarak başarısız da olsa, Eşʻarî ve Mâtürîdî ulema tarafından doğru bir
ifade olarak kabul edilmiştir. Bu tarifi diğerlerine tercih eden Mâtürîdiyye kelâmcısı Ebu'lMuʻîn en-Nesefî (ö. 508/1115), bilgi kendine bulunanı yalnızca bilen kıldığını [mu‘tekid,
kâdir vb. değil], mutlak anlamda bilginin öznesini bilen kılmak dışında bir vasfının
olmadığını, bu yüzden tarifin totolojik de olsa en doğrusu olduğunu ifade etmiştir. Çünkü
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Kâdî Abdulcebbâr, Şerhu'l-Usûli'l-Hamse, I/304-06.
Nesefî, Tabsiratu'l-Edille, I/12.
Kâdî Abdulcebbâr, Şerhu'l-Usûli'l-Hamse, I/304-06.
Cürcânî, a.g.e., I/168.
Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, I/166.
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bilgiyi, biliniyor olmasından öte ikincil fonksiyonlar [temyîz, tecellî, tebeyyün vb.] üzerinden
tarif etmeye çalışmak da yüzde yüz sonuç vermeyecektir.470
Eşʻarî'nin tarifine benzer bir şekilde Kâdî Ebû Bekr el-Bâkıllânî (ö. 403/1013) bilgiyi,
“bilinenin olduğu üzere bilinmesi/ma‘rifeti” şeklinde tanımlamıştır.471 Eşʻarî'ye benzer bir
kaygıyla bilgiyi bilmek dışında başka bir anlamla vasıflandırmak istemeyen Bâkıllânî, farklı
olarak ilmi tarif etmek için ma‘rifet kelimesini tercih etmiştir. Bu tercihin sebebi ise yukarıda
bahsi geçen döngüden en azından lafzen ve teknik olarak kurtulmak içindir. Elbette Allah'ın
ârif değil Âlim oluşu ve ilmin irfândan daha kapsamlı bir anlamı olması tarifini zedelediği
iddia edilmiştir. Ancak aynı tarifi savunan Ebu'l-Meʻâlî el-Cüveynî (ö. 478/1085) şer‘an bir
engel olmadığı sürece Allah için tıpkı kadîm dendiği gibi ârif denebilmesinin sorun
olmayacağını, tanımı ise cins ve fasılla değil, tanımlanan şeyin tüm efradını içeren olması
yönüyle doğru olacağını iddia eder. Buradan hareketle, ma‘lûmun ma‘rifeti ifadesi ona göre
bilgiye mutaallık her şeyi içinde barındıran ve gerisini dışarıda bırakan doğru bir
tanımlamadır.472 Tarifte sıfat ifadesi geçmese de Bâkıllânî'nin bilgiye ilişkin anlayışının
bilgiyi sıfat olarak görmesi şeklinde olduğunu biliyoruz.473 Buradan hareketle tarifteki
ma‘rifet kelimesi, bilginin yalnızca mâhiyetine ilişkindir, mutlak anlamda ise bilginin hakikati
onun bir sıfat oluşudur.
Ebu Mansûr el-Mâtürîdî ise, “Bilgi, kendisinde olana zikrolunanı apaçık eden sıfattır”
demiştir.474 Bu tarif pek çok müteahhirun kelâmcının kabul ettiği bilgi tariflerinin ilk
taslağıdır. Müteahhirîn ulemadan Cürcânî de bu tarifi benimsemiş, hatta Mâtürîdî'ye ait bu
ifadeyi “ilmin mahiyetini açıklayan en güzel tarif” olarak taltif ederek ilgili bahsi
sonlandırmıştır.475 Bilgi konusunu ilk defa sistematik olarak kelâm kitabında ele alan
Mâtürîdî476, bilginin tarifine de böyle yaklaşmıştır. Kısaca “bilgi, objesini diğer objelerden
ayıran sıfattır” olarak tefsir edilebilecek tarifi, sonraki Mâtürîdî ulemadan Nesefî [kendisi
bizzat kabul etmese de] itiraz edilemeyecek biçimde sıhhatli olarak nitelemiştir.477 Bilgi
objesini “zikredilen” olarak ifadesi bilgiyi tüm varlık alanlarına [vâcib, mümkün, mümteni‘]
mutaallık kıldığı gibi “tecellî” ifadesi tam inkişâf anlamına gelmektedir. Böylece zan, taklit ve
cehl-i mürekkep tarif dışı kalmaktadır.478 Tarif, bu özelliklerinden ötürü sonraki dönemlerde
yapılmış tariflerin ilk örneği sayılabilir. Aynı tarifin bir başka türü ise Ebû İshâk el-İsferâyînî
(ö. 418/1027) tarafından, “ma‘lûmun olduğu üzere tebeyyünü” şeklinde yapılmıştır.479
İsferâyînî'nin mezhebi ve görüşleri göz önüne alınırsa burada bilginin tebeyyün olarak
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Nesefî, Tabsiratu'l-Edille, s. 15-7.
Bâkıllânî, Kitâbu't-Temhîd, s. 6.
Cüveynî, eş-Şâmil, s. 81
Bâkıllânî, Kitâbu't-Temhîd, s. 215.
Nesefî, Tabsiratu'l-Edille, s. 19.
Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, I/176.
Taylan, “Bilgi”, DİA, VI/159.
Nesefî aslında Eşʻarî'nin bilgi tarifini benimsemekte, bilginin sahibini bilen kılması ötesinde başka bir eseri olmadığını iddia
etmektedir. Daha önce de bahsedilen kısır döngünün farkında olan ve bunun üstesinden bilgiyi mutlak anlamda ele alarak gelmeye
çalışan Nesefî, Mâtürîdî'nin bu tarifini yine de övgüyle zikretmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Nesefî, Tabsiratu'l-Edille, s. 15-9.
Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, I/176.
Nesefî, Tabsiratu'l-Edille, s. 15.
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zikredilmesi, bilginin bir açığa çıkma durumu olarak nitelenmesinden ziyade, bilinenin açığa
çıkmasını sağlayan sıfat olması şeklinde yorumlanması daha evlâdır.
İbn Fûrek (ö. 406/1015), “Bilgi, eylemin doğru ve düzgün yapılmasını (fiilin itkânını)
sağlayan sıfattır” demiştir.480 İbn Fûrek'in bu tarifi bilgi ile eylem/erdem, yani nazarî olanla
amelî olan arasındaki ilgiye dikkat çekmesi açısından oldukça dikkate değerdir. Bilginin
doğru amele götürmesi, Sokrat'ın “kimse bilerek kötülük etmez” sözünü hatırlatır. Bilgi ile
ilgili yapılan tartışmaların pek çoğunda bilen özne ile yaptığı fiil arasındaki alaka önemli yer
tutar. Yapılan herhangi bir fiilin mutlaka bilgisini gerektirdiği zikredilir. Allah ilmiyle
yaratandır ve yaratmasında hiçbir kusur yoktur. İlminin sonsuzluğu ile yaratmasının
mükemmelliği paraleldir. Kul da aynı şekilde bir fiili itkânı nispetince bilir, bildikçe o işte
daha mutkin olur. İbn Fûrek, Kur’ân'da bilenlerle bilmeyenlerin bir olmamasını, bilme ile
imân ve sâlih ameli, inkâr edenlerin bilmemesini bu yönüyle açıklamak istemiştir. Çünkü
kullarından ancak bilenler Allah'tan korkarlar.481 Ancak her şeye rağmen bu ifade bilgiyi
yalnızca bir yönüyle açıklamaktadır. Fiille olan ilişkisine dair orijinal yaklaşımı dışında, bu
tarif bilginin kendisini tanımlamada oldukça eksik görülmüştür.
Seyfeddîn Âmidî (ö. 631/1233) ve Îcî ise yaklaşık ifadelerle şu tarifte ittifak
etmişlerdir: “Bilgi, mahalline anlamlar arasında çelişkiye ihtimal vermeyecek bir temyîzi
gerektiren sıfattır.”482 Bu tarif Mâtürîdî'nin yaptığı tarifin biraz daha farklı bir hali olup temyîz
sıfatını özneye vererek onu etken kılmaktadır. Dolayısıyla evvela tarifteki sıfatın aidiyeti
tahkim edilmiş olur. Ayrıca tarifte kurulan hâll-mahall ilişkisi, bilginin bir araz olarak
nitelenmesini sağladığı gibi, Zât-Sıfat ilişkisine de tatbik edilebilmektedir. Ancak bu tatbiki
gerçekleştirmek için Cürcânî, tarifteki “mahall” kaydını, “mevsûf” ifadesiyle şerh ederek aynı
tarifin Allah'ın bilgisi için de kullanılabilmesini sağlamıştır. Böylece tarifi “bilgi, kendisiyle
vasıflanana temyizi gerektiren bir sıfattır” şekline oturtmuştur. Ayrıca temyîz sıfatından neyin
kastedildiği, “çelişiğine imkân vermeyecek” şeklinde detaylandırılması tarifi güçlendirmekte
ve bilgiden yalnızca kesin doğru olanın anlaşılmasını sağlamaktadır. Son olarak mezkûr yahut
ma‘lûm yerine ma‘nâ ifadesinin kullanımı müteahhirûn kelam döneminde bilgi konularına
dâhil edilen tasdîk, tasavvur, zihnî varlık gibi kavramların tartışılmasına daha müsaittir.
Bunların ötesinde, temyîz kavramının zaman zaman bilginin müradifi olarak kullanılan idrâk
[soyutlama] kavramı ile yakın ilişkisi tarifin popülerliğinde etkili olmuştur.

3. Bilgi Zihnî Varlıktır
Bu ifade, ekseriyetle İslâm dünyasında ortaya çıkan filozoflara nispet edilen bir
yaklaşımdır.483 Bir karışıklığa mahal vermemek için öncelikle belirtilmesi gerekir ki bu, bir
bilgi tarifi değil, bilginin mahiyetine ilişkin bir yaklaştırmadır. Çünkü filozofların bilgi
tanımlamalarında bu ifade yer almaz. Bu ifade ise onların varlık anlayışlarından türemektedir.
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Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, I/166.
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Bilgiye ilişkin İbn Sînâ (ö. 428/1037) çeşitli tanımlamalarda bulunmuştur. Bunlardan
kendisine en çok atıfta bulunulanı ise, “Bilgi, bir şeyin suretinin akılda hâsıl olması” yahut
“temsil olunmasıdır.”484 Aynı zamanda idrâk kavramına da ait olan bu tarif, bilginin ayrıca bir
soyutlama olduğunu da ifade etmiş olur. Bu soyutlama ise filozoflara göre ancak madde-sûret
teorisi içerisinde anlam bulur. Madde-sûret teorisi ise zorunlu olarak bilinen varlıkları ikiye
ayırır: Hariçte var olanlar ve zihinde var olanlar. İşbu zihnî varlık alanı, harice mutabık olsun
veya olmasın nefsin bilme imkânını belirler.
Bilgiye dair bu anlayış, bilinenlerin zamansal olarak kadîm olmasını gerektiren ve
suretlere ilişkin bilgilerin kozmik akıllarda sabit olmasını öngören meşşâî varlık düşüncesiyle
beraber ele alınmak durumundadır. Varlık kategorileri, suretlerin tasnifi, nefsin suretlerle olan
ittisali ve idraki farklı derecelerde mümkün kılan nefsin kuvvetlerini kapsamına alan son
derece detaylı ve sofistike olan bu bilgi anlayışı, ürettiği pek çok kavramla, sonraki
kelamcıların müracaat etmeden konu hakkında kelam etmelerini imkânsızlaştıracak kadar
etkili olmuştur.
Hatta İbn Sînâ'nın zikrettiği tarif, bilgiyi bir sıfat olarak tanımlayan bazı Eşʻarî ve
Mâtürîdî kelamcılar tarafından belirli ölçüde kabul edilmiştir. Mesela, Ebû Hâmid Gazzâlî (ö.
505/1111) bilgiye ait şu tanımı yapmıştır: “Bilgi, nefs-i nâtıka-i mutma’innenin eşyânın
hakikatleri ve maddeden soyutlanmış suretlerinin tasavvurudur.”485 Filozofların varlık
anlayışına ilişkin en sert eleştirileri getiren Gazzâlî, onların bilgi anlayışlarını büyük ölçüde
kabul etmiş, mantık kurallarını ise kelâmın ayrılmaz bir cüzü haline getirmiştir. Yine Râzî (ö.
606/1206), bilginin akılla bilinen arasında özel ve mücerret bir nispet olduğunu ifade eder.486
Râzî sonrasında ise varlıklara ilişkin suretlerin bilgiye konu olması daha yaygın olarak kabul
görmüş, Tûsî şerhleriyle de zihni varlığın kelam literatürüne girmiştir.487
İbn Sînâ sonrası kelamcılar, bilgi konusunu bu felsefî yaklaşımı göz önünde tutarak
tartışmışlar ve varlığa ait haricî-zihnî ayırımını göz önünde bulundurmuşlardır. Mesela bir
önceki bölümdeki tarifte geçen temyîz kavramı, hususî anlamda bir soyutlamayı içerir. Aynı
zamanda fıkhî bir ehliyet kavramı [doğruyu yanlıştan ayırabilme yetisi] olan temyîz, felsefî
perspektifte bilenin bilineni diğer bilgi objelerinden tam olarak ayrıştırması şeklinde anlaşılır.
Dolayısıyla bilgi, bilenle bilinen arasında, bilineni diğerlerinden soyutlayan bir keyfiyet
olarak tanımlanır. Böylece bilginin ana prensibi onun bir sıfat [idrak kuvveti] olarak, doğası
ise izâfî bir keyfiyet olarak nitelenir. 488 İşbu yaklaşım tarzı ise memzûc dönemin [felsefî
kelam] en karakteristik özelliklerinden biridir.
Sonuç olarak İslâm düşünce tarihinde bilgi ile ilgili daha pek çok tarif vardır. Özellikle
işrâkî, irfânî felsefe okulları ile tasavvuf okullarının bilgiye yaklaşımı çok daha farklıdır.
Kelâmcılar arasında da bu okulların kullandıkları tariflerden etkilenenler olduğu gibi, şâz
denebilecek müstakil bir takım tariflerden de söz etmek mümkündür. Ancak bu tarifler kelâm

484
485
486
487
488

İbn Sînâ, el-İşârât ve't-Tenbîhât, s. 394.
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tarihinin ana gövdesine oturamamıştır. Bunlardan biri, “bilginin kalbin hareketi/eylemi
oluşudur” şeklindeki tariftir. Nazzâm'a (ö. 231/845) ait nev-i şahsına münhasır bu tarif,
amelin imândan bir cüz oluşunu tahkim etmek üzere söylendiği düşünülebilir. Ancak fiil
zamansal bir kavram olduğundan Allah ile ilim arasındaki ilişkiyi açıklamakta başarısız
olduğu kabul edilir. Ayrıca mesela, bilgiyi tanımlamada kullanılan keşf ve inkişâf kavramları
Gazzâlî tarafından kullanılmış, ancak keşf [ortaya çıkma] kavramı öncesinde saklı/gizli
olmayı gerektiren bir kavram olduğundan mutlak anlamda bilgiyi tarifte yetersiz görülmüştür.
Daha önce gördüğümüz temyîz [ayrıştırma] kavramı da bir yönüyle keşfe benzemektedir.
Ancak o tarifte bilgi, temyîzin kendisi değil, bu temyîzi –veya idrâki– ortaya çıkaran bir
sıfattır. Keşf ise bilgi ister huzûrî [hâl-i hazırda öznede bulunan] olsun, ister de husûlî
[sonradan kazanılan], bilineni bilgiden öncelediği iddiasıyla kelâmcıların çoğunluğunca kabul
görmemiştir.
Bilgiye ilişkin serdedilmiş sayıca pek çok tarif bir yana, bilgi tasavvurunun bedihî
[zorunlu ve sonradan öğrenilmeyen] oluşundan ötürü Râzî489 ve Beyzâvî (ö. 685/1286) gibi
bazı kelâmcılar bilginin bir tarifinin yapılamayacağını iddia etmişlerdir. Çünkü yapılacak
tarife ilişkin muʻarrifin [tarifin kendisiyle gerçekleştiği kavram] muʻarreften [tarifi yapılan
kavramdan] önce biliniyor olması gerektiğinden, bilgiyi tarif edecek muʻarrifin “biliniyor”
olması gerekir. Buradan hareketle bilginin kendisinin tarifi yapılamayacağı sonucuna
ulaşmışlardır.490 Ancak “tasavvurların bedihî oluşunun tarif edilemez olmalarını
gerektirmediği”491 görüşünden hareketle bilginin de bir tarifi yapılabileceği düşüncesi kelâm
tarihinde daha ağır basmıştır.

B. BİLGİNİN İMKÂNI
Bilginin imkânı meselesi, bir şeyi bilmenin mümkün olup olmadığıyla ilgilidir. Mutlak
anlamda bilginin varlığı ve elde edilebilirliği hususunda ise tüm insanlığın düşünce tarihi
müttefiktir. Bir şekilde bir şeyleri bildiğimize kimsenin itirazı yoktur. Ancak bilginin imkânı
tartışması, bilginin tarifi ve bilgiden ne anladığımızla ilgili bir meseledir. Kelâmcılar bu
meseleyi ele alırken bilgiden ne anladıklarını, “Eşyânın hakikati sâbittir” cümlesiyle
özetlerler. Bu cümle bilginin erken dönem Grek sofistlerinin iddia ettiği gibi tamamen öznel
olmadığı, bilen öznenin ötesinde, özneden özneye değişiklik göstermeyen, nesnel bir
gerçekliği olduğunu anlatır. Dolayısıyla bilginin imkânı meselesi daha çok ontolojinin/varlık
felsefesinin sahasıdır.
Bilgi meselesiyle ilgili olan kısım ise neyin bilgi olup neyin olmadığıdır. Bir önceki
bölümde verilen tüm tarifler bilgiyi tanımlamakla birlikte, kelâmcılar tanımladıkları şeyin
neye tekabül ettiğini bilgi kaynakları ve çeşitleri üzerinden tahlil etmeye çalışmışlardır.
Burada mümkün olduğu kanıtlanmaya çalışılan bilgi, yakîn olarak da isimlendirilen, “kesin ve
özneden özneye değişiklik göstermeyen bilgi”dir. Bunun dışında öznel değişkenlik içeren ve
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kesinliği olmayan ancak bilgiye bir şekilde taalluk eden veriler zan olarak isimlendirilir ve
bilgi tarifinin dışında tutulur. Dolayısıyla imkânı tartışılan şey ve tarif edilen şey aslında
yakîndir. Bilginin yakîn olması ise ancak eşyânın hakikatinin sabit olması ile mümkündür.
Bilginin imkânı meselesi özellikle Mâtûrîdîlerde önemli yer tutar. Bilginin imkânını
her bir bilgi kaynağı özelinde tartışan İmâm Mâtürîdî492 gerek his gerek haber ve gerekse de
aklın ulaştığı bilgilerin gerçekliğini oldukça kuvvetli bir biçimde savunur.

C. BİLGİ ÇEŞİTLERİ
Eş’arî ve Mâtürîdî ulemanın bilgi çeşitlerine ilişkin taksimi iki adımda gerçekleşir:

1. Kadîm ve Hâdis Bilgi
Bilgi öncelikle ya ezelî olan Allah'ın bilgisidir yahut sonradan ortaya çıkan kulların
bilgisidir. Eşʻarî ve Mâtürîdî kelamcılara göre ilim sıfatının ezelîliği, mahiyeti itibarıyla
Allah'ın bilgisiyle kulların bilgisini ayırır. Bunun en somut tezahürü daha sonra açıklanacağı
üzere kulların bilgisinin zorunlu ve iktisâbî şeklinde ikiye ayrılmasıdır. Allah'ın bilgisinin
zorunlu olması yahut sonradan kazanılmış olması muhtemel olmadığından bilgiyi kadîm ve
hâdis diye ikiye ayırmak mecburiyetinde kalmışlardır.493 Bu ayırım yalnızca teknik bir
zorunluluktan öte Allah'ın bilgisinin ezelî ve bilinenine takaddüm etmesi gibi özelliklerinden
dolayı bilgi konularına ilişkin tasniflerden müstağnidir. Bu sebeple bilgi öncelikle bu iki
kısma ayrılır.
Hâdis bilgi ise, sonradan yaratılanların bilgisi, yani bizim bilgimizdir. Bu ayırımda
dikkat edilmesi gereken husus ise bu ayrımın yalnızca Eşʻarî ve Mâtürîdî gibi ezelî bir ilim
sıfatını kabul eden ulema tarafından yapılıyor olmasıdır. Bunun anlamı şudur: Bu tasnifi
yapmak için bilgiyi bir sıfat olarak tanımlamak gerekir. Çünkü kadîm-hâdis ayrımı sıfata
ilişkin bir ayrımdır. Bilgi bir itikâd yahut izâfet olarak tanımlandığında bilene göre bir tasnif
yapmak anlamsız olacaktır. Mesela Zeyd'in ayakta oluşu bilgisi, ister ezelî olsun ister
sonradan, aynı gerçekliğe taalluk edecektir ve dolayısıyla bilgi bilinen itibarıyla aynı
olacaktır. Ancak bilgiyi bir sıfat olarak tarif ederseniz, aynı bilgi bir diğerinden mâhiyet
olarak farklılık arz edecektir. Bu taksim, zikrettiğimiz bu hususiyetten ötürü kelâm
kitaplarının bilgi bahislerinde uzun uzadıya tartışılmayıp Allah'ın sıfatları konusunda detaylı
olarak incelenmiştir.
Hâdis bilgi, tasavvurât ve tasdîkât şeklinde taksimata tabi tutulmuştur:
Bu taksim felsefî birikime ait bir tasnif olup bilginin neye taalluk ettiği ile ilgilidir ve
bilgiye ilişkin en kapsamlı tasniftir. Çünkü bilgi sayılmayan zan, vehim, şek ve cehl hali de
dâhil bilgi ve bilgiye mutaallık olan her şey ya tasavvurdur [kavram/manâ] ya da tasdîkdir
[hükümdür].
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a. Tasavvur
Tasavvur, herhangi bir hüküm içermeyen bilgidir. Bu meyanda hüküm içermeyen her
manâ tasavvurdur. Örneğin, “insan, düşünen canlıdır” gibi mutlak ve mukayyet kavramlar,
“gel, git, oku!” gibi inşâî anlamlar ve vaki olandan mücerret olarak Zeyd'in ayakta oluşu gibi
hâller birer tasavvurdurlar ve her bir tasavvur kendi başına hüküm içermeyen bir bilgidir.
Tasavvurlar ya bedîhîdir [varlık, çift, parça gibi] ya da kesbîdir [sıcaklık, soğukluk,
babalık gibi]. Bedîhî tasavvurlar, çaba ve düşünce gerektirmeyen apaçık kavramlardır. Kesbî
olanlar ise ancak tefekkürle elde edilebilen kavramlardır.

b. Tasdîk
Tasdîk ise, tasavvurlar arasında kurulan doğru veya yanlış ihtimali olan bir nispettir.
Dolayısıyla bir tasdik en az iki tasavvur ve bir nispetten mürekkeptir. Örneğin, “bir ikinin
yarısıdır” veya “âlem hâdistir” ifadeleri; bir, iki, yarım, âlem ve hudûs tasavvurları üzerinden
kurulan tasdîklerdir. Her bir tasavvur bilgi içerir, ancak tasdîk, tasavvurlar arasında var olan
veya farz edilen bir nispet olduğundan, bu nispet ancak hakikate uygunsa bilgidir, değilse
bilgi değildir. Dolayısıyla her tasdîk bilgi içermeyebilir.
Tasdîklerin tasnifini Şemsûddîn es-Semerkandî (ö. 702/1303) şu şekilde yapmıştır:
1) Tasdîk ya kesindir [câzim] ya da değildir [gayr-i câzim]. Kesinlik yoksa bu ya zan
ya şek ya da vehimdir. Mesela Zeyd'in yeni doğan çocuğunun erkek olduğunu tasdîk kesinlik
içermiyor, fakat erkek olduğu kanaati ağır basıyorsa buna zan, bu ağır basan kanaat vaki
olduğu halde, kız oluşuna ilişkin daha zayıf tasdike ise vehim denir. Eğer bu iki ihtimalden
herhangi birisi diğerine galip gelemiyorsa buna da şek [şüphe] denir.
2) Tasdîk kesin ise ya hakikate mutabıktır yahut değildir. Hakikate mutabık değilse
buna cehl denir.
3) Hakikate mutabık ise ilimdir. İlim ya mücerred akıl iledir ki buna bedîhî denir ya da
mücerred akıl yeterli değildir.
4) Mücerred akıl yeterli değilse bu ya bedenî kuvvetler yardımıyladır ya da başka bir
yardımladır.
5) Bedenî kuvvetlerle olursa bilgi ya hissîdir [dış duyularladır], güneşin aydınlık
olması tasdiki gibi, ya da vicdânîdir [iç duyularladır], kişinin aç olduğunu bilmesi gibi.
6) Aklın tek başına yetmediği ve bedenî kuvvetlerle olmayan tasdîk ise ya kişinin
yalnızca birisine inancı iledir ki buna taklîdî denir ya da istidlâlî, yani nazarîdir.494
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Tasnifteki taklîdî ilim kavramı bir çelişki gibi görülebilir.495 Zira taklîd, ittifakla bilgi
tariflerinin dışındadır. Ancak taklîdî ilimden burada kast olunan, aklımızla bir “haberi” tasdik
etmekten başka ne hislerimizle ne de istidlâlle kendisine ulaşamayacağımız bilgilerdir. Buna
örnek olarak bizden öncekilerden bize gelen doğru haberler verilebilir. Bu farklı tasniften
maksat ise habere ilişkin bilginin, bilgi tasnifinde yer bulmasıdır.
Daha sonra görüleceği üzere haber meselesi, özellikle Mâtürîdî kelâmcıları tarafından
üzerinde hassasiyetle durulan bir mevzudur. Çünkü onlara göre haber, doğruluğu onlara
dayansa da, hissî ve de aklî bilgiden farklıdır. Kısacası söz konusu taklîd ifadesi, tasdikin
dayandığı kaynakla ilgidir, yoksa aklın tasdik etmediği bir itikâd veya nazarî bir bilgiye taklîd
yoluyla tesadüf edilmesi anlamında değildir.
Nazarî yahut istidlâlî bilgi ise zorunlu bilgilere ve delillere dayanan, çeşitli akıl
yürütme ve gerekçelendirme yollarıyla elde edilen [iktisâb edilen] bilgidir. “Âlem hâdistir”,
çünkü değişkenlik bulunan her şey hâdistir ve âlem de değişkenlik içindedir” şeklinde bir
istidlâl, bu tür bilgi için örnek verilebilir.
Bu tasniften hareketle bilgi ifade eden tasdîk türleri; bedîhî, hissî, vicdânî, taklidî ve
nazarî/istidlâlî olmak üzere beştir. Bilgi ifade etmeyen tasdîkler ise; cehl, zan, şek ve vehim
olmak üzere dörttür.

BİLGİ
TASDİK

TASAVVUR

Bedîhî

Gayr-i
Mutabık:
Cehil

Mutabık:

İLİM

Mücerret
Akıl ile:

Bedîhî

Zan

Şek

Vehim

Mücerret
Akıl ile
olmayan
Bedenî
Kuvvetlerle
Hissî
Vicdânî
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Gayr-i
Câzim:
Kesinliği
Olmayan

Câzim:
Kesin

Kesbî

Bedenî
Kuvvetler
Taklidî
İstidlâlî
Olmaksızın

Bu çelişkiyi öncelikle Semerkandî şarihlerinden Alâaddîn el-Behiştî dile getirmektedir. Bkz. Behiştî, Eltafu'l-Letâif, 42b.
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2. Zorunlu ve İktisâbî Bilgi
Kelâmcılar bu tasnifi önemsemişlerdir, çünkü nazarî bilginin varlığını inkâr edilemez
bazı zorunlu bilgilerin varlığına bağlamışlardır. Bilginin imkânını tahkim etmek için bu ayrım
elzem görülmüştür. Çünkü tüm bilgiler zorunlu olsa, her şeyi biliyor olurduk. Buna mukabil
tüm bildiklerimiz nazarî olsa, bu sefer de bildiklerimizin dayanağı yine nazarla bildiklerimiz
olacak ve bu döngü bilgiyi imkânsız kılacaktır.
Bu konuda üzerinde durulması gereken meselelerden ilki bedîhî ve zorunlu bilgi
arasındaki ayrımdır. Bu kavramlar kelâm tarihinde bazen birbirinin müradifi olarak
kullanılsalar da teknik olarak birbirlerinden farklıdırlar. Bedîhî bilgi, aklın ikinci bir vasıtaya
ihtiyaç duymadığı bilgi türüdür. Varlık tasavvuru ile bir bütünün parçasından büyük olması
tasdiki bedîhî bilgilerdendir. Dolayısıyla bedîhî bilgi zorunlu bilginin müradifi değil bir hissî
ve vicdânî bilgi türleriyle beraber bir alt dalıdır.496
Ayrıca, zorunlu-iktisâbî tasnifi tasavvurları içermez. Zorunlu-iktisâbî ayırımı yalnızca
önermeleri [yani tasdîkleri] ilgilendiren bir ayrımdır. Tasavvurlar için yapılan bedîhî-kesbî
ayrımı buna benzese de, kavramların akılda önceden var olması ile sonradan elde edilmesi bir
zorunluluk esası üzerinde düşünülemez.
Zorunluluk, bu tasavvurlar arasında kurulan nispetle yani tasdîkle ilgilidir. Bu
nispetlerden bir kısmını kabul etmek zorunda olduğumuz için bunlara zorunlu bilgi
[zarûriyyât] denilir. Yalnız aklın kendisiyle varılan bedîhî tasdiklerle bedenî vasıtalarla
ulaştığımız hissî ve vicdânî tasdikler zorunlu bilgiler verir. Parçanın bütünden küçük olduğu,
güneşin aydınlattığı ve aç/tok olduğumuz bilgileri zorunludur.
İktisâbî bilgi ise kendisine bir zorunlulukla değil doğru nazarla ulaşılan bilgidir.
Dolayısıyla zorunlu bilgiler kendiliğinden gerçekleşirken, iktisâbî bilgi bir yöntem
meselesidir. Zorunlu bilgilerden hareketle, ancak mantık kuralları, istidlâl yolları ve araştırma
tekniklerinin doğru kullanımıyla iktisâbî bilgi elde edilebilir.
Buradan hareketle yukarıdaki tasnifte saydığımız beş tür bilgiden bedîhî, hissî ve
vicdânî olanlar “zorunlu”, istidlâlî olan ise “iktisâbî”dir. Taklîdî bilgi olan haber ise kimi
zaman zorunlu olabildiği [mütevâtir] gibi, kimi zaman iktisâbî olabilir [haber-i resûl].
Zorunlu bilgiler altı sınıf olarak isimlendirilmiştir:
1) Evveliyât: Bunlar aklın hep biliyor olduğu kabul edilen ön bilgileridir. Bu bilgilere
erişim vasıtasızdır. Varlık tasavvuru akılda hep vardır, tıpkı bir şeyin parçasının kendinden
daha küçük olması hükmü gibi. Bu bilgiler en kuvvetli ve en kesin bilgilerimizdir.
2) Fıtriyyât: Aklın bir hükme fıtrî bir kıyasla varmasıdır. Kişinin fıtratında var olan
gizli bir kıyasla duyulardan yardım almadan fıtraten ulaştığı bilgilerdir. Dördün çift sayı
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olduğunu bilmemiz gibi. Dört kavramı ve çift kavramı bilinince dördün çift olduğu hükmüne
insan fıtratı kendiliğinden varır. Bunlar evveliyâttan sonra en güçlü bilgilerdir.
3) Müşâhedât: Hissî ve vicdânî olarak algıladıklarımız bu kapsamdadır. İç ve dış
duyularla elde edilen ilk bilgilere müşâhedât denir.
4) Mücerrebât: Müşahedâtın düzenli tekrarına [tecrübe edilmesine] dayalı olarak gizli
bir kıyasla elde ettiğimiz bilgilerdir. Mesela ilaç üretimi böyledir. Mahmûde otundan yapılan
çayın müshil etkisi mücerrebâttandır. Dikkat edilmesi gereken husus ise tecrübî bilginin
tümevarımla [istikrâ’] başlamasıdır. Tümevarım ise bir istidlâl yöntemidir. Ancak bilginin
kesinliği kuşku kalmayacak şekilde yerleştikten sonra bir bilgi mücerrebâttan sayılabilir.
5) Mütevâtirât: Yalan üzerinde birleşmelerini aklın mümkün görmediği bir topluluğun
verdiği habere dayalı bilgilerdir. Bunun mücerrebâttan farkı haberin duyumsamaktan farklı
oluşudur. Tecrübe bizzat müşâhede sonucu oluşurken, mütevâtirin verdiği bilgi, müşahedeye
dayalı ama haberi alanın bizzat müşâhedesine kapalıdır.
6) Hadsiyyât: Sezgisel bilgidir. Sezgi ise aklın öncüllerden sonuca hızlıca ve doğrudan
intikali olarak anlaşılmıştır. Çok zeki birisinin bir konuyu öğrenme basamaklarını atlayarak
kavraması gibi. Buna somut örnek olarak ayın ışığını güneşten aldığı bilgisi verilir. Ay
yüzeyindeki aydınlığın değişkenliğinden dolayı ışığının kendinden değil güneşten olması
bilgisine insan tefekkürle değil sezgisel olarak ulaşır. Sezgisel bilgiyi tecrübeden ayıran şey,
sezginin gayr-i ihtiyârî yani kazanım çabası olmaksızın497 gerçekleşmesidir. Ancak sezgi her
zaman güçlü olmayabileceğinden ve zannî bilgi verebileceğinden dolayı bazı kelamcılar
tarafından eleştirilmiştir. Yalnızca güçlü ve kesin sezginin zorunlu bilgi verebileceğini
söylemişlerdir.
Bu zorunlu bilgi türlerinden evveliyyât ve fıtriyyât yalnızca akla dayanmasının
yanısıra, en güçlü ve geçerli bilgi türleridir. Sonrasında ise müşâhedât gelir. Geri kalan
mücerrebât, mütevâtirât ve hadsiyyât türündeki bilgiler daha sübjektiftir, kişi için zorunludur
ama bu zorunluluk herkes için geçerli olmayabilir. Kişinin tecrübesi kendine has olabileceği
gibi, kişide tevâtür algısı oluşmayabilir veya sezgi derecesi farklı olabilir.

D. BİLGİ KAYNAKLARI
Kelâm literatüründe esbâbu'l-ilm olarak yer alan bu mevzuya İmâm Mâtürîdî'den
itibaren özellikle Mâtürîdî ulema kitaplarında mutlaka yer vermişlerdir. Yalnız burada
üzerinde durulan bilginin yine hâdis bilgi olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Çünkü kadîm
bilgi sebepten müstağnidir.
Daha önce verilen bilgi tasniflerine uygun bir şekilde devam etmek gerekirse,
bilgilerimiz üç sebepten birine bağlıdır:
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1. Duyular
Öncelikle duyularımız iki kısma ayrılır: Hâricî ve dâhilî.
Hâricî duyularımızın verdiği bilgilere hissî bilgi denir ve eğer duyularımızda bir
bozukluk yoksa verdiği bilgiler zorunlu bilgilerdir. Güneşin aydınlatması, ateşin yakıcı olması
gibi. Ancak beş duyumuzla elde edebildiğimiz bilgiler hissî bilgilerdir. Bu bilgi türü dış
dünyadan bilgi verdiğinden ve dış dünyanın nesnelliği sabit olduğundan dolayı duyularımızın
sağlıklı olması şartına bağlıdır.
Dâhilî duyularımızın verdiği bilgilere ise vicdânî bilgi denir. Vicdânî bilgilerin dış
dünya ile dolaylı ilişkisi olsa da verdiği bilgiler yalnızca bilen öznenin kendisine ilişkin
sübjektif niteliktedir. Yani kişinin kendinde kendiliğinden “bulduğu” bilgidir. Bu özelliğinden
dolayı bazı kelâmcılar tarafından bedîhî kategorisi içerisinde düşünülmüştür.498 Ancak bedîhî
bilgiler, yalnızca akılla bilinen ve daima bilinen bilgilerdir, vicdânî bilgiler ise süreklilik arz
etmeyen, kişinin kendinde kendince bulduğu ve fakat bedenî hasletlerle de ilgisi bulunan
bilgilerdir. Vicdânî bilgide saf akıl yeterli olmadığı gibi, kişinin aklî melekesinde sorun
olmasa da duyumsamazlık [apathy] gibi anksiyete ve depresif bozukluklar sonucu bu bilgi ile
kişinin bedenî realitesi uyumsuzluk da gösterebilir. Buna örnek olarak tokluk duyması
gereken kişinin açlık duyması verilebilir. Dolayısıyla vicdânî bilgi bedîhî olmadığı gibi akla
uygun da olmayabilir. Ama buna rağmen, vicdânî olduğundan yüzde yüz sübjektif değere haiz
olarak zorunlu bir bilgidir.

2. Haber
Haber, semʻî ve naklî bilgidir. Burada kast olunan haber kavramını kelâmcılar, bir
bilgi kaynağı olarak ‘doğru veya yanlışa ihtimali olan söz’ olarak tarif etmişlerdir. Bu yönüyle
hissî bilgiye benzer, hatta kişiye ulaşma biçimi itibarıyla hissîdir. Bu yüzden özellikle
müteahhirun Eşʻarî ulema tarafından ayrı bir başlıkla zikredilmemiştir. Ancak Mâtürîdîlerin
üzerinde hususiyetle durdukları haber kavramı duyuların ve aklın ötesinde bir bilgi sebebidir.
Yukarıda verilmiş olan Semerkandî'nin bilgiye ilişkin taklîdî tasnifi, hissî bilgiyi ve onun
cüzü sayılan tevâtürü, haberin kendisinden ayıran oldukça analitik bir yaklaşımdır. Çünkü
edinilme süreci hissî de olsa, haberî bilgiyi histen ayıran şey, bilinenin delalet ettiği anlamın
bilenin birinci elden hissedememesi durumudur. Mesela, birinin kendi açlığını bilmesi
vicdânîdir. Bu bilgiyi ikinci kişiye aktarması ve ikinci kişinin de o kişinin aç olduğunu
bilmesi ise haberdir. Bu aktarım ikinci kişiye duyu vasıtasıyla işitilerek ulaşmıştır; ancak bu
bilgi, delalet ettiği birinci şahıstaki açlık durumunun ikinci şahsın duyumsayamayacağı bir
bilgidir. İşte bu bilgiye haberî bilgi denir.
Ancak haberî bilginin bilgi değeri taşıması bir problemdir; çünkü bir bilgi kaynağı
olmasına rağmen, tarifinde de belirtildiği üzere doğruya da yanlışa ihtimali bulunduğu için tek
başına bilgi değeri taşımaz. Mesela, yukarıda örneği verilen bir kişinin aç olduğunu diğerinin
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rivayeti bilgi olabilmek için yeterli değildir. Haberin bilgi olabilmesi ise ancak iki yolla
gerçekleşebilir:
a. Tevâtür: Mütevâtir olgusu hissîdir. Bir haberin aklen yalanlaması mümkün olmayan
sayıda faklı kaynaktan duymaya tevâtür denir. Tevâtür hem hissî hem de aklî bir olgu
olduğundan tevâtürle gelen bilgiler [mütevâtirât] zorunlu bilgidir. Bu bilgi türüne verilen en
güzel örnek dildir. Dildeki lafızların belirli anlamları işaret etmesi ve cümle yapısına ilişkin
gramer haberîdir ve tevatürle bilinir. Yine tarihe ilişkin pek çok bilgi ile geleneklere ilişkin
bilgiler tevâtürle gelen haberi bilgilerdir.
b. İstidlâl: Haberin doğruluğunun akıl ve nazarla tespit edilmesidir. İstidlâl ile
doğrulanan haberî bilgi ise iktisâbîdir. Bu istidlâl ise haberi veren şahsın doğru söylediği,
yalan söylemesi şüphesinin olmadığı, yani Allah'ın bir elçisi olduğunun bir mucize ile teyit
edilmesine bina edilir.
•Peygamberler mucize gösterirler.
•Peygamberler yalan söylemezler.
•Mucize gösteren peygamberin getirdiği haber doğrudur.
Yukarıdakine benzer bir şekilde istidlâle konu olan bu habere haber-i rasûl denilir.
Haberin bir kısmı tevâtürü bir kısmı da istidlâli gerektirdiğinden bazı müteahhirûn
kelâmcılar haberi müstakil bir bilgi kaynağı ve türü olarak zikretme ihtiyacı duymamışlardır.
Ancak bazı erken dönem Eşʻarî kelamcılarla özellikle Mâtürîdî kelamcıları, bir bilgi sebebi ve
türü olarak haberin tasnifini önemsemişlerdir. Çünkü onlara göre haber, duyumsanan ve
akledilen bir bilgi olsa da bilinenle bilen arasındaki taalluku özeldir ve bu özel durumu ayrı
bir başlık altında hissedilen ve akledilen bilgiden ayırmak elzemdir. Bu özel yanı ise haberi
bilginin kişinin kendi tecrübesini aşmasından ve o haber olmadan haberin getirdiği hakikate
aklın kendi başına ulaşamamasından kaynaklanmaktadır. Çünkü haberin kendisi duyulur ve
akledilir olmakla birlikte, haberin taşıdığı yük bizim erişimimizin ötesindedir. Aynı şekilde
tevatürle gelen bilgi, o bilginin mütevâtir oluşundan farklı mahiyettedir. Meselâ bildiğimiz
anlamda ve biçimde namaz kılmak peygamberi taklitle başlar. Peygamberin bu konudaki
bilgisine [o'nun peygamberliğine ilişkin istidlâl ile beraber] itikâddan başka bu bilgiye ulaşma
yolu yoktur. Bu haber peygamberle beraber namaz kılanlar için haber-i resûldür ve bu onlar
için iktisâbî bir bilgidir. Sonrasında gelen nesiller için ise bu tevâtürle gelen haber-i resuldür.
Yani yalnızca bu bilginin haber-i resûle dayandığı bilgisi sonrakiler için zorunlu bir bilgidir.
Bu bilginin haber-i resûl olduğu bilgisi yine istidlâlîdir. İlk neslin peygamberden haberle
bildiği ancak bize tevatürle ulaşmayan bilgiler [âhâd haberler] ise bizim için cezm –yani
kesinlik– ifade etmezler. Bu haberlerin, haber-i resûl olduğu bilgisi kesinlik derecesine göre
zan, şüphe veya vehim içerebilir. Kesinlik [yakîn] arzetmeyen bu bilgiler furûʻâtta önem arz
etseler bile usûlu'd-dîn'de bu zannî bilgilere yer verilmez. Bu meyanda haberin mütevâtir ve
âhâd olarak tasnifi kelamcılara ait olup, sonrasında fıkıh ve hadis ulemasınca da
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benimsenmiştir.499 Ancak elbette kelâm ilmini ilgilendiren mütevâtirken, diğer ilimler
konuları itibariyle âhâd haberler merkezinde gelişmiştir.

3. Akıl
Gerçek anlamda bilgi akla ilişkindir. Kalple mi yoksa beyinle mi temsil edilmesi
gerektiği polemiği bir yana, akıl kavramı insan nefsinin ayrılmaz parçasıdır. Öyle ki, kişi
uyusa da bayılsa da henüz âkil olmasa da aklın sürekliliği şu dört suretten biriyle sağlanır:
1) Heyûlânî akıl.
2) Bi'l-meleke akıl.
3) Bi'l-fiil akıl.
4) Müstefâd akıl.
Bunlardan (1) aslında yokmuş gibi olan ama akla ilişkin bir zeminin çocuklardaki gibi
var olması halini; (2) kendisinde nazârî bilgileri elde etmeye yönelik zorunlu bilgilerin
varlığını; (3) nazarî bilgilerin elde edilmesi esnasında aktif olan düzeyi; (4) ise elde edilmiş
nazarî bilgilerin hafızada saklı olarak her daim kullanıma açık kalmasını temsil eder.
Hissî olsun veya haberî, bilgi son tahlilde akılla bilinir. Ancak aklın kendisi, bilgiye
kaynak da olabilir. Bu durum iki şekilde meydana gelir:
a. Zarûrî: Bedîhî tasavvurlar ve yukarıda listelenen zorunlu tasdiklerden evvelyât ve
fıtriyât aklın vasıtasız olarak tek başına kendiliğinden ulaştığı; müşâhedât ve hadsiyât, aklın
duyulardan istifade ederek gayr-i ihtiyârî ulaştığı; mücerrebât ve mütevâtirat ise kendisine
ulaşılmak için bir yönelimin olduğu ve fakat yine aklın zorunlu olarak kabul ettiği bilgilerdir.
Bunlar için akıl bir delile veya nazara ihtiyaç duymaz, bilgi akılda ya zaten vardır ya da
zorunlu olarak meydana gelir.
b. Nazarî: Nazar, “zihinde var olanla elde edilen arasındaki intikal” olarak
tanımlanmıştır.500 Nazarî bilgi ise kendisine bu intikâlin sağlanması için çeşitli delillerin ve
yöntemlerin kullanıldığı bilgilerdir. Nazarî bilgi mantık kuralları, istidlâl metotları, kıyaslama,
soyutlama, sınıflandırma gibi işlemleri gerektiren, bilgilerimizi disipline sokan ve bu konunun
sonuna dek yapmaya çalıştığımız bilgi tasniflerini mümkün kılan bilgi türüdür. İster tasavvur
olsun ister tasdik, bu bilgilerin kuvveti –yani yakîn derecesi– bilginin elde edildiği istidlâl
metodu ve kullanılan delil türüne bağlı olarak değişir. Nazarî tasavvurlar bir tarif ediciye
[muʻarrif] ihtiyaç duyarken, tasdikler delile ihtiyaç duyar. 501 Kesin ve burhânî deliller bize
yakînin bilgisini verirken, zannî ve hatabî deliller yakîne daha uzak bir bilgi verirler. İlimlerin
üzerine bina edildiği bilgi türü nazariyât olduğundan bu bilgiyi elde etmeye yönelik çaba ve
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tartışma ilm-i mantık, ilm-i cedel, ilm-i vazʻ, âdâb-ı bahs gibi pek çok sahada araştırma
konusu olmuştur. Nazarî bilgiyi elde etmeye yönelik bu çabaya ilişkin temel bilgiler bir
sonraki bölümün konusu olacaktır.

E. DELÎLLER VE YÖNTEMLER
1. Delîl ve İstidlâl
a. Delîlin Tanımı
Delîl, yol gösterici demektir. Mantık ilimlerinde ise delîl, kendisinin bilinmesiyle
başka bir bilginin bilinmesini gerektiren bilgidir.502 Tasavvurlarda bunun karşılığı muʻarriftir,
ancak tariflerle ilgili mantık kavramlarını [kavl-i şârih] burada zikretmeyeceğiz. Delîlin
delâleti ise yalnızca nazarî bilgi için olup bir ya da birden çok öncül [mukaddime] ile olur.
Delîlin öncülleri ise mantık ilminde öğrendiğimiz önermelerden [kazıyye] meydana gelir.
Delîlin türleri ve istidlâl biçimi ise ulaşılan bilginin sıhhat derecesini gösterir.

b. Delil Çeşitleri
Deliller, kaynağına [aklî-naklî], kesinliğine [katʻî-zannî] ve meydana geldiği
öncüllerin yakîn derecesine göre [burhânî-hatabî] tasnif edilebilir:

1) Aklî ve Naklî Delil
Delâletin kendisi aklî bir olgudur. Delâlet saf aklî bir olgu olduğu için delil, bilgi
tasnifinde yalnızca nazarî [aklî] bilgiyi gerektiren şeydir. Delâlet eden delilin aklî veya naklî
oluşu ise içerisinde “doğru haber” olup olmaması ile ilgilidir. Eğer yoksa bu yalnızca aklî
delil; varsa naklî diye isimlendirdiğimiz naklî-aklî delildir. Nakil, tevâtür veya haberi verenin
doğru sözüne ilişkin bir istidlâl olmaksızın tek başına bilgi olma vasfına sahip değildir.503
Kısacası naklin delil olma vasfı aklî olduğundan ve mutlak anlamda herhangi bir delilin
delâleti yine aklî olduğundan söz konusu tasnif, delilde haberî bilgi olup olmamasıyla ilgilidir.
Aklî delil öncülleri nakle dayanmayan delildir. Örnek:
•Âlem değişkendir.
•Her değişken sonradan var olur (hâdistir).
•Âlem hâdistir.
Naklî delil ise öncüllerinde doğru haber bulunan delildir. Örnek:
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•“Emrime âsî mi oldun?”504 (Emri terk eden asidir).
•“Allah'a ve Rasûlüne âsî olan için cehennem ateşi vardır.”505
•Emri terk eden cehennemliktir.
Aklî ve naklî deliller kesinlik derecelerine göre ikiye ayrılırlar:

2) Katʻî Delîl ve Zannî Delîl
Katʻîlik bir delilin medlulüne delâletinde şüphe olmaması, başka bir ihtimal
bulunmamasıdır. Zannîlik de bunun zıddıdır. Yani istidlâle konu olan şeyi diğer ihtimallerden
tamamen arındıramayan delil zannîdir, buna muvafık olan delil ise katʻîdir.
Naklî delillerin kuvveti iki kavramla ölçülür: Sübût, yani haberin hakikate muvafakat
derecesi; delâlet, yani haberin hükme delâletinin derecesi. Dolayısıyla naklî delilin katʻî
olabilmesi için hem sübûtunun hem de delâletinin katʻî olması gerekmektedir. Sübûtu katʻî
olan naklî deliller yalnızca mütevâtir haberlerdir. Delâleti katʻî olan haberler ise bir başka
çelişik hükme/manâya delâlet etmeyen ve delâletinde kapalılık olmayan haberlerdir. Bu iki
ölçekten de zannî olanlar, ancak katʻî başka delillere olan mutabakatınca delâletleri güçlenir
veya zayıflar.
Aklî delillerde ise katʻîlik öncüllerin zorunlu bilgilerden yahut zorunlu bilgilerden elde
edilmiş yakînî bilgilerden oluşmasına bağlıdır. Bu tür bir delîlin delâletinde ikinci bir ihtimal
veya şüphe bulunmaz ve bu istidlâle burhân adı verilir.
Burhân apaçık, yalanlanamaz delil anlamına gelen Kur’ânî bir kavramdır. Mantık ve
kıyas ilimlerinde bu yalanlanamazlık, şüphe edilemezlik ve apaçık olma durumu yakînî
öncüllere bağlanmıştır. Yânî burhân için yakînî öncül gerekmektedir; çünkü yakîn
kendisinden şüphe edilmeyen bilgi demektir.
Söz konusu yakînîyât ise iki öğeden oluşur: (1) Zorunlu bilgiler ve (2) bu zorunlu
bilgilerden burhânî kıyasla elde edilmiş bilgiler. Zorunlu bilgilerin bahsi geçmişti. Bunlar
sırasıyla evveliyât, fıtriyât, müşâhedât, mücerrebât, mütevâtirât ve hadsiyât idi. Bu bilgiler
yakîn ifade ettiği gibi bu ifadelerden burhânî kıyasla elde edilen nazarî bilgiler de yakîn ifade
eder. Burhân, yakîn ve katʻiyet arasındaki ilişki kısaca şöyledir: Ancak yakîn katʻîyet ifade
eder, öncülü yakîn olan delile burhân denir ve ancak burhânın medlûlü yine yakîndir.
Burhânî olmayan diğer tüm deliller ise zannîdir. Dolayısıyla zannî deliller
yakîniyyâtın değil buna mukabil zanniyyâtın öncül olarak kullanılmadığı delillerdir.
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Zanniyât ise zihinde itikâd edilen ancak aksinin de mümkün görüldüğü bilgilerdir.
Bunların dereceleri olan zan, şek ve şüpheden daha önce bahsetmiştik. Zannî bilgiler türlerine
göre altıdır:
1) Müsellemât: Bir başka bilim özelinde kabul edilmiş [müsellem] ve özellikle bir
tartışmada rakibi ilzâm etmek için kullanılan bilgilerdir. Geometride noktanın
bölünemeyeceği müsellemdir. Ama bunu cevher-i ferdin bölünemeyeceğini ispatta kullanmak
zan ifade eder.
2) Meşhûrât: Bir topluluktaki insanların çoğunluğunun kabul ettiği, halk arasında
meşhur olmuş bilgilerdir. Buna örnek olarak toplumda avret yerini açmanın kötü olduğunun
bilinmesi verilebilir.
3) Makbûlât: Bir kişinin doğru sözlü oluşuna dair “hüsn-i zan” ile o kişiden alınan
bilgilerdir. Buna örnek olarak talebenin hocasından ders öğrenmesi verilebilir.
4) Muhayyelât: Hayal gücünün kurduğu özellikle şiir dilinde kullanılan, nefret veya
rağbet ettirmek üzere bir etkinin hedeflendiği, doğru ve yanlışa muhtemel gerçek ya da gerçek
dışı hükümlerdir. Şarabın sıvı yakut misali, balın sarı irin misali benzetilmesi gibi.
5) Vehmiyyât: Aklın duyulara ilişkin verdiği tikel hükümlerdir. Bu bilgiler pek çok
filozof ve bazı kelamcılarca506 aklın vehim gücünün insanı kabule zorladığı düşünceler
olduğunu zikrederek bunları zorunlu bilgilerden saymışlardır. Ancak Gazzâlî vehim gücünün
bizi kabule zorladığı düşüncenin bilgi ifade etmesinin zorunlu olmadığını, ancak aklî olanın
yakîn ifade edebileceğini savunmuştur.507 Biz de Gazzâlî'nin bu görüşünü tercih ediyoruz.
Vehmiyyâta örnek olarak hiçbir varlığın beş cihetten münezzeh olmadığı, her varlığın hacim
tuttuğuna dair fikre vehim gücü bizi zorlar.
6) Karînelerle hüküm: Karîne “ipucu” demektir. İpucu ise bir hükme yalnızca
yaklaştıran şeydir. Bu şekilde bir hükme ulaşmak ise zan ifade eder. Bulutlar çökünce yağmur
yağacağına hükmetmek gibi.508
Bu altı grup zannî bilgi türü dışında zorunlu bilgilerden sübjektif olan mücerrebât,
mütevâtirât ve hadsiyâta dair ve fakat tam kesinlik kazanmayan bilgilere maznûnât denir.
Zayıf bir sezgiyle varılan hükümler, tevatüre yakın haberler ve tecrübenin yerleştiğine dair
şüphe bu tür bilgileri zan kategorisine sokar.
Bu bilgi çeşitlerinden meşhurât ve müsellemâta dayanan kıyasa cedel, makbûlat ve
maznûnâta dayalı olanlara hatabe, muhayyelâta dayalı olanlara şiir, vehmiyyâta dayalı bozuk
kıyaslara ise safsata denir. Burhân ile beş kıyas Aristo mantığındaki beş sanatı oluşturur.
Bunlardan burhanın delâlet gücü katʻî olup, cedelinki ise zannî sayılmakla beraber doğru
bilgiye ulaştırabileceği düşünülerek kelâmda kullanılması uygun görülmüştür. Elbette bu
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durum kelamcılar aleyhine bir eleştiri konusu da olmuştur. Şiir hayali bir kıyası ifade ederken,
safsata ve mugâlata ise bozuk (fâsid) kıyastır.

c. İstidlâl Çeşitleri
Medlûlü ispat için delîl getirmeye istidlâl denir. Delîl getirmek ise üç türlü yapılabilir:
Tümdengelim [taʻlîl], tümevarım [istikrâ’] ve analoji [temsîl].
a. Tümdengelim: Küllî [tümel] önermelerden cüz’î [tikel] önermelere ulaşılan istidlâl
türüne denir. Bu istidlâle taʻlîl denildiği gibi mantık ilmindeki kıyas da budur. Ayrıca istidlâli limmî de denilen bu istidlâl türü fıkıh ilmindeki kıyastan farklıdır.
Tümdengelimin sıhhati öncelikle dayandığı küllî önermenin sıhhatine bağlıdır.
Tümdengelimde, ancak yakîn ifade eden bir küllî önerme kesin bilgiye ulaştırır. Taʻlîlî
istidlâl, diğer cüz’îlerine illet/sebep olan küllî öncülden malule/sebepliye ulaştığı için buna
istidlâl-i limmî denilmiştir. Örnek:
•Bu sınıfın bütün öğrencileri sınava girmiştir.
•Ali ve Ayşe bu sınıfın öğrencileridir.
•O zaman Ali ve Ayşe de sınava girmiştir.
Ali ve Ayşe'nin sınava girmiş olduğu çıkarımı, Ali ve Ayşe sınıfın öğrencileri
olduğundan ve sınıf mevcudunun tamamının sınava girmiş olduğu bilindiğinden
gerçekleşmiştir. Dolayısıyla küllî öncül bir sebeplilik zinciri sağladığı için bu istidlâl
limmîdir.
b. Tümevarım: Cüz’î önermelerden küllî önermelere ulaşılan istidlâl türüdür. Bir
tümelin tikellerine ait hükümden hareketle, o tümel hakkında hüküm vermektir. Tikellerden
hareket ettiği için istikrâ’ gözlem ve deneye, yani mücerrebâta dayanır. Ancak mücerrebât
kendi başına zorunlu bilgi olsa da verdiği bilgi tikeldir. Bu tikellerden tümele ulaşmak ise
nazarî olup tümdengelime göre daha zayıf olur. Bu istidlâle istikrâ’ denildiği gibi,
gözlemlenen her bir tikelden yani ma‘lûlden illeti elde etmeye çalıştığından buna istidlâl-i
innî de denilir. Örnek:
•Demir, bakır, kurşun vb. madenler ısıtılınca genleşir.
•Bu madenlerin hepsi metaldir.
•Bütün metaller ısıtılınca genleşir.
Görüldüğü üzere bu istidlâlde önce madenlerin tek tek genleştiği “tespit” [bunların
َّ edatıyla başlar] edilir. Sonra tümevarımın en önemli kısmı olan ortak hüküm
Arapça ifadesi إن
َّ ki bu tüm bu madenlerin metal oluşudur. Buradan hareketle tüm
tespit edilir [yine ]إن
metallerin genleştiği çıkarımı yapılır.
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Burada önem arz eden husus öncelikle gözlemlenen cüz’îlerin, cüz’îlerden varılacak
küllînin tüm öğelerini içerip içermediği meselesidir. Eğer bir küllînin tüm cüz’îlerinden
hareketle bir hükme varılırsa buna tam istikrâ’, bazısından hareketle olursa buna da nâkıs
istikrâ’ denir. Tümevarımda yakîn ancak tam istikrâ’ ile mümkündür. Ancak tam istikrâ’nın
tatbiki oldukça sınırlıdı olduğundan bizim bilim geleneğimizde çok yer tutmaz ama modern
bilim kahir ekseriyetle nâkıs istikrâ’ kullanır.
c. Temsîl: Cüz’î bir bilginin başka bir cüz’î ile bir üçüncü hükümde ortaklığına temsîl
denilir ki bu istidlâl fıkıh ilminde kullanılan kıyastır. Temsîlde istidlâl bir cüz’îden diğerine
doğru olur, ancak bu yönelim bu iki cüz’î arasında ortak olan bir üçüncü hükmü gerektirir ki
bu iki cüz’îyi bir araya getiren sebeptir [illet-i câmiʻ]. Fıkıhta çok kullanılan şu örneği
verebiliriz:
•Şarap içmek haramdır, çünkü sarhoş edicidir [müskir].
•Viski sarhoş edicidir.
•Viski de haramdır.
Temsîl içerisinde hem tümevarım hem de tümdengelim öğeleri barındırır. Çünkü ortak
bir hükme varma çabası, illete ulaşmaya çalışmak açısından istikrâ’ya, elde edilen illetten
ikinci bir cüz’înin bilgisine varma çabasından dolayı da taʻlîle benzemektedir. Verilen
örnekten hareketle “tüm sarhoş ediciler haramdır” tümeline ulaşmak bir tümevarımdır.
Varılan illetten “viski sarhoş edicidir, o halde viski de haramdır” ma‘lûlü ise tümdengelimdir.
Buradan hareketle varılan orta terim tümel bir bilgidir. Eğer bu bilgi yakîn ise, temsîl yakîn
ifade eder.

2. Yöntemler
Delîl ve türleriyle istidlâl ve türlerini gördük. Bir istidlâl, kullanım yöntemine [tarîk]
göre çeşitlilik arz eder. Kısaca delillerden istidlâlin ne surette yapılacağı bize yöntemi verir.
Bu yöntem ise kendisiyle dinî hükümlere ulaşacağımız yoldur.
Kelam tarihinde kullanılan bilgi edinme eğilimleri temel olarak ikiye ayrılırlar: Kelâm
Metodu ve Selef Metodu. Bunların dışında kalan, keşf ve riyazeti merkeze alan sufîlerin
metodu ile imamın talimini merkeze alan şiʻî-batınî metotların kelamda yeri yoktur. Ayrıca,
yalnızca burhânî metodu kullandığını iddia eden meşşaî gelenek ve onun eleştirisi
mahiyetindeki işrâkî geleneğe ait felsefî metot, belirli usûl ve yöntemleri benimsense de,
bilgiye ulaşma noktasında nassları merkeze almadığından genel anlamda dînî bilginin elde
edilmesinde makbul bir yol olarak görülmemiştir.

a. Kelâm Metodu
Allah'ın indirdiği dinin, verdiği akılla çelişik olması düşünülemediğinden nakli akla,
aklı da nakle mutabık kılmak, kelâm metodunun öncelikli hedefidir. Allah'ın varlığı, sıfatları,
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kulların fiilleri, büyük günah işleyenin hükmü gibi çeşitli konular ekseninde nakli belirli aklî
esaslara indirgeyerek dînî hükümlere ulaşma çabası ilk olarak Muʻtezile kelâmcılarıyla başlar.
Bu anlamda İslamî ilimlerde metodik yaklaşım usûl âlimleriyle [fakîh-mütekellim] devam
eder. Kelâm ilminde kullanılan metotları şöyle sıralamak mümkündür:
a. Nakille istidlâl: Kur’ân'da mevcut bulunan istidlâlleri dikkate alarak Kur’ân ve
Sünnet ışığında istidlâlde bulunmak.
b. Mucize ile istidlâl: Kâinata düzen veren Allah ancak insanda bu düzene muhalif bir
fiili meydana çıkarabilir. Buradan hareketle kişinin peygamberliğine hükmedilir ve sözüne
güvenilir. Bu yöntem dînî metodun merkezine oturan haberî bilgiyi tahkim etme namına en
mühim yöntemdir.
c. Kıyâsu'l-Gâib ʻale'ş-Şâhid: Bilinenden bilinmeyene ulaşmak olarak da
anlaşılabilecek bu yaklaşım, hislerimizle kavrama imkânı olmayan şeylere [gâibe], duyulur
olan şeylerin [şâhidin] bilgisini kıyaslayarak ulaşmak olarak anlaşılmıştır. Örnek vermek
gerekirse, âlim ilim sahibi olduğundan âlim olduğuna göre, her âlim olan ilim sahibidir. Allah
da âlimdir, öyleyse Allah da ilim sahibidir. Özellikle ulûhiyete dair konuların anlaşılması
başvurulan bu yöntem Allah’la yaratıklar arasında ortak hüküm arayışını çağrıştığından
oldukça eleştirilmiştir.
d. Sebr ve Taksîm: Bir düşünce hakkında birden fazla ihtimal üretip, bu ihtimalleri
yanlışlama üzerinden uygulanan bir metottur. İhtimal kalmazsa düşüncenin tamamen
yanlışlığı gösterilir yahut kalan ihtimallerin doğruluğu ortaya çıkarılır. Bu kalan ihtimaller de
alt ihtimallere taksim edilerek aranan cevap bulunana yahut ilzâm edilene dek devam ettirilir.
Bu metodun örnekleri genellikle oldukça uzun, detaylı ve yorucudur. Ancak şöyle basit bir
örnek verilebilir: Âlem ya hâdistir ya da kadîmdir. Kadîm olması mümkün olmadığına göre, o
zaman hâdistir.
e. Mebde’ ile meʻâda kıyas: Bir ilk olarak gerçekleşmiş şeyin sonra da gerçekleşmesi
anlamında kullanılmıştır. Bir şeyin sıhhati veya fesadının benzer bir şeyin sıhhati veya
fesadına delalet etmesi buna örnek verilebilir. Kur’ânî bir istidlal olan ilk defa yaratanın bir
daha yaratmaya gücünün elbette yeteceği ifadesi bu istidlâl yönteminin dayandığı örnektir.
f. Bir dili konuşanların ortak kabulü: Dilin mantığından hareketle yapılan bu istidlâl
yönteminde mütevâtir kabul edilen dildeki lafızların anlama delâleti üzerinden dînî nassı
manen tahrife yeltenen kişilere karşı lafızların dildeki karşılıklarına delâletini korumak
hedeflenir. Böylece nassın ifade ettiği hüküm de korunur. Mesela savm [oruç] kelimesi,
Arapça'da “kendini tutmak, bir şeylerden kendini alıkoymak” anlamlarında kullanılır. O
yüzden, imsak vaktinden iftar vaktine yeme-içmeden ve cinsî münasebetten uzak durma
anlamına gelen savm, “sır tutma” gibi bu ifadenin tersi bir delâlete sahip ifadeye delâlet
edemez. Buna dil müsaade etmez.
g. İnʻikâs-ı edille: Bir delilin yanlışlığında medlulünün de yanlış olduğuna dair
serdedilen Bâkillânî'ye ait istidlâl yöntemidir. Gazzâlî sonrasında bu terk edilmiştir. Çünkü
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doğru bir bilgiye yanlış istidlâlde bulunmak bir hata olmakla beraber medlûlün yanlışlığını
ispatlamaz.

b. Selef Metodu
Selef akîdesi kelâmî usûl kaygısının olmadığı, dine ilişkin hükümlerin ilk muhatapları
tarafından bilindiği ve üzerinden bir istidlâle ihtiyaç olmayan ilk neslin yani ashâbın
akîdesidir. Sonrasında yaşanan olaylar neticesinde dînî bilgileri doğru muhafaza etmek adına
güdülen metodik faaliyetlere tepki olarak doğan selef metodu, nassları te’vîl etmeme,
ulûhiyete ilişkin mevzuları tartışmaktan uzak durma ve güvenilirliğine kanaat getirilen âhâd
haberleri de itikâd sahasına sokma gibi yaklaşımlara sahiptir. Selefî metodu felsefî düzeyde
ilk kez tartışan İbn Teymiyye (ö. 728/1328), kelamcıların istidlâl yöntemlerini ağır eleştiriye
tabi tutmuştur. Buna mukabil iki alternatif sunmuştur:
a. Âyetlerle istidlâl: Âyet lafzından burhân gibi telâzum gerektiren bir manâyı
kasdeden İbn Teymiye, bir cüz’î hükümden diğerine geçerken iki hükmü birleştiren küllî bir
hükme ulaşmanın doğru bir metod olmadığını iddia eder. Ona göre ayet varsa bir cüz’îden
diğerine direk geçiş yapılır. Mesela güneşin doğuşu gündüze ayettir. Gündüzün bilgisi
güneşin doğuşundan doğrudan bilinir.
b. Kıyâsu'l-Evlâ: Lafız ve manâlarda ortaklığı esas almadan kendisine ulaşılmak
istenen hükmün evleviyetle delâleti olan bir delil üzerinden yapılan doğrudan kıyasa denir.
Mesela Allah'ın sıfatlarının kelâmcılar tarafından şâhide kıyasla, âlim olanın ilminin olduğu,
Allah'ın da âlim olduğu, dolayısıyla Allah'ın ilim sıfatı olduğu şeklinde ispat edilmeye
çalışıldığı görmüştük. İbn Teymiye her âlimin ilim sahibi olması küllî önermesini zayıf bulur.
Bu şekilde istidlâl yerine, “mahlûkat hakkında düşünülen her kemal ve tenzih edilen her
noksan, evvelâ Allah hakkında sabittir” der. Yine Allah'a şirk koşanın kâfir oluşunu,
peygambere ortak koşan Müseyleme'nin taraftarlarının kâfir oluşu üzerinden kıyasla, Allah'a
ortak koşanın kâfir oluşu hükmü peygambere ortak koşan kâfir oluşu hükmünden daha evlâdır
şeklinde açıklar.
Bu istidlâl yöntemleri, İbn Teymiyye’den sonra talebesi İbn Kayyım (ö. 751/1350) ve
sonrasında da Celâleddîn Suyutî (ö. 911/1505) tarafından kabul görmüştür.509
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UYGULAMALAR
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Uygulama Soruları
1-Delil ve şüphe kavramlarını açıklayınız.
2-Aklî-naklî ve kat’î-zannî ayrımlarını açıklayınız.
3-Kelam metodu ile felsefi metodunun temel farkını yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yunan felsefesinin, özellikle Aristo metafiziğin İslâm dünyasına girmesinden önce,
kelâmcılar genel bir kavram olarak vücûd yerine “şey” ve “cisim” kavramlarını
kullanıyorlardı. Bu dönemde, kelamcıların tartıştıkları başlıca konulardan biri, Allah’a şey ya
da cisim denilip denilemeyeceğiydi. Sonunda Allah’a cisim denilemeyeceği, çünkü Allah’ın
cismin gerekli niteliklerinden olan boyutlu olmaktan münezzeh olduğu sonucuna varıldı.
Buna karşılık, diğer şeyler gibi olmamakla birlikte, Allah’a şey denilebileceği kelâmcıların
büyük çoğunluğu tarafından kabul edildi. Bilgi kelimesinin Arapça karşılığı ilm ve
ma’rifet’tir. Bu iki kelime ise birbirinden farklıdır. Ma’rifet, ‘ilm kelimesine göre daha
husûsîdir. Çünkü ma’rifet, “bir şeyin diğerlerinden ayrıldığı ‘aynını [özünü/zâtını] bilmek”tir.
Kelâm, bilgi konusunda duyularımızın birinci derecede rol oynadığını inkâr etmez ve
duyularımızı (havâss-ı selîmeyi) bilgi kaynaklarından biri sayar. Kelâmın bilgi
kaynaklarından kabul ettiği doğru haber, objesine (vakıa) uygun olan haber demektir. Bu tür
haberler; nesep, geçmiş olaylar, uzak ülkeler, faydalı ve zararlı şeyler, gıda maddeleri vb.
şeylerle alakalı bilgi elde etme vasıtalarıdır. Bunlar iki çeşittir: Mütevâtir haber, haber-i resûl
(Resûl’ün haberi).
Delil birkaç bakımdan taksime tabi tutulabilir. Bir taksime göre delîl, aklî ve naklî,
başka bir taksime göre delil kat’î ve zannî kısımlarına ayrılır. Kelâmcılara göre istidlâl, ister
illetten ma’lûle ister ma’lûlden illete gitmek şeklinde olsun delil hakkında düşünmeye denir.
Çeşitli ilimlerde kullanılan metodlar mantıkta incelenir. Kelam ilmini alakadar eden
metodlarlar ise nakli, dini ve felsefi olmak üzere üç gurupta incelenmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Bilginin tanımında öne çıkan unsurları yazınız?
2) Bilginin imkanı nedir?
3) Bilgi kaç çeşittir?
4) Bilgi kaynakları nelerdir?
5) Delil nedir?
6) Bilginin kaynaklarını karşılayan başka bir ifade nedir?
7) Duyular kaça ayrılır?
8) Kısaca haber nedir?
9) Haberin doğruluğunun akıl ve nazarla tespit edilmesiyle ne kastedilmektedir?
10) ) Katʻî Delîl nedir?

CEVAPLAR
1) İtikâd, sıfat ve zihi varlık
2) İnsanın bilgiye ulaşabilme potansiyeli
3) Kadîm-Hâdis/Zorunlu-İktisâbî
4) Duyu organları, haber ve akıl
5) İnsanın doğru bir argümanla sonuca ulaşması
6) Esbâbu'l-ilm
7) Dahilî ve Haricî
8) Haber, semʻî ve naklî bilgidir
9) İstidlâl
10) Katʻîlik bir delilin medlulüne delâletinde şüphe olmaması, başka bir ihtimal
bulunmamasıdır.
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Dördüncü Ünite: OKUMA PARÇASI
4.hafta:
DİYANET İSLAM ANSİKLOPEDİSİ BİLGİ MADDESİ
Necip TAYLAN
“Doğruluğu gerekli ve yeterli delillerle temellendirilmiş şuur muhtevaları.”
İslâmî terminolojide genel olarak el-ilm ve el-ma‘rife terimleriyle ifade edilen bilgi
daha ziyade bilen (özne) ile bilinen (nesne) arasındaki ilişki, yahut bilme eyleminin belli bir
ifade şekline bürünmüş sonucu olarak anlaşılmıştır. Aynı şekilde sonuç olarak “bilinmiş”
olduğu için bilginin mâlûmat kelimesiyle de karşılandığı görülür. Bilenin, yöneldiği konuyu
bütün yönleri ve alanlarıyla kuşatıp anlamasına ihata, onu tam olarak kavramasına vukuf, aynı
konuda derinleşip uzmanlaşmasına da rüsuh denilmektedir. Bilgide kesinliği ifade etmek
üzere kullanılan yakīn terimine karşılık zan, şek (şüphe-reyb), vehim gibi terimler de bilgide
kesinliğe yaklaşılan veya uzaklaşılan durumları ifade etmek üzere kullanılır. Bilginin tam
zıddı olan bilgisizlik ise cehl kelimesiyle ifade edilir.
Klasik felsefî kaynaklarla terminoloji sözlükleri bilgi terimini İslâm düşüncesi
tarihinde ortaya çıkmış çeşitli akımlar açısından tanımlar. Bu akımlar arasındaki farklılıkların
bilgi tanımlarına çeşitlilik ve zenginlik kazandırdığı görülür. İlk İslâm filozofu Kindî, bilgiyi
“eşyanın hakikatleriyle kavranması” şeklinde tarif etmektedir (Resâʾil, I, 169). Fârâbî’ye göre
bilgi, “varlığı ve devamlılığı insanın yapıp etmelerine bağlı olmayan varlıkların
mevcudiyetiyle ilgili olarak akılda kesin hükmün hâsıl olmasıdır” (Fusûl müntezeʿa, s. 51).
İhvân-ı Safâ’nın bilgi tarifi ise “bilenin zihninde bilinenin formunun oluşması” şeklindedir
(Resâʾil, III, 385). Görüldüğü gibi bu son tarifte bilgi olayı bir soyutlama işlemi olarak
düşünülmüştür. İhvân-ı Safâ’nın, “nesneyi (şey) hakikatine uygun olarak tasavvur eden”
şeklindeki âlim tarifleri ise felsefî bilgiden çok ilmî bilgi dikkate alınarak yapılmış bir tariftir.
Seyyid Şerif el-Cürcânî’ye göre bilgi “düşüncenin gerçeğe tam uygun olmasıdır” (et-Taʿrîfât,
“ʿilm” md.). Bu tarif, bilme olayının yöneldiği konuyla tam bir uygunluk içinde olmasını şart
koşmaktadır. Cürcânî’nin aktardığına göre filozoflar (hükemâ) bilgiyi, “bir şeyin sûretinin
akılda hâsıl olması” şeklinde tanımlamışlardır. Bilginin hayli yaygın olan bu tarifindeki
“sûret” terimi anahtar kelimedir ve bilginin, nesneye ait formun bilme eylemiyle nesneden
soyutlanması şeklinde oluştuğuna işaret eder. Cürcânî’nin aktardığı “bilinenden gizliliğin
(hafâ) kalkması” şeklindeki bilgi tanımı da bilginin akılda üretilen bir form olmayıp fiilen ve
fakat gizli olarak var olduğu düşüncesine dayanır ve tasavvuftaki “örtülü olanı açmak”
anlamına gelen keşf terimini hatırlatır. Müellifin bilgiyi, küllî ve cüz’î şeylerin kendisiyle
idrak edildiği bir meleke şeklinde tanımladığı da görülmektedir. Bu meleke insan varlığının
derinliklerinde mevcut olan bir nitelik (sıfatün râsıha) yani akıldır. Böylece akıl ile bilgi
aynîleştirilmektedir. Bu güçle nefis “bir şeyin anlamına ulaşmaktadır.” Bu ulaşmanın (vusûl)
kendisi de bilme eyleminin sonucu olarak bilgiyi ifade eder. Sözü geçen tanımlar arasında
modern bilgi tarifine en uygun olanı, “akleden (özne) ile akledilen (nesne) arasındaki özel
ilişki” şeklindeki tariftir (bk. et-Taʿrîfât, “ʿilm” md.). Tehânevî ise filozoflara ait şu tanımı
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aktarır: “Kesinlik ifade etsin veya etmesin bir kavram veya bir önermenin algılanmasıdır.” Bu
tanımın sınırlarının bazı düşünürlerce “kesinlik arzeden önerme” şeklinde daraltıldığını
belirten Tehânevî, böylece “idrak”in psikolojik anlamda bir duyu algısından ziyade
epistemolojik bir kavrama olayı olduğuna da işaret etmiş olmaktadır. Müellif tıpkı Cürcânî
gibi bilginin tevehhüm, tahayyül, taakkul gibi kelimelerle de ifade edildiğini hatırlatarak
bilme ile diğer zihin faaliyetleri arasındaki paralelliği göstermektedir. Ancak nihaî olarak bilgi
bu faaliyetlerin bir hükme ulaşmış veya bir kavram oluşturmuş neticesinden ibarettir (bk.
Keşşâf, “ʿilm” md.).
Mârifet kavramı ilim karşılığında kullanılmakla beraber (Fârâbî, Kitâbü’l-Burhân, vr.
175 ; krş. a.mlf., ʿUyûnü’l-mesâʾil, s. 65) ilme göre daha özel anlamlar taşır. Mârifetin
konusu basit varlıklar iken ilim birleşik varlıkların bilgisidir. Bu sebeple Allah’ı bilmekle
ilgili olarak “alime” (bildi) fiili değil “arafe” (mârifet hâsıl etti) fiili kullanılmaktadır
(Tehânevî, “maʿrife” md.). Bilgi konusunun küllî ve cüz’î olması da ayırım sebebidir.
Nitekim İsmail Fenni’nin işaret ettiği gibi mârifet cüz’î-basit varlıkları, ilim ise küllî-birleşik
varlıkları idrak anlamında kullanılabilmektedir; bu gerekçeyle Allah’a “âlim” (alîm)
denmekte, fakat “ârif” denmemektedir. Ayrıca mârifet, ancak var olduğu bilinen şey hakkında
gerçekleşen bir tanımadır. Bu anlamda mârifetle aynı olan irfan, eserleri idrak edilip kendisi
(zâtı) idrak olunamayan hakkındaki bilgi anlamında kullanılmaktadır. Söz konusu ayırımlar
ilmin mârifetten daha güçlü ve geniş bir anlam taşıdığını göstermektedir (bk. İsmail Fenni,
“connaissance” md.).
a-b

Kur’ân-ı Kerîm’de bilgi (ilim), en sık kullanılan anlamıyla ilâhî vahiyden kaynaklanan
yani bizzat Allah’ın verdiği bilgidir. Burada kelime tam mânasıyla tek gerçek olan hakka,
hakikate dayandığı için mutlak ve objektif bir geçerliliğe sahiptir. Vahiyle özdeşleşen
anlamıyla ilim kesin bilgi demektir ve bu bilgi sayesinde Câhiliye (bilgisizlik) çağının
kapatıldığı imasıyla kelimenin anlamı “değer” mefhumunu da ihtiva edecek şekilde
genişletilir. İlâhî mesaj olarak ilim başlı başına bir kanıt olma özelliğini de taşır: “Sana ilim
geldikten sonra onların heveslerine uyarsan...” (el-Bakara 2/120, 145) âyetindeki ilim ile, “Ey
insanlar, size rabbinizden bir burhan geldi...” (en-Nisâ 4/174) âyetindeki burhan kesin ve
kanıtlanmış bilgiyi ifade eder. Bunun yanı sıra ilâhî mesajın insan bilgisine kılavuz olma
özelliği de vardır. Öncelikle vahiy, muhatabı olan insanı düşünme ve bilme melekeleriyle
donanmış olarak tasvir ettiğine göre bilme eylemini sevkedip yönlendiriyor olmalıdır.
Dolayısıyla vahyedilmiş bilgi insanın bilme eylemini artık gereksiz kılan bilgiye değil bu
eylemi doğruya, iyiye, güzele ve daha mükemmele sevkeden nihaî ve mutlak bir karaktere
sahip olan ilke ve hükümleri ifade eder. Bu vahyedilmiş bilgiler karşısında insanın yine
Kur’an’da açıkça belirtilen bilgi vasıtalarını kullanması da ısrarla istenir.
Bilgi problemi açısından bakıldığında Kur’an’ın bilgi kaynağını, vahiy başta olmak
üzere duyular, akıl yahut bunun ötesinde kalbî sezgi olarak tesbit ettiği görülmektedir.
Kur’ân’da yer yer göz, kulak ve kalbin (bazan “fuâd” şeklinde) birlikte anılması yanında
kalbin akledici fonksiyonunun vurgulanması dikkat çekicidir (bk. el-A‘râf 7/179; Yûnus
10/31; en-Nahl 16/78, 108; el-İsrâ 17/36; el-Hac 22/46; Secde 32/9; el-Câsiye 45/23).
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Vahiy karşısında bilme ve inanmanın birbirine dönüşmesi de tabiidir. Zira ilke olarak
vahiy mutlaktır; duyu ve akıl idrakleri ise onu destekleyen ve doğrulayan tecrübî ve nazarî
bilgilerdir. Buna karşılık duyu ve akıl seviyesindeki bilgi mutlak bilgiyi kuşatma kudretine
sahip değildir. İnsan zihninin başlangıçta bir tür “boş levha” (tabula rasa) olduğunu haber
veren Kur’ân (bk. en-Nahl 16/78), aklı yapan şuur muhtevalarının tecrübelerle sonradan
oluştuğuna işaret etmektedir. Bu tesbit bazı deneyci bilgi teorilerini bir ölçüde haklı
çıkarmaktadır.
Kur’ân-ı Kerîm’e bilginin değeri açısından bakıldığında “bilgide kesinlik”
mefhumunun öne çıktığı görülür. İlme’l-yakīn (kesin zihnî bilgi), ayne’l-yakīn (kesin, açık
seçik gözlem), hakka’l-yakīn (kesin tecrübe, bilginin yaşanarak tahakkuku) terimlerinin
geçtiği âyetler bu bakımdan dikkat çekicidir (bk. et-Tekâsür 102/5, 7; el-Hâkka 69/51). Zan,
şek ve reyb terimlerinin de yine “kesinlik” kavramıyla ters yönden alâkalı olduğu hemen
farkedilebilir (bk. el-Bakara 2/2; Âl-i İmrân 3/9; en-Nisâ 4/157; el-En‘âm 6/116; Hûd 11/62;
İbrâhîm 14/10; en-Necm 53/28). Ayrıca bilginin hissî veya aklî idrakle ilişkisini gösteren
veya bu iki çeşit idraki özdeş kılan şuur, fehm ve fıkh gibi terimlere de dikkat çekilmelidir
(bk. el-Bakara 2/154; el-İsrâ 17/44; el-Enbiyâ 21/79). Kur’ân-ı Kerîm’deki duyma, algılama,
düşünme, kavrama, bilme ve inanma hadiselerine ait çok sayıda âyeti bilgi kavramı açısından
yorumlamak mümkündür. Bu âyetler, bilgi hakkında ortaya atılabilecek meselelerin disiplinli
ve sistemli bir şekilde tahlilini mümkün kılar.
Kaynakları, değeri ve objeleri ne olursa olsun dinî, felsefî, ilmî, teknik ve amiyane
bilgiler genel bilgi kavramının belli derece ve tarzlarıdır. Bu anlamda bilgi insanlık kadar
eskidir veya bir özne olarak insan var olduğundan beri ona ait bilgi hep var olmuştur. Ancak
bilginin bizzat kendine yönelmesi, yani bilgi olayını inceleme çabası felsefî düşüncenin ortaya
çıkışıyla başlar. Meselâ milâttan önce VI ve V. yüzyıllarda Grek felsefesinde sofistler, Eflâtun
ve Aristo’da bilginin bir problem olarak ele alındığı görülür. Bu meselelerin XIX. yüzyılda J.
F. Ferrier tarafından konulan adıyla “epistemoloji” (bilgi teorisi) disiplini altında
incelenmesinden önce XVII. yüzyılda John Locke ve XVIII. yüzyılda David Hume adlı
filozofların insan zihni ve anlama melekesi üzerine giriştikleri tahliller, bilginin kaynağı
meselesini modern felsefenin tartışma gündemine getirmişti. Bu tartışmalar insan aklı ve
bilgisini bütün yönleriyle eleştiren Immanuel Kant’ın (1724-1804) hareket noktasını
oluşturdu.
Aynı konularda İslâm düşünce tarihi boyunca geliştirilen düşünceler, öncelikle
Kur’ân-ı Kerîm’in sunduğu perspektiflere sahip olmakla birlikte, çeşitli fikir akımlarının
insan, âlem ve Tanrı tasavvurlarının hâkimiyeti altında farklılık arzetmiştir. İslâm
düşüncesinde fizikle metafiziğin iç içe algılanışı, bilgi ile inancın birbiriyle yakın ilişkisi,
insanın bilme eylemiyle ilâhî mesajın sahip olduğu otoritenin birlikte değerlendirilişi, bilgi
probleminin hem kelâmî hem felsefî hem de psikolojik muhtevalar kazanmasına yol açmıştır.
Kelâmî muhtevayı tayin eden en önemli meselelerden birini Allah’ın ilmi ile insanın bilgisi
arasındaki karşılaştırmalar oluşturmuştur. Allah’ın ilmi ve kelâmı, ilâhî sıfatlar bahsi içinde
yer yer hararetlenen tartışmalarla yorumlanmış ve çeşitli fırkaların doğmasına yol açmıştır.
İslâm filozofları ise Allah’ın ilmi ile yaratmasını neredeyse özdeş sayarak meselenin teolojik
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muhtevasına ontolojik bir öz katmışlar, mutasavvıflar da ilâhî ilme daha ziyade bilginin
gerçek kaynağı açısından yaklaşmışlardır.
Kelâmcıların, epistemolojik çalışmalarını öncelikle bilginin imkânı meselesi üzerinde
yoğunlaştırdıkları ve daha sonra bilginin kaynağını inceledikleri görülür. Filozoflar ise
epistemolojik meseleleri rasyonel psikoloji çerçevesinde incelemişlerdir. Mutasavvıfların
yaklaşımında ilk göze çarpan husus, onların nazarî bilme eylemiyle “kazanılmış” (kesbî)
bilgiye karşılık ledünnî bilgiye (tasavvufî sezgi) daha çok önem atfedici tavırlardır. İslâm
düşünce tarihinin epistemoloji alanında sahip olduğu birikim içinde bu üç ana akımın
mensupları arasında cereyan eden fikrî tartışmalar önemli bir yer tutmaktadır.
Kelâmcıların en genel anlamıyla bilginin insan için mümkün olduğu fikri üzerinde
önemle durmaları, hem nazarî karakterli kelâm ilmi için sağlam bir temel tesis etmek, hem de
“sûfestâiyye” (sofistler) adı altında inceledikleri akımların, objektif bilginin imkânından
kuşku duyan veya onu tamamen imkânsız gören septik ve relativist tutumlarını şiddetle
reddetmek içindir. Kelâmcılar, “eşyanın hakikati sâbittir” şeklindeki kategorik hükümleriyle
eşyanın objektif ve bilinebilir bir gerçekliğe sahip olduğunu belirtirken esasen bilginin
mümkün olduğunu vurgulamak istemişlerdir. Bu esası anlamlı kılan bir diğer görüş de
Allah’ın bu âlemi bütünüyle belli bir nizam içinde yaratmış olduğu inancıdır. Bilginin
kaynağı meselesi ise duyumculuk, akılcılık gibi kesin sınırlandırmalara gitmeksizin genellikle
“bilgi edinme yolları” (esbâbü’l-ilm) başlığı altında incelenmiş ve bunlar sıhhatli işleyen
duyular, sağlıklı akıl ve doğru haber şeklinde tesbit edilmiştir. Bir bilgi kaynağı olarak aklın
gücü ve önceliği üzerinde ısrar eden Mu‘tezile bir tarafa bırakılırsa sözü geçen konuya
Mâtürîdî’den (ö. 333/944) önceki kelâmcıların önem verdiği söylenemez. Ondan itibaren bilgi
meselesi müstakil başlıklar altında hemen bütün kelâmcılar tarafından ele alınmaya
başlanmıştır. Nitekim Mâtürîdî’nin çağdaşı olan Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî’nin bilgi meselesini
müstakil olarak ele almamasına karşılık daha sonra gelen ünlü kelâmcıların eserlerinde bu
konunun ağırlık kazandığı görülür. Bunlar arasında Bâkıllânî’nin (ö. 403/1012) Kitabü’tTemhîd’i, Abdülkāhir el-Bağdâdî’nin (ö. 429/1037) Usûlü’d-dîn’i, Cüveynî’nin (ö. 478/1085)
el-İrşâd’ı ve Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 606/1209) el-Muhassal’ı sayılabilir.
Mâtürîdî’ye göre bilen insan ile bilinen eşya arasında irtibat kurulabilir; bu irtibat
gerçektir ve bunun sonunda meydana gelen bilgi ârızî, hayalî veya izâfî olmayıp hakikati
yansıtır. Çünkü eşyanın sabit bir gerçekliği vardır. İnsanın Allah ve gayb hakkındaki
bilgilerini de kâinatın bizzat kendi varlığı temin eder; çünkü gözlenebilen kâinat görünmeyen
bir âleme ve nihayet Allah’a delâlet etmektedir (Kitâbü’t-Tevḥîd, s. 45, 129-130, 153 vd.).
Gazzâlî öncesi Eş‘arî kelâmcılarından Bâkıllânî ve Cüveynî’nin üzerinde ittifak
ettikleri tarife göre ilim, “bilgiye konu olan şeyi olduğu gibi bilmektir”, yani bilginin objesine
tam uygun olmasıdır (et-Temhîd, s. 25; el-İrşâd, s. 12). Cüveynî’nin aktardığı tariflerden
birine göre bilgi “bilinen nesnenin mahiyeti hakkında aydınlanmadır.” Ancak Cüveynî bu
tarifi eksik bulmuştur. Çünkü “aydınlanma” (tebeyyün), nesne hakkında bilgisizlik veya gaflet
halinden sonra bilgiye ulaşma anlamına gelir. Oysa kuşatıcı bir bilgi tarifi hem kadîm ilmi
(Allah’ın bilgisi) hem de hâdis ilmi (insan bilgisi) kapsamalıdır. Bu şekilde Cüveynî bilginin
teolojik muhtevasına da işaret etmektedir. Abdülkāhir el-Bağdâdî ise “ilim hayatla nitelenen
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varlığın, sayesinde âlim olduğu bir sıfattır” şeklinde bir tarif vermek suretiyle bilenle hayat
sahibi oluş arasındaki kopmaz ilgiyi, bir başka deyişle insan açısından akıl ile bilgi arasındaki
sıkı ilişkiyi vurgulamaktadır (Usûlü’d-dîn, s. 5). Eş‘arîler geleneklerine uygun olarak özellikle
Mu‘tezile’nin ileri sürdüğü tariflere karşı kesin bir tavır almaktadırlar. Bunun gerekçesi
Mu‘tezile’nin bilgi ile inancı aynı saymasıdır. Nitekim Kâ‘bî, Ebû Ali el-Cübbâî ve oğlu Ebû
Hâşim el-Cübbâî gibi Mu‘tezile kelâmcıları bilgiyi, “bir şeyi realitesine uygun bir şekilde
tanıyıp benimsemektir” diye tanımlamışlardır. Bu tanımla taklidî imanın bilgi kavramının
dışında tutulmak istendiği ortadadır ve buna Eş‘arîler karşı çıkmışlardır. Ayrıca onlara göre
bilgi bir çeşit özel inanç olsaydı her bilenin aynı zamanda inanan kişi olması gerekirdi;
halbuki Allah için âlim denildiği halde inanan denilemez (Bağdâdî, s. 5-6).
Kelâm ilminde duyularla elde edilen bilgi zorunludur. Duyular dolaysız bilginin, akıl
yürütme (nazar) ise kazanılmış (iktisâbî) bilgilerin kaynağıdır. Akıl veya şuur insandaki
mantık ve matematik ilkeler gibi ilk bilgiler yanında haz, elem, sevinç, sağlık vb. tecrübelerin
idrakini de sağlar (Bâkıllânî, s. 7-8; Bağdâdî, s. 8-9; Râzî, s. 16 vd.). Mu‘tezile idraki özel bir
bünyenin varlığına bağlamakla esasta onun maddî olduğunu savunurken (bk. Eş‘arî, s. 339340) Eş‘arîler idrakin mânevî bir keyfiyet olduğu fikrinde ısrar etmişlerdir. Onlara göre idrak
Allah tarafından yaratılmış bir arazdır; bir şeyin varlığının şuurudur. Aynı şekilde beş duyu ile
elde edilen duyumlar bu âlemde Allah’ın âdeti gereği belli bir düzen içinde meydana gelirler,
yani dış dünyaya ait duyumlar da Allah’ın sürekli yaratmasının konusudurlar. Bu yüzden
onlara ancak mecazi anlamda duyum denebilir. Akıl ile elde edilen bilgi de ya zorunludur,
yani aklın doğrudan doğruya verisidir yahut da akıl yürütme ile elde edilir. Bu sonuncusuna
nazarî bilgi de denir. Yine kelâmcılara göre gerçeğe uygun haber (haber-i sâdık) doğru
bilgidir. Çünkü burada da realiteye uygunluk şartı gerçekleşmektedir. Bu haber ya yalan
söylemek üzere bir araya gelmeleri imkânsız bir topluluk tarafından verildiği (mütevâtir
haber), yahut da peygamber tarafından bildirildiği için doğrudur ve kesin bilginin ifadesidir.
Ancak mütevâtir haberin akıl ve gözleme dayalı bilgilerle çelişmemesi gerekir. Peygamberin
getirdiği haberin yorumunda aklın ne nisbette ölçü alınacağı hususu kelâmcılar arasında
tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmalar aklın sınırlı oluşuyla ilgilidir. Mu‘tezile, Ehl-i
sünnet kelâmcılarına nazaran akla daha geniş yetkiler tanıyarak bir şeyin iyi yahut kötü
olduğunu şeriat gelmeden önce aklın bilebileceğini öne sürer. “Hüsün-kubuh” meselesini
doğuran bu tartışmada Ehl-i sünnet, bütün dinî bahislerin sem‘î (naklî) olduğu inancını
vurgular. Ancak Mâtürîdî, Allah’ın varlığı ve birliği hakkındaki bilgiye ulaşmanın insan aklı
için mümkün olduğunu belirtmiştir. Ne var ki bu, imanın bütünüyle bilgiden ibaret olduğu
anlamına gelmez. Zira bir şeyi bilmek onun zorunlu olarak tasdiki demek değildir. Aynı
şekilde bilmemek de inkârı gerektirmez. Fakat bilgi kalp ile tasdikin oluşmasında çok büyük
rol oynayabileceği gibi bilgisizlik de inkâr ve yalanlamaya yol açabilir (Kitâbü’t-Tevḥîd, s.
380-381).
İslâm felsefesinde bilgi meselesi bir ölçüde mantık, daha geniş olarak da “ilmü’n-nefs”
(psikoloji) çerçevesinde ele alınmıştır. Bu son disiplin, bilen özne olarak insanın fizyolojik
yapısını da hesaba katar ve onu bir bütün olarak kabul eder. Dolayısıyla insanın bilgiye nasıl
ulaştığı meselesi bütün duyu, algı, vehim, hayal, düşünce ve bilme merhaleleri dikkate
alınarak sistematik bir doktrin içinde çözümlenebilmektedir. Bu doktrin içinde akılcılık,
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duyumculuk, deneycilik, sezgicilik denilen mutlak sınırlamalara gerek duyulmaksızın duyu,
akıl, deney, sezgi ve ilham yollarına fonksiyonel anlamlar kazandırılır. Şu var ki akıl, insanı
diğer canlılardan ayıran nefis cevherinin düşünme melekesi (en-nefsü’n-nâtıka) olarak bilgiyi
asıl mümkün kılan güçtür. Ana hatlarıyla Fârâbî tarafından ortaya konan (bk. el-Medînetü’lfâzıla, s. 87-104), ancak İbn Sînâ tarafından eş-Şifâʾ adlı eserin “Kitâbü’n-Nefs” bölümünde
ayrıntılarıyla açıklanan İslâm psikolojisi, düşünme ve bilme eylemlerinin tahliline hareket
noktası teşkil edecek çok ciddi bir felsefî doktrine sahip olmuştur. Her şeyden önce düşünen
ve bilen bir özne olarak nefsin (mânevî ben) mevcudiyetini temellendiren İbn Sînâ felsefesi,
dış dünyanın hem mümkün hem de zorunlu olan objektif gerçekliğini ispat etmekle bilgiyi
mümkün kılan özne ve nesne arasındaki ilişkiyi felsefî bir esasa bağlamayı başarmıştır. Dış
dünyanın gerçekliğini kavramada vazgeçilmez görünen illiyyet doktrinini de gerek tabiatın
gerekse zihnî yapının özüne yerleştiren İbn Sînâ, eserden illete ve nihayet ilk illete ulaşmak
suretiyle fizik ve metafizik âleme ait bilgilere ulaşılabileceğini belirtmiştir (bk.
DETERMİNİZM; İLLİYYET).
En genel ifadesiyle fizik dünya hakkındaki bilgi, insan aklının dış dünyaya yönelmesi
ve fizikî nesnelerin formlarını maddesinden soyutlayarak kavramasıyla oluşmakta, varlığın
maddesi yani kendisi ise bilinmez olarak kalmaktadır. Bu anlamda bilme bir soyutlama
işlemidir. Bu işlemle önce nesnelerin sûretleri kavranarak tasavvurlara (tasavvurât), bu
tasavvurlar yardımıyla da önermeler şeklindeki tasdiklere (tasdîkāt) ulaşılır. Tasavvurât,
nesneleri tarif etmede kullanılan ilk bilgiler veya kavramlardır. Olumlu ya da olumsuz
önermelerle ifade edilen tasdîkāt ise kıyas şekillerinin meydana getirilmesini sağlar.
Soyutlama işlemi, duyuların dış dünya hakkında sağladığı verilerden başlar; bu cüz’î (tikel)
verilerin hayalî ve fikrî konular haline gelmesi beş duyu, ortak duyu, tasavvur, hayal, vehim
ve hâfıza güçlerinin iştirakiyle gerçekleşir. Hayal ve fikir seviyesinde nesneler maddesinden
zihnen soyutlanmış olsalar da maddî özellik ve şartlarından tamamıyla soyutlanmamışlardır.
Bu yüzden hâlâ cüz’î formlar halindedirler. Son merhalede bu formları tam bir soyutlama ile
küllî ve soyut bilgiye ulaştıran güç teorik akıldır. Şu hâlde soyut kavramlar, akıl kendilerine
ulaşmadığı sürece fiilen akledilmiş olmadıkları için kuvve halinde “mâkuller” olmaktadır.
Ancak aklın bilme, mâkulün de bilinme sürecinde kuvve halinden fiil haline geçebilmeleri
için hiçbir zaman kuvve halinde bulunmayan, daima aktif (faal) olan bir dış desteğe ihtiyaç
vardır. İslâm felsefesinde “faal akıl” denilen bu destek ile insan aklının ilişkiye girmesi
sayesindedir ki aklın fonksiyonunu yerine getirip bilgiye ulaşması mümkün olur (İbn Sînâ, s.
221-250). Fârâbî ve İbn Sînâ tarafından Cebrâil ile özdeşleştirilen faal aklın İbn Rüşd
tarafından dış dünyanın sürekli ve fiilî gerçekliği olarak yorumlandığı görülmektedir (bk.
İTTİSÂL). İlk iki filozofa göre ilham ve vahye dayalı bilginin de kaynağı olan bu “melekî
güç” bilge (hakîm) ile peygamberi, bulundukları farklı epistemolojik alanlara rağmen aynı
bilgi kaynağında buluşturur.
Bilginin nebevî kaynağı ve imkânı konusundaki bu telakkileriyle Fârâbî ve İbn
Sînâ’nın bir ölçüde İşrâkīliğe yaklaştıkları gözlenmektedir. Aklın istidlâlî (discursive)
işleyişine gerek kalmadan sonuca ulaşmasını hads (sezgi) ve ilham terimleriyle açıklayan İbn
Sînâ, aklî-kalbî sezginin zirveye ulaştığı insan olarak peygamberi görür. Peygamber, filozofun
“kudsî akıl” adını verdiği bir güç sayesinde ve melekî bir aydınlanma ile öğrenime gerek
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kalmadan varlığın işleyişini bir hamlede kavrayan insandır. İlham ise vahyin özel bir şekli
olarak hakîmin mazhar olduğu bir aydınlanmadır.
Tasavvuf, keşif ve ilhamı entelektüel bir çabanın sonucu olarak değil ahlâkî bir arınma
ve yaşama sonunda sağlanan ilâhî bir lutuf olarak görür. “Tatmayan bilmez, ulaşmayan idrak
edemez” özdeyişinin işaret ettiği tasavvufî bilgi (Gazzâlî, Miʿyârü’l-ʿilm, s. 141), tamamıyla
şahsî bir zevk ile ulaşıldığı için başkalarına aktarılamaz. Ancak bu bilgiye ulaşmanın yolu
gösterilebilir ki bu da tamamen mânevî bir seyrü sülûk*ten ibarettir. Bu yola intisap etmek,
kişiyi belli tasavvufî tecrübeler eşliğinde bilginin ilâhî kaynağına götürür. Bu kaynak
nihayette Allah’tır; bu yüzden o “ledünnî” (Tanrı katından olan) bir bilgidir. Mutasavvıfın
gözünde bu kaynağa nisbetle duyular ile istidlâlî aklın aczi apaçık olduğundan inceleme ve
araştırmaya dayalı, dolaylı ve güvensiz olan nazarî yola girmektense kalbi her türlü kötü
duygulardan temizleyerek ilâhî ilhama hazırlamak daha kestirme ve daha güvenilir bir yoldur.
Tasavvufî bilgi, kısaca kalbin Allah’ın nuruyla aydınlanmasıdır ve sûfînin kazancı değil
Allah’ın lutfudur (Gazzâlî, İḥyâʾ, III, 19).
İslâm düşünce tarihinin büyük sentezcilerinden Gazzâlî kelâm, felsefe ve tasavvufun
temel epistemolojik yaklaşımlarını tek bir sistem halinde birleştirmiş görünmektedir. Bilgi
için güvenilir bir kaynak bulma, bilgiye konu olan alanların birbirine karıştırılmaması için
bilgiye bir sınır tayin etme, nihayet akıl, duyu ve ilham gibi bilgi kaynaklarını tenkit etme
çabası en güçlü ve sistemli bir şekilde bu düşünür tarafından gösterilmiştir. “İçinde şüphenin
asla bulunmadığı bilgi” diye nitelendirdiği kesin bilgiyi arayan Gazzâlî’nin (bk. el-Münḳıẕ
mine’ḍ-ḍalâl, s. 4-5) meseleye daha ziyade bilginin değeri açısından yaklaştığı görülmektedir.
Gazzâlî’nin geniş ölçüde İbn Sînâ’dan aldığı, sonraki mantıkçılarca da bazı küçük farklarla
benimsenen bir tasnife göre bütün bilgi türleri kesin bilgiler (yakīniyyât), kanaatler (i‘tikādât)
ve zannî bilgiler (zanniyyât) olmak üzere üç esaslı terim altında toplanır. Bunlar da kaynağı
ve değeri bakımından yedi kategoriye ayrılır. 1. İlk bilgiler (evveliyyât). Saf akıldan çıkan
apriori bilgiler. 2. İç gözlemler (el-müşâhedâtü’l-bâtıniyye). İnsanın kendi açlık, susuzluk,
sevinç, keder gibi beş duyudan kaynaklanmayan psikolojik idrakleri. 3. Dış dünyaya ait
duyumlar (el-mahsûsâtü’z-zâhire). Duyu organlarından edinilen intibalar. 4. Tecrübî bilgiler
(mücerrebât). Birbirini takip eden iki olayın defalarca tekrarlanmasından sonra ortaya çıkan
zihnî alışkanlıklara dayalı tecrübeler. 5. Tevâtür yoluyla edinilen bilgiler (el-ma‘lûmât bi’ttevâtür). Algı ile ilgisiz olan, çok sayıda güvenilir kişinin verdiği haberin akıl tarafından
benimsenmesiyle edinilen bilgiler. 6. Varsayımlar (vehmiyyât). Gerçekte var olup olmadığı
bilinmeyen şeylerin var sayılmasıyla oluşan bilgiler (meselâ idrak edilen varlıklara kıyas
yapılarak ulaşılan, “Her varlığın mekânı vardır” önermesi gibi). 7. Yaygın kabüller
(meşhûrât). Doğru kabul edilecek kadar üzerinde ittifak edilmiş bilgi ve önermeler (meselâ,
“Yalan kötüdür” hükmü gibi).
Bilgi konusunda gerek Gazzâlî gerekse ondan önce ve sonra ortaya konan fikrî
birikim, İbn Rüşd ve Muhyiddin İbnü’l-Arabî gibi büyük düşünürlerin de katkılarıyla, hâlâ
bütün yönleriyle tahlile muhtaç ve bütün farklılıklarıyla modern epistemoloji için dahi ilham
kaynağı olabilecek önemli doktrinlere sahiptir.
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BEŞİNCİ ÜNİTE
ALLAH’IN VARLIĞI, BİRLİĞİ VE SIFATLARI
A. ALLAH'IN VARLIĞI VE BİRLİĞİ
1. Hudûs Delili
2. İmkân Delili
3. İbdâ‘ [Yaratma] Delili
4. Gâye Delili
5. İnâyet [veya Hikem ve Mesâlih] Delili
B ALLAH'IN SIFATLARI
1. Sıfat Kavramı
2. Sıfatların Taksimi
a. Selbî Sıfatlar
1) Vucûd
2) Kıdem
3. Bekâ
4. Muhâlefetün li'l-Havâdis
5. Kıyâm Binefsihi
6. Vahdâniyyet
b. Subûtî Sıfatlar
1) Zât-Sıfat İlişkisi
2) Allah'ın Sûbûtî Sıfatları
a) Hayât
b) İlim
c-d) Sem‘ ve Basar
e) İrâde
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f) Kudret
g) Kelâm
h) Tekvîn
c. Fiilî Sıfatlar
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Allah'ın varlığı ve birliğine dair sayılan delilleri ve ona bağlı olarak
Allah'ın sıfatlarını öğrenceğiz. Sıfat kavramı, sıfatların taksimi, Haberî sıfatları ve zat-sıfat
ilişkisini kelâmî perspektiften göreceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Allah’ın varlığı ve zatını idrak konusunda Kur’an’dan iki ayet yazınız.
2. Allah’ın varlığının delilleriniden imkan ve hudus delillerini kısaca açıklayınız.
3. Haberi sıfatların sayısı belli midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Allah’ın Varlığı, Birliği Ve Sıfatları

Kazanım

Allah'ın varlığının delilleri,tevhîd ve
sıfatlar konusu öğrenme

Kazanım Yöntemleri

İlgili
okunması ile

kaynaklardaki

bilgilerin
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Anahtar Kavramlar


Hudûs



İmkân



Sıfat



Selbî
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GİRİŞ
Kelâm'da Allah inancı, diğer bütün inançların merkezini teşkil etmektedir. Zira
Pozitivizm dışında Allah inancına yer vermeyen din ve felsefî düşünce yoktur. Çünkü insan
fıtratı, bu âlemin Allah olmaksızın, tesadüf eseri var olacağına yatkın değildir. Allah'ın
varlığını kabul edenler, O'nun varlığını ispat etme yönünde çaba sarfetmişlerdir. Ancak Allah,
gözle görülüp idrâk edilen fizikî bir varlık olmadığı, aksine müte‘âl (aşkın) bir varlık olduğu
için O'nun ispatı, gözle görülen fizikî bir varlığın ya da akıl ile kesinliği kanıtlanan
matematiksel bir işlemin ispatı anlamında değildir. Allah Teâlâ’ya iman etmek, O’nun Yüce
Zâtı’nın kemâl sıfatlarla muttasıf olduğuna ve mümteni’ olan noksan sıfatlardan da münezzeh
olduğuna itikâd etmektir. İslâm âlimleri Allah’ın sıfatlarını çeşitli şekillerde tasnife tabi
tutmuşlardır. Haberî sıfatların bulunduğu âyetler ve hadisler mana yönünden müteşâbihtir.
Bunların içerdikleri lâfızların lügat manaları bilinmekte ise de, o manaların Allah’a isnâdı
muhâl (gayr-i mümkin) olduğundan onların neye delâlet ettiğini selef âlimleri, Allah’a
bırakmışlar ve yorum yapmaktan çekinmişlerdir. Ehl-i Sünnete göre mü’minler Allah’ı
âhirette göreceklerdir. Bu akıl ve nakil ile sabittir. Çünkü her mevcudu görmek, aklen
mümkündür. Kur’ân-ı Kerim’de ve Hadis-i şeriflerde Allah’ın görüleceğine delâlet eden naklî
deliller vardır. Yalnız bu görmenin nasıl olacağını bilemeyiz.
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Kelâm ilminde Allah konusu, bütün diğer dinî tasavvurları ve varlıklar arasındaki
ilişki biçimlerini şekillendirdiği için büyük bir önem taşımaktadır.510 Bu yüzden Allah
meselesi Kelâm'da, diğer bütün meselelerin merkezini teşkil etmektedir.511
Kur’ân-ı Kerîm, Allah'ın varlığından çok O'nun birliği üzerinde durmaktadır.512
Kur’ân'ın nâzil olduğu dönemde muhatap kitle içinde şu veya bu şekilde bir “ilâh” anlayışına
sahip olmayan bir topluluk mevcut değildi. İnsanlar, ya hak ilâh konusunda yanılarak başka
ilâhlar edinmekte, ya da hak ilâh'ın vahdâniyyetini zedeleyen şirk anlayışını
benimsemekteydiler. Böylece onlar, Allah'a ortak koşuyorlar veya Allah'ı hakkıyla takdir
edemiyorlardı. Bu yüzden Kur’ân, Allah'ın varlığı değil, O'nun birliği üzerinde durmuştur.
Ayrıca, Allah'ın birliğine [vahdâniyyetine], kudretine, her şeyin yaratıcısı olduğuna inanmak,
aynı zamanda O'nun varlığına inanmak demektir. Kur’ân'ın şu âyetleri müşriklerin Allah'ın
varlığına inandıklarını açıkça ifade etmektedir:
َّ ض لَيَقُولُ َّن
ِ س َم َاوا
َّ سأ َ ْلت َ ُهم َم ْن َخلَقَ ال
ُّللا
َ َولَئِ ْن
َ ت َو ْاأل َ ْر
Andolsun onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, mutlaka “Allah” derler.
(Lokmân, 31/25)
ورا
ْ ض َّل َم ْن تَدْعُونَ ِإالَّ ِإيَّاهُ فَلَ َّما نَ َّجا ُك ْم ِإلَى ْال َب ِر أَع َْر
َّ َو ِإذَا َم
ً ُسانُ َكف
َ س ُك ُم ْالض ُُّّر ِفي ْال َبحْ ِر
َ اإل ْن
ِ َضت ُ ْم َو َكان
Denizde size bir sıkıntı dokunduğu zaman O'ndan başka bütün yalvardıklarınız
kaybolur. Fakat O sizi kurtarıp karaya çıkarınca, yine yüz çevirirsiniz. Gerçekten insan
nankördür. (İsrâ, 17/67)
Bu âyetler ve daha başka Kur’ân âyetleri513, müşriklerde Allah inancının olduğunu
göstermesinin yanısıra, insanlarda Allah inancının fıtraten bulunduğunu da işaret etmektedir.
Öte yandan Kur’ân, Allah'ın birliğini, kudretini, her şeyin tek yaratıcısı ve hâkimi olduğunu
görmeleri için insanları kendilerinin ve kâinatın yaratılışını tefekkür etmeye davet etmektedir.
İnsanı, bu hususta nazar ve tefekküre davet eden âyetlerden bir kaçı şöyledir:
َْص ُرون
ِ َوفِي ْاأل َ ْر
ِ ض آيَاتٌ ِل ْل ُموقِنِينَ َوفِي أَنفُ ِس ُك ْم أَفَ ََل تُب
Kesin inanacak insanlar için arzda (Allah'ın kudretini gösteren) nice işaretler var.
Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz? (Zâriyât, 51/20-21).
ْ ت ِأل ُ ْو ِلي
ْ ض َو
ٍ ار آليَا
ب
ِ س َم َاوا
َّ ق ال
ِ َاختَِل
ِ ت َواأل َ ْر
ِ األلبَا
ِ ف اللَّ ْي ِل َوالنَّ َه
ِ ِإ َّن فِي خ َْل
Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün gidip gelişinde elbette akıl
sahipleri için ibretler vardır (Âl-i İmrân, 3/190).

510
511
512
513

Düzgün, Şaban Ali, “Varlık”, Kelâm El Kitabı, Ed. Ş. Ali Düzgün, Ankara, 2015, s. 214.
Yüksel, Emrullah, Sistematik Kelâm, İstanbul, 2005, s. 25.
Düzgün, “Varlık”, s. 222.
Zümer, 39/38; Rûm, 30/33

247

Görüldüğü üzere Kur’ân, Allah'ın varlığından ziyâde, O'nun kudretini ve hâkimiyetini
vurgulamaktadır. Allah'ın varlığı ile ilgilenen ilâhiyatçı ve düşünürler, konunun özelliği
üzerinde durarak O'nun varlığını isbat etmenin [isbât-ı vâcibin] mümkün olup olmadığını
tartışmışlardır. Allah Teâlâ'nın zâtı duyularla idrâk edilemediğine göre O'nun varlığını
herkesin kabul etmeye mecbur kalacağı tarzda isbat etmek mümkün değildir.514
Bununla birlikte İslâm âlimleri Allah'ın varlığını ispatlamak için bir takım aklî deliller
getirmişlerdir. Allah'ın varlığını ispatlamak için getirilen delillerin amacı, insanları uyarmak
ve onlarda zarûrî ve fıtrî bilgiyi geliştirmek, desteklemek ve düzeltmek içindir. İnsanlara
peygamber gönderilmesindeki hikmet de budur.
Kelâmcılar, Allah'ın varlığını ispat için çeşitli deliller getirmişlerdir. Allah'ın varlığı
genelde ontolojik, kozmolojik ve teleolojik delillere dayalı olarak temellendirilmeye
çalışılmıştır. Bu delillendirme yöntemi klasik döneme aittir. Modern dönemde bunlara dinî
tecrübe ve ahlâk delili de eklenmiştir.515 Bu delillerin en önemlilerinden kısaca bahsedelim.

1. Hudûs Delili
Kelâmcılar, Allah'ın varlığını ispat konusunda âlemin sonradan [hâdis] olduğunu ileri
sürerek delil getirmişlerdir. Selefe göre âlem, “Allah Teâlâ dışındaki bütün mevcûdlar”dır.
Halefe göre ise “cevher ve arazlardan ibaret”tir. Âlem, ‘alem ve ‘alâmet'ten türemiştir. ‘Alem,
o ‘alemin sahibinin emâresi olduğu için bu ismi almıştır. Aynı şekilde âlem de cevherleri,
arazları, cüzleri ve kısımlarıyla Allah Teâlâ'nın varlığına delâlet eden bir delâlettir.516
Hudûs, kıdem'in mukabili517 olup “bir şeyin yok iken var olması”518 demektir. Hudûs
iki kısımdır:
a) Hudûs-i zamânî: Bir şeyin sonradan var olması, başka bir deyişle öncesinde yokluk
geçmiş olması demektir. Bu şekilde sonradan var olan şeylere hâdis-i zamânî denir.
b) Hudûs-i zâtî: Bir şeyin kendi varlığında başkasına muhtaç olması demektir. Bu
şekilde başkasına muhtaç olan şeylere hâdis-i zâtî denir.
Hâdis kelimesi mutlak olarak zikredildiği zaman bununla genellikle hâdis-i zamânî
kastedilir.519
Hudûs delili şöyle izah edilir: Bu âlem, sûretiyle ve bütün cüzleriyle hâdistir. Zorunlu
olarak her hâdisin bir muhdisi vardır. Binaenaleyh bu âlemin de bir muhdisi vardır. Bu

514
515
516

517
518
519

Topaloğlu, Bekir, “Allah”, DİA, II/474.
Düzgün, “Varlık”, s. 222.
Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, s. 33, 34; Cüveynî, Luma‘u'l-Edille fî Kavâidi Akâidi Ehli's-Sünne ve'l-Cemâ‘a, Beyrut, 1987, s.
86-87.
Tahânevî, Keşşâfu Istılâhâti'l-Fünûn, I/627.
Cürcânî, et-Ta‘rîfât, s. 74.
Cürcânî, et-Ta‘rîfât, s. 74; Bilmen, Muvazzah İlm-i Kelâm, s. 120.

248

muhdis ise hâdis olamayacağından zorunlu olarak vâcibu'l-vucûddur. Çünkü hâdis olursa
teselsül lazım gelir; teselsül ise bâtıldır.520
Âlemin hudûsu ise şöyle izah edilir: Âlem, a‘yân ve a‘râzdan [arazlardan]
mürekkebdir. ‘Ayn, zâtıyla kâim olan şeydir. Bu da, başka bir mekâna bağlı olmaksızın kendi
kendisine mekân edinen demektir. İnsan, at, taş, demir vb. gibi. ‘Ayn, iki kısma ayrılmaktadır:
a) Basît: Buna cevher [atom] de denir. b) Mürekkeb: Buna da cisim denir. Araz ise, kendi
kendine kâim olmayıp mekân edinmede cevherin mekân edinmesine bağlı olan şeydir.
Arazlar, hareket, sukûn, tat, koku, sıcaklık, soğukluk, yaşlık, kuruluk vb. gibi cevherlerde
bulunan sıfatlardır. A‘yân ve a‘râz hâdis olduğundan zorunlu olarak âlem de hâdisdir.521
1) Arazların hudûsü:
Genel olarak arazlar hâdisdir. Ancak bunlardan bir kısmının hudûsü müşahedeyle,
diğer bir kısmının hudûsü ise burhân ile sâbittir. Meselâ, sükûndan sonra hareketin,
sıcaklıktan sonra soğukluğun, ışıktan sonra karanlığın hudûsü müşahede ile sabittir. Zira
bunları devamlı olarak görüp duruyoruz. Eğer bu sükûn kadîm olsaydı, o zâil olup [ortadan
kalkıp] yerine hareket gelmezdi. Zira kadîmin zevâli imkânsızdır.522
2) ‘Aynların hudûsü:
‘Aynlara gelince, bunlar da şüphesiz hâdistir. Çünkü a‘yân, madde ve cisimlerden
ibarettir. Madde, sükûn ve hareketten soyut olmadığı için zorunlu olarak hâdistir. Zira bir şey
hâdislere mahal olunca, kendisinin hâdis olması kaçınılmazdır. Cisimler ise maddelerin
imtizacından müteşekkil oldukları için onlar da şüphesiz hâdisdir.523
Kelâmcılar, âlemin hudûsünü delillerle açıkladıktan sonra şöyle derler: Bu durumda
âlemin varlığı câizdir. Onun yokluğu yerine varlığını takdîr edilmesi câiz olduğuna göre,
varlığının yerine yokluğunun da takdîr edilmesi câizdir. Mümküne yokluk yerine varlık tahsîs
edildiğine göre, o bir muhassısa ihtiyaç duymaktadır ki işte bu muhassıs Allah Teâlâ'dır.524
Bağdâdî bu hususta şöyle demektedir: “Hâdise bir muhdis gerektiğinin delîli, onun bir
vakitte hâdis olması, başka bir vakitte kendi cinsinden bir şeyin hâdis olmasıdır. Eğer onun
hudûsü bir vakitle sınırlandırılmış olsaydı, o vakitte kendi cinsinden olan her şeyin hâdis
olması gerekirdi. Onun vakitle sınırlanmasının vakit sebebiyle olduğu bâtıl olunca, onun bu
vakitle tahsisini gerektiren bir muhassıs [tahsis edici] gerekir. Eğer onu bir tahsis edici
[muhassıs] olmasaydı, onun bu vakitte hudûsü daha önceki veya sonraki bir vakitte
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hudûsünden daha evlâ olmazdı. Kâtip olmadan bir yazmanın, dokumacı olmadan dokumanın,
bânî olmadan binanın hudûsü doğru değilse, aynı şekilde bir hâdisin muhdissiz meydana
gelmesi doğru değildir.”525
Cevherlerin hudûsu ile Allah'ın varlığını isbat yolunun Hz. İbrahim'in yolu olduğu
söylenmekte526 ve buna şu âyet delil olarak getirilmektedir:
َفَلَ َّما َج َّن َعلَ ْي ِه اللَّ ْي ُل َرأَى ك َْو َكبًا قَا َل هَـذَا َربِي فَلَ َّما أَفَ َل قَا َل الَ أ ُ ِحبُّ اآلفِلِين
Ne zaman ki (İbrâhîm'in) üzerini gece kapladı, bir yıldız gördü, “Bu imiş rabbim!”
dedi. Derken batıverince [kaybolunca/görünmez olunca], “Ben öyle batanları [kaybolanları]
sevmem” dedi. (En‘âm, 6/76)

2. İmkân Delili
Kelâmcılar âlemi bir imkânlar alanı olarak algılamışlardır.527 Mümkün, varlığı ve
yokluğu câiz olan, zâtından dolayı mevcud olmayıp varlığında başkasına muhtaç olan şey
demektir. Kelâmcılara göre her mümkün hâdisdir. Bu delil şöyle izah edilir: Bu âlem
mümkündür. Zira âlem mevcud olmakla birlikte var olması zorunlu değildir. Onun
yokluğunun düşünülmesinde bir çelişki yoktur. Âlem bir takım cüzlerden müteşekkil
olduğuna göre, devamlı olarak değişikliğe maruzdur. Bu âlemin bütün kısımları birbirine
bağlı ve birbirine dayanmaktadır. Bu yüzden onun zâtından dolayı mevcûd ve kadîm olması
mümkün değildir. Çünkü zâtından dolayı mevcud olan bir şey kendi zâtından başka bir şeye
dayanamaz. O hâlde âlemin varlığını yokluğuna tercih edecek bir mûcid, bir müessir lazımdır.
Bu müessir zorunlu olarak Vâcibu'l-Vucûd'dur.528
Filozofların ve bir kısım kelâmcıların kullandıkları imkân delili cevherlerin imkânı ve
arazların imkânı olmak üzere iki şekilde açıklanır:
a. Cevherlerin İmkânı
Âlem mümkündür. Çünkü âlem cevher-i ferdlerden [atomlardan] meydana gelmiştir.
Her mümkünün ise bir tesir edici sebebi [illeti] olması zarûrîdir. Yani mümkün olan şeylerin
varlığa gelmesini yokluğuna tercih eden bir mûcid lâzımdır ki o da Vâcib Teâlâ'dır.529
b. Arazların İmkânı
Bilindiği üzere cisimler arazlardan uzak [hâlî] kalamaz. Kelâmcılara göre cisimleri
meydana getiren atomlar birbirine müsâvîdir. Çünkü atomların tabiat ve mahiyeti birdir.
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Öyleyse her cismin kendine mahsus olan sıfata ihtisası mümkündür. Şu halde her cismin özel
sıfatını ihtisasını tahsis ve tayinde bir muhassısın varlığı gereklidir. O da Vâcib Teâlâ'dır. 530
Cürcânî, Hz. Mûsâ'nın Firavun'a karşı arazların imkânıyla istidlâlde bulunduğunu
kaydererek531 şu âyeti zikreder:
َ قَا َل َربُّنَا الَّذِي أ َ ْع
ش ْيءٍ خ َْلقَهُ ث ُ َّم َهدَى
َ طى ُك َّل
(Mûsâ,) “Bizim Rabbimiz, her şeye hilkatini [her şeyi yaratıp ona uygun sûretini]
veren, sonra da yolunu gösterendir” dedi. (Tâhâ, 20/50)
Ebu'l-Mu‘în en-Nesefî, imkân ve hudûs delillerini birleştirerek şu şekilde
anlatmaktadır: “Âlem sonradan olmuştur. Her sonradan olan varlık da vâcibu'l-vucûd değil,
câizu'l-vucûd'dur. Aksi takdirde âlemin yokluğunu düşünmek imkânsız olurdu ve kadîm
olması gerekirdi. Âlem hudûsundan önce ma‘dûm [yok] idi. Âlemin varlığı ve yokluğu
zorunlu olmadığına göre varlığı da yokluğu da mümkündür. Âlem, var olma ya da olmama
tercihini kendi kendine yapamaz. Bu durumdaki âlemin bir Yaratıcısı vardır ki, onu bilerek ve
bir hikmet üzere var etmiştir.”532

3. İbdâ‘ [Yaratma] Delili
İbdâ‘, “bir şeyi öncesinde numunesi ve benzeri bulunmadan güzel bir tarzda îcâd ve
inşâ etmek”tir.533 Bu delil şöyle izah edilir:
Bu âlem, bir takım güzelliklerden, eşi ve benzeri olmayan mükemmel şeylerden
[bedâi‘] oluşmuştur. Böyle olan her şey muazzam bir ibdâ‘ edicinin, irâde ve kudret sahibi bir
Yaratıcı'nın eseridir. Binaenaleyh bu âlem de muazzam bir ibdâ‘ edicinin, irâde ve kudret
sahibi bir Yaratıcı'nın eseridir.534
Bu delile, ihtirâ‘ delili535 denildiği gibi, hudûs delili536 de denmektedir.

4. Gâye Delili
Gâye, lügatte “bir şeyin nihayeti”, ıstılahta ise, “bir şeyin varlığına sebep olan şey”,
“bir fiil üzerine terettüb eden hikmet ve fâide” anlamlarına gelmektedir. 537 Gâye delili şöyle
izah edilir:
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Bu âlem, bir takım hikmetler ve gâyeler manzûmesidir. Hikmetler ve gâyeler
manzûmesi olan bir şey ise hikmet sahibi bir müessirin eseridir. Öyle ise bu âlem de hikmet
sahibi bir müessirin ve her şeyi bilen bir mûcidin eseridir.538
İbdâ‘ ve gâye delilleri, Kur’ânî bir yöntemdir. Kur’ân-ı Kerîm'in şu âyetleri bu delilleri
birlikte ihtivâ etmektedir:
ُ فَ ْليَن
ق
َ اإلن
ٍ ِ ُخلِقَ ِم ْن َماءٍ دَاف. َسانُ ِم َّم ُخلِق
ِ ظ ِر
Onun için insân düşünsün: hangi şeyden yaratıldı? Bir atılgan sudan [nutfedenmeniden] yaratıldı. (Târık, 86/5-6)
َّ ون
ّللاِ لَ ْن يَ ْخلُقُوا ذبَابًا
َ اس ض ُِر
ُ َّيَا أَيُّ َها الن
ِ ُ ب َمثَ ٌل فَا ْست َِمعُوا لَهُ إِ َّن الَّذِينَ تَدْعُونَ ِم ْن د
Ey (o küfreden) insanlar! Bir mesel darbedildi, şimdi ona iyi kulak verin: Haberiniz
olsun ki, sizin Allah'tan başka (yakarıp) taptıklarınız bir sinek dahî yaratamazlar! (Hacc,
22/73)
َاس ا ْعبُد ُوا َربَّ ُك ُم الَّذِي َخلَقَ ُك ْم َوالَّذِينَ ِم ْن قَ ْب ِل ُك ْم لَعَلَّ ُك ْم ت َتَّقُون
ُ َّيَا أَيُّ َها الن
Ey insanlar! O sizi ve sizden evvelkileri yaratmış olan Rabbinize kulluk ve ibâdet
ediniz! (Bakara, 2/21)
ًاطَل
ِ س َم َاوا
َّ ق ال
ِ ض َر َّبنَا َما َخلَ ْقتَ هَذا َب
ِ ت َواأل َ ْر
ِ ى ُجنُو ِب ِه ْم َو َيتَفَ َّك ُرونَ ِفي َخ ْل
َ َالَّذِينَ َيذْ ُك ُرونَ ّللاَ ِق َيا ًما َوقُعُودًا َو َعل
Onlar ki, gerek ayakta ve otururken ve gerek yanları üzerinde yatarken hep Allah'ı
zikrederler ve göklerin, yerin yaratılışı husûsunda fikrederler de, “Yâ Rabbenâ! Bunu Sen
boşuna yaratmadın!” derler. (Âl-i İmrân, 3/191)

5. İnâyet [veya Hikem ve Mesâlih] Delili
İnâyet kavramını en fazla kullanan düşünür İbn Rüşd'dür. Onun, Allah'ın varlığına dair
ortaya koyduğu iki delilden biri ihtirâ‘ [yaratma], diğeri inâyettir. İbn Rüşd, bu iki delili
Kur’ân'ın kendisine dikkat çektiği ve dine en uygun iki delil olarak nitelendirmektedir. Bu iki
delilden inâyet iki esasa dayanır: Birincisi, yeryüzündeki bütün varlıkların insanın varlığına
uygunluğu; ikincisi ise bu uygunluğun zorunlu olarak onu kasteden irâde sahibi bir fâil
tarafından meydana getirilmiş olmasıdır.539
İnâyet delili, Kur’ân-ı Kerîm'in Allah'ın varlığını ispat eden delillerindendir. Bu
âlemde en tahsilsiz kişiden en bilgin düşünüre kadar herkesi hayrette bırakan sayısız
menfaatler, hikmetler, bir takım amaçlara tamamen uygun bir tertip ve intizam görüyoruz ki,
bunların kör bir tesadüfle bulunabileceğini akl-ı selîm kabul edemez. İşte bunlar bir hikmet ve
kudret sahibi fâil-i muhtâr olan Yaratıcı'ya açıkça delalet eder. Çünkü âlemde görülen bu
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Bilmen, Muvazzah İlm-i Kelâm, s. 125.
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tertip ve nizamın şuursuz olarak meydana gelmesini düşünmek hiçbir akıl sahibine yakışmaz.
Burada sözü edilen menfaatler ve amaçların mucid hakkında olması lâzım gelmez. Onlar,
yaratıkların birbirlerine karşı gerekli bulunan bir çeşit aracı olma manâsına gelir ki, İslâm
âlimleri ona, hikmet ve maslahat derler. Gece-gündüz, güneş-ay, mevsimler, yeryüzü ve
benzerlerinin hepsi insanın varlığına uygundur. İnsan ve hayvanların organlarının bütünü,
yaşayışlarına uygun bulunmaktadır. Birçok şeylerin varlığındaki maksat ve gayeler de bizim
idrâkimizin dışında kalmaktadır.540
İbn Rüşd, âlemdeki bütün varlıkların, insanın varlığına ve faydasına uygun bir şekilde
yaratıldığını, bunun da gelişigüzel kör bir tesadüfe değil; hakîm, irâde ve ihtiyâr sahibi bir
fâile delâlet ettiğini söyledikten sonra şu âyetleri misal getirir:
ار َمعَا ًشا
ً سبَاتًا َو َجعَ ْلنَا اللَّ ْي َل ِلبَا
ُ ض ِم َهادًا َو ْال ِجبَا َل أ َ ْوت َادًا َو َخلَ ْقنَا ُك ْم أ َ ْز َوا ًجا َو َجعَ ْلنَا ن َْو َم ُك ْم
َ أَلَ ْم نَجْ عَ ِل ْاأل َ ْر
َ سا َو َج َع ْلنَا النَّ َه
ٍ ت َما ًء ثَ َّجا ًجا ِلنُ ْخ ِر َج بِ ِه َحبًّا َو َنبَاتًا َو َجنَّا
ت أَ ْلفَافًا
ِ ص َرا
ِ س ْبعًا ِشدَادًا َو َجعَ ْلنَا ِس َرا ًجا َو َّها ًجا َوأَنزَ ْلنَا ِمنَ ْال ُم ْع
َ َوبَنَ ْينَا فَ ْوقَ ُك ْم
Değil mi ki Biz yeri bir döşek yaptık ve dağları birer kazık?! Ve sizleri çift çift [erkek
ve dişi olarak] yarattık ve uykunuzu bir dinlenme yaptık ve geceyi bir libâs [örtü] yaptık ve
gündüzü bir meâş [geçim için çalışma vakti] yaptık. Ve üstünüze yedi sağlam binâ [semâ]
çattık ve içlerine şâşaalı parıl parıl bir kandil astık. Ve o sıkıştırılmış bulutlardan şarıl şarıl
bir su indirdik; çıkaralım diye onunla dâneler ve otlar ve sarmaş-dolaş bağlar-bahçeler.
(Nebe’, 78/6-16)
يرا
َّ اركَ الَّذِي َج َع َل ِفي ال
ِ س َم
ً اء ب ُُرو ًجا َو َج َع َل ِفي َها ِس َرا ًجا َوقَ َم ًرا ُم ِن
َ ت َ َب
Ne yücedir O ki, semâda burçlar [yıldız takımları] yapmış, hem içlerinde bir kandil
[güneş], bir de nûrlu bir ay yapmıştır. (Furkân, 25/61)
ُ فَ ْل َين
َ سانُ ِإلَى
ام ِه
ِ ط َع
َ اإلن
ِ ظ ِر
Bir de o insan yiyeceğine [yediklerine] baksın! (Abese, 80/24)
Allah'ın varlığına dair getirilen bu delillerin dışında Fârâbî'nin “İlk Sebep Delili”541,
Saint Anselmus ve Descartes gibi filozofların “Sonsuzluk ve Yetkin [Kemâl] Varlık
Delilleri”542 ve Kant'ın “Ahlâkî Delil”i543 gibi deliler de vardır.

B ALLAH'IN SIFATLARI
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İnâyet delili için bkz. İbn Rüşd, Menâhicu’l-Edille fî Akâidi'l-Mille, Takdim ve Tahkik: Dr. Mahmud Kasım, Kahire
1969, s. 151 vd.; İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, II/6-7; İsmail Fenni, Maddiyyun Mezhebinin İzmihlali, Orhaniye Matbaası,
1928, s. 7.
Fârâbî, Ebû Nasr, Kitâbu Arâi Ehli'l-Medîneti'l-Fâdıla, Takdim: Albert Nasrî Nâdir, Beyrut, 1968, s. 37; krş. Yüksel,
Sistematik Kelâm, s. 39.
Yüksel, Sistematik Kelâm, s. 39.
Bilmen, Muvazzah İlm-i Kelâm, s. 129-30; Yüksel, Sistematik Kelâm, s. 39-40.
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1. Sıfat Kavramı
Sıfat sözlükte, “bir zâtın –uzun, kısa, akıllı, ahmak vb.– bir takım hâllerine delâlet
eden isim”544 olarak tarif edilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm'de Allah hakkında sıfat veya vasıf
kelimesi kullanılmaz. Buna karşın kelâmcıların çoğu Allah hakkında bu tabirleri kullanmışlar
ve bazı kelâm ekolleri de sıfatları inkâr etmişlerdir. Sıfatları kabul ve isbât edenler Sıfâtiyye,
sıfatların varlığını reddedenlere –Mu‘tezile vb. gibi- ise Mu‘attıla denilmiştir.545
Eş‘arîler sıfatların isbâtı konusunda şöyle demişlerdir: “Allah'ın fiili delâlet etmedikçe
veya O'ndan bir noksanlığın kaldırılması gerekmedikçe ya da O'nun için bir sıfatından ötürü
başka bir sıfatın isbâtı şart olmadıkça, Allah (a.c.) için sıfatlar isbât etmeyiz. O'nun fiillerinin
delâlet ettiği sıfatları, kudret, ilim ve irâdedir. Çünkü O'ndan bir fiilin meydana gelmesi,
kudretinin delîlidir. Fiillerinin tertîbi, O'nun ilminin delîlidir; fiilinin herhangi bir duruma
tahsîsi ise kasd ve irâdesinin delîlidir. O'nun bir sıfatının kendisinden başka şart koştuğu sıfat;
kudret, ilim ve irâdenin şartı olan hayattır. O'ndan noksanlıkları nefy için gerekli olan sıfatlar,
sağırlık, körlük ve susmayı nefyeden sem‘, basar ve kelâmdır. Renk, tat ve koku; fiilinin
delâlet ettiği, başka bir sıfatının şartı olan veya belirli bir noksanlığı nefyeden şeylerden
değildir. Bu yüzden, Allah'ın bunlarla vasıflanması câiz değildir.546
Allah'ın sıfatlarını inkâr edenler, sıfatları nefyetmeyi tevhîd kapsamına dâhil
etmişlerdir. Cehm b. Safvân ve ona uyanlar gibi. Bunlara göre sıfatları isbat etmek, Vâcib'in
[varlığı zorunlu Allah'ın] birden çok olmasını [ta‘addüdünü] gerektirir. Bu görüşün doğru
olmadığı kesindir. Çünkü bütün sıfatlardan soyutlanmış bir zât, dış dünyada tasavvur
olunamaz. Ancak zihin bazen muhâli varsayabilir ve hayal edebilir. İşte bu, ta‘tîlin [Allah'ın
sıfatsız olduğunu kabul etmenin] en ileri derecesidir.547
Seleften büyük bir topluluk, Allah Teâlâ'nın ezelî sıfatları olduğuna inanmıştır. Bu
sıfatlar; ilim, kudret, hayât, irâde, sem‘, basar, kelâm, celâl, ikrâm, cömertlik, nimet verme
[in‘âm], izzet ve azamet gibi sıfatlardır. Onlar, zatî sıfatlar ile fiilî sıfatları birbirinden
ayırmamışlar, hepsini aynı özellikte görmüşlerdir.548

2. Sıfatların Taksimi
Sıfatların varlığını kabul eden kelâmcılar ise, ilk dönemlerden itibaren sıfatları taksime
tabi tutmuşlardır. Ebû Hanife (ö. 150/767) sıfatları ikiye ayırmıştır:
1) Allah'ın zatî sıfatları; hayat, kudret, ilim, semi, basar ve irâde sıfatlarıdır.
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Cürcânî, et-Ta‘rifât, s. 114.
Şehristânî, Abdulkerim, el-Milel ve'n-Nihal, Beyrut, (tsz.), s. 92.
Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, s. 78-79.
İbn Ebi'l-İzz, Ali b. Ali b. Muahmmed, Şerhu'l-Akîdeti't-Tahâviyye, I/24-25.
Şehristânî, el-Milel ve'n-Nihal, s. 92.
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2) Fiilî sıfatlar ise, tahlîk [yaratma], terzîk [rızık verme], inşâ’ [yapma], ibdâ‘
[örneksiz yaratma] ve sun‘ [san‘atla yaratma] ve diğer fiilî sıfatlardır.549
Kâdî Ebû Bekir el-Bâkıllânî (ö. 403/1013) ve el-Beyhâkî (ö. 458/1066), Ebû Hanife'de
olduğu gibi sıfatları ikili taksime tabi tutmuşlardır.550
Cüveynî (ö. 478/1085), sıfatları nefsî ve manevî olmak üzere ikiye ayırmıştır.551 O,
“nefsî sıfatlar” tabiriyle daha sonra selbî sıfatlar olarak isimlendirilen “kıdem, kıyâm binefsihî, muhâlfetün li'l-havâdis ve vahdâniyyet” sıfatlarını kasteder. “Manevî sıfatlar”
tabiriyle ise, Ebû Hanife'nin zâtî dediği, daha sonra ma‘neviyye, ma‘ânî veya subûtî ve vucûdî
diye isimlendirilecek olan sıfatları kasteder.552
Fahreddîn er-Râzî (ö. 606/1209) ise, bir eserinde sıfatları selbî ve subûtî553 diye ikiye
ayırırken, başka bir eserinde şu üçlü taksimi yapmıştır:
1) Zâtiyye: Mevcûd, Şey, Kadîm gibi zâta delalet eden sıfatlar.
2) Ma‘neviyye: Allah'ın zâtıyla kâim bir takım mânalara delalet eden Âlim, Kâdir,
Hayy gibi sıfatlar.
3) Fi‘liyye: Allah'tan meydana gelen işlere delâlet eden lafızlar.554
Bu tasniflerin dışında Allah'ın sıfatları, kelâmcılar tarafından çeşitli açılardan taksime
tabi tutulmuşlardır.555
Kelâmcıların asıl gâyesi Allah'ın yaratıklara benzemekten nefyetmek olduğu için
onların birincil amaçları sıfatları ispat ve onları taksim etmek olmamıştır. Bu yüzden kelâm
kitaplarında yukarıda zikrettiğimiz tasniflerden çok, onların gâyesinin aşağıda zikredeceğimiz
çeşitli başlıklar altında Allah'ı tenzîhe yönelik olduğunu görürüz:
•Allah birdir.
•Allah kadîmdir.
•Allah araz değildir.
•Allah cisim değildir.
•Allah cevher değildir.
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Ebû Hanife, el-Fıkhu'l-Ekber, s. 1.
Bâkıllanî, Kitâbu'-Temhîd, s. 262-63; Beyhakî, el-İ‘tikâd alâ Mezhebi Selefi Ehli's-Sünne ve'l-Cemâ‘a, Kahire, 1984; s.
26.
Cüveynî, el-İrşâd, Mısır, 1950, s. 30.
Özler, Mevlüt, “İlâhî İsim ve Sıfatlar”, Kelâm El Kitabı, s. 236.
Râzî, Kelâma Giriş, s. 145.
Râzî, Levâmi‘u'l-Beyyinât, Kahire, 1976, s. 43.
Bu taksimler hakkında bkz. Özler, “İlâhî İsim ve Sıfatlar”, s. 237-39.
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•Allah musavver değildir.
•Allah mahdûd değildir.
•Allah ma‘dûd değildir.
•Allah mutaba‘‘iz ve mütecezzî değildir.
•Allah müterekkib değildir.
•Allah sonlu değildir.
•Mahiyet ve mâiyet Allah'ın niteliği olamaz.
•Keyfiyet Allah'ın vasfı olamaz.
•Allah bir mekânda karar kılmaz.
•Allah'ın üzerinden zaman geçmez.
•Hiç bir şey Allah'a benzemez.556
Sonraki kelâmcılar, bu başlıkları kategorik hale getirmek amacıyla sıfatları tasnif
etmişlerdir. Yapılan bu taksim ve tasniflerden hareketle Allah'ın sıfatları sonraki kelâm
kitaplarında genellikle şu başlıklar altında incelenmiştir:
a. Selbî sıfatlar
b. Subûtî sıfatlar
c. Fiilî sıfatlar
d. Haberî sıfatlar

a. Selbî Sıfatlar
Selb, sözlükte “nisbeti giderme”557 demektir. Selbî sıfatlar, Allah Teâlâ'ya layık
olmayan şeyleri O'ndan selb etmeye, yani bunların zıtlarını zihinlerden gidermeye delâlet
etmektedirler.558 Bunlara “celâl sıfatları” da denir. Selbî sıfatlar önem bakımından vucûdî
[subûtî] sıfatlardan daha önceliklidir. Çünkü Allah'ı noksanlıklardan tenzîh etmek, zât üzerine
zâid vucûdî sıfatları isbat etmekten daha önemlidir. Zira peygamberlerin gönderilmesindeki
en büyük amaç, Allah'ı tenzîh etmektir.559
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Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, VIII/22-51; Taftazânî, Şerhu'l-Akâid, s. 55-73.
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1) Vucûd
Buna “sıfat-ı nefsiyye” de denir. Vucûd, “Allah'ın var olması” demektir. Bazı
kelâmcılar, vucûd yerine “mevcûd” tabirini kullanmışlardır.560
Allah Teâlâ'nın vucûd sıfatıyla muttasıf olması, O'nun varlığının zâtının gereği
olduğuna ve başkasının icâdıyla olmadığına delalet eder. Vucûd sıfatı, kendisinden ezelî ve
ebedî olarak hiç ayrılmaz. Vücûd'un zıddı olan ‘adem [yokluk] Allah Teâlâ hakkında
mümteni‘dir. Allah için yokluk ne geçmişte, ne de gelecekte düşünülebilir. Çünkü bu âlem
her şeyiyle O'na muhtaçtır. Âlemin kendisine muhtaç olduğu Allah'ın varlığı vâcibdir, aklen
zorunludur.561
Kelâmcılar, vucûd'un sıfat olup olmadığı hususunda ihtilaf etmiştir. Ebu'l-Hasan elEş‘arî, Ebu'l-Huseyn el-Basrî (ö. 436/1044-45) ve ilahiyatçı filozoflara göre vücûd, sıfat
değildir; zât ve hakikat-i Bârî'nin aynısıdır. Yani, zât üzerine zâid değildir. Kelâmcıların
çoğunluğuna göre ise vucûd, zât üzerine zâid bir sıfattır.562

2) Kıdem
Kıdem, “Allah Teâlâ'nın ezelî olması, yani varlığının başlangıcı olmaması” demektir.
Kıdem sıfatı Allah hakkında vâcib, zıddı olan hudûs mümteni‘dir. Eğer Yaratıcı muhdes
olsaydı, bir muhdise ihtiyaç duyardı. Bu muhdis de muhdes olsaydı, o da üçüncü bir muhdise
ihtiyaç duyardı. Bu sonsuza kadar böyle devam eder. Bu muhâldir; muhâle götüren şey de
muhâldir. Bunun imkânsız oluşu, Yaratıcı'nın kadîm olmasını doğrular.563
Üç tür kıdem vardır:
1) Zâtî kıdem: Varlığının başlangıcı veya evveli olmaması demektir. Allah Teâlâ
hakkında kullanılan kıdem bu anlamdadır.
2) Zamânî kıdem: Uzun bir müddetin geçmesidir. Bu, insanlar hakkında kullanılır.
Allah Teâlâ hakkında kullanılmaz.
3) İzâfî kıdem: Oğula nisbetle babanın kıdemi gibi. Bu da Allah hakkında
kullanılmaz.564
Kıdem, Allah'ın zâtının gereğidir ve vâcibin hükümlerindendir. Vâcib olan zât elbette
kadîm ve ezelî olur. Hâdis ise bir muhdise muhtaç olur. Bir muhdise muhtaç olan Vâcibü'lVucûd olamaz.565
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Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, VIII/21.
Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, s. 72; Gazzâlî, el-İktisâd, s. 26; Bilmen, Muvazzah İlm-i Kelâm, s. 125.
Lekkânî, Şerhu Cevhereti't-Tevhîd, s. 54.
Yüksel, Sistematik Kelâm, s. 41.

257

Cüveynî, kıdem sıfatını zât üzerine zâid bir mâna olarak kabul etmez ve sıfat-ı
nefsiyye arasında sayar.566 Gazzâlî'ye göre kıdem zât üzerine zâid bir mâna olursa, bu
durumda bu mânanın da kendisine zâid bir kıdemle kadîm olması gerekir ki, sonuçta teselsül
meydana gelir.567
Bağdâdî'ye göre ehl-i tevhîd, âlemin Yaratıcı'sının kadîm olduğunda icmâ‘ etmiştir.568
Ebu'l-Hasan el-Eş‘arî, “O, zâtından dolayı kadîmdir” derken, Abdullah b. Sa‘îd ve elKalânisî, “O, kendisiyle kâim bir manâdan dolayı kadîmdir” demiştir.569
Kadîm, “evveli olmayan, yani varlığından önce yokluk geçmeyen” demektir. Kadîmle
ilgili bu açıklama, Allah Teâlâ hakkında kıdem'in “ezeliyet” anlamında olduğunu
göstermektedir. Buna göre kıdem, uzun bir zaman geçmesi anlamında değildir. Zira bu
yaratıklar için geçerlidir.
Mu‘tezile'ye göre, Allah tek başına kadîmdir; O'ndan başka kadîm yoktur.570
İmâmiyye'ye göre kadîm sadece Allah Teâlâ'dır. O'nun dışındaki her şey muhdestir.571
Şiî Allâme Hillî, müslümanların tamamının, Allah Teâlâ ve sıfatları dışında kadîm
bulunmadığı hususunda ittifak ettiklerini, ancak bunun yanlış olduğunu, çünkü Allah
Teâlâ'dan başka kadîm bulunmadığını ve O'nun dışındaki her şeyin mümkün ve muhdes
olduğunu572 söylemektedir.
İbn Ebi'l-İzz (ö. 792/1390), kelâmcıların Allah Teâlâ'nın isimleri arasına el-Kadîm
ismini soktuklarını, bunun kelâmcıların çoğunun sözleri arasında meşhur olduğunu, ancak
selef ve haleften pek çok kimsenin bunu benimsemediğini ve İbn Hazm'ın (ö. 456/1064) da
bunlardan biri olduğunu belirtir.573
İbn Ebi'l-İzz'e göre Allah'a isim olarak verilen “el-Kadîm”, Esmâ-i Hüsnâ'dan değildir.
Çünkü Kur’ân'ın kendisiyle nâzil olduğu Arap dilinde el-Kadîm, “başkasından daha önce
olan” hakkında kullanılır. Meselâ; eski [atîk] olan bir şey için “bu kadîmdir” ve yeni [hadîs]
olan bir şeye de “bu hadîsdir/yenidir” denilir. Araplar bu ismi ancak kendisinden önce
mütekaddim şeyler bulunan varlıklar hakkında kullanırlar. Kendisinden önce yokluğun söz
konusu olmadığı zât hakkında kullanmazlar. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
Sonunda o kuruyup incelen eski hurma dalı gibi [ke'l-‘urcûni'l-kadîm] olur. (Yâsîn, 36/39) el‘Urcûnu'l-kadîm [eski hurma dalı] ise ikincisinin varlığı zamanına kadar kalabilendir, yenisi
ortaya çıktı mı birincisine kadîm denilir. Allah, başka âyetlerde ise şöyle buyurmaktadır:
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Onunla hidâyet bulmadıkları için de, ‘Bu eski [kadîm] bir uydurmadır’ diyeceklerdir. (Ahkâf,
46/11) Yani, zaman itibariyle öncedir. Yine Allah şöyle buyurmaktadır: Gördünüz mü şu sizin
ve önceki [el-akdamûn] atalarınızın ibadet ettiklerini! (Şu‘arâ, 26/75-76) Burada kullanılan
el-akdem kelimesi el-kadîm'in mübalağalı kipidir.574

3) Bekâ
Bekâ, Allah Teâlâ'nın ebedî olması, yani varlığının sonu olmaması demektir. Bekâ
sıfatı Allah hakkında vâcib, zıddı olan fenâ ve zevâl mümteni‘dir.575 Allah'ın bekâsı, zâtıyla
kâim ezelî bir sıfattır.576 Buna göre O'na yokluğun ârız olması imkânsızdır. Zira Allah'ın
kıdem sıfatına sahip olduğu ve kıdemin yokluğu [‘ademi] imkânsız kıldığı sâbit olmuştur.
Eğer O'nun yok olması câiz olsaydı, var olduktan sonra bir illete ihtiyaç duyardı. Hâlbuki
müreccih olmadan tercih imkânsızdır.577
Kelâmcılar, Allah'ın bekâ sıfatıyla ilgili olarak şu âyetleri delil getirmişlerdir:
اآلخ ُر
ِ ه َُو األ َ َّو ُل َو
O, evvel ve âhirdir. (Hadîd, 57/3)
اإل ْك َر ِام
ٍ َُك ُّل َم ْن َعلَ ْي َها ف
ِ ان َويَ ْبقَى َوجْ هُ َر ِبكَ ذو ْال َجَل ِل َو
Onun [yerin] üzerindeki her şey fânîdir ve O celâl ve ikrâm sahibi Rabbinin yüzü
[zâtı] bâkî kalacaktır. (Rahmân, 55/26-27)
4. Muhâlefetün li'l-Havâdis
Muhâlefetün li'l-havâdis, “Allah'ın hâdislere [sonradan olanlara] benzememesi”
demektir. Yani, Allah Teâlâ'nın zât, vasıf ve nitelik bakımından mükevvenâta mümâsil [denk]
ve müşâbih [benzer] olmamasıdır. Bu sıfat Allah Teâlâ hakkında vâcib, zıddı olan mümâselet
ve müşâhebet mümteni‘dir.578
Muhâlefetün li'l-havâdis, cismiyyet, araziyet, külliyyet cüz’iyyet ve bunların
lâzımlarını Allah'tan selbetmektir. Cismiyyetin lâzımı, mekân edinmektir. Araziyetin lâzımı,
başkasıyla kâim olmaktır. Külliyetin lâzımı büyük olmak, cüz’iyyetin lâzımı ise küçük
olmaktır.579
Zira havâdis [sonradan olanlar], fenâ ve zevâle maruz kalır. Allah ise fenâ ve zevâlden
uzaktır. Sonradan olanlara hiçbir şekilde benzemez. O'nun, zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde
hiçbir benzeri yoktur. Şurası kesinlikle bilinmelidir ki sıfatlar, insandaki manâsından farklı
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şekilde Allah'a izâfe edilmelidir; yaratıklar için kullanılan ıstılahlar Allah'a izafe edildiğinde
manâsı değişiktir. Yoksa bu sıfatlar ve ıstılahların manâsı insanlara ve diğer yaratıklara isnad
edildiği gibi değildir.580 Allah Teâlâ'nın zât ve sıfatlarının hakikatini aklen tasavvur edebilmek
ve ilâhî mâhiyetini kavramak mümkün olmadığından, mahdud ve sınırlı olan aklımızla O'nu
nasıl düşünürsek düşünelim, hayâlimizde ne şekil tasavvur edersek edelim; O, bizim
düşündüklerimizden, hayâl ve tasavvurumuzdan geçirdiklerimizin hepsinden başka ve
hiçbirine benzemeyen bir varlıktır. Zira görebildiğimiz veya varlığını düşündüğümüz
varlıkların hepsi, yok iken sonradan yaratılan, var olabilmek için başkasına muhtaç olan ve
sonunda zevâl bulan, yani hâdis, fânî ve dâima muhtaç olan noksan varlıklardır. Allah Teâlâ
ise Vâcibu'l-Vucûd, kadîm ve bakî, yani ezelî, ebedî herşeyden müstağnî, her türlü noksandan
münezzeh ve bütün kemâl sıfatlarla muttasıf olan bir varlıktır. Şüphe yok ki, böyle yüce bir
varlık, önce yok iken, sonra var olan, bilâhare tekrar yok olan noksan varlıklara aslâ
benzemez. O halde, ne zâtı, ne de sıfatları cihetinden, görülen veya görülmeyen şeylerin
hiçbirine benzememek, havâdis denilen mümkinâta mümâsil olmamak, Allah Teâlâ'nın yüce
zâtına mahsus olan bir kemâl sıfatıdır.581
Kelâmcılar, bu sıfata dair şu âyetleri delil getirmektedirler:
ير
َ ْس ك َِمثْ ِل ِه
ُ ص
ِ ش ْي ٌء َوه َُو الس َِّمي ُع ال َب
َ لَي
O'nun misli gibi hiçbir şey yoktur. O, semî‘dir, basîrdir. (Şûrâ, 42/11)
Bu âyet, “O'nun misli gibi hiçbir şey yoktur” ifadesiyle, Allah'a lâyık olmayan temsil
ve teşbihi reddediyor; “O, semî‘dir, basîrdir” ifadesiyle de Allah'ın kemâl sıfatlarını ispat
ediyor.
ٌ َولَ ْم َي ُك ْن لَهُ ُكفُ ًوا أ َ َحد
O'na hiç bir küfüv [denk] de olmadı. (İhlâs, 112/4)
Kelâmcılar, “Allah araz değildir”, “Allah cisim değildir”, “Allah cevher değildir”,
“Allah musavver değildir”, “Allah mahdûd değildir” vb. konuların tamamını Muhâlefetün li'lhavâdis tabiriyle ifade etmişlerdir.
5. Kıyâm Binefsihi
Kıyâm binefsihi [veya kıyâm bizzât], Allah'ın varlığı kendisinden olup başkasından
olmaması demektir. Bu sıfat Allah hakkında vâcib zıddı olan “kıyâm bi'l-gayr” [varlığı için
başka bir şeye muhtaç olmak] Allah hakkında mümteni‘dir. Çünkü kıyâm bi'l-gayr, icâd
edecek bir mûcide, yerleşecek bir mekâna ve hulûl edecek bir cevhere ihtiyaç duymak
demektir. Hâlbuki Vâcibu'l-Vucûd olan her türlü ihtiyaçtan münezzehtir.582
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Eğer Allah, kendi zâtıyla kâim olmasaydı, bir mahalle ihtiyaç duyardı. Bu durumda
Yaratıcı'nın mahalli, O'ndan daha üstün olurdu. Yaratıcı'nın varlığı sahih olup, bir mahalle
muhtaç olması bâtıl olunca, O'nun zâtıyla kâim olması doğru olur.583
Kelâmcılar, bu sıfata şu âyeti delil getirirler:
ي ْالقَيُّو ُم
ُّ ّللاُ الَ إِلَـهَ إِالَّ ه َُو ْال َح
Allah –ki O'ndan başka ilâh yoktur. Hayy [hayat sahibi] ve kayyûmdur. (Bakara,
2/255)
Şu âlemde bulunan her şey, var olmasında olduğu gibi, varlığının devamında da
kendinden başka bir müessire, bir fâile muhtaçtır. Çünkü hiçbir şeyde kendi zâtında var
olmasını gerektiren, varlığını zarurî kılan birşey yoktur. Zira varlıkların hepsi, sonradan
vucûda gelmiştir. Bu sebeple, bir yaratana ve bir mekâna muhtaçtır. Onun içindir ki vucûdu
hâdis ve varlığında dâima başkasına muhtaçtır. Buna mukabil, her şeyin aslı ve yaratıcısı olan
Allah Teâlâ'nın varlığı, zâtının muktezâsı ve icabıdır. Allah, zâtıyla kaaim, varlığında hiçbir
şeye muhtaç bulunmadığı içindir ki, zâtı düşünüldüğü zaman, varlığı da ezelî olan zâtı ile
beraber düşünülür. Zira ne varlığı zâtından, ne de zâtı varlığından ayrı olarak tasavvur
olunabilir. Çünkü kâinatın var olabilmesi için, kâinattan ve her şeyden önce, bu kâinatı
yaratan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan ezelî bir varlığa ihtiyaç vardır. O da Allah Teâlâ'dır.
Şayet o ilâhî varlık da var olabilmek için başka bir varlığa muhtaç olsaydı, o da mahlûk olur
ve her şeyin hâlıkı olamazdı. Bu kâinatın var olabilmesi için, böyle bir ilâhî varlığın vucûdu
zarurîdir. O halde, bu kemâl sıfatının zıddı olan “mutlak ihtiyaç”, Allah Teâlâ'nın mukaddes
zâtına lâyık olmayan noksan bir sıfattır. Allah, her şeyin aslı ve yaratıcısıdır. O halde hiçbir
şeye muhtaç değildir.584 Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
َّ ّللاِ َو
َّ اس أَنت ُ ُم ْالفُقَ َراء ِإلَى
ُي ْال َح ِميد
ُ ََّيا أَيُّ َها الن
ُّ ِّللاُ ه َُو ْالغَن
Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız [fukarâ]; Allâh ise, ganîdir [zengin ve
ihtiyâçsızdır], hamîddir [hamd ile övülecek olandır]. (Fâtır, 35/15)
َّ َو َم ْن َجا َهدَ فَإِنَّ َما يُ َجا ِهدُ ِلنَ ْف ِس ِه ِإ َّن
َي َع ِن ْال َعالَ ِمين
ٌّ ِّللاَ لَغَن
Allah ise, elbette âlemlerden ğanîdir [ihtiyaçtan münezzehtir]. (Ankebût, 29/6)
6. Vahdâniyyet
Vahdâniyyet, Allah Teâlâ'nın zâtında, sıfatlarında, fiillerinde, ulûhiyyet ve
ma‘bûdiyetinde müteferrid –yani, şerîk ve nazîrden münezzeh– olması demektir. Bu sıfat
Allah hakkında vâcib, zıddı olan ta‘addüd [birden çok olmak] ve iştirâk [ortaklık]
mümteni‘dir. Çünkü ta‘addüd ve iştirâk, zât ve sıfatlarda terekküb ve mümâselet veya ilâhî
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fiillerde müşâreket suretiyle olur. Hâlbuki Allah'ın terekküb ve mümâseletten münezzeh
olduğu Muhâlefetün li'l-havâdis sıfatıyla sabittir.585
Bu konuda kelâmcılar arasında meşhur olan delil, kelâmcıların burhân-ı temânu‘
dedikleri delildir. Bu delil şu âyetten alınmıştır:
َّ لَ ْو َكانَ فِي ِه َما آ ِل َهةٌ إِ َّال
سدَت َا
َ َّللاُ لَف
Eğer o ikisinde [yerde ve gökte] Allah'tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisi de
fesâda uğrardı (Enbiyâ, 21/22)
Bu delil şöyle izah edilir: “Eğer âlemin iki yaratıcısı olsaydı, bu iki yaratıcının da
hayy, kâdir, âlim, muhtâr olmaları gerekirdi. Çünkü bu sıfatlara sahip olmayan, yaratıcı
olamaz. Eğer her ikisi hayy, kâdir, âlim, murîd olsaydı, bunların bir murâd hususunda [irâde
edilen şey hakkında] ihtilâf etmeleri; birisinin bu murâdın hayatını, ötekinin ise ölümünü
irâde etmesi mümkündür. Bu takdirde, ya ikisinin murâdının meydana gelmesi veya ikisinin
murâdının da meydana gelmemesi veyahut da birisinin murâdının meydana gelmesi gerekir.
İkisinin murâdının birlikte meydana gelmesi muhâldir; çünkü bir şeyin aynı anda hem canlı
hem de ölü olması gerekir. Eğer her ikisinin de murâdı meydana gelmezse, onların âciz
oldukları ortaya çıkar. Eğer ikisinden birinin murâdı meydana gelirse, murâdı meydana
gelmeyenin âciz olduğu ortaya çıkar. Âciz ise ilâh olamaz.”586
Kur’ân-ı Kerîm'de, Allah Teâlâ'nın birliğini vurgulayan “ahad” ve vâhid” isimlerinin
geçtiği âyetlerin yanı sıra, Allah'ın vahdâniyyetine delalet eden pek çok âyet vardır.
Bunlardan bazıları şöyledir:
َّ َس ْب َحان
َّ ََما ات َّ َخذ
ّللاِ َع َّما
ُ َب ُك ُّل ِإلَ ٍه ِب َما َخلَقَ َولَ َع ََل َب ْع
ُ ض
ٍ ض ُه ْم َعلَى َب ْع
َ ّللاُ ِمن َولَ ٍد َو َما َكانَ َم َعهُ ِم ْن ِإلَ ٍه إِذًا لَّذَه

َصفُون
ِ َي

Allah hiç çocuk edinmedi, beraberinde bir ilâh da yoktur. (Eğer Allah ile beraber
başka ilâhlar olsaydı), o sûrette her ilâh kendi yarattığı ile giderdi (bağımsızlığını ilân
ederdi) ve elbette biri diğerine üstünlük sağlamaya çalışırdı. (Mü’minûn, 23/91)
ًس ِبيَل
َ قُل لَّ ْو َكانَ َم َعهُ آ ِل َهةٌ َك َما يَقُولُونَ ِإذًا الَ ْبتَغَ ْوا ِإلَى ذِي ْال َع ْر ِش
De ki: “O'nunla [Allâh ile] berâber –dedikleri gibi– ilâhlar olsa idi, o takdîrde onlar
o arşın sâhibine (galebe etmek için) elbet bir yol ararlardı.” (İsrâ, 17/42)
احدٌ الَ ِإلَهَ ِإالَّ ه َُو
ِ َو ِإلَـ ُه ُك ْم ِإلَهٌ َو
Doğrusu hepinizin ilâhı bir ilâhtır, ki O'ndan başka ilâh yoktur. (Bakara, 2/163)
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b. Subûtî Sıfatlar
1) Zât-Sıfat İlişkisi
Subûtî sıfatlar konusunda kelâmcılar arasındaki tartışmalı olan en önemli mesele “zâtsıfat ilişkisi” konusudur. Bu konu, başta Mu‘tezile ve Ehl-i Sünnet olmak üzere kelâm
ekolleri arasında görüş ayrılığına sebep olmuştur:
a) Mu‘tezile'nin Görüşü
Mu‘tezile, Allah'ın sıfatları bulunduğunu kabul eder. Fakat bu sıfatların Allah'ın zâtı
üzerine zâid manâlar olduğunu kabul etmez. Onlar, Allah Teâlâ'nın hayy, âlim, kâdir, semî‘,
basîr, mürîd, mütekellim gibi kelimelerle vasıflandığını kabul ettikleri halde, bu sıfatların
ayrıca mevcûd oluşunu ve Allah'ın zâtı ile bulunuşunu reddetmişlerdir. Ancak kelâm, irâde ve
fiil sıfatları bundan istisnâdır. Bunlar hâdis olup Allah'ın zâtı ile kâim değildir.587 Buna göre
Allah zâtı ile hayy, zâtı ile âlim, zâtı ile kâdirdir. O'nun zâtından ayrı hayât, ilim ve kudret
şeklinde ezelî sıfatlar yoktur.588
Mu‘tezile'ye göre Allah Teâlâ, zâtı bakımından bir olup O'nda bölünme ve sıfat söz
konusu değildir. O, fiillerinde de birdir ve ortağı yoktur. O'nun zâtı dışında kadîm yoktur,
fiillerinde de ortağı yoktur. İki kadîmin var olması imkânsızdır. İki kâdir arasında makdûr
olan da imkânsızdır. Tevhîdin aslı budur.589
Mu‘tezile’nin sıfatlar konusundaki bu görüşleri onların beş temel esaslarından biri
olan “tevhîd” ilkesinin bir gereğidir.590 Bu nedenle Mu‘tezile, kadîm olan tüm sıfatları
reddetmiş ve şunu savunmuştur: Allah Teâlâ zâtı ile Âlim, zâtı ile Kâdir, zâtı ile Hayy [hayat
sahibi] olup zâtından ayrı ilim, kudret ve hayât ile tavsif edilemez. Bunlar kadîm sıfatlar ve
O'nunla kâim olan özelliklerdir. Eğer söz konusu sıfatlar, kıdemde ortak olsalardı, ulûhiyette
de O'na ortak olmaları gerekirdi. Mu‘tezile'ye göre irâde, sem‘ ve basar [görme] de zâtı ile
kâim olmayan özelliklerdir. Onlara göre bu tevhîdin gereğidir.591
Eş‘arî, Mu‘tezile'nin sıfatları inkâr konusunda filozoflardan etkilendiklerini
vurgulayarak şöyle demektedir: “Âlemlerin Rabbi'nin sıfatlarını inkâr edenler, Allah'ın
sıfatları, ilmi, kudreti, hayatı, işitmesi, görmesi, izzeti, celâli, azameti ve kibriyâsı olmadığını
söylediler. Allah’ın zâtının vasıflandığı diğer sıfatlar hakkında da aynı şeyi söylediler. Bu,
onların âlemin yaratıcısın ezelî olduğunu, âlim, kâdir, hayy, semî, basîr ve kadîm olmadığını
iddia eden felsefeci kardeşlerinden almış oldukları bir görüştür. O'nu, “ezelî bir zât olduğunu
söyleriz” diyerek tanımladılar. Bundan fazla bir şey söylemediler. Ancak Mu‘tezile,
filozofların ortaya koyduğu şeyi ortaya koyamadılar. Allah için ilim, kudret, hayat, sem‘ ve
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588

589
590
591

Sâbûnî, Mâturîdiyye Akâidi, s. 26; Neşşâr, Ali Sâmi, Neş’etu'l-Fikri'l-Felsefî fi'l-İslâm, İskenderiyye, 1965, s. 467, 478.
Câhız, Kitâbu'l-Hayevân, Mısır 1967, s. 90; Eş‘arî, Makâlât, s. 298; Bağdâdî, el-Fark, s. 114; Şehristânî, el-Milel ve'nNiahl, s. 44.
Aydın, Ömer, “Mu‘tezile”, Kelâm Tarihi, Ed. Ramazan Yıldırım, İstanbul, 2017, s. 157-58.
Aydın, “Mu‘tezile”, s. 158.
Şehristânî, el-Milel ve'n-Niahl, s. 44.

263

basar bulunmasını inkâr etmek suretiyle, bunun manâsını ortaya koydular. Eğer
korkmasalardı, filozofların bu hususta ortaya kouduklarını, kesinlikle onlar da ortaya koyarlar
ve açıklarlardı.”592
Mu‘tezile'ye göre kadîm olan sadece Allah'tır. O'nun dışında kalanlar sonradan
yaratılmıştır. Sıfatların kadîm olduğu kabul edilirse, o takdirde bu sıfatlar, Allah'ın zâtına
mahsus olan kıdem sıfatıyla ortaklık halinde bulunur; O'na mahsus olan sıfatta ortaklık
meydana gelirse, ulûhiyette de bu ortaklık var demektir ki, bu imkânsızdır. Çünkü bunun
sonu, birçok ilâh bulunduğu neticesini doğurur. Kur’ân-ı Kerîm, “Allah üçün üçüncüsüdür”593
diyen Hıristiyanları küfür ile vasıflarsa; ya Allah'ın zâtından fazla olarak, “O'na yedi veya
daha fazla kadîmler isnad edenlerin hali nasıl olur?” diye Ehl-i Sünnet'e itiraz etmişlerdir.
Mu‘tezile'ye göre, Allah'a kadîm sıfatlar isnad etmek bir nevi şirktir, bunları reddetmek ise,
tevhîdi kabul etmek demektir.594
b) Filozoflar ve Şîa'nın Görüşü
Filozoflar ve Şîa, ilâhî sıfatların Zât üzerine zâid mevcut manâlar olmadığını, bilakis
bunların Zâtın aynı olduğunu iddia ederler. Bunlara göre Allah zâtı ile âlim, zâtı ile kâdir, zâtı
ile hayydır. Filozoflar iddialarını şöyle izah ederler: “Eğer sıfat zâta zâid olsa, bu takdirde bir
illete muhtaç olur; bu illet ya zâttır; o zaman O’nun hem kâbil, hem de fâil olması gerekir ki
bu muhaldir veya zâtın gayridir; bu takdirde de vâcibin başkası ile kemâli söz konusudur ki
bu da muhaldir. Filozofların sıfatların zât üzerine zâit olmadığını savunmaları, Allah'ın zâtı ile
Vâcibü'l-Vücûd ve her yönden bir olduğunu kabul etmeleri esasına, bu da onların, “Birden
ancak bir çıkar” prensibine dayanır ki, bu prensibin kelâmcılara göre hiçbir değeri yoktur.595
c) Ehl-i Sünnet'in Görüşü
Ehl-i Sünnet kelâmcılarına göre Allah Teâlâ'nın zâtı üzerine zâid subûtî sıfatları vardır.
Allah hayat ile hayy, ilim ile âlim, irâde ile murîd, kudret ile kâdir, sem‘ ile semî‘, basar ile
basîr, kelâm ile mütekellimdir. O'nun sıfatları, sonradan vücut bulup bilâhare yok olan arazlar
cinsinden değildir; bilâkis onlar ezelîdir, ebedîdir, kadîmdir, zâtı ile mevcûddur. Bu sıfatlar
hiç bir şekilde yaratılmışların sıfatlarına benzemez.596
Ehl-i Sünnet'e göre Allah Teâlâ, şüphe kaldırmaz bir şekilde kendisini hayy, âlim,
kâdir vb. olmakla vasıflandırdığına ve bu kelimeler de Arap dilini kullananlarca malûm olan
belirli manâlardan türemiş isimler olduklarına göre, o halde bu isimler bir zâta [yani zât-ı
ilâhiyyeye] nisbet olunduğu zaman sadece o zâtın tanıtılması değil, aynı zamanda bunların
köklerinin de [yani hayat, ilim vb. tarzındaki masdarlarının da] o zâtta mevcûd olduğu da
kasdedilmiş olur. Şayet hayat ve ilim Allah Teâlâ'nın zâtı ile kâim olmasaydı, âyetlerde
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zikredilen hayy, âlim gibi isimlerin ona nisbeti, hakikat manâsında olmayıp sadece bir lakab
ve alemden ibaret kalırdı. Bu ise câiz değildir.597
Eş‘arîlere göre kadîm olan zâtî sıfatlar Allah'ın zâtıyla kâimdir. Hâdis olan fiilî sıfatlar,
O'nun zâtıyla kâim değildir.598
Abdullah b. Küllâb şöyle demiştir: “Allah, kadîmdir; isimleri ve sıfatlarıyla ezelîdir.
“O, âlimdir”in anlamı, “O'nun ilmi vardır” demektir. “O, kâdirdir”in anlamı, “O'nun kudreti
vardır” demektir. “O, hayydir”in anlamı, “O'nun hayatı vardır” demektir. Allah'ın isimleri ve
sıfatları zâtına aittir. Onlar, Allah değildir; O'ndan başka da değildir. Bunlar, Allah ile
kâimdir. Sıfatların, sıfatlarla kâim olması câiz değildir. Allah'ın sıfatları değişmez. İlim,
kudret değildir; ondan başkası da değildir. Zâtî sıfatlardan her bir sıfat da bu şekildedir. O,
başka bir sıfat değildir; ondan başkası da değildir.”599
Ehl-i Sünnet, Mu‘tezile'nin Allah'a kadîm sıfatlar isnad etmek bir nevi şirk olduğu ve
“Kur’ân-ı Kerîm'in, “Allah üçün üçüncüsüdür” diyen Hıristiyanları küfür ile vasıfladığı”
iddiasına şöyle cevap verir:
Allah Taelâ'nın sıfatları O'nun zâtının aynısı olmadığı gibi zâtından başka da değildir.
Onun için Allah'tan gayrı olan varlıkların da ezelî olması ve kadîmlerin birden fazla olmaları
lazım gelmez. Hıristiyanlar, gerçi “birbirinden başka kadîm varlıkların mevcut olduğunu”
açıkça söylemişlerdir; ama, “vücûd”, “ilim” ve “hayât” dedikleri ve “baba, oğul ve Ruhu'lkuds” diye adlandırdıkları üç uknum [ekânîm-i selâse] kabul ettikleri için kâfir olmaları lâzım
gelmiştir. İddialarına göre “ilim” uknumu, yani unsuru Hz. Îsâ'nın (a.s.) bedenine intikal
etmiştir. Şu halde Hıristiyanlar bu uknumların ayrılmalarını ve intikallerini câiz
görmektedirler. Onun için de birbirinden başka vâcibler ortaya çıkmaktadır.”600
Ehl-i Sünnet, “Eğer bu manevî [subûtî] sıfatları Allah'ın zâtı üzerine zâid olarak isbât
edersek, birden fazla kadîmin [ta‘addud-i kudemâ] mevcudiyetini kabul etmiş oluruz. Bu ise
tevhîd ilkesine aykırı düşmez mi?” sorusuna şöyle cevap vermektedir:
“Hayy ve âlim gibi türemiş isimlerin hakikat yoluyla bir zâta nisbet edilişi, bu
isimlerin köklerini teşkil eden hayât, ilim gibi mânaların da aynı zâtta bulunmasını
gerektirdiğini isbât ettiğimize göre, bu nevî manevî [subûtî] sıfatlarının müştaklarıyla mevsûf
olan Allah Teâlân'ın zâtında mevcûd olduğunu söylememiz gerekir. “Birden fazla kadîm”
iddiasına gelince, böyle bir netice, ancak mânâ sıfatlarının zât-ı ilâhiyyeden ayrı olması
hâlinde hâsıl olur, hâlbuki biz zât ve sıfat ayrılığını kabul etmiyoruz. Binâenaleyh kim kabul
ediyorsa izahını o yapsın. Bununla beraber, üzerimize vazife olmadığı halde, yine de söz
konusu noktayı beyan sadedinde deriz ki: Yüce Allah'ın sıfatları ne Mu‘tezile'nin zannettiği
gibi zâtının aynı, ne de Kerrâmiyye'nin kabul ettiği gibi zâtının gayrıdır. Bilakis deriz ki,
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“O'nun sıfatlarından her biri zâtının ne aynıdır, ne de ondan ayrıdır.” Yine her bir sıfatın
diğer bir sıfatla ilişkisi de bunun gibidir; yani, sıfatlar ne birbirinin aynıdır ne de
gayrıdırlar.”601
Ehl-i Sünnet'e göre, “Bu sıfatlar zâtın ne aynı, ne de gayrıdır” demenin manâsı şudur:
“Bu sıfatlar, Zât-ı İlâhî'nin zihindeki mefhumunu değiştirecek özel mefhumlara sahip
oldukları için, gerek fehm ve gerekse zihnî tasavvur itibariyle zâtın gayrıdır. Fakat bu sıfatlar,
dış âlemde bir vücutları bulunması itibariyle de mevsuf (zât)tan ayrılıp, müstakil olarak var
olamazlar. Meselâ zâttan ayrı olarak müstakil olarak var olan bir “kudret” göremiyoruz; biz
ancak zât ve kudreti birlikte görebilmekteyiz. İlâhî sıfatların durumu işte böyledir. Bunlar
hariç itibariyle zâtın aynıdır; yani zâttan müstakil olarak ayrı bulunamazlar. Zihinde ve
fehmde tasavvur edilmeleri itibariyle de zâtın gayrıdırlar; yani akıl her sıfatın manâsını anlar
ve her birini ayrı ayrı düşünür. Zihinde bir takım manâların bulunması asla şirk anlamına
gelmez. Tevhîdi bozacak ve manâsını zedeleyecek olan, hariçte çokluğun bulunmasıdır.
Kadîm olan ilâhî sıfatları zihinde müstakil olarak düşünmek, tevhîdin manâsını bozmaz.”602
2) Allah'ın Sûbûtî Sıfatları
Eş‘arîler subûtî sıfatları yedi olarak kabul ederler. Mâtürîdîler ise bu yedi sıfata tekvîn
sıfatını da ilave ederek subûtî sıfatları sekize çıkarırlar. Eş‘arîlere göre tekvîn, Allah'ın kudret
sıfatına râcidir.603
Ehl-i Sünnet'in Allah'ın sıfatlarını isbât konusunda bu kadar titiz bir şekilde
durmasının sebebi, bazı fırkaların ilâhî sıfatları inkâr etmeleri ve bazı fırkalarının bu sıfatlar
hakkında ulûhiyetin şânına yakışmayan görüşlere sahip olmasıdır. Bu yüzden aşağıda Ehl-i
Sünnet'in Allah'ın sıfatları hakkındaki görüşlerini açıklarken, diğer fırkaların da o sıfat
hakkındaki farklı görüşlerine işaret edeceğiz. Ehl-i Sünnet'in kabul ettiği subûtî sıfatları şöyle
açıklayabiliriz:

a) Hayât
Hayât, Allah Teâlâ'nın “diri ve canlı olması” demektir. Bu sıfat Allah hakkında vâcib,
bunun zıddı olan mevt [ölüm] mümteni‘dir. Çünkü hayat bulunmazsa, ilim, irâde ve kudretle
vasıflanmak mümkün olmaz. Hâlbuki Allah'ın bu sıfatlarla muttasıf olduğu delil ile sabittir.604
Âlemin yaratıcı olan Allah Teâlâ hayy'dir ve O'nun hayâtı ezelî ve ebedîdir. Şüphesiz
hayat sahibi olmayan zât, bu mevcûdâtın mûcidi olamaz.605
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Allah'ın hayat sıfatı, yaratıklarda bulunan hayat gibi değildir. Yaratıkların bir
kısmındaki hayat, rûhun bedene ta‘alluku, bedenî kuvvelerin düzenli bir şekilde karışımı
neticesinde meydana gelen hissi ve irâdî hareketi gerektiren bir sıfattır. Allah sıfatı olan hayat
ise böyle değildir.606 Öte yandan bizim hayatımız sonradandır ve Allah'ın yaratmasıyladır.
O'nun hayâtı ise zâtının gereği ve hakikî hayâttır.607
Allah'ın “hayât” sıfatıyla muttasıf olduğuna şu âyetler ve benzerleri delâlet etmektedir:
Kelâmcılar, bu sıfata şu âyeti delil getirirler:
ي ْالقَيُّو ُم
ُّ ّللاُ الَ إِلَـهَ إِالَّ ه َُو ْال َح
Allah –ki O'ndan başka ilâh yoktur. Hayy [hayat sahibi] ve kayyûmdur. (Bakara,
2/255)
َُوت ََو َّك ْل َعلَى ْال َحي ِ الَّذِي َال يَ ُموت
Ve o ölümsüz diri'ye tevekkül et! (Furkân, 25/58)
ُ َاب َم ْن َح َم َل
ظ ْل ًما
ِ ََو َعن
َ ُّوم َوقَدْ خ
ِ ت ْال ُو ُجوهُ ِل ْل َحي ِ ْالقَي
Bütün yüzler o Hayy u Kayyûm'a [ölümsüz diriye ve aslâ zevâl bulmayacak olana] baş
eğmiş ve bir zulüm yüklenen cidden hüsrâna uğramıştır. (Tâhâ, 20/111)
Hayy, “yokluğu mümkün olmayan bâkî” demektir. Kelâmcıların ıstılahında ise,
“bilmesi ve takdir etmesi mümkün olan” anlamındadır.608
Mu‘tezile, Allah'ın ezelde hayy olduğu hususunda icmâ etmiştir.609 Mu‘tezile'den,
Allah'ın ezelde hayy olduğunu söyleyenler, O'nun hayat ile mi hayy olduğu ve hayy'in
anlamının ne olduğu konusunda ihtilaf et mişlerdir. Ancak onların çoğunluğu Allah'ın hayat
ile değil, zâtıyla hayy olduğunu dile getirmişlerdir.610

b) İlim
İlim, “Allah Teâlâ'nın bilmesi” demektir. İlim sıfatı Allah hakkında vâcib, bunun zıddı
olan cehl mümteni‘dir. Çünkü bu kadar mükemmel varlıkları yaratan ilim sıfatıyla muttasıf
olmaması mümkün olamaz.611 Düşünürlerin çoğunluğu, Allah'ın âlim olduğunda ittifak
etmişlerdir. Çünkü Allah'ın işleri sağlam ve muhkemdir. Bir şeyi yapabilmek için o şeyi
bilmek zarûrîdir. O'nun ilmi sadece maddî varlıklarla sınırlı değildir. Her şeyin yaratıcısı ve
terbiye edicisi Allah, kalplerde olan her şeyi, meydana gelmiş ve gelecek olan her hâdiseyi
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bilir. Allah bunları bizzât vasıtasz ve kendi kendine bilir. Allah'ın bu her şeye şâmil olan ilmi,
öyle bizim bilgimiz gibi aracılar yardımıyla değildir.612
Ehl-i Sünnet, Allah'ın ilminin bir olduğunu, zorunlu, mükteseb [kazanılmış], istidlâlî
ve nazarî olmadığı görüşündedir. Onlar, Allah'ın bütün bilgileri bildiğinde icmâ‘ etmiştir. O,
ilmiyle olmuş olanı, oluyor olanı, olmayanın olsaydı nasıl olacağını bilir. Yine muhallerin
imkânsızlığını bilir ve zâtını bildiğini bilir.613
Mu‘tezile'nin çoğu, Allah'ın ilim ile değil zâtıyla âlim olduğunu söylemiştir. Bunlar,
Allah için âlim manâsında “ilim” kelimesini kullanırlar. Onlar, Allah hakkında hayat, sem‘ ve
basar kelimelerini kullanmazlar; ancak Allah kullandığı için “kuvvet” ve “ilm”i
kullanmışlardır.614 Çünkü Allah, ilmi mutlak olarak kullanmış ve Onu ilmiyle indirdi (Nisâ,
4/166) demiştir. Kudreti mutlak olarak zikretmiş, Kendilerini yaratmış olan Allah'ın onlardan
daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? (Fussilet, 41/15) demiştir. Bunu zâtî sıfatlardan başka
bir şey hakkında kullanmadılar.615
Ehl-i Sünnet kelâmcıları, Allah'ın ilim sıfatına dair pek çok âyeti delil getirmişlerdir:
ٍ إِلَ ْي ِه ي َُردُّ ِع ْل ُم السَّا َع ِة َو َما ت َْخ ُر ُج ِم ْن ث َ َم َرا
ض ُع إِ َّال بِ ِع ْل ِم ِه
ِ ت ِم ْن أ َ ْك َم
َ َ ام َها َو َما تَحْ ِم ُل ِم ْن أُنثَى َو َال ت
Sâ‘ate [kıyâmete] dâir ilim O'na havâle edilir. O'nun ilmi olmaksızın ne meyvelerden
biri tomurcuklarından çıkar ve ne bir dişi hâmile olur, ne de doğurur. (Fussilet, 41/47)
ش ْيءٍ َع ِلي ٌم
َ َوّللاُ ِب ُك ِل
Allah, her şeyi bilendir. (Nisâ, 4/176)
ُ ط ِمن َو َرقَ ٍة ِإالَّ َي ْعلَ ُم َها َوالَ َحبَّ ٍة فِي
ُ ُب الَ َي ْعلَ ُم َها ِإالَّ ه َُو َو َي ْعلَ ُم َما فِي ْال َب ِر َو ْال َبحْ ِر َو َما ت َ ْسق
ت
ِ ظلُ َما
ِ َو ِعندَهُ َمفَاتِ ُح ْالغَ ْي

ض
ِ األ َ ْر

Gaybın anahtarları O'nun yanındadır, onları ancak O bilir; kara ve denizde ne varsa
bilir; bir yaprak düşmez ve yerin karanlıkları içine bir dâne de gitmez ki O bilmesin! (En‘âm,
6/59)
ُور
ُّ يَ ْعلَ ُم خَائِنَةَ ْاأل َ ْعي ُِن َو َما ت ُ ْخ ِفي ال
ُ صد
O, gözlerin hâin bakışını da, gönüllerin gizlediğini de bilir. (Mü’min, 40/19)
ُور
ِ َوأ َ ِس ُّروا قَ ْولَ ُك ْم أ َ ِو اجْ َه ُروا ِب ِه ِإنَّهُ َع ِلي ٌم ِبذَا
ُّ ت ال
ِ صد

612
613
614
615

Yüksel, Sistematik Kelâm, s. 46.
Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, s. 95.
Eş‘arî, Makâlât, s. 164-65.
Eş‘arî, Makâlât, s. 188.

268

Sözünüzü ister sırr olarak tutun, ister açığa vurun! O, bütün sînelerin künhünü bilir.
Yaratan bilmez mi hiç? O latîfdir [gizliliklere nüfûz eder], habîrdir [her şeyden haberdârdır].
(Mülk, 67/13-14)

c-d) Sem‘ ve Basar
Sem‘, “Allah Teâlâ'nın işitmesi”; basar ise “görmesi” demektir. Bu sıfatlar Allah Teâlâ
hakkında vâcib, bunların zıddı olan sağırlık ve körlük mümteni‘dir. Çünkü işitmemek ve
görmemek bir eksikliktir ve böyle bir durum Allah Teâlâ hakkında düşünülemez.616 Ehl-i
Sünnet'e göre Allah'ın sem‘i [işitmesi] ezelî bir sıfattır.617
Allah Teâlâ, işitilen ve görülen şeyleri hayal, vehim, duyu tesiri ve hava titreşimi
suretiyle değil, tam bir idrâk ile idrâk eder. Sem‘ ve basar sıfatlarının kıdeminden işitilen ve
görülen şeylerin de kıdemi gerekmez. Allah'ın işitmesi ve görmesi, insan ve diğer canlıların
işitmesi ve görmesi gibi değildir. Bütün harfler ve sesler, renkler ve şekiller bu iki sıfatla
Allah Teâlâ'ya münkeşif olur. Ne kadar gizli olursa olsun, gizli aşikâr hiçbir şey Allah'ın
işitme ve görme sıfatlarının ta‘allukundan dışarı çıkamaz. O'nun bir şeyi işitmesi ve görmesi,
diğer bir şeyi işitip görmesine engel değildir.618
Mu‘tezile'nin çoğu, Allah hakkında sem‘ ve basar kelimelerini kullanmazlar.619enNazzâm, Mu‘tezile'nin çoğu, Hâricîler, Mürcie, Zeydiyye'den birçoğu ve Abdullah b. Küllâb,
Allah'ın, ezelde semî‘ ve basîr olduğunu söylemişlerdir.620 Ancak en-Nazzâm, el-Ka‘bî,
Allah'ın her işitileni idrâk ile işittiğini, kulak ve bir organ olmaksızın işitmenin olamayacağını
iddia ederler. el-Ka‘bî ve en-Nazzâm, Allah'ın işitileni bilmesi anlamında işitici olduğunu,
onların hakikatini idrak etmediğini iddia etmişlerdir.621
Ehl-i Sünnet kelâmcıları, Allah'ın sem‘ ve basar sıfatlarına dair pek çok âyeti delil
getirmişlerdir:
ير
ُ ص
ِ َوه َُو الس َِّمي ُع ال َب
O, işitendir, görendir. (Şûrâ, 42/11)
ِإنَّنِي َم َع ُك َما أ َ ْس َم ُع َوأ َ َرى
Ben sizinle beraberim. Ben her şeyi işitirim, görürüm. (Tâhâ, 20/46)
يرا
ً ص
ِ َس ِميعًا ب
َ َِإ َّن ّللاَ َكان
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Şüphesiz ki Allah semî‘dir [işitendir], basîrdir [görendir]. (Nisâ, 4/58)

e) İrâde
İrâde, “Allah Teâlâ'nın câiz olan her mümkünü sonsuz yönlerden ve vakitlerden birine
tahsîs ve tayin etmesi” demektir. Allah için irâde sıfatı vâcib, zıddı olan kerâhiyyet ve îcâb
[zorunluluk] mümteni‘dir.622
Bu kâinatın sonradan var olması Allah'ın irâde sıfatının olduğuna delalet eder. Yoksa
tercih eden olmaksızın tercih gerekir ki, bu durum devri veya teselsülü icab ettireceğinden
dolayı bâtıldır. Ayrıca kâinattan bir şeyin ilâhî irâdeye taalluk etmeyerek var olması farz
edilirse bi'l-îcâb ve bi'z-zarûre [zorunlulukla] mevcud bulunması, binaenaleyh ezelî olması
lâzım gelir.623
Kur’ân'da Allah Teâlâ hakkında irâde ile eş anlamlı olarak meşîet kelimesi de
kullanılmaktadır. Meşîet, “şey” kelimesinden alınmış olup mevcut için isimdir. Kelâmcıların
çoğunluğuna göre irâde gibidir.624 Fakat irâde ile meşîet arasında fark vardır: İrâde, vakti
geçmiş bir şey için de geçmemiş bir şey için de olur. Meşîet ise, vakti geçmiş bir şey için olur.
Nitekim, fa‘altu kezâ şâe zeydun ev ebâ [Zeyd ister dilesin, ister yüzçevirsin böyle yaptım]
denir. Meşîet kelimesinin zıddı ibâ’dır [imtinâdır]. Bir şeyden imtinâ, ancak yapma girişimi
ânında olur. Meşîet de, aynı şekilde ancak yapma girişimi ânında olur.625
Allah'ın irâde sıfatı ezelîdir. Allah, ezelde mürîd olmayıp hâdis bir irâdeyle mürîd
olursa, o hâdis irâde kendisini meydana getiren başka bir irâdeye muhtaç olur. Bu irâde hâdis
olduğu takdirde bir muhassısa [tahsis ediciye] ihtiyaç duyar. Şayet bir muhassısa ihtiyaç
duymaz denilirse, o zaman âlemin de tercih edici bir muhassıstan mustağnî olması gerekir ki,
bunun muhâl olduğu âşikârdır.626
Kelâmcılar, irâde sıfatına delil olarak Kur’ân-ı Kerîm'den âyetler getirmişlerdir.
Bazıları şöyledir:
ُ فَ َّعا ٌل ِل َما ي ُِريد
O, irâde ettiği şeyi yapandır. (Burûc, 85/16)
َّ ِإ َّن
ّللاَ يَ ْف َع ُل َما يَشَاء
Kuşkusuz Allah dilediğini yapar. (Hacc, 22/18)
Ehl-i Sünnet'in muhakkık âlimlerine göre Allah'ın Kitâb'ında iki çeşit irâde vardır:
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1) Kevnî [veya kaderî, halkî] irade: Bu, bütün hâdisleri kapsayan meşîettir. Kevnî
irâde istenene taalluk edince, istenen mutlaka meydana gelir. Allah, bütün varlıkların varlığını
istemekle, varlıklar meydana gelir. Varlıklar kevnî irâde ile var olur. Kevnî irâde; hayra, şerre,
tâ‘ata, ma‘siyete taalluk eder.627 Şu âyetlerde olduğu gibi:
س َماء
َّ صعَّدُ فِي ال
َّ َضيِقًا َح َر ًجا َكأَنَّ َما ي
َ ُصد َْره
ِ ُإل ْسَلَ ِم َو َمن ي ُِردْ أَن ي
َ ضلَّهُ يَ ْجعَ ْل
َ فَ َم ْن ي ُِر ِد ّللاُ أَن يَ ْه ِديَهُ يَ ْش َر ْح
ِ صد َْرهُ ِل
Allah her kimi hidâyete erdirmeyi irâde ederse, onun sînesini islâma açar ve her kimi
de dalâlette bırakmayı irâde ederse onun da kalbini –sanki göğe çıkıyormuşçasına– daraltır.
(En‘âm, 6/125)
ص َح لَ ُك ْم إِ ْن َكانَ ّللاُ ي ُِريد ُ أ َ ْن يُ ْغ ِو َي ُك ْم
ْ َُوالَ يَنفَعُ ُك ْم ن
َ ص ِحي إِ ْن أ َ َردتُّ أ َ ْن أَن
(Nûh dedi ki): “Ben size nasîhat etmek istesem de, Allah sizi iğvâ etmeyi
[taşkınlık/azgınlık içinde bırakmayı] murâd ediyorsa, benim nasîhatım size fayda da vermez.”
(Hûd, 11/34)
2) Şer‘î [veya dînî, emrî] irâde: Bu, muhabbet ve rızâyı kapsayan irâdedir. Şer‘î irâde,
istenenin meydana gelmesini gerektirmez. Şer‘î irâde, yalnız hayra ve tâ‘ate taalluk eder. 628
Şu âyetlerde olduğu gibi:
ي ُِريد ُ ّللاُ ِب ُك ُم ْاليُس َْر َوالَ ي ُِريدُ ِب ُك ُم ْالعُس َْر
Allah sizin için kolaylık irâde ediyor ve zorluk irâde etmiyor. (Bakara, 2/185)
َوب َعلَ ْي ُك ْم َوي ُِريدُ الَّذِين
ُ ي ُِريد ُ ّللاُ ِل ُي َب ِينَ َل ُك ْم َو َي ْه ِد َي ُك ْم
َ ُوب َعلَ ْي ُك ْم َوّللاُ َع ِلي ٌم َح ِكي ٌم َوّللاُ ي ُِريد ُ أَن َيت
َ ُ سنَنَ ا َّلذِينَ ِمن قَ ْب ِل ُك ْم َو َيت
َّ َيت َّ ِبعُونَ ال
ض ِعيفًا
ِ ش َه َوا
َ ُسان
َ اإلن
َ ت أ َ ْن ت َِميلُوا َم ْيَلً َع ِظي ًما ي ُِريد ُ ّللاُ أَن يُخ َِف
ِ َف َعن ُك ْم َو ُخلِق
Allah size (helal ve haram olanı) açıklamayı ve sizi, sizden öncekilerin yasalarına
iletmeyi ve sizin günahlarınızı bağışlamayı irâde ediyor. Allah bilendir, hikmet sahibidir.
Allah, sizin tevbenizi kabul etmeyi irâde ediyor; şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir
sapıklığa düşmenizi istiyorlar. Allah sizden hafifletmeyi irâde ediyor. Çünkü insan zayıf
yaratılmıştır.(Nisâ, 4/26-28)
َ ُت َوي
َّ ُ ِإنَّ َما ي ُِريد
يرا
ِ س أ َ ْه َل ْالبَ ْي
ً ط ِه َر ُك ْم ت َْط ِه
َ ّللاُ ِليُذْه
َ ْالرج
ِ ِب َع ْن ُك ْم
Ey Ehl-i Beyt [ey Peygamberin kadınları]! Allah, sizden kiri gidermeyi ve sizi tertemiz
yapmayı irâde ediyor. (Ahzâb, 33/33)
َ َُما ي ُِريد ُ ّللاُ ِليَجْ َع َل َعلَ ْي ُك ْم ِم ْن َح َرجٍ َولَـ ِك ْن ي ُِريد ُ ِلي
ط َّه َر ُك ْم َو ِليُتِ َّم ِن ْع َمتَهُ َعلَ ْي ُك ْم
Allah size güçlük çıkarmayı irâde etmiyor; fakat sizi temizlemeyi ve size olan nimetini
tamamlamayı irâde ediyor. (Mâide, 5/6)
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f) Kudret
Kudret, “güç ve tâkat” anlamına gelir. Kudret, “Allah Teâlâ'nın bütün mümkünâta
irâdesine uygun olarak tesir ve tasarrufa kâdir olması” demektir. Kudret sıfatı Allah hakkında
vâcib, bunun zıddı olan acz ise mümtenidir.629 Kadîm olan Allah'ın hâdis olan âlemi yaratmış
olması, O'nun kudretini isbât eder. Çünkü O'nun kudreti olmadan hâdisleri yaratmış olması
düşünülemez. Hâdislerin câiz oluşu (yani, varlıklarının zorunlu olmayışı), yaratıcılarının kâdir
olduğunu gösterir. Zira fiil sahibinin fiile muktedir olması gerekir.630
Kur’ân-ı Kerîm'de Allah Teâlâ'nın el-Kâdir ve el-Kadîr isimlerinin geçtiği âyetlerin
yanı sıra yüzlerce âyet Allah'ın kudret sıfatını isbat etmektedir. Bu âyetlerden bazıları
şöyledir:
َ َقُ ْل ه َُو ْالقَاد ُِر َعلَى أ َ ْن يَ ْبع
ض
ِ ْث َعلَ ْي ُك ْم َعذَابًا ِم ْن فَ ْوقِ ُك ْم أ َ ْو ِم ْن تَح
ٍ س َب ْع
َ س ُك ْم ِش َيعا ً َويُذِيقَ بَ ْع
َ ِت أَ ْر ُج ِل ُك ْم أ َ ْو يَ ْلب
َ ْ ض ُك ْم بَأ
De ki: “O size üstünüzden veya ayaklarınızın altından bir azâb salıvermeye yahut sizi
birbirinize katıp bazınızın bazınızdan hıncını tattırmaya da kâdirdir.” (En‘âm, 6/65)
ِير
َ إِ َّن ّللاَ َعلَى ُك ِل
ٌ ش ْيءٍ قَد
Şüphe yok ki Allah her şeye kadîrdir. (Nahl, 16/77)631
Tekvîn sıfatını kabul etmeyen Eş‘arîlere göre “icad etmek ve yaratmak”, Allah'ın
kudret sıfatıyla olur. Onlara göre, kudret sıfatının iki taalluku vardır: Biri ezelî taalluktur ki,
mümkünlerin fâilden meydana gelmesinin sıhhati, o ezelî taalluk iledir. İşte bu ezelî taalluk
kadîmdir. Diğeri hâdis olan taalluktur ki, “tahdis edilen şeyler” [makdûrât], bu hâdis taalluk
ile var olur. Binaenaleyh bu taallukla mümkünler, ezelî irâdenin tercihine göre meydana gelir
veya gelmez.632
Ehl-i Sünnet, Allah Teâlâ'nın, bütün makdûrâtı bir kudretle takdîr ettiğinde icmâ‘
etmiştir. Ancak başka fırkalar ve kelâmcılar bu konuda farklı görüşler dile getirmişledir.
Mesela Kerrâmiyye, Allah Teâlâ'nın (a.c.), hâdis olan arş'a temas etmeyi; sözlerini,
irâdelerini, işitilenlere dair idrâklerini ve görülenlere dair idrâklerini kudretiyle takdîr ettiğini
iddia etmişlerdir.633 Mu‘tezile, Allah Teâlâ'nın kudretsiz olarak zâtıyla kâdir olduğunu iddia
etmişlerdir. Ebu'l-Huzeyl, Allah Teâlâ'nın makdûrâtının yok olacağını, cennet ve cehennemin
kalacağını, o zaman onların daimi bir sükûn ile hareketsiz kalacağını ve Allah'ın bundan sonra
bir fayda ve zarara gücünün yetmeyeceğini iddia etmiştir.
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g) Kelâm
Kelâm, Allah Teâlâ'nın harf ve sese ihtiyaçtan münezzeh olarak söylemesi demektir.
Kelâm sıfatı Allah hakkında vâcib, onun mukabili olan ebkemiyyet [dilsizlik] mümtenidir.
Çünkü tekellümden âciz olmak Allah hakkında bir noksanlık olacağından O'nun hakkında
mümkün değildir.634
Kur’ân'da Allah'ın peygamberlerle, meleklerle ve İblîs ile konuştuğu ve O'nun bitmek
tükenmek bilmez kelimelerinin bulunduğu ifade edilir. “Dedi, konuştu ve nidâ etti” 635 gibi
anlamlara gelen fiiller zikredilip Allah'ın yaratıklarla konuştuğu açıkça belirtilmektedir.636
Kur’ân'ın şu âyeti Allah'ın beşerle konuşma çeşitlerini beyân etmektedir:
ً س
َّ َُو َما َكانَ ِلبَش ٍَر أ َ ْن يُك َِل َمه
ي بِإِذْنِ ِه َما يَشَا ُء
ِ وال فَي
ُ ب أ َ ْو يُ ْر ِسلَ َر
ِ ّللاُ إِ َّال َوحْ يًا أ َ ْو ِم ْن َو َر
ٍ اء ِح َجا
َ ُوح
Hiçbir beşer için kâbil değildir ki Allah ona başka sûretle kelâm söylesin; ancak vahiy
ile veya bir hicâb [perde] arkasından veyahut bir resûl gönderip de izniyle ona dilediğini
vahyettirmesi hâriç! (Şûrâ, 42/51)
Kur’ân'ın şu âyetleri, Allah'ın Mûsâ (a.s.) ile kelâm ile konuştuğunu ifade etmektedir:
سى تَ ْك ِلي ًما
َ َو َكلَّ َم ّللاُ ُمو
Ve Allah, Mûsâ ile de konuştu. (Nisâ, 4/164)
ُسى ِل ِميقَا ِتنَا َو َكلَّ َمهُ َر ُّبه
َ َولَ َّما َجاء ُمو
Mûsâ, tayin ettiğimiz vakitte bizimle buluşmaya gelip de Rabb'i onunla konuşunca…
(A‘râf, 7/143)
Bütün bunlar Allah'ın kelâm sıfatını ispat etmektedir. Bu yüzden vahiylere kelâmullah
denilmiştir. Bununla beraber kelâmullah, harfler ve ses cinsinden değildir. Çünkü bunlar hava
ve mahreçlerle kâim olduğu için hâdistirler. Zâtî bir sıfat olan kelâmullah ise kadîmdir. Bunun
taallukuyla ilâhî kitaplar meydana gelmiştir.637
Kelâm sıfatı, ilim ve irâde sıfatlarından başka bir sıfattır. Yaratıkların kelâmına
benzemez. Kelâm sıfatı, ilim sıfatı gibi vâcibe, câize, müstahîle, mevcûda, ma‘dûma taalluk
eder. Hiçbir şey kelâm sıfatının taallukundan hariç olamaz. Kelâm sıfatı, aslında Zât-ı Bârî'nin
muttasıf olduğu ezelî bir manâdır. Bu ezelî tek manânın Süryanî, İbranî, Arap kavimlerinin
lafız ve ibareleri ile vasıf ve ittisafı; lafzî kelâmın emir, nehiy ve haber türleri ile çeşitlenmesi,
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haberin de mâzî, müzârî ve hâl kısımlarına ayrılması, Eş‘arîlerin ihtilâfları üzere ya zamanî
hâdis olan veyahut ezelî kadîm bulunan taallukları ve adı geçen toplumlara hitapları iledir.638
Kelâmcılar, Allah'ın kelâm sıfatını daha çok mâhiyeti, kadîm veya hâdis oluşu ve
yaratıklar tarafından işitilip işitilmeyeceği açısından ele almışlardır. Kelâm sıfatına dair
tartışmalar erken dönemde başlamış ve hem kelâm ilminin doğması hem de isimlendirilmesi
üzerinde etkili olmuştur.639
Ehl-i Sünnet, Allah Teâlâ'nın kelâmının zâtıyla kâim ezelî bir sıfat ve kelâmın, O'nun
emri, nehyi, haberi, va‘di ve va‘îdi olduğunda icmâ‘ etmiştir.640
Ebu'l-Hasan el-Eş‘arî'ye göre kelâm-ı lafzî gibi kelâm-ı nefsî de işitilir. Yalnız kelâm-ı
nefsînin işitilmesi kelâm-ı lafzî gibi belli bir cihetten işitme azası ile değildir; belki bütün
yönlerden ve işitenin bütün azaları ile işitilir Eş‘arî, Allah'ın görülmesinin mümkün oluşuna
kıyas ederek demiştir: “Nasıl cisim ve araz olmayan Allah'ın zâtının görülmesi mümkünse,
harf ve sesten olmayan kelâm-ı nefsînin işitilmesi de mümkündür. Eş‘arî, Hz. Mûsâ’nın
“kelâm-ı nefsî”yi işittiğini kabul eder.
İmam Mâtürîdî'ye göre, “kelâm-ı nefsî”nin Zât-ı Bârî'den ayrılması mümteni‘ olduğu
için işitilmesi muhaldir. Çünkü işitilen ancak ses ve harflerdir.641
•Kelâmcılar, Allah'ın kelâmı olan Kur’ân'ın mahlûk olup olmadığı konusunda ihtilâf
etmişlerdir:
Mürcie'den bazıları, Allah'ın kelâmının yaratılmış, bazıları ise yaratılmamış olduğunu
söylerken, onlardan tevakkufu benimseyenler şöyle demişlerdir: “Biz, “Allah'ın kelâmı”
deriz; “O, yaratılmıştır veya yaratılmamıştır” demeyiz.”642
Mu‘tezile, Hâricîler, Zeydiyye'nin çoğu, Mürcie ve Râfızîler'den birçoğu şöyle
demiştir: “Kur’ân, Allah'ın kelâmıdır. O'nun mahlûkudur. Yok iken sonradan var
olmuştur.”643
Sâbûnî, Allah'ın kelâmının hâdis mi, kadîm mi, mahlûk mu, gayr-ı mahlûk mu olduğu
hususunda hüküm veremeyip tevakkuf edenlerin görüşünün de isabetli olmadığını söyler. Ona
göre tevakkuf, ihtimallerin hiç birine ağırlık veremeyen bir tereddüdü [şekki] gerektirir. Oysa
itikadı farz olan hususlarda tereddüt göstermek inkârla eşittir. Böyle bir kimse, “Allah
Teâlâ'nın var olduğuna inanıyorum, fakat insanların ihtilâf etmesi sebebiyle, onun bir mi, iki
mi, yoksa üç mü olduğu hususunda hüküm veremiyorum” diyen bir kimseye benzer.644
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Hanbelîler ve aşırı zahirîler, –Mu‘tezile'nin yukarıdaki iddialarına karşı– Allah'ın
kelâmının –yani, Kur’ân'ın– harfler, kelimeler ve lafızlardan meydana geldiğini ve Allah'ın
zâtında bulunduğunu, dolayısıyla da ezelî [kadîm] olduğunu savunmaktadırlar. Bazı
Hanbelîler daha da aşırı gitmişler, Kur’ân'ın mushafının ve cildinin de ezelî olduğunu ileri
sürmüşlerdir.645
Ehl-i Sünnet, bu konuda Hanbelîler ile Mu‘tezile arasında orta bir yol
benimsemişlerdir. Onlar, Allah'ın kelâmı olan Kur’ân'ın mahlûk olup olmadığı tartışmasına
kelâmı iki kısma ayırmak sûretiyle çözüm getirmişlerdir. Genel olarak kelâm, nefsî ve lafzî
olmak üzere ikiye ayrılır. Çünkü kelâm, zât ile kâim olan ve harfler ile sesler tarafından ifade
edilen bir manâdan ibarettir.646 Meselâ biz çoğu kere suskun olduğumuz halde kalben kendi
kendimize bir şeyler söyleriz. Sonra kalbimizdeki bu sözleri harfler ve sesler vasıtasıyla
başkalarına anlatırız. İşte kalben olan bu sözlere “kelâm-ı nefsî”, harfler ve seslerden ibaret
olan laflara da “kelâm-ı lafzî” denilir. İşte kelâmullah hakkında kelâm-ı nefsî [zâtî] ve kelâm-ı
lafzî tabirleri kullanılır.647
Mu‘tezile, sadece kelâm-ı lafzî'yi kabul eder ve onun hâdis olduğunu, hâdisin de
Allah'ın zâtı ile kâim olmasının muhâl olduğunu söyler. Onlara göre Allah'ın mütekellim
olması, O'nun kelâmı levh-i mahfûzda, Cibrîl'de, peygamberlerin lisanlarında, şecere-i
Mûsâ'da ve benzerlerinde halk ve îcâd etmesinden ibarettir. Mu‘tezile'ye göre Allah'nın
kelâm-ı nefsîsi yoktur. Onlar, Kur’ân-ı Kerîm'in tertip, tanzim, Arapça inzâli ve işitilmek gibi
hudûs vasıflarıyla muttasıf olmasından dolayı kelâmın lafzî ve hâdis olduğunu söylediler.
Hâlbuki Kur’ân'ın, onların dedikleri bu vasıflar ile muttasıf olması, Zât-ı İlâhî ile kâim olan
manâsının kadîm olmasına aykırı olmaz. Çünkü bu vasıflar hâdis olan lafzın vasıflarıdır.
Yoksa kadîm olan manânın vasıfları değildir. Allah'ın zâtı ile kâim olan Kur’ân, kadîm
manâdır ve mahlûk değildir.648

h) Tekvîn
Tekvîn, sözlükte “var etmek, vücûda getirmek, oldurmak, yoktan var etmek, yaratmak,
bir şeyi maddeden icâd etmek olup, genellikle değişme ve derece olmaksızın yaratma”649
demektir. Tekvînin, yaratma ile ilgili diğer kavramların anlamlarını da içerdiği650
söylenmektedir.
Mâtürîdiyye âlimleri, Allah'ın bütün sıfatlarının –dolayısıyla tekvîn sıfatının da–
kadîm olup onun zâtı ile kâim olduğu görüşündedirler.651
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Abdulhayy, M. “Eş‘arîlik”, İslam Düşüncesi Tarihi, Ed. Mian M. Şerif, I/308-309.
Sâbûnî, Mâturîdiyye Akâidi, s. 32.
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Yüksel, Sistematik Kelâm, s. 53-54; krş. Taftazânî, Şerhu'l-Akâid, s. 75.
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Eş‘ariyye ile Mu‘tezile ise, ilim ve kudret gibi zâtî sıfatlardan olanların hepsinin
kadîm olup yüce Allah'ın zâtı ile kâim olduğunu; tekvîn [yaratmak], terzîk [rızık vermek],
ihyâ [yaşatmak], imâte [öldürmek] vb. fiilî sıfatların hâdis olduklarını ve Allah'ın zâtı ile kâim
olmadıklarını söylemişlerdir.652
Mâtürîdîlere göre tekvîn sıfatı, bütün fiilî sıfatların mebdei ve menşei olan ezelî bir
sıfat olup, mümkün olan şeyleri irâdeye uygun olarak varlığa meydana getirme hususunda
tesir eder.653
Eş‘arî'ye göre ise tekvîn, hariçte mevcut olan ezelî bir sıfat değildir. 654 Zira tekvîn
sıfatı, kudret sıfatının hâdis olan taallukundan ibarettir. İtibârî bir şeydir, hakikî sıfat değildir,
kudret sıfatına râci‘dir.655
Mâtürîdiyye'ye göre tekvîn sıfatı, kudret sıfatının var olan şeylere taalluk etmesinden
ibaret değildir ve Allah'ın zâtı ile kâim kadîm bir sıfattır. Halk, ibdâ, ihyâ, imâte, ten‘îm,
ta‘zîb ve terzîk gibi bütün fiilî sıfatlar tekvîn sıfatına râci‘dir. Eserlerin farklı ve çeşitli
oluşuna göre lafızlar ve tabirler değişirse de, bu sıfatta bir değişme olmaz. Meselâ Allah
Teâlâ'ya eşyâyı yaratması itibariyle Hâlik ve Mûcid denildiği gibi, bu suretle tecellî eden
sıfatına da “halk ve îcâd” denir. Aynı şekilde mahlûkâta hayât ve rızık vermesi cihetiyle
“Muhyî ve Rezzâk” ismi verildiği gibi, bu suretle tecellî eden sıfatına da “ihyâ ve terzîk”
denir.656
Kelâmcılar, ezelî ve kadîm olan tekvîn sıfatının varlığına aklî ve naklî deliller
getirmişlerdir:
Aklî delil: Mükevvenâtın bir mükevvine muhtaç olduğu aşikârdır. Mükevvin, tekvîn
sıfatıyla muttasıf olan zât demektir. Binaenaleyh Allah Teâlâ kâinâtın mükevvini olduğu için
ezelî olan tekvîn sıfatıyla muttasıftır.657
Naklî delîller: Allah Teâlâ'nın şu âyeti ve başka birçok âyet 658 bu husustaki naklî
delillerdendir:
ُش ْيئًا أَ ْن يَقُو َل لَه ُ ُك ْن فَيَ ُكون
َ َِإنَّ َما أ َ ْم ُرهُ ِإذَا أَ َراد
O'nun emri, bir şeyi murâd edince ona sadece “Ol!” demektir, o da oluverir. (Yâsîn,
36/82)
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Diğer bir naklî delil, Rasûlullâh'ın (s.a.v.) hadisinde geçen “ يا مكون كل شيءEy her şeyin
var edicisi!”659 sözüdür.

c. Fiilî Sıfatlar
Bazı kelâmcıların sıfatları “zatî sıfatlar” ve “fiilî sıfatlar” olmak üzere ikiye
ayırdıklarını daha önce ifade etmiştik. Fiilî sıfatlar, Allah'ın âlemle –bir başka ifadeyle zâtı
dışındaki dış dünya ile– münasebetini ve tasarruflarının tamamını ifade eden sıfatlardır.
“Allah'ın, zıtlarıyla da vasıflanabileceği sıfatlar” diye de tarif edilen bu sıfatları belli bir sayı
ile tahdîd etmek mümkün değildir.660
Fiilî sıfatlar; tahlîk [yaratma], terzîk [rızık verme], inşâ’ [yapma], ibdâ‘ [örneksiz
yaratma] ve sun‘ [san‘atla yaratma] ve benzeri diğer fiilî sıfatlardır.661
Basra ve Bağdat Mu‘tezilesi'nden bazı gruplar, Allah'ın ezelde Murîd, Mütekellim,
Râzî, Sâhıt, Muvâlî, Muâdî, Cevâd, Hakîm, Âdil, Muhsin, Sâdık, Hâlık ve Râzık olduğunu
kabul etmeyip, bunların hepsinin fiilî sıfatlar olduklarını ileri sürmüşlerdir. Onlar, sıfatları
çeşitli kısımlara ayrırlar: Allah'ın nefsini vasıflandırdığı kısım: Âlim, Kâdir, Hayy, Semî‘,
Basîr gibi. Fiilini vasıflandırdığı şey: Hâlık, Râzık, Muhsin, Mun’im, Mütefaddıl, Âdil,
Cevâd, Hakîm, Mütekellim, Sâdık, Âmir, Nâhi, Mâdih, Zâmm, Muhyi, Mumît, Mümerriz,
Musahh vb. gibi. Allah'ın zâtının vasıflandığı şey ile bazen fiili de vasıflanır: Hakîm sözünün,
Alîm manâsında nefsî sıfatlardan; “hikmet” fiilinden türemesi nedeniyle de fiilî sıfatlardan
olması gibi. Seyyid manâsında zâtının vasıflandığı Samed sözü gibi. O, “mûsîbetler ânında
kendisine yönelinen” anlamında Samed ile vasıflandığı gibi, fiilden türeme yoluyla da onunla
vasıflanır. Onlara göre “Allah âlimdir” ifadesi, “O, eşyâyı açıkça bilendir ve O'na hiçbir şey
gizli kalmaz” demektir. “O, kâdirdir” ifadesi, “fiil işlemesi mümkün ve câizdir”
anlamındadır.662
Fiilî sıfatlar, –ister Eş‘arîlerin dedikleri gibi, Kudret sıfatının eşyâya taalluku şeklinde
olsun, ister Mâtürîdîlerin dedikleri gibi, Tekvîn sıfatının bir eseri olarak kabul edilsin–
Allah'ın sıfatlarından bir sıfatın eseridirler ve dolayısıyla o sıfat içinde mütalaa
edilmelidirler.663
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UYGULAMALAR

278

Uygulama Soruları
1-Allah’ın zatının idrak edilmesi meselesini açıklayınız.
2-Hikem ve İnayet delillerini açıklayınız.
3-Zât-sıfât ilişkisi
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Bu bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kelâmcılar, Allah'ın varlığını ispat için âlemin hâdis (sonradan) oluşunu delil
getirmişlerdir. Zira âleme baktığımız zaman, onun madde, sûret (form) ve parçalarıyla
sonradan yaratılmış olduğunu görüyoruz. Kâinatta gördüğümüz her şey sonradan
yaratılmıştır. İnsan, yer, gök, hayvan, bitki gibi canlı veya cansız ne varsa hepsi yok iken
sonradan var olmuştur. Bu tecrübe ve akıl ile bilinen husustur. Kâinat ve kâinattaki bütün
varlıklar sonradan yaratılmışlardır. Sonradan yaratılmış olan her şey mümkün olup varlıkları
zorunlu değildir. Âlem, var olduğu gibi yok da olabilirdi. Şu ânda da varlığına yokluk ârız
olabilir ve var iken yok olabilir. Akıl, âlemin varlığına rağmen yokluğu konusunda çelişkiye
düşmez. İşte, var olması da yok olması da düşünebilen şeylere mümkün denir.
Sıfatların varlığını kabul eden kelâmcılar ise, ilk dönemlerden itibaren sıfatları taksime
tabi tutmuşlardır. Ebû Hanife (ö. 150/767) sıfatları ikiye ayırmıştır: 1) Allah'ın zatî sıfatları;
hayat, kudret, ilim, semi, basar ve irâde sıfatlarıdır. 2) Fiilî sıfatlar ise, tahlîk [yaratma], terzîk
[rızık verme], inşâ’ [yapma], ibdâ‘ [örneksiz yaratma] ve sun‘ [san‘atla yaratma] ve diğer fiilî
sıfatlardır. Kâdî Ebû Bekir el-Bâkıllânî (ö. 403/1013) ve el-Beyhâkî (ö. 458/1066), Ebû
Hanife'de olduğu gibi sıfatları ikili taksime tabi tutmuşlardır. Cüveynî (ö. 478/1085), sıfatları
nefsî ve manevî olmak üzere ikiye ayırmıştır. O, “nefsî sıfatlar” tabiriyle daha sonra selbî
sıfatlar olarak isimlendirilen “kıdem, kıyâm bi-nefsihî, muhâlfetün li'l-havâdis ve
vahdâniyyet” sıfatlarını kasteder. “Manevî sıfatlar” tabiriyle ise, Ebû Hanife'nin zâtî dediği,
daha sonra ma‘neviyye, ma‘ânî veya subûtî ve vucûdî diye isimlendirilecek olan sıfatları
kasteder. Fahreddîn er-Râzî (ö. 606/1209) ise, bir eserinde sıfatları selbî ve subûtî diye ikiye
ayırırken, başka bir eserinde şu üçlü taksimi yapmıştır:1) Zâtiyye: Mevcûd, Şey, Kadîm gibi
zâta delalet eden sıfatlar. 2) Ma‘neviyye: Allah'ın zâtıyla kâim bir takım mânalara delalet
eden Âlim, Kâdir, Hayy gibi sıfatlar. 3) Fi‘liyye: Allah'tan meydana gelen işlere delâlet eden
lafızlar.
Bu tasniflerin dışında Allah'ın sıfatları, kelâmcılar tarafından çeşitli açılardan taksime
tabi tutulmuşlardır. Kelâmcıların asıl gâyesi Allah'ın yaratıklara benzemekten nefyetmek
olduğu için onların birincil amaçları sıfatları ispat ve onları taksim etmek olmamıştır. Bu
yüzden kelâm kitaplarında yukarıda zikrettiğimiz tasniflerden çok, onların gâyesinin aşağıda
zikredeceğimiz çeşitli başlıklar altında Allah'ı tenzîhe yönelik olduğunu görürüz. Sonraki
kelâmcılar, Allah’ın sıfatlarını kategorik hale getirmek amacıyla tasnif etmişler ve bu sıfatları
aklî ve naklî delillerle isbât etmişlerdir.
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Bölüm Soruları
1) Allah’ın varlığının delillerinden ikisini sayınız?
2) Selbi sıfatlara bir örnek veriniz?
3) Subuti sıfatlara iki örnek veriniz?
4) Tekvin sıfatını ayrı bir kadim sıfat olarak ele alan hangi mezheptir?
5) Allah’ın sıfatlarının zatından ayrı bir gerçekliği yoktur diyen mezhep hangisidir?
6) Allah ilim ile bilicidir demeyi uygun görmeyip zatı ile bilicidir diyen mezhep
hangisidir?
7) Allah’ın göz ile görülmesi caiz değildir diyen mezhep hangisidir?
8) “Her var olan görülür.” diyerek görülmedeki illeti “var olmaya” bağlayanlar
kimlerdir?
9) Vacibu’l-Vücud ne demektir?
10) Halku’l-Kuran meselesi Allah’ın hangi sıfatıyla alakalıdır?

CEVAPLAR
1) İmkân delili ve hüdus delili
2) Muhalefetün li’l-havadis
3) İlim ve Kudret
4) Maturidiyye
5) Mutezile
6) Mutezile
7) Mutezile
8) Eşariler
9) Zorunlu varlık
10) Kelam
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Beşinci Ünite: OKUMA PARÇASI
5.hafta:
DİYANET İSLAM ANSİKLOPEDİSİ “SIFAT” MADDESİ
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ
Sözlükte “bir varlığın nitelik, hal ve özelliklerini belirtmek” anlamında masdar ve “bir
varlığın tanınmasını sağlayan hal ve nitelik” mânasında isim olan sıfat kelimesi (Kāmus
Tercümesi, III, 759-760), terim olarak “Allah’ın insanlarca bilinmesini sağlayan nitelik” veya
“Allah’ın zâtına nisbet edilen mâna ve mefhum” diye tanımlanır. Normal zihnî yetenekteki
insanlar, kendi fizyolojik ve psikolojik yapılarından başlamak üzere tabiatta müşahede
ettikleri fevkalâde kuruluş ve işleyişe bakarak bunların bir yaratıcı, düzenleyici ve yöneticinin
varlığına işaret ettiğini hisseder, duyu vasıtalarıyla algılanamayan bu yüce varlığı bazı
kavramlarla niteleyip ifadelendirirler. İslâm literatüründe Allah’a nisbet edilen bu mâna,
mefhum ve kavramlara isim veya sıfat denilir. Bazı düşünürler, isim kelimesinin açık bir
muhteva taşıdığından mahiyeti bilinemeyen Allah’a izâfe edilmeyeceğini söylerken
(Fahreddin er-Râzî, Levâmiʿu’l-beyyinât, s. 10-18) İbn Hazm gibi nasçı-muhafazakâr âlimler
Kur’an’da yer almadığı için sıfat kelimesinin kullanılamayacağını söylemiştir (el-Faṣl, II,
283). İsim ve sıfat terimlerinin kullanımı ilk defa Ebû Hanîfe’de görülmüşse de bu iki terim
arasındaki ince fark Mâtürîdî tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. V. (XI.) yüzyıldan
itibaren yazılmaya başlanan “el-esmâ’ ve’s-sıfât” adlı eserlerde isimle sıfat arasında şöyle bir
ayırım yapılmıştır: Hay, alîm, hâlik gibi kuruluşu açısından sıfat olan kelimeler isim, diğerleri
sıfattır (DİA, II, 482). Aslında sıfat için yapılabilecek en özlü tarif “Allah’ın zâtına nisbet
edilen mâna” şeklindedir. Bu mâna ve muhtevanın kelime çeşidi bakımından isim, fiil, sıfat
veya
zarf
olması
konunun
özünüetkilemez.
Semavî Dinlerde Tanrı’nın Sıfatları. Semavî dinlerde Allah’ın isimlerini ve sıfatlarını
belirlerken vahye dayanmak gerektiği vurgulanmakla birlikte kutsal metinlerde yer almayan
isim ve sıfatların da O’na nisbet edilebileceğini benimseyenler vardır. Yahudi kutsal metni
Tanah’ta Tanrı, Yahova (sonsuza kadar var olan, ebedî; Çıkış, 3/14; 6/2-3), Elohim (en güçlü;
Çıkış, 20/3), El Elyon (en yüce; Tesniye, 32/8), El Olam (sonsuz olan; Tekvîn, 21/33), El Roi
(gören, işiten; Tekvîn, 16/13-14), El Şadday (güçlü olan; Çıkış, 3; Hezekiel, 1/23) isimleriyle
nitelendirilmektedir (EJd., VII, 674-682). Yahudi filozofları, Tanrı’nın zâtına vâkıf
olunamayacağı halde O’nun sıfatlarından epistemolojik olarak anlamlı bir şekilde nasıl
bahsedilebileceği konusunu tartışmışlardır. Erken dönem filozofu Philo (ö. 40) Tanrı’nın
zâtının değil varlığının bilinebileceğini ifade etmiş, O’nun bir ve basit olduğunu, araz, madde
ve sûret gibi yaratılmışlara ait sıfatlardan münezzeh bulunduğunu söylemiştir. Aynı filozof
kutsal metinde Rab Yahova’ya nisbet edilen el, yüz, göz gibi organlarla gezmek, inmek,
koklamak, kıskanmak ve insan şekline bürünmek gibi beşerî özelliklerin (Tekvîn, 3/8, 8/1, 21,
9/6, 11/5, 18/1-3, 22; Çıkış, 20/6, 32/12; İşaya, 59/17) O’nun yaratılmışlık belirtilerinden
tenzihine uygun biçimde yorumlanması gerektiğine işaret etmiştir. İslâm teolojisinden ileri
derecede etkilenen Endülüslü yahudi filozofu Saadiya Gaon (Saîd b. Yûsuf el-Feyyûmî)
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kutsal metinden hareketle Rab Yahova’nın tek, hayat sahibi, kādir-i mutlak, her şeyi bilen ve
yaratılmışlara benzemeyen yüce varlık niteliklerini taşıdığını, O’nun eşsizliğinin yegâne
yaratıcılığının mantıkî bir neticesi olduğunu belirtmektedir. Saadiya Gaon’un ilâhî sıfatlara
zâtın dışında varlık nisbet etmeyen görüşünde Mu‘tezile’nin sıfat anlayışının etkisi açıkça
görülmektedir. Yahudi filozofu İbn Meymûn, zâtını kavramanın imkânsızlığı sebebiyle Tanrı
hakkında selbî sıfatlarla konuşulabileceğini belirtmiş olup bunda da Fârâbî tesiri vardır. İbn
Meymûn kutsal metinlerde geçenlerle sınırlı kalmayıp kudret, ilim ve irade gibi aklen gerekli
olan sıfatların Tanrı’ya nisbet edilebileceğini, ancak bunları tenzih çerçevesinde selbî
yorumlarla açıklamanın gerektiğini ifade etmiştir (a.g.e., VII, 664-669). Feyyûmî, Judah
Halevi, Abraham b. Dâvûd ve İbn Meymûn gibi yahudi filozofları tevhid anlayışına aykırı
düşeceği, ayrıca beşerî dilin niteliği ve çağrıştıracağı yaratılmışlık özellikleri sebebiyle teşbih
ve tecsîme götüreceği endişesiyle Tanrı’ya sübûtî (olumlu) sıfatlar nisbet etmeyi uygun
bulmamışlardır. Buna karşılık Levi b. Gershom ve Hasdai Crescas gibi bazı filozoflar
Tanrı’ya olumlu sıfatlar nisbet edilmesi gerektiğini, bu tür sıfatların tevhid anlayışını ve
O’nun kemalini ihlâl etmeyeceğini belirtmişlerdir (a.g.e., VII, 659-660; Jacobs, s. 38-71).
Hıristiyan kutsal metinlerindeki Tanrı tasavvuru genel yahudi anlayışından farklı
olmamakla beraber Hıristiyanlık’ta Tanrı’nın sıfatları konusu teslîs anlayışıyla bağlantılı
biçimde değerlendirilmelidir. Yeni Ahid’e göre Tanrı iyilik, hakikat ve hikmetin kendisidir
(Markos, 10/18; Romalılar’a Mektup, 3/5; 16/27). Gökler âlemi O’nun tahtıdır; O ebedî
olarak kutsaldır; yeryüzündeki her şeyi O kontrol eder (Matta, 5/34; 23/22; Romalılar’a
Mektup, 9/5, 14). O yaratıcıdır ve hiçbir şey bilgisinin dışında değildir (meselâ bk. Matta,
6/30; 10/29; 19/4; Markos, 13/19; Luka, 12/24; Resullerin İşleri, 4/24). Tanrı yaratıcı olarak
yaratılmışlardan ayrı olsa bile (Romalılar’a Mektup, 1/25) onlarda mündemiçtir (Efesliler’e
Mektup, 4/6). Yeni Ahid’de Îsâ, Tanrı’nın kelâmı olarak ilâhî bir konuma sahip gösterilmekle
birlikte (Yuhanna, 1/1-18) teslîs anlayışı formülasyonuna rastlanmamaktadır. Pavlus’un
Korintoslular’a Birinci Mektubu’nda (12/4-6) ruh, rab ve Tanrı arasında kurduğu ilişki ve
Matta’da (28/19) ortaya çıkan baba, oğul, ruh üçlüsü teslîs düşüncesi yönünden yorumlanmaz.
Hıristiyan teologları Hıristiyanlığı monoteist bir din şeklinde görmektedir. Nitekim erken
dönemlerde Hıristiyanlığın Tanrı inancı yahudi inançlarını yansıtmaktaydı. Baba, oğul,
Rûhulkudüs’ten oluşan klasik teslîs doktrini de monoteist bakış açısından yorumlanmaktadır.
Bununla birlikte bu üç kavrama başvurmadan Hıristiyanlık’taki Tanrı inancını açıklamak
imkânsızdır. İlk dönemde kilisedeki yahudi kökenli Tanrı inancı, yaklaşık I. yüzyılın sonuna
doğru Yeni Eflâtuncu felsefenin etkisi ve Yunan-Roma kökenli insanları hıristiyanlaştırma
amacının sonucunda şekil değiştirmeye başlamış, böylece Tanrı kavramı biri teslîs, diğeri
Tanrı’nın enkarnasyonu olarak Îsâ figürü ile ilişkilendirilmiştir. Hıristiyan teologları Tanrı’nın
bir, ezelî, ebedî, yaratıcı, kādir-i mutlak, değişmez, kavranamaz, yegâne ilim ve kudret sahibi
olduğunu, yaratıklara benzemediğini kutsal metinlerden hareketle açıklamış (Quick, s. 44-76;
New Catholic Encyclopedia, VI, 540-543), kutsal metinlerde yer alan ve Hz. Îsâ’ya tanrı
nitelikleri atfeden inançları da savunmuştur (Matta, 28/19; Korintoslular’a Birinci Mektup,
12/4-6;
Efesoslular’a
Mektup,1/3-14).
Kur’an ve Hadiste Sıfatlar. Kur’ân-ı Kerîm’de sıfat kelimesi Allah’a nisbet edilmemiş,
ancak müşriklerin politeist tanrı anlayışından söz edilirken Cenâb-ı Hakk’ın bu tür
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telakkilerden münezzeh olduğunun beyanı sırasında “vasf” kavramı kullanılmıştır (M. F.
Abdülbâkī, el-Muʿcem, “vṣf” md.). Bunun yanında Allah’ın güzel isimlerinin (el-esmâü’lhüsnâ) olduğu belirtilmiştir (el-A‘râf 7/180; el-İsrâ 17/110; el-Haşr 59/24). Kur’an’da acz,
eksiklik ve yaratılmışlık özelliği taşıyan birçok kavram ilâhî zâttan nefyedildiği gibi (selbîtenzîhî sıfatlar) hay, âlim, kadîr, hâlik, rezzâk gibi birçok sübûtî ve fiilî sıfat O’na izâfe
edilmiştir. Yaratılmışlık özelliği taşıdıkları için Allah’tan nefyedilmesi gerektiği halde
naslarda yer alan nefs, vech, ayn, yed, istivâ vb. kavramlar da (haberî sıfatlar) Kur’an’da yer
almıştır (el-Kasas 28/88; Tâhâ 20/39, 41; Sâd 38/75; Yûnus 10/3). Kur’an’da kelime çeşidi
bakımından isim, sıfat, fiil ve zarf konumunda bulunan sıfatlar çoktur. Sadece sıfat biçiminde
olanlar üzerinde yapılan bir çalışmada bunların tür sayısı 109 olarak belirlenmiş, farklı
sîgalarının eklenmesiyle sıfat türünün 161’e ulaştığı görülmüştür (Yarımbaş, s. 141-150). Ebû
Abdullah ez-Zübeyrî ve Hattâbî’den itibaren bütün kelime çeşitlerinden hareketle yapılan
tesbitlerde sayı 313’ten 552’ye kadar yükselmektedir (DİA, XI, 409). Hadislerde ise açıkça
sıfat kavramı geçer ve zât-sıfat ayırımı yapılır. İlgili hadislerde belirtildiğine göre Hz.
Peygamber dualarında Allah’ın izzetine sığınmış, O’nun yarattıklarına seslendiğini ve
insanları görüp dualarını işittiğini haber vermiş, rahmânın sıfatlarını içerdiği için İhlâs
sûresini namazda okuyan sahâbîyi Allah’ın sevdiğini söylemiştir (Buhârî, “Tevḥîd”, 1, 7, 9,
14; Ḫalḳu efʿâli’l-ʿibâd, s. 192). Yine hadislerde “zâtullah” terkibi kullanılmış; Allah’a ilim,
kudret, kelâm, yed, kadem, ısba‘, hicâb, yakınlık, nüzûl, istivâ gibi sıfat ve fiiller nisbet
edilmiştir (Buhârî, “Enbiyâʾ”, 8; “Tevḥîd”, 10, 15, 24; Müslim, “Îmân”, 293, “Ṣalâtü’lmüsâfirîn”,168;Fahreddiner-Râzî,Esâsü’t-taḳdîs,s.114-119).
Problemin Ortaya Çıkışı. Kur’ân-ı Kerîm’de İslâmiyet’teki Allah anlayışı açıklanırken
tevhid ilkesine dayanan tenzihî sıfatlar ısrarla vurgulanmış, bunun yanında kâinata ve
özellikle insana yansıyan birçok kemal sıfatı zât-ı ilâhiyyeye nisbet edilmiştir. Kur’an’ın ilk
muhatapları olan ashap bu ilâhî beyanları sözlük muhtevaları çerçevesinde anlamış, Kur’an’ın
müteşâbih âyetlerde dile getirilen ve sözlük anlamı itibariyle Allah’ın insana benzediği
izlenimini veren beyanları te’vile başvurmadan benimsemiştir. Ashabın bu tavrı tâbiîn
döneminin ortalarına kadar devam etmiştir. Ahmed b. Hanbel, müteşâbih âyetleri yanlış
te’villere tâbi tutan ve ilâhî sıfatlar hakkında yeni görüşler ileri süren ilk kişinin Cehm b.
Safvân (ö. 128/745) olduğunu belirtmiştir (er-Red, s. 64-68). İbn Haldûn’a göre II. (VIII.)
yüzyılın başlarında müslümanlar arasında ilâhî sıfatlar konusunda ihtilâflar çıkmaya
başlayınca Allah’ın sıfatlarına ve fiillerine ilişkin müteşâbih âyetleri sözlük anlamından
hareketle teşbih yönünde tefsir edip açıklayan ve Selef’e uyduklarını savunan bir grup hadisçi
ortaya çıkmış, “Allah görülen cisimler gibi olmayan bir cisimdir” diyerek O’nun zâtını insana
benzetmiştir. Bunların ardından, ilâhî sıfatlar hakkında “bilâkeyf” (mahiyeti bilinmeksizin)
ifadesini kullanmasına rağmen insanın sesine benzemeyen bir sesle konuşma ve arşa
yükselme (tahta oturma) örneklerinde görüldüğü gibi bu sıfatları insanın sıfat ve fiillerine
benzetmekten kurtulamayıp sonuçta teşbihe düşen Selefiyye zuhur etmiştir. Selefiyye’nin bu
tutumuna karşı çıkan Mu‘tezile, tenzihte aşırılığa saparak ilâhî sıfatları O’nun zâtına ait
gerçek nitelikler saymak yerine zihnî kavramlar ve hükümler düzeyine indirgemiştir.
Ardından bu iki farklı sıfat telakkisini isabetli görmeyen İbn Küllâb el-Basrî, Ebü’l-Abbas elKalânisî, Hâris b. Esed el-Muhâsibî gibi ilk Ehl-i sünnet kelâmcıları, daha sonra da Sünnî
kelâm okullarına öncülük eden Eş‘arî naslara bağlı kalarak Allah’ın ilim, kudret, irade, sem‘,
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basar, kelâm adı verilen ve zâtını niteleyen gerçek anlamda sıfatlarının bulunduğunu kabul
ederken bu konuda teşbihe yönelen görüşleri reddetmiştir (Muḳaddime, III, 1042-1058). İbn
Haldûn tarafından zikredilmemekle birlikte Ebû Mansûr el-Mâtürîdî ilâhî sıfatlar problemine
geniş yer vermiş ve sonraki dönemlerde Sünnî kelâm eserlerinde göze çarpan kelâmî bakış
açısını Eş‘arî’den belki de daha önce ve daha zengin bir şekilde temellendirmiştir. İbn
Teymiyye ise sıfatlar konusundaki tartışmaların ilk defa Ca‘d b. Dirhem tarafından
başlatıldığını, bu zâtın bazı aklî istidlâllere dayanarak gerçek anlamıyla Allah’ın sıfatlarını
inkâr ettiğini, Cehm b. Safvân’ın da ona tâbi olduğunu söylemiştir (Minhâcü’s-sünne, V,
392).
D. B. MacDonald gibi bazı şarkiyatçılar, ilâhî sıfatlar meselesinin yahudi ve hıristiyan
teolojilerinin yanı sıra eski Yunan felsefesinin etkisiyle ortaya çıktığını, daha sonra
müslümanlar arasındaki iç ihtilâfların bu süreci geliştirdiğini iddia etmiştir (İA, I, 368). Ancak
sıfatlarla ilgili tartışmayı İslâm ilâhiyatının kendi iç dinamiğinin bir sonucu saymak gerekir.
Çünkü ilâhî sıfatlar, âyet ve hadislerde üzerinde durulan itikadî bir konu olup müslümanların
bunları anlayıp açıklamaya çalışması tabii bir gelişmedir. Allah’a iman eden bir müslümanın,
O’na yönelip gönülden bağlanması ve O’nunla mânevî bir iletişim kurabilmesi için O’nun
hakkında zihin ve gönül dünyasında olabildiğince aydınlığa kavuşması gerekir. Bu da ancak
Cenâb-ı Hakk’ın güzel isimleriyle yüce sıfatları hakkında bilgi edinmekle gerçekleşir. Bu
sebeple İslâm âlimleri Allah’ın insan idrakini aşan zâtı etrafında konuşmak yerine sıfatlarını
konu edinmiş ve bu yolla kâinatın yaratıcısını tanıyıp tanıtmayı amaç edinmiştir.
Sıfatları Anlama Yöntemleri. 1. Teşbih. “Allah’ı yaratılmışlara veya yaratılmışları Allah’a
benzetmek” anlamına gelen teşbih anlayışının İslâm dünyasında belirmesinde Yahudilik,
Hıristiyanlık ve Mecûsîlik’ten intikal eden gerçek dışı telakkilerin bazı hadisçilerce
nakledilmesinin etkili olduğu kabul edilir. Bunun yanında aşırı Şiî ve sûfî gruplarının
anlayışları ve tevhid ilkesinde titizlik göstererek ilâhî zâtı tenzihte ileri giden Mu‘tezile’ye
karşı tepkiler de teşbih anlayışının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Dâvûd el-Hârizmî gibi
teşbihte aşırılığa düşenlere göre cinsel organ ve ağız dışında insanlarda bulunan organlar
Allah’ta da mevcuttur. O cisimden oluşmuştur, bir mekânda ve bir yönde bulunur, mekânı
göklerin üstünde olan arştır. Allah’ın bilmek, güç yetirmek, görmek, işitmek, konuşmak,
gelmek, gitmek, oturmak, inmek, çıkmak gibi sıfatları ve fiilleri de insanlarınkine benzer
(Şehristânî, I, 103-113; Miklâtî, s. 174; Takıyyüddin İbn Teymiyye, el-Esmâʾ ve’ṣ-ṣıfât, II,
165). İslâm tarihinde gerek sayıları gerekse ilmî-fikrî durumları itibariyle önemli olmayan bu
kişilerin anlayışları âlimlerin büyük çoğunluğu tarafından naslara ve akla aykırı bulunmuştur
(bk.
MÜCESSİME;MÜŞEBBİHE;TEŞBİH).
2. Tefvîz. “Allah’ın zâtı ve sıfatlarının mahiyetine ilişkin bilgiyi ilâhî ilme havale etmek”
anlamındaki tefvîz Selef ulemâsınca benimsenmiştir. Bu âlimlere göre Allah’ın naslarda
belirtilen sıfatları vardır, ancak bunlar yaratıkların sıfat ve fiillerine benzemez; gerçek
mânalarını ve mahiyetlerini bilmek mümkün değildir. Bundan dolayı te’vile başvurmadan ve
aralarında bir ayırım yapmadan naslarda zikredilen sıfatların hepsine iman etmek gerekir (İbn
Teymiyye, er-Risâletü’t-Tedmüriyye, s. 7). Çünkü insan Allah’ın zâtının keyfiyet ve mahiyeti
gibi, sıfatlarının mahiyetini de bilemez. İlâhî sıfatlar beşerî sıfatlar gibi görülmeyip
285

mahiyetleri bilinemeyen ulûhiyyete özgü kavramlar olarak düşünüldüğü takdirde problem
çözülmüş olur (Muhammed b. Emân el-Câmi‘, s. 214-218). Sıfat konusuna aklî istidlâl
açısından yaklaşıldığı takdirde Allah’ın üstün sıfatlara sahip olması gerekli görülür, ancak
vahiy olmadan akıl tek başına ilâhî sıfat ve fiilleri belirleyemez. Yaratılmışlara ait sıfatların
aksine Allah’ın sıfatları ulûhiyyet makamına lâyık bir yetkinlik taşıyıp her türlü eksiklikten
münezzehtir. Meselâ arşa istivâ etmesi O’nun “yüce zâtının yaratıkları arasında yani madde
âleminde bulunmaması” anlamında olup bir insanın tahta oturmasına benzemez (Takıyyüddin
İbn Teymiyye, er-Risâletü’t-Tedmüriyye, s. 29; İbn Kayyim el-Cevziyye, el-Ḳavâʿid, s. 2223, 75-76; Sâbir Abdurrahman Tuayme, s. 292-299). Kelâmcıların, genellikle Selefiyye’yi
ilâhî sıfatlar konusunda teşbih ve tecsîm inancını benimsemekle itham etmesine karşılık
Selefiyye, onları özellikle haberî sıfatları ve ilâhî fiilleri yorumlamak suretiyle geçersiz
kılmak,
hatta
bunları
inkâr
etmekle
suçlamıştır.
3. Te’vil. “İlk bakışta Allah’ın yaratılmışlara benzediği izlenimini veren nasları dil bilimi
kuralları ve aklî bilgiler ışığında yorumlama” diye tanımlanabilir. Cehmiyye, Mu‘tezile, Şîa,
Eş‘ariyye, Mâtürîdiyye ve felâsife te’vili benimsemekte ittifak etmekle birlikte bunlar ilâhî
sıfatlara yaklaşımda farklı tutum izlemişlerdir. Tenzihte aşırı gidip bazı sıfatları nefyeden
Cehmiyye, Mu‘tezile ve felâsife Muattıla ve Nüfât diye isimlendirilmiş, sıfatları ispat eden
Müşebbihe, Mücessime, Selefiyye, Eş‘ariyye ve Mâtürîdiyye, Sıfâtiyye, Ashâbü’s-sıfât ve
Müsbite diye anılmıştır (Hayyât, s. 50; Şehristânî, I, 32, 92-113; Sâbir Abdurrahman Tuayme,
s.
50).
Mu‘tezile, Usûliyye Şîası, felâsife, Eş‘ariyye ve Mâtürîdiyye, naslarda Allah’a atfedilen ve
sözlük anlamı bakımından O’nun yaratıklara benzediği izlenimi veren sıfat ve fiillerin tenzihe
uygun bir tarzda te’vil edilmesi gerektiğinde ittifak halindedir. Mu‘tezile’ye göre ilâhî
sıfatlarda öne çıkan unsur tenzihtir. Allah duyularla algılanamayan kadîm, hay, alîm, adl,
hakîm, vâhid, ganî bir varlıktır; fakat böyle oluşu zâtında müstakil mânalar halinde sıfatlarının
olduğu anlamına gelmez (İbnü’l-Murtazâ, el-Ḳalâʾid, s. 7-8). Mu‘tezile kelâmcılarının ileri
gelenlerinden Kâ‘bî’ye göre sıfatlar, Allah’ın zâtında gerçek mânada bulunmayıp sadece
insan zihni tarafından O’na yöneltilen nitelemelerden ibarettir (Mâtürîdî, s. 79, 87). Bu
sebeple Mu‘tezile’nin çoğunluğu, Allah’ın yanında başka kadîm varlıkların mevcudiyeti
(taaddüd-i kudemâ) sonucuna götüreceğini düşünerek Allah’ın zâtından başka, varlıkla
nitelenebilecek (sübûtî) kadîm sıfatlara sahip olmasını tevhid ilkesine aykırı görmüştür.
Esasen sıfat bir araz olduğundan O’nun zâtına nisbet edilemez. Sıfatlar açısından Allah
hakkında ancak şu tabirler kullanılabilir: Allah zâtıyla veya zâtından dolayı yahut zâtındaki
halden dolayı hay, alîm kadîr, mevcûd, mürîd, semî‘, basîrdir; bunların zıtları ise Allah
hakkında muhaldir (Hayyât, s. 50; Kādî Abdülcebbâr, s. 128-129; Şehristânî, I, 44). Şîa’nın
önde gelen kolları olan Zeydiyye ve İsnâaşeriyye ilâhî sıfatlar konusunda büyük ölçüde
Mu‘tezile’ye yakın görüşler benimsemiştir. Şîa’ya göre Allah’a sıfat nisbet edilebilir, ancak
bu O’nun zât ve sıfatlardan oluşmuş bir varlık olduğu anlamına gelmez (İbnü’l-Mutahhar elHillî, s. 9-25; Ali b. Abdülkerîm b. Fudayl Şerefeddin, s. 49-50; Sâmî el-Gureyrî el-Garrâvî, s.
317-321, 588). Yeni dönemde bazı İsnâaşeriyye mensupları ilâhî sıfatlar meselesinde naslara
daha uygun bir tutum ortaya koymuştur (Ca‘fer es-Sübhânî, I, 82-85).
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İlâhî sıfatlar konusunda tenzihçi bir tutum benimseyen İslâm filozofları Allah’ın varlığı ile
mahiyetinin bir olduğu düşüncesinden hareketle O’nun sıfatlarını zâtının aynı kabul etmiş ve
sıfatların zihnen de olsa zâtından ayrılmasını imkânsız görmüştür. Kelâmdan felsefeye geçiş
döneminin temsilcisi sayılan Ya‘kūb b. İshak el-Kindî ilâhî sıfatları zâta indirgemeden Allah’ı
alîm, kadîr, hay, hâlik, ilk sebep, son sebep, ilk yönetici gibi sıfatlarla niteleyip birlik ve
ezelîliğini öne çıkarmıştır (bk. KİNDÎ, Ya‘kūb b. İshak). Fârâbî ise tevhid ilkesini korumak
için zât-sıfat ayırımı yapmamış; Allah’ın sadece selbî sıfatlarını öne çıkarmakla birlikte
O’nun mutlak hakikat ve kâmil varlık olduğunu açıklamak amacıyla ilâhî zâtı ilk varlık,
zorunlu varlık, ilk prensip, ilk sebep, hak, hakîm, akıl, âkıl, ma‘kūl, hay, mürîd gibi sıfatlarla
nitelendirmiştir (meselâ bk. el-Medînetü’l-fâzıla, s. 3-17). İbn Sînâ âlemin mevcudiyetini
(sudûr) Allah’ın ilmine dayandırır. Ona göre var oluş Allah’ın kendisini bilmesi sayesinde
gerçekleşmiştir. Allah’ın mahiyeti varlığı demek olduğundan vücut onun asıl sıfatıdır ve
O’nda “akıl” anlamına gelir, akıl akledince kendini bilir. Varlığı ve mahiyeti aynı olduğundan
Allah’ın cinsi, faslı, türü, eşi, benzeri ve ortağı yoktur. Bu sebeple Allah hakkında
yapılabilecek nitelemeler şöyle olmalıdır: O biricik, en yetkin, en güzel varlık ve tek
gerçektir; kendini sevdiği için aşk, âşık ve mâşuktur. Hayat, ilim, irade, kelâm, tekvin gibi
sıfatları Allah’ın varlığında çokluk oluşturmazsa da varlığını tam olarak tanıtmaz, O meliktir
ve
ganîdir
(er-Risâletü’l-ʿarşiyye,
s.
23-34).
Erken dönem Ehl-i sünnet kelâmcılarından İbn Küllâb el-Basrî’nin Allah’ın kadîm olan isim
ve sıfatları bulunduğunu kabul edip (Eş‘arî, Maḳālât, s. 169) bunları temellendirmeye
çalışmasından sonra Mâtürîdiyye ve Eş‘ariyye’ye mensup kelâmcılar Allah’ın yaratılmışlara
benzemekten münezzeh olduğunu söylemekle birlikte üstünlük ve kemal niteliği taşıyan
bütün sıfatları O’nun zâtına nisbet etmeyi hem aklen hem naklen zaruri görmüştür. Zira
naslarda Allah’a ilim ve kuvvet gibi (sübûtî) sıfatlar atfedilmiştir. Ekmel varlık olan Allah’ta
kemal sıfatlarının bulunmadığını iddia etmek O’nu yaratılmışlara nisbetle eksik varlık
olduğunu ileri sürmek anlamına gelir (Seyfeddin el-Âmidî, s. 53; Ubeydullah b. Muhammed
es-Semerkandî, s. 60). Sünnî kelâmcıları ayrıca ilâhî sıfatları duyu ötesini duyular âlemine
kıyas ederek kanıtlamaya çalışmıştır. Duyular âleminde ilmi olana âlim denildiğine göre duyu
ötesinde de âlim olanın ilme sahip olması gerekir (Mâtürîdî, s. 47-48). Ancak bu istidlâl tarzı
müteahhir dönem âlimlerince zayıf bulunmuştur (Seyfeddin el-Âmidî, s. 44-45).
Ehl-i sünnet içinde yer alan erken devir sûfîlerinin sıfatlara ilişkin görüşleri genel Sünnî
kelâm telakkisiyle aynıdır. Buna göre Allah’ın zâtı ve sıfatları vardır, zâtına ait sıfatların
bulunması Allah’ın birliği ilkesiyle çelişmez (Kelâbâzî, s. 14-17). İlâhî sıfatları açıklamak için
farklı terimler kullanan Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye göre Allah zâtı yönünden değil ulûhiyyeti
(ulûhet) bakımından bilinebilir. Mutlak varlık ve vâcibü’l-vücûd olan Allah’ın aklen
bilinebilen ve sınırları din tarafından belirlenen selbî sıfatları vardır. O’nun âlemi yaratması
gerçeğine sistem içinde yer verirken hayat, ilim, irade, kudret, yaratma, işitme ve görme
sıfatlarının bulunduğunu söylemek gerekir. Ancak bu sıfatlar zâtından ayrı değil zâtının
aynıdır, haberî sıfatlar da sübûtî sıfatlar içinde mütalaa edilmelidir (Karadaş, s. 108-124).
Abdülkerîm el-Cîlî ise selbî sıfatların hepsini zâtî sıfat sayar; “îcâbî” adını verdiği sübûtî
sıfatları da zâtî, nefsî, sıfatî ve fiilî gruplarına ayırır (el-Kemâlâtü’l-ilâhiyye, s. 21-25).
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Semavî dinlerde, hatta tabiat üstü bir varlığın mevcudiyetini benimseyen bütün dinlerde
Allah inancı dinin temel ilkesini oluşturur. Madde ötesi ve tabiat üstü olduğundan bu varlığın
duyularla idrak edilmesine imkân yoktur. Bu durumda Allah ya sadece zihnî bir varlık olarak
düşünülecek veya zihnin dışında, gerçek âlemde de bulunduğu kabul edilecektir. Fiilen
mevcut olmayan, tasavvur halindeki tanrı ne kâinatın yaratıcısı ve idare edicisi olabilir, ne de
ona inanacak insanların zihninde ve gönlünde yer bulabilir. Şu halde Allah fiilen vardır, fakat
duyular yoluyla idrak edilememektedir. İşte bu noktada O’nun tanınması ve kendisiyle fikrî
ve kalbî ilişki kurulabilmesi için kendisini bize tanıtması gerekir. Bu da -felsefî teolojiler bir
yana- gönderdiği peygamberler vasıtasıyla olmaktadır. Sonuç olarak sıfatlar, Allah’ı kullarına
tanıtan ve ikisi arasında ilişki kuran kılavuz kavramlar ve rehber kelimelerdir.
İslâm düşünce tarihinde naslarda ve özellikle Kur’an’da yer alan ilâhî sıfatları inkâr eden bir
grup olmadığı gibi yaratıcıyı zâtı ve sıfatları bakımından yaratılmışa benzeten kimseler de
yoktur. Teşbih ve tecsîm diye adlandırılan akımlara da -çok az sayıdaki kötü niyetliler ve
cahiller dışında- itibar eden olmamıştır. İnsan zihni nisbî değerlerden ibaret olan zaman ve
mekân kayıtları, yaşadığı güneş sistemi ve madde âleminin şartlarıyla sınırlı olduğundan
bütün bu kayıtlardan münezzeh olan yüce varlığı mahiyet ve hakikatiyle idrak etmekten
âcizdir. Bu sebeple naslarda yer alan sıfatların anlaşılması ve maddî olmayan varlığın madde
kayıtlarıyla sınırlı insan zihni tarafından kavranması konusunda tefvîz ve te’vil birer açıklama
yöntemi olarak ortaya çıkmıştır. Konu geleneksel mezhep taassubundan arındırılmak ve
yenişme atmosferinden çıkarılmak suretiyle ele alındığı takdirde her iki yöntemin tarihte
uygulandığı, günümüzde de uygulanma alanlarının bulunduğu görülür. İslâm akaidi veya
kelâmının önemli bir meselesini teşkil eden sıfat konusunu Selef ulemâsı, kelâmcılar ve
filozofların bakış açısından ele alıp inceleyen Gazzâlî’nin eserlerinden çıkan sonuç şudur:
Selef yöntemi yabancı tesirlere mâruz kalmayan halk kitlelerine, kelâm-te’vil yöntemi de bu
etkiler altında kalan veya kalabilecek olanlara uygulanmalıdır. Gazzâlî’nin ilâhî sıfatlarla ilgili
olarak İslâm filozofları hakkında verdiği hüküm (Allah’ın ilim sıfatının cüz’iyyâta taalluk
etmediği iddiasının küfrü gerektirdiği hükmü) sonraki âlimler tarafından uygun görülmemiştir
(İlcâmü’l-ʿavâm, Kavâʿidü’l-ʿaḳāʾid, Tehâfütü’l-felâsife, ilgili bölümler; DİA, XIII, 498-500,
505-511). Mu‘tezile ve Şîa ulemâsı arasındaki yöntem farkı veya anlaşmazlığının -karşılıklı
ithamların bir yana bırakılması halinde- daha çok ifade değişikliğinden ibaret olduğu
söylenebilir.
Sıfatların Tasnifi. Değişik ekollerce farklı sayılar verilmekle birlikte ilâhî sıfatlar mânaları
dikkate alınmak, eğitim ve öğretimde kolaylık sağlamak amacıyla sistemleştirilerek çeşitli
gruplara ayrılmıştır. Bunu yapanların başında Ebû Hanîfe gelir. Ebû Hanîfe sıfatları zâtî ve
fiilî olmak üzere ikiye ayırmış; birinci gruba hayat, ilim, irade, kudret, kelâm, sem‘ ve basarı;
ikinci gruba yaratma, yapma, rızıklandırma, hayat verme, hayatı sona erdirme gibi sıfatları
dahil etmiştir (Beyâzîzâde Ahmed Efendi, s. 44-56). Ahmed b. Hanbel de zât ve sıfat ayırımı
yaptıktan sonra sıfatları sadece peygamberin getirdiği vahiylerle (sem‘) bilinenler ve hem
sem‘ hem de akıl yürüterek bilinenler diye ikiye ayırmış; birinci gruba sem‘, basar, vech, yed,
yemîn, istivâ, gazap, rızâ, nefs gibi sıfatların; ikinci gruba da hayat, ilim, kudret, irade ve
kelâm sıfatlarının girdiğini söylemiş; ayrıca sıfatları zâtî ve fiilî diye iki grup halinde mütalaa
etmiştir (Ebû Bekir el-Hallâl, s. 101-112). Ebû Hanîfe geleneği içinde yetişen Mâtürîdî de
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sıfatları zâtî ve fiilî kısımlarına ayırmış, fiilî sıfatları ezelî olan tekvin sıfatı içinde
değerlendirmiş, fakat eserinde açıklamalarına yer vermesine rağmen selbî, sübûtî ve haberî
sıfat ayırımında bulunmamış, ayrıca haberî sıfatları aklî bilgilerin ışığında te’vil etmiştir
(Kitâbü’t-Tevḥîd, s. 51-151). Eş‘arî ise sıfatları itikadî görüşlerini benimsediğini açıkça
belirttiği Ahmed b. Hanbel gibi taksim edip onlara ilişkin âyetlerin bir kısmının müteşâbih
olduğunu, bunların ancak aklî bilgiler sayesinde açıklanabileceğini belirtmiştir (el-Lümaʿ, s.
83-91; İbn Fûrek, s. 22). Erken dönemlerden itibaren âlimlerce sıfatlar hakkında yapılan
tasnifler müteahhirîn ve yeni ilm-i kelâm devirlerinde sistemleştirilerek öğretime elverişli hale
getirilmiştir. Buna göre sıfatlar genelde zâtî, fiilî ve haberî olmak üzere üçe ayrılır; zâtî
sıfatlar ise nefsî, selbî (tenzîhî) ve sübûtî (îcâbî) diye yine üç başlık altında değerlendirilir.
Allah’ı zıtlarıyla nitelemek mümkün olmayan sıfatlara zâtî, mümkün olanlarına ise fiilî
sıfatlar
denilir
(Muhammed
b.
Emân
el-Câmî,
s.
205).
A) Zâtî Sıfatlar. Bu sıfatlar üç gruba ayrılabilir. 1. Nefsî Sıfat. Allah’ın zâtına nisbet edilen
vücûd kavramından ibaret olup zâtının gereği olan bir sıfattır, zira O vâcibü’l-vücûddur.
Kelâmcıların çoğunluğu vücûdu nefsî diye ayrı bir sıfat statüsünde mütalaa etmiştir. Eş‘arî ve
Ebü’l-Hüseyin el-Basrî ile İslâm filozoflarına göre vücûd aynı zamanda “Allah’ın zâtı,
kendisi ve mahiyeti” anlamına geldiğinden ayrıca bir sıfat olarak görülmemelidir (Seyyid
Şerîf
el-Cürcânî,
I,
190-194;
İzmirli,
I,
255).
2. Selbî Sıfatlar. Allah’ı zâtına lâyık olmayan niteliklerden ve yarattıklarına benzemekten
tenzih etmeyi gerektiren sıfatlar olup O’nun ne olmadığını ifade eder ve tenzihî olarak da
anılır. Kemalin zıddını teşkil edip Allah’ı her türlü âcizlik, eksiklik ve yaratılmışlık
özelliklerinden tenzih eden bu sıfatların tam bir listesini yapmak mümkün olmamakla birlikte
esaslarını oluşturanlar şu şekilde belirlenmiştir: Vücûd, vahdâniyyet, kıdem, bekā,
muhâlefetün li’l-havâdis, kıyâm bi-nefsihî (Arapkirli Hüseyin Avni, s. 1-10). Vücûd
“yokluğunun düşünülememesi” demek olup biraz önce nefsî sıfat diye geçmiştir. Vahdâniyyet
“Allah’ın şerikinin olmaması”, kıdem “varlığına ait bir başlangıcın bulunmaması”, bekā
“varlığının sona ermemesi”, muhâlefetün li’l-havâdis “yaratılmışlara benzememesi”, kıyâm
bi-nefsihî “varlığı için başkasına ihtiyaç duymaması” mânasına gelir. Selbî sıfatların sonucu
olarak Allah cevher, cisim ve araz değildir, bir yerde ve yönde bulunmaz, parçalardan oluşma
niteliği taşımaz. Selbî sıfatlar sadece Allah’a ait olduğundan yaratılmışlara nisbet edilemez.
Bu sıfatlar konusunda değişik ekollere mensup âlimler arasında önemli bir görüş ayrılığı
yoktur. İmâmiyye Şîası “celâlî” adını da verdiği selbî sıfatları yedi maddede toplar: Buna göre
Allah cisim, cevher ve araz değil, görülmez, mekânda bulunmaz, başkasına hulûl etmez ve
başka
bir
varlıkla
birleşmez
(Ca‘fer
es-Sübhânî,
I,
382-383).
3. Sübûtî Sıfatlar. Allah’ın zâtına nisbet edilen mânalar olup O’nun ne olduğunu ifade eder.
Bazı yorum farkları bulunsa da bütün İslâm âlimleri bu sıfatları kabul eder. Tasnif sırasında
fiilî sıfatlar ayrı bir grup olarak zikredilmekle beraber onlar da sübûtîler içinde mütalaa
edilebilir. Nitekim Mâtürîdîler “tekvin” kelimesine sığdırdıkları fiilî sıfatları sübûtîler
listesinin sonuna eklemişlerdir. Bu ekleme dikkate alınarak Allah’a çok sayıda sübûtî sıfat
nisbet edilir. Ancak öğretici olması için, ayrıca telifte kolaylık ve düzen sağlamak gibi
gayelerle bunların içinden altısı seçilmiş (hayat, ilim, sem‘, basar, kudret, irade), kelâm ve
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tekvin sıfatları da bazı düşüncelerle bu listeye eklenmiştir. Hayat bütün sıfatların varlık ve
işlerliğini sağlayan bir sıfattır. İlim en kapsamlı, taalluk alanı en geniş olan, sem‘ ve basar
işitilmeye ve görülmeye konu teşkil eden her varlıkla ilgisi olan sıfatlardır. Kudret “meydana
gelmesi mümkün olan her şeye güç yetirme” anlamına gelirken irade olması imkân dahilinde
bulunan, yani çeşitli alternatiflerden birini tercih eden sıfattır. Kelâm, Sünnî âlimlerine göre
Allah’ın zâtıyla kāim ve kadîm bir sıfat olduğu, tarihte Mu‘tezile ve Selefiyye arasında
önemli bir anlaşmazlık konusu haline geldiği ve usûl-i selâseden nübüvvetin temelini teşkil
ettiği için sübûtî sıfatlar listesine alınmıştır. Mu‘tezile’ye göre ise kelâm kadîm olmayan ve
dolayısıyla
Allah’ın
zâtıyla
kāim
bulunmayan
fiilî
bir
sıfattır.
Mâna Sıfatları-Mânevî Sıfatlar. Mu‘tezile kelâmcıları, sübûtî sıfatlardan ilk altısının
Kur’ân-ı Kerîm’de kelime şekli bakımından sıfat kalıbında geçtiğinden hay, âlim/alîm (semî‘,
basîr), kādir/kadîr ve mürîd biçiminde zikredilip açıklanmasının gerektiğini belirtmişlerdir.
Zira bu durumda nitelikle nitelenen (sıfat-mevsuf) insan zihninde aynı anda ve beraberce
doğduğundan zât ile sıfat arasında bir ayırım meydana gelmez, dolayısıyla sayı yoluyla bir
çoğalma (taaddüd) oluşmaz. Buna karşılık hayat, ilim ... şeklindeki sıralama ve açıklama
yöntemi zihinde ayrı ayrı kavrandığından taaddüd hâsıl olur. Bundan da -ilke olarak Allah’ın
hem zâtı hem sıfatları kadîm olduğundan- kadîmlerin çoğalması sonucu doğar, bu ise tevhid
ilkesini zedeler. Ehl-i sünnet âlimleri ise ilim kelimesinin birçok âyette, “kudret” mânasına
gelen kuvvet kelimesinin de bazı yerlerde Allah’a nisbet edildiğini (M. F. Abdülbâkī, elMuʿcem, “ʿilm”, “ḳvy” md.leri) göz önünde bulundurmak, ayrıca sözü edilen sıfatların zihnî
kavramlardan ibaret olup dış âlemde bulunmadığını düşünmek suretiyle herhangi bir
taaddüdün oluşmayacağnı savunmuştur. Literatürde tartışma konusu sıfatlardan masdar
şeklinde olanlara (hayat ...) mâna sıfatları, diğerlerine mânevî sıfatlar denilmiştir.
İslâm filozofları tevhid ilkesine büyük önem verip tenzihî sıfatları benimsemiş, sübûtî
sıfatlardan mâna statüsünde bulunanları mânevî konumunda tutarak birleştirmiş ve sonuçta
sıfatları bir anlamda zât içinde eriterek taaddüd-i kudemâ ihtimalinin önünü kesmiştir (DİA,
II, 489). Bu durum karşısında Ehl-i sünnet âlimleri, “İlâhî sıfatlar zâtın aynı olmadığı gibi
gayri de değildir” ifadesiyle itidalden uzaklaşan İslâm filozofları ile Mu‘tezile’ye cevap
vermiştir. İlk bakışta çelişkili gibi görünen bu ifadede anlatılmak istenen şudur: Allah’ın
sıfatları insan zihninde zâtının aynı olmayıp her bir sıfat sözlük ve literal mânası içinde
incelenir ve bu sayede Allah’ın tanınması (mârifetullah) hedefine beşer gücü oranında ulaşılır.
Bu yöntem terkedildiği takdirde mârifetullaha ulaşmak imkânsızlaşır. Allah’ın sıfatları
Mu‘tezile’nin Sünnî âlimlerini itham ettiği gibi zâtının gayri değildir, yani bunlar zihnî varlık
olmaktan çıkıp dış âlemde bulunmaz ki taaddüd-i kudemâ problemi doğsun. Nitekim İslâm
mensupları içinde hıristiyan teolojisinde olduğu gibi meselâ kelâm (logos) sıfatını zâttan
ayırarak ona Hz. Îsâ şeklinde müstakil ferdiyet veren bir inanç söz konusu olmamıştır.
Şîa kelâmcıları, sübûtî sıfatlar konusunda Mu‘tezile’ninkine benzer görüşleri ilke olarak
benimsemekle birlikte kısmen Sünnîler’den etkilenip zâtının aynı olan hayat, ilim, irade,
kerâhet (istememe), kudret, tekellüm, sem‘, basar ve gınâ gibi sıfatları Allah’a nisbet
etmişlerdir (Süyûrî, s. 98-150; Ca‘fer es-Sübhânî, I, 83, 382-383). Mu‘tezile’den Ebû Hâşim
el-Cübbâî, sübûtî sıfatları “ilâhî zâtın varlık ve yoklukla nitelenmeyen halleri” diye
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tanımlamak suretiyle tevhid ilkesiyle çelişmeyen, sıfatları da reddetmeyen bir teori
geliştirmiştir. Buna göre Allah’ın zâtında hayyiyye, âlimiyye, kādiriyye, mürîdiyye, semîiyye,
basîriyye, mütekellimiyye halleri vardır (sıfât-ı hâliyye). Meselâ Allah zâtındaki bilici olma
halinden dolayı âlimdir, diğer sıfatları da bunun gibidir (bk. AHVAL). Haller, ilâhî zâttan
bağımsız olarak varlık ve yoklukla nitelenemediği için tevhid ilkesine aykırı bir durum
arzetmemektedir
(Seyfeddin
el-Âmidî,
s.
30-32).
B) Fiilî Sıfatlar. Bütün âlimlerce Allah’a nisbet edilen sıfat grubunu oluşturur. Allah’ın
âlemle ilişkisine konu olan bu sıfatlara dair farklı görüşler mevcuttur. Fiilî sıfatlar yaratmakyaratmamak, rızık vermek-vermemek, azap etmek-etmemek gibi hem olumlu hem olumsuz
olarak Allah hakkında kullanılabilen fiiller olup “Allah’ın, zıtlarıyla nitelenmesi mümkün
olan sıfatlar” diye tanımlanır (Muhammed b. Emân el-Câmî, s. 205). Mu‘tezile ve Eş‘ariyye
kelâmcıları ilâhî fiillerin kaynağı olarak kudret sıfatını kabul ederler. Allah, mahlûkatı kudret
sıfatının hâdis olan taallukuyla yaratır ve fiillerini bu vasıta ile gerçekleştirir. İlâhî fiilleri
sıfatların tecellisi şeklinde değerlendiren Mu‘tezile âlimlerine göre kelâm ve irade sıfatları bu
gruba dahildir (Kādî Abdülcebbâr, s. 151, 525-562). Allah konuşmak istediği zaman başka bir
nesnede, meselâ ağaçta (el-Kasas 28/30) kelâm yaratarak konuşur. Selefiyye ve Mâtürîdiyye
âlimleri ise fiillerin asıl kaynağı olarak tekvin sıfatını görmüştür. Mâtürîdîler’ce tekvin ezelî,
mükevven hâdistir (Nesefî, I, 306-372). Selefiyye’ye göre ilâhî isim ve sıfatlar tevkīfî olup
naslarla bilinir. Mu‘tezile ve Kerrâmiyye âlimleri isim ve sıfatların kıyas yoluyla da
bilinebileceğini söylerken Sünnî kelâmcıları isimlerin tevkīfî, sıfatların kıyasî olduğunu kabul
eder
(Fahreddin
er-Râzî,
Levâmiʿu’l-beyyinât,
s.
19-21).
C) Haberî Sıfatlar. Sözlük anlamları bakımından yaratılmışlara ait özellikler taşıyan, bu
açıdan selbî sıfatlar içinde mütalaa edilmesi gereken, fakat naslarda Allah’a nisbet edildikleri
için ilâhî sıfatlar içinde yer alan kelime veya kavramlardır. Bunların bir kısmı âyetlerde, bir
kısmı âhad hadislerde yer almıştır. Yed, vech, ayn, istivâ, nüzûl, ityân, ısba‘, kadem, dıhk
(gülme) gibi kavramlar bunların başında yer alır. Selefiyye bir kısmı Allah’ın zâtına, bir kısmı
fiillerine dair olan bu kavramları zâtî-haberî ve fiilî-haberî sıfatlar diye ikiye ayırmıştır
(Muhammed Herrâs, s. 105). Farklı ekollere mensup bütün kelâm âlimleri haberî sıfatların dil
bilimleri ve aklî bilgiler ışığında te’vil edilmesinin gerektiği noktasında ittifak etmiştir. Buna
göre yed “kudret”, vech “zât”, ayn “ilim”, istivâ “hükümranlık”, nüzûl “rahmet”, ityân “ilâhî
emir” gibi mânalarla te’vil edilmiştir. Genellikle Selef âlimleri bu tür sıfatları sözlük
anlamlarıyla açıklamadan, mahiyetlerinden söz etmeden, te’vile tâbi tutmadan ve teşbihe
gitmeden benimsenmesinin gerektiğini kabul ederler. Bu anlayışa göre haberî sıfatların
ulûhiyyet makamına has mânaları olup bunların mahiyetlerini sadece Allah bilir. İmam
Mâtürîdî de ilâhî sıfatlara ait mahiyetlerin bilinemeyeceğini belirttikten sonra beşer olarak
elde edilen bilgilerin duyulur âleme dayandığını, ilâhî sıfatlarda ise beşerî mahiyetlerin söz
konusu olamayacağını vurgular (Kitâbü’t-Tevḥîd, s. 146-152). Şu halde yaratılmışlara özgü
bir mâna ve muhtevayı Allah’a nisbet etmemek için, “Nihaî gerçeği bilen yalnız Allah’tır”
demek suretiyle haberî sıfatlara sözlük ve dil bilimi içinde mecazi mânalar verilmelidir.
Meselâ yed kelimesine “el” anlamı verildiği takdirde zihinlerde duyulur âlemden bir el
tasavvuru doğar; bunun insan eline benzemediğini söylemek idrak açısından hiçbir şey ifade
etmez. Fakat “kudret” mânası verilirse bir problem doğurmaz. Bu sebeple kelâmcılar, Selef
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âlimlerinin sıfât-ı haberiyye anlayışının da -iddialarının aksine- icmâlî bir te’vil olduğunu
söylemiştir.
Literatür. Sıfatlar meselesi kelâm ilminin ulûhiyyet bölümlerinde incelenmekle birlikte
konu hakkında müstakil eserler de kaleme alınmış olup bazıları şunlardır: Muhammed Bâkır,
Esmâʾ ve Ṣıfât-ı İlâhî der Ḳurʾân (Tahran 1372); Nesâî, Kitâbü’n-Nuʿût: el-Esmâʾ ve’ṣ-ṣıfât
(Riyad 1419/1998); Dârekutnî, Kitâbü’ṣ-Ṣıfât (baskı yeri yok, 1983); İbn Huzeyme, Kitâbü’tTevḥîd ve is̱ bâtü ṣıfâti’r-rab (Beyrut 1398); Ebû Abdullah İbn Mende, Kitâbü’t-Tevḥîd ve
maʿrifeti esmâʾillâh ve ṣıfâtih (Medine 1994); Abdülkāhir el-Bağdâdî, Esmâʾ ve’ṣ-ṣıfât
(Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 497); Teʾvîlü müteşâbihi’l-aḫbâr (Beyazıt Devlet Ktp., nr.
10085); Beyhakī, el-Esmâʾ ve’ṣ-ṣıfât (Beyrut 1994); Ebû Bekir İbnü’l-Arabî, el-Emedü’l-aḳṣâ
bi-esmâʾillâhi’l-ḥüsnâ ve ṣıfâtihi’l-ʿulyâ; Fahreddin er-Râzî, Esâsü’t-taḳdîs (Kahire 1328);
Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, el-Esnâ fî şerḥi esmâʾillahi’l-ḥüsnâ ve ṣıfâtih (Bingazi
2001); İbn Teymiyye, el-Esmâʾ ve’ṣ-ṣıfât (Beyrut 1988); Zehebî, el-Erbaʿîn fî ṣıfâti rabbi’lʿâlemîn (Medine 1993); Sadreddîn-i Şîrâzî, Risâle fî is̱ bâti’l-bâriʾ ve ṣıfâtih (Süleymaniye
Ktp., Yûsuf Ağa, nr. 289); Muvaffakuddin İbn Kudâme, İs̱ bâtü ṣıfati’l-ʿulüv (Dımaşk 1409);
İbn Kayyim el-Cevziyye, el-Ḳavâʿidü’ṭ-ṭayyibât fi’l-esmâʾ ve’ṣ-ṣıfât (Riyad 1995); Uklîşî, elİnbâʾ fî ḥaḳāʾiḳi’ṣ-ṣıfât ve’l-esmâʾ (Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 64; elMektebetü’l-Ezheriyye, nr. 28924 [tasavvuf]); Abdülvehhâb eş-Şa‘rânî, el-Ḳavâʿidü’lkeşfiyye el-mûḍîḥa li-meʿâni’ṣ-ṣıfâti’l-ilâhiyye (nşr. M. Abdurrahman eş-Şâgūl, Kahire
2004); Mer‘î b. Yûsuf el-Kermî, Eḳāvîlü’s̱ -s̱ iḳāt fî teʾvîli’l-esmâʾ ve’ṣ-ṣıfât (Beyrut 1985);
Nûrulhasan b. Sıddîk Hasan Han, el-Cevâʾiz ve’ṣ-ṣılât min cemîʿi’l-esmâʾ ve’ṣ-ṣıfât (Delhi
1290); Muhammed b. Yûsuf es-Senûsî, Risâle fî ṣıfâtillâh ve’l-enbiyâʾ (Süleymaniye Ktp.,
Kasidecizâde Süleyman Sırrı, nr. 663); Gümüşhânevî, Câmiʿu’l-mütûn fî ḥaḳḳı envâʿi’ṣṣıfâti’l-ilâhiyye (İstanbul 1273); Kursavî, Şerḥ ʿalâ Risâle fî baḥs̱ i’ṣ-ṣıfât (Süleymaniye Ktp.,
İzmirli İsmail Hakkı, nr. 906); Rızâ b. Hasan Mutî‘, ʿAlâḳatü’l-is̱ bât ve’t-tefvîż bi-ṣıfâti
rabbi’l-ʿâlemîn (Riyad 1995); Abdullah b. Muhammed el-Ensârî, Deḳāʾiḳu’l-işârât ilâ
meʿâni’l-esmâʾ ve’ṣ-ṣıfât (Beyrut 1988); Ömer Süleyman el-Eşkar, Esmâʾullāh ve ṣıfâtüh fî
muʿteḳadi Ehli’s-sünne ve’l-cemâʿa (Amman 1994); Muhammed b. Nâsır el-Hâzinî, eṣ-Ṣıfât
(Riyad 1415); Alevî b. Abdülkādir es-Sekkāf, Ṣıfâtullāhi’l-vâride fi’l-Kitâb ve’s-Sünne
(Riyad 1994); Muhammed Sâlih el-Useymîn, el-Ḳavâʿidü’l-müs̱ lâ fî ṣıfâtillâh ve esmâʾihi’lḥüsnâ (Medine 1409); Muhammed Abdurrahman el-Mağrâvî, el-Müfessirûn beyne’t-teʾvîl
ve’l-is̱ bât fî âyâti’ṣ-ṣıfât (Beyrut 2000); Zekeriyyâ b. Gulâm Kādir Pakistânî, el-Eḥâdîs̱ ü’ḍḍıʿâf ve’l-mevżûʿât fi’l-esmâʾ ve’ṣ-ṣıfât (Beyrut 2001); Ahmed b. Abdurrahman b. Osman
Kādî, Meẕhebü ehli’t-tefvîż fî nuṣûṣı’ṣ-ṣıfât (Riyad 1996); İhsan bint Abdülgaffâr Mirza,
Seyfüddîn el-Âmidî ve ârâʾühü’l-iʿtiḳādiyye fi’llâh ve ṣıfâtih (baskı yeri yok, 2004); Ali
Muhammed Sallâbî, Ṣıfâtü rabbi’l-beriyye ʿalâ menheci ʿaḳīdeti’s-Selefiyye (İskenderiye
2002); Hüsâm b. Hasan Sarsur, Âyâtü’ṣ-ṣıfât ve menhecü İbn Cerîr eṭ-Ṭaberî (Beyrut 2004);
Muhammed Atâ Sûfî, el-Uṣûl elletî benâ ʿaleyhe’l-mübtediʿa meẕhebehüm fi’ṣ-ṣıfât ve’r-red
ʿaleyhâ min kelâmi şeyḫi’l-İslâm İbn Teymiyye (Riyad 2005); Abdurrahman b. Ahmed b.
Yahyâ Kemâlî, Manẓûmetü şühûdi’l-ḥaḳ fî is̱ bâti’ẕ-ẕât ve ṣıfâti ḫâliḳı’l-ḫalḳ (Beyrut 1989);
Muhammed b. Emân el-Câmî, eṣ-Ṣıfâtü’l-ilâhiyye fi’l-kitâb ve’s-sünne (Cidde 1991); Metin
Yurdagür, Allah’ın Sıfatları (İstanbul 1984); Hayri Kırbaşoğlu, Ashâbü’l-Hadîse Göre
Allah’ın Sıfatları Problemi (doktora tezi, 1983, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
292

Enstitüsü).
BİBLİYOGRAFYA
Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “vṣf” md.; Kāmus Tercümesi, III, 759-760; Ahmed b. Hanbel,
er-Red ʿale’z-zenâdıḳa ve’l-Cehmiyye (ʿAḳāʾidü’s-selef içinde), s. 64-68; Buhârî, Ḫalḳu
efʿâli’l-ʿibâd (a.e. içinde), s. 192; Kindî, Resâʾil, s. 182-184; a.mlf., Risâle fî
vaḥdâniyyeti’llâh (nşr. M. Abdülhâdî Ebû Rîde), Kahire 1369/1950, s. 202-207; Hayyât, elİntiṣâr, s. 50; Ebû Bekir el-Hallâl, el-ʿAḳīde li’l-İmâm Aḥmed b. Ḥanbel (nşr. Abdülazîz
İzzeddin es-Seyrevân), Dımaşk 1408/1988, s. 101-112; Eş‘arî, el-Lümaʿ, s. 83-91; a.mlf.,
Maḳālât (Ritter), s. 169; Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevḥîd (nşr. Bekir Topaloğlu – Muhammed
Aruçi), Ankara 1423/2003, s. 47-48, 51-151; Fârâbî, el-Medînetü’l-fâzıla (trc. Nafiz
Danışman), İstanbul 1956, s. 3-17; Kelâbâzî, et-Taʿarruf li-meẕhebi ehli’t-taṣavvuf, Kahire
1933, s. 14-17; Bâkıllânî, et-Temhîd (Ebû Rîde), s. 45-46; İbn Fûrek, Mücerredü’l-Maḳālât, s.
22; Kādî Abdülcebbâr, Şerḥu’l-Uṣûli’l-ḫamse (nşr. Abdülkerîm Osman), Kahire 1988, s. 128131, 151, 182-232, 525-562; İbn Sînâ, er-Risâletü’l-ʿarşiyye (nşr. İbrâhim Hilâl), Kahire, ts.,
(Dârü’n-nehdati’l-Arabiyye), s. 23-24; a.mlf., et-Taʿlîḳāt (nşr. Abdurrahman Bedevî), Kum,
ts. (Mektebetü’l-i‘lâmi’l-İslâmî), s. 13-27; Beyhakī, el-Esmâʾ ve’ṣ-ṣıfât, s. 137-138; İbn
Hazm, el-Faṣl (Umeyre), II, 283-285; Gazzâlî, el-İḳtiṣâd fi’l-iʿtiḳād, Beyrut 1403/1983, s. 2640; Nesefî, Tebṣıratü’l-edille (Salamé), I, 306-372; Cüveynî, el-İrşâd (Temîm), s. 51-153;
Şehristânî, el-Milel (Kîlânî), I, 32, 44, 92-113; Fahreddin er-Râzî, Levâmiʿu’l-beyyinât,
Kahire 1323, s. 10-28; a.mlf., Esâsü’t-taḳdîs, Kahire 1354/1935, s. 3-43, 114-119; Miklâtî,
Lübâbü’l-ʿuḳūl (nşr. Fevkıyye Hüseyin Mahmûd), Kahire 1977, s. 174; Seyfeddin el-Âmidî,
Ġāyetü’l-merâm (nşr. Hasan Mahmûd Abdüllatîf), Kahire 1391/1971, s. 27-32, 44-45, 53;
Beyzâvî, Ṭavâliʿu’l-envâr (nşr. Abbas Süleyman), Kahire 1991, s. 183-184; Ubeydullah b.
Muhammed es-Semerkandî, el-ʿAḳīdetü’r-rükniyye (nşr. Mustafa Sinanoğlu), İstanbul
1429/2008, s. 60; İbnü’l-Mutahhar el-Hillî, el-Bâbü’l-ḥâdî ʿaşer (nşr. Mehdî Muhakkık),
Tahran 1365 hş., s. 9-25; Takıyyüddin İbn Teymiyye, er-Risâletü’t-Tedmüriyye, Riyad 1400,
s. 7, 21-29, 39-93; a.mlf., Minhâcü’s-sünne (nşr. M. Reşâd Sâlim), Riyad 1406/1986, V, 392;
a.mlf., el-Esmâʾ ve’ṣ-ṣıfât (nşr. Mustafa Abdülkādir Atâ), Beyrut 1418/1998, I, 63-74, 122,
165-168; II, 164-165; İbn Kayyim el-Cevziyye, Medâricü’s-sâlikîn, Kahire 1331, I, 17; a.mlf.,
el-Ḳavâʿidü’l-mühimmât fi’l-esmâʾ ve’ṣ-ṣıfât (nşr. Ebû Muhammed Eşref b. Abdülmaksûd,
el-Ḳavâʿidü’ṭ-ṭayyibât içinde), Beyrut 1416/1995, s. 13-14, 22-23, 52-54, 75-76; Teftâzânî,
Şerḥu’l-Maḳāṣıd (nşr. Abdurrahman Umeyre), Beyrut 1409/1989, IV, 69-71; İbn Haldûn,
Muḳaddime, III, 1042-1058; Abdülkerîm el-Cîlî, el-Kemâlâtü’l-ilâhiyye (nşr. Âsım İbrâhim
el-Keyyâlî), Beyrut 1425/2004, s. 21-25; İbnü’l-Murtazâ, el-Ḳalâʾid fî taṣḥîḥi’l-ʿaḳāʾid (nşr.
Albert Nasrî Nâdir), Beyrut 1985, s. 7-8, 83-87; a.mlf., Ṭabaḳātü’l-Muʿtezile, s. 7-8; Süyûrî,
en-Nâfiʿ yevme’l-ḥaşr fî şerḥi’l-Bâbi’l-ḥâdî ʿaşer (nşr. Mehdî Muhakkık), Tahran 1365 hş., s.
98-150; Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Şerḥu’l-Mevâḳıf, İstanbul 1292, I, 190-194; M. Abdürraûf
el-Münâvî, et-Tevḳīf ʿalâ mühimmâti’t-teʿârîf (nşr. M. Rıdvân ed-Dâye), Beyrut 1410/1990,
s. 458; Mer‘î b. Yûsuf, Eḳāvîlü’s̱ -s̱ iḳāt fî teʾvîli’l-esmâʾ ve’ṣ-ṣıfât (nşr. Şuayb el-Arnaût),
Beyrut 1406/1985, s. 65-69; Beyâzîzâde Ahmed Efendi, el-Uṣûlü’l-münîfe li’l-İmâm Ebî
Ḥanîfe (nşr. İlyas Çelebi), İstanbul 1416/1996, s. 44-56; Abdüllatîf el-Harpûtî, Tenḳīḥu’lkelâm, İstanbul 1330, s. 180; Arapkirli Hüseyin Avni, İlm-i Kelâm, İstanbul 1331, s. 1-10;
İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, I, 253-255; II, 88; O. C. Quick, Doctrines of the Creed, London293

Glasgow 1971, s. 44-76; L. Jacobs, A Jewish Theology, London 1973, s. 21-135; Ahmed
Hicâzî es-Sekkā, Allah ve ṣıfâtüh fi’l-Yehûdiyye ve’n-Naṣârâ ve’l-İslâm, Kahire 1978, s. 2041, 72-79; Ali b. Abdülkerîm b. Fudayl Şerefeddin, ez-Zeydiyye: Naẓariyye ve’t-taṭbîḳ,
Amman 1405/1985, s. 49-50; Ca‘fer es-Sübhânî, el-İlâhiyyât (nşr. Hasan M. Mekkî el-Âmilî),
Beyrut 1410/1989, I, 82-85, 382-383; Muhammed b. Emân el-Câmî, eṣ-Ṣıfâtü’l-ilâhiyye fi’lKitâb ve’s-Sünne, Cidde 1411/1991, s. 177-178, 199-208, 214-218; Cağfer Karadaş, İbn
Arabî’nin İtikadî Görüşleri, İstanbul 1997, s. 108-124; Muhammed Herrâs, Şerḥu’l-Vâsıṭıyye,
[baskı yeri ve tarihi yok] (Dâru İbn Kayyim), s. 105; Emine Yarımbaş, Kur’ân-ı Kerîm’de
Esmâ-i Hüsna ve Mesajları (yüksek lisans tezi, 2000), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 141150; Müfrih b. Süleyman el-Kavsî, el-Menhecü’s-selefî, Riyad 1422/2002, s. 135-143; Sâbir
Abdurrahman Tuayme, el-Mütekellimûn fî ẕâtillâh ve ṣıfâtih ve’r-red ʿaleyhim, Kahire 2005,
s. 22-29, 39-45, 50, 292-299; Sâmî el-Gureyrî el-Garrâvî, ez-Zeydiyye beyne’l-İmâmiyye ve
Ehli’s-sünne, [baskı yeri yok] 1426/2006 (Dârü’l-kitâbi’l-İslâmî), s. 317-321, 588; D. B.
Macdonald, “Allah”, İA, I, 368; J. R. Gillis, “God (Concept of God in Tradition and
Doctrine)”, New Catholic Encyclopedia, Washington 1967, VI, 540-543; Bekir Topaloğlu,
“Allah”, DİA, II, 409, 482, 489; a.mlf., “Esmâ-i Hüsnâ”, a.e., XI, 409; Mahmut Kaya,
“Fârâbî”, a.e., XII, 155; a.mlf., “Kindî, Ya‘kūb b. İshak”, a.e., XXVI, 52; Mustafa Çağrıcı,
“Gazzâlî”, a.e., XIII, 498-500; M. Sait Özervarlı, “Gazzâlî”, a.e., XIII, 507; Marvin Fox,
“God (In Medieval Jewish Philosophy)”, EJd., VII, 659-660; Alexander Altmann, “God
(Attributes of God)”, a.e., VII, 664-669; Louis F. Hartman, “God, Names of”, a.e., VII, 674682.

Kaynak: İlyas Çelebi, “Sıfat”, TDV İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: 2009, Cilt: 37. 100106.

294

OKUMA PARÇASI 2
5.hafta:

DİYANET İSLAM ANSİKLOPEDİSİ “TEVHÎD” MADDESİ
Mevlüt ÖZLER

Sözlükte “tek ve bir olmak” anlamındaki vahd (vahdet, vühûd) kökünden türeyen
tevhîd “bir şeyin bir ve tek olduğunu kabul etmek” demektir. Mâtürîdî kelâmcılarına göre
ilâhî fiiller Allah’ın zâtıyla kāim ve kadîm mânalar olduğundan tevhidin anlamı içinde yer
alır. Ancak söz konusu fiiller tanım bakımından sıfat kavramı içinde mütalaa edilmiştir.
Mu‘tezile’ye göre ilâhî fiiller hâdis olup zât-ı ilâhiyyeye nisbet edilmez. Eş‘arîler ise fiilleri
müstakil bir sıfat kabul etmeyip kudretin taalluku çerçevesinde düşünmüştür. Tevhidin karşıtı
şirktir. Bu sebeple Kur’an’da Allah’ın birliğini konu edinen kavram ve ifadelerin yanında
O’nun şerikinin bulunmadığını belirten beyanlar da vardır, bunların sayısı diğerlerinden çok
fazladır. Kur’ân-ı Kerîm’de tevhid kelimesi geçmez, ancak “vahd” kökünden gelen vâhid,
ahad, vahde(hû) yer alır. Eş‘ariyye kelâmcısı Ebû Abdullah el-Halîmî’ye göre Kur’an’da ve
hadiste Allah’a nisbet edilen “kâfî” (kulunun bütün ihtiyaçlarını karşılayan) kelimesinin yanı
sıra “alî, azîm, refî” gibi isimler O’nun birliğini telkin eder (el-Minhâc, I, 190) Ayrıca Tevhîd
adı da verilen İhlâs sûresindeki “samed” (ihtiyaçları sebebiyle herkesin yöneldiği ulular ulusu
müstağni) ismini de bunlar arasında zikretmek gerekir. Aslında Kur’ân-ı Kerîm’de
yaratılmışlara özgü acz ve eksiklik bildiren bütün sıfatlardan zât-ı ilâhiyyeyi tenzih eden ve
sayısı çok fazla olan âyetler tevhid ilkesini açıklığa kavuşturan deliller konumundadır. Çeşitli
hadis kaynaklarında tevhid kelimesinin yanı sıra bu kökten türeyen fiil kalıpları, ayrıca
vahdehû, vâhid kelimeleriyle (Wensinck, el-Muʿcem, VII, 157-159) ahad ve samed isimleri
(İbn Mâce, “Duʿâʾ”, 10; Ebû Dâvûd, “Vitir”, 23; Nesâî, “Cenâʾiz”, 117) yer almaktadır.
Kâinatı yaratan ve yöneten en yüce varlığın mevcudiyeti inancı insanın selim fıtratının
önemli bir özelliğini teşkil ettiği gibi (er-Rûm 30/30) O’nun bir ve tek oluşu kanaati de beşer
türünün ayrılmaz bir vasfıdır. Bezm-i elestte yaratılışları sırasında Allah ile insanlar arasında
yapılan sözleşmede âdemoğullarının şirke düşmemeleri de şart koşulmuştur (el-A‘râf 7/172173). Kur’an’da putların onlara tapanlar tarafından “Allah katında şefaatçiler” diye
nitelendirildiği (Yûnus 10/18) ve putların kendilerini Allah’a yaklaştıracağı (ez-Zümer 39/3)
vehmini taşıdıkları ifade edilmiştir. Yine Kur’an’da insanların selim fıtratlarına, vicdanlarına
hitap edilerek tabiatın yaratılışı ve insan hayatının devamına elverişli hale getirilmesinin
hangi varlık tarafından gerçekleştirildiği sorulurken şuurun perdelenmesine fırsat vermeyen
dehşetli bir olaya mâruz kalan bir kimsenin kimden yardım istediği, bu kişinin feryadına
hangi varlığın cevap verdiği de sorulur. Böylece şirkin insanın ruh yapısında iğreti bir
psikolojik halden ve bir dejenerasyondan ibaret olduğu vurgulanır (en-Neml 27/60-64). Bir
âyette insanlara tebliğ edilmek üzere her peygambere, Allah’tan başka hiçbir ilâhın
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bulunmadığı ve sadece O’na ibadet edilmesinin gerektiği yolunda vahiy gönderildiği belirtilir
(el-Enbiyâ 21/25). Diğer bazı âyetlerde Nûh, Hûd, Sâlih ve Şuayb’ın kendi kavimlerine tevhid
inancını tebliğ ve telkin ettikleri haber verilir (el-A‘râf 7/59, 65, 73,85).
İslâmiyet’in ve diğer ilâhî dinlerin inanç esaslarına göre Allah’tan başka bir varlığa
yaratılmışlık üstü bir konum verilmesi, ona hayatında veya ölümünden sonra yaratılmışlık
üstü saygı gösterilmesi tevhid ilkesini bozan davranışlardandır (krş. eş-Şûrâ 42/13). Bu
sebeple İslâmiyet’in ilk dönemlerinde Hz. Peygamber kabir ziyaretini yasaklamış, daha sonra
buna müsaade edip kabirlerin temiz tutulmasını öğütlemekle birlikte kabirlerin ibadet yeri
haline getirilmesini ve orada hayvan kesilmesini menetmiştir (Ebû Dâvûd, “Cenâʾiz”, 68; bk.
Wensinck, Miftâḥu künûzi’s-sünne, “Ḳubûr” md.). Yine tevhid inancını koruyup şirk
tehlikesini ortadan kaldırma bağlamında Allah’tan başkasının üzerine yemin edilmesi
yasaklanmış (Müsned, II, 69; Tirmizî, “Nüẕûr”, 8), Allah’tan başkası adına kesilen hayvanın
etinin yenmesi haram kılınmıştır. Resûl-i Ekrem’in geçmiş peygamberler dahil bütün
insanların en faziletlisi olduğu hem naslar hem ümmetin icmâıyla sabittir. Allah’ı sevmek ve
O’nun affına erişmek için Peygamber’e uyulması emredilmiş, Resûlullah’a itaatin Allah’a
itaat mânasına geldiği belirtilmiştir (Âl-i İmrân 3/31; en-Nisâ 4/80). Bununla birlikte onun
beşer üstü bir konumunun bulunmadığı naslarda vurgulanmıştır. Kur’ân-ı Kerîm’de tevhid
dinine bağlı olan yahudilerin Üzeyir’in, hıristiyanların Mesîh Îsâ’nın Allah’ın oğlu olduğunu
söyledikleri zikredilir. Onların lânetlenmesine yol açan bu telakkinin önceki kâfirlerin
sözlerine benzediği ve haktan bâtıla dönüş niteliği taşıdığı bildirilir (et-Tevbe 9/30). Bu ilâhî
beyan karşısında Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Hıristiyanların Meryem oğlu Îsâ’yı
insan üstü vasıflarla övdükleri gibi siz de beni övmeyin. Ben sadece Allah’ın bir kuluyum;
benim için O’nun kulu ve resulü deyin” (Müsned, I, 23, 24, 47, 55; Buhârî, “Enbiyâʾ”, 48;
Dârimî,
“Riḳāḳ”,
68).
Kitap ve Sünnet’te tevhid ilkesine büyük önem verilmesi, maddî ve mânevî özellikleri
bakımından yaratılmışların en üstünü olan insanın vicdan hürriyetini sağlama hedefine
yöneliktir. İnsan yalnız en yüce varlığa boyun eğmelidir; O’ndan başka hiçbir mevcudu
kutsamamalı ve ona kulluk etmemelidir. Allah’a kul olmak en büyük şeref, başkasına kul
olmak en büyük zillettir. İnsanın, özgürlüğü açısından Allah’a da kul olmaması gibi bir iddia
ontolojik bakımdan geçersizdir; zira insanın bir yere dayanma, bir varlıkla ilişki içinde
bulunma psikolojisiyle bağdaşmaz. İslâm dininde imandan sonra en önemli ibadet namazdır.
Namazlarda günde kırk defa okunan Fâtiha sûresinin başlangıç kısmı hamd ve senâ, son kısmı
dua ve niyazdır. Arada kalan âyet kulluğun yalnızca Allah’a yapılacağını ve yardımın sadece
O’ndan isteneceğini belirtir. Bu da müslümanın zihninin yoğunlaştığı, gönlünün Allah’a
yöneldiği günün beş vaktinde bezm-i elestte Cenâb-ı Hak ile yaptığı ahidleşmenin
tazelenmesindenibarettir.
İslâm Düşüncesinde Tevhid. Allah’ın birliği konusuna akaid/kelâm literatürü içinde ilk
defa yer veren kişi Ebû Hanîfe olmuştur. Dört halife döneminden itibaren hızla gelişen
fetihler sonunda kendilerini İslâm dünyası içinde bulan, çeşitli inanç ve düşüncelere mensup
insanlar arasında çok tanrılı sistemi, ayrıca antropomorfizmi benimseyen gruplar mevcuttu.
Ebû Hanîfe, Cenâb-ı Hakk’ın ortağı bulunmaması anlamında bir olduğunu, cisim ve
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arazlardan teşekkül etmediğini, denginin veya zıddının bulunmadığını, kendisiyle diğer
varlıklar arasında benzerlikten söz edilemeyeceğini ifade etmiştir (el-Fıḳhü’l-ekber, s. 301302; Beyâzîzâde, s. 107-111). Mâtürîdî tevhid konusunu tarihî, aklî ve kozmolojik delillerle
temellendirmeye çalışmıştır. Tarihî delil olarak geçmiş zamanda yaşayan insanların büyük
çoğunlukla tabiatı yaratan ve yöneten bir yaratıcının varlığına inandığını söylemiş, bunların
içinde çok tanrı inancını benimseyenlerin de aslında tek tanrının mevcudiyetini kabul ettiğini,
diğer ilâhları şefaatçi saydığını belirtmiştir. Esasen insanlık tarihinde ciddiye alınacak birinin
tanrılık iddiasında bulunduğu ve peygamber gönderdiği görülmemiştir. Mâtürîdî’nin zikrettiği
aklî delilin aslını Enbiyâ sûresindeki âyet (21/22) teşkil eder. Literatüre “burhân-ı temânu‘”
adıyla geçen bu delil, birden fazla tanrının bulunması durumunda bunların arasında yaşanacak
irade çatışması yüzünden tabiat düzeninin bozulacağı esasına dayanır. Kozmolojik delil de
tabiatta görülen mükemmel âhenk ve düzendir (Kitâbü’t-Tevḥîd, s. 37-42). Eş‘arî ile daha
sonra gelen kelâmcılar, genellikle tevhid âyetleriyle (özellikle er-Ra‘d 13/16; el-İsrâ 17/42; elMü’minûn 23/91) teşbihi reddeden Şûrâ sûresindeki âyetten (42/11) hareketle tevhid inancını
pekiştirmeye
çalışmıştır.
Mu‘tezile kelâmcılarının tevhid konusunda titiz davrandığı ve kendilerinin tevhid ehli
olduğunu ileri sürdükleri bilinmektedir. Onlar, Allah’ın birliği ve yaratılmışlarla O’nun
arasında hiçbir benzerliğin bulunmadığı konusundaki hassasiyetlerinden dolayı Ehl-i
sünnet’çe benimsenen mâna sıfatlarının zât-ı ilâhiyyeye nisbet edilmesine karşı çıkmışlardır
(bk. SIFAT [Mâna Sıfatları]). Mu‘tezile mensuplarının ihtiyarî fiillerin meydana gelmesinde
kulun tam kudret sahibi olup ilâhî bir müdahalenin bulunmadığı görüşünü kabul etmesi Sünnî âlimlerinin bazan aşırıya varan eleştirilerine rağmen- tevhid inancını bozacak nitelikte
değildir. Şîa kelâmcılarının tevhid anlayışı teorik açıdan Mu‘tezile anlayışına paraleldir. İslâm
filozoflarından Kindî, Allah’ın birliğini birden fazla tanrı anlayışının aklen mümkün
olmaması yoluyla ispat eder (Resâʾil, s. 164). Kindî’nin kullandığı yöntem diğer İslâm
filozofları tarafından benimsenmiştir. Fârâbî ayrıca Allah’ın varlığı için başvurduğu “ekmel-i
vücûd” delilini O’nun birliği için de kullanmış, İbn Sînâ da “vâcibü’l-vücûd-mümkinü’lvücûd” yöntemini benimsemiştir. İbn Rüşd, Mâtürîdî’den itibaren delil olarak kullanılan
âyetlerle istidlâlde bulunduktan sonra temânu‘ delilinin kelâmcılarca kullanılan şeklinin halk
tarafından anlaşılamayacağını belirtmiş, Mâtürîdî gibi temânu‘ âyetinden ilham alarak evrene
hâkim
olan
nizam
delilini
öne
çıkarmıştır
(el-Keşf,
s.
70-77).
Çeşitleri. Allah’a nisbet edilen birlik “herhangi bir sayı dizisinin ilk basamağı”
anlamına gelmeyip “cüzlerden mürekkep bir varlık olmayan, benzeri ve dengi bulunmayan,
yegâne tapınılacak varlık” demektir. Tevhidin çeşitleri ulûhiyyette tevhid, rubûbiyyette tevhid
başlıkları altında ele alınabilir. Kelime-i tevhid ile Fâtiha sûresinin 5. âyeti bu iki tevhidi ifade
eder (her ikisiyle ilgili âyetler için bk. M. Fâris Berekât, s. 28-53). 1. Ulûhiyyette Tevhid.
Allah’ın zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bir, yegâne ve benzersiz olduğunu benimsemektir.
a) Zâtta tevhid. Allah’ın zâtı kendisi demektir. O’nun zâtında tevhid kendisini tek ve yegâne
kabul etmek anlamına gelir. Aslında bu özellik insanın fıtratında mevcuttur. Ancak bilgisizlik
ve olumsuz etkenler kişinin bu niteliğini örtebilmektedir. “Küfr” kelimesinin sözlük anlamı da
“örtmek”tir. İslâm tarihinde, İslâm dairesinin dışında bulunmakla birlikte müslüman olduğunu
ileri süren çok az kimse tanrılık iddiasında bulunmuş, fakat bu iddiaların hiçbiri ciddiye
297

alınmamıştır. b) Sıfatlarda tevhid. Sıfat Allah’ın zâtına nisbet edilen bir mânadır. Sıfatların bir
kısmının âcizlik, eksiklik ve yaratılmışlık özelliği taşıdığından zât-ı ilâhiyyeden nefyedilmesi
(selbî, tenzihî), bir kısmının da kemal ifade ettiği için zâta nisbet edilmesi (sübûtî) gerekir:
Varlığı başkasından değildir, varlığının başlangıcı ve sonu yoktur; ebedî hayatla diridir,
bilendir, güç yetirendir gibi. Bunlarda tevhid tenzihî sıfatları başkasına nisbet etmemek,
sübûtî sıfatlarda ise Allah ile yaratıklar arasında benzetme yapmamakla olur. Bu çerçevedeki
tevhidi gerçekleştiren bir mümin Allah hakkında O’nun şanına yakışacak saygılı ve ölçülü
ifadeler kullanır; hiçbir insana beşer üstü özellikler nisbet etmez, hiçbir nesneye kutsiyet
atfetmez. Tarihte pek az mensubu olan Müşebbihe’nin sıfat anlayışı müslümanların genel
tevhid anlayışının yanında bir önem taşımaz. Ancak bir kısım tarikat mensuplarının mürşid
kabul ettikleri kişilerin gaybı bildiği yolundaki iddiaları gaybı Allah’tan başka kimsenin
bilemeyeceğini bildiren âyetlerle (meselâ en-Neml 27/65; el-Cin 72/26) bağdaşmaz. c)
Fiillerde tevhid. Fiilî sıfatlar Cenâb-ı Hakk’ın kâinata yönelik tasarruflarını ifade eder. Kâinatı
ilkin var eden, geliştiren, değiştiren ve bu eylemleri her an devam ettiren Allah’tır. O’ndan
başka yaratıcı yoktur. Esmâ-i hüsnânın yarısından fazlası insanla ve kâinatla ilgilidir.
Mu‘tezile kelâmcılarının insanlara ait ihtiyarî fiillerin meydana gelmesinde ilâhî müdahalenin
bulunmadığı yolundaki görüşleri Sünnî âlimlerce kulu kendi fiilinin hâlikı durumuna
getirdiğinden eleştirilmiştir. Ancak bu eleştiri meselenin özü açısından ele alındığında isabetli
görünmemektedir. İki grup arasındaki fikir ayrılığı inanca değil sistematik yaklaşıma ve ifade
şekline yöneliktir. Nitekim Eş‘arî kelâmcıları müstakil bir fiilî sıfat grubu düzenleme cihetine
gitmemiş, ilâhî fiilleri kudret sıfatının işlerliği (taalluk) çerçevesinde düşünmüştür.
2. Rubûbiyyette Tevhid. Allah’tan başkasına tapmamak ve sığınmamak demektir. Buna
ibadette tevhid veya amelî tevhid de denir. Ulûhiyyette tevhid zihnî bir fonksiyondur ve
imanın teorik yanını oluşturur; rubûbiyyette tevhid kalbin ameli olup imanın gönül hoşluğuyla
kabulünü teşkil eder. İman bu ikisinin birleşmesinden meydana gelir. Amelî tevhid kişinin
kalbiyle Allah’ı sevmesi, davranışlarıyla bu sevgisini ispat etmesidir. Ulûhiyyette tevhid
insanın fikir hürriyetini, ibadette tevhid ise duygu hürriyetini sağlar. Rubûbiyyette tevhide
zarar veren şeylerden biri Allah rızası için olması gereken amellerin ve ibadetin gösteriş ve
dünya menfaati için yapılmasıdır (riya). Diğeri, Hıristiyanlık gibi inançlara özgü mistisizmin
İmâmiyye Şîası’na nüfuz etmesi gibi bir kısım tasavvuf erbabını etkilemesi ve onların mânevî
mertebelerini yüksek kabul ettikleri kimselere karşı beşer üstü bir saygı göstermeleridir.
Halbuki bütün yaratıkların en faziletlisi olan Hz. Muhammed böyle bir saygıyı kabul etmemiş
ve bunu yasaklamıştır. Her iki çeşidiyle tevhid akîdesinin zihinlerde ve gönüllerde yerleşmesi
için Kur’ân-ı Kerîm’de birçok kavram ve ifade ile tevhid inancı tebliğ edilmiş, sözlü ve fiilî
sünnet de bunu desteklemiştir. Kelime-i tevhid / kelime-i şehâdet, tekbir ve tesbih
müslümanların hayatında en çok tekrar edilen tevhid metinleridir. Günde beş vakit ezan
okunmakta ve kāmet getirilmektedir; namazların içinde ve bitiminden sonra alınan tekbirlerin
sayısı 450’ye yaklaşmaktadır. Ayrıca ramazan ve kurban bayramlarında, hac ibadetinin yerine
getirilmesi sırasında Allah’ın yüceliğinin ilân edilmesi tevhid inancına, dolayısıyla
müslümanın düşünce ve duygu özgürlüğüne yapılan vurgulardır (Topaloğlu v.dğr., s. 86-90).
Allah’ın zâtını idrak etmek mümkün olmadığı gibi sıfatlarının mahiyetini anlamak da
mümkün değildir. Çünkü insanın nesne ve olayları algılayıp tanıyabilmesi madde dünyasıyla
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sınırlı beş duyunun verilerine bağlıdır. Bilgi vasıtalarından kabul edilen haber de duyu
algılarının naklinden ibarettir. Akıl ise ya doğrudan veya dolaylı biçimde elde edilen duyu
bilgilerini değerlendiren bir mekanizmadır. Bundan hareketle İslâm tarihinde âlimler bu
konuda iki gruba ayrılmıştır. Bir grup tevhid ilkesini titizlikle korumak için tenzihî sıfatlara
ağırlık vermiş, diğeri Allah’ı insanın anlayış alanına yaklaştırabilmek için sübûtî sıfatlara
vurgu yapmıştır. Bununla birlikte tenzih taraftarları hiçbir zaman Cenâb-ı Hakk’ın sadece
zihnî bir varlık olduğunu söylememiş, diğer grup da zât-ı ilâhiyyeye âcizlik, eksiklik ve
yaratılmışlık sıfatlarını nisbet etmemiştir. Böylece müslümanlar Allah’ın varlığı ve birliği
inancını zihinlerinde ve gönüllerinde yaşatmış, bunu ibadet ve davranışlarıyla göstermiştir.
Kur’ân-ı Kerîm’in hak din olan İslâmiyet’in -müşriklerin hoşuna gitmese de- bütün dünya
dinlerine hâkim kılınacağı (et-Tevbe 9/33) ve Muhammed ümmetinin orta yolu izleyen ölçülü
ve dengeli bir toplum olup hakikatin şahitlerini ve canlı örneklerini teşkil edeceği (el-Bakara
2/143) şeklindeki beyanı fiilen gerçekleşmiştir. Bazı tarikat mensuplarının mürşidlerine karşı
gösterdiği aşırı saygının tevhid inancını zedelediği yolundaki kanaatlerde doğruluk payı
bulunmakla birlikte bu husus sözü edilen genel tevhid akîdesinin sınırlarını aşmamaktadır.
Bunda, kelâmın ve özellikle fıkhın mistik özelliklerinden tecrid edilerek sadece zihne ve
pratik hayata hitap eden disiplinler haline getirilmesinin payı bulunmaktadır. Kur’an’da
Allah’a nisbet edilen kayyûm, evvel, âhir, zâhir, bâtın sıfatlarında müşahhas muhtevaların
bulunduğu yönündeki iddia (İA, I, 362), söz konusu kelimelerin gerek sözlük anlamları
gerekse yer aldıkları bağlam içindeki muhtevaları bakımından isabetli değildir. Yine bazı
Batılı yazarların ileri sürdüğünün aksine hacca giden müslümanların orada Kâbe’ye
tapınmaları da söz konusu değildir (İTA, I, 324). Nitekim, “Mescidler Allah’ındır; öyleyse
oralarda Allah’la birlikte başka bir şeye tapmayın” meâlindeki âyette (el-Cin 72/18) her türlü
rubûbiyyet
şirki
yasaklanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde haberî sıfatların diğerlerinden farkını, anlama yolları, teşbih ve tecsim
kavramları ve Ru'yetullah meselesini göreceğiz.
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GİRİŞ
Kur’ân-ı Kerîm ve hadis-i şeriflerde varid olan, sadece işitme [sem‘] ve haber yoluyla
sabit olan ilâhî sıfatlara haberî sıfatlar [haber sıfatları] denilir. Bunlar Allah’ın bazı sıfatları
gibi, akıl yoluyla isbât edilen sıfatlar olmayıp ancak nassların haber vermesiyle bilinebilen
sıfatlardır. Bunlar, zahirî anlamları Allah hakkında kullanıldığında benzerlik [mümâselet ve
müşâhebet] çağrıştıran sıfatlardır. İstivâ, yed [el], ‘ayn [göz], vech [yüz] gibi.
Kur’ân-ı Kerîm'de bulunan haberî sıfatlar, tefsirciler ve ilk kelâmcılar tarafından,
Kur’ân'da geçen müteşâbih (Âl-i İmrân, 3/7) kavramı içinde değerlendirilmiştir. Daha sonra
bunlar için haberî sıfatlar tabiri kullanılmıştır.
Bir kısmı sadece Kur’ân'da, bir kısmı Kur’ân ve hadislerde müşterek olarak, bir kısmı
da sadece hadislerde geçen bu sıfatları anlama ve yorumlama konusunda kelâm ekolleri farklı
yaklaşımlar sergilemişlerdir.
Ulûhiyet konusunda Kelâm ekolleri arasındaki en önemli tartışamlardan biri
ru’yetullah (Allah’ın görülmesi) meselesidir. Mu’tezile, tehvîd ilkesini zedeleyeceği için
ru’yetullahı inkâr etmiş, Ehl-i Sünnet ise çeşitli aklî ve naklî delillerle bunu isbât etmeye
çalışmıştır.
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A. HABERÎ SIFATLAR
1. Haberî Sıfat Kavramı
Kur’ân-ı Kerîm ve hadis-i şeriflerde varid olan, sadece işitme [sem‘] ve haber yoluyla
sabit olan ilâhî sıfatlara haberî sıfatlar [haber sıfatları] denilir.664 Başka bir deyişle, varlıkları
ancak nassların haber vermesiyle bilinebilen sıfatlardır. Bunlar, zahirî anlamları Allah
hakkında kullanıldığında benzerlik [mümâselet ve müşâhebet] çağrıştıran sıfatlardır. İstivâ,
yed [el], ‘ayn [göz], vech [yüz] gibi. Bunlardan bir kısmı Allâh'ın zâtıyla ilgili, diğer bir kısmı
ise fiilleriyle ilgili sıfatlardır.
Kur’ân-ı Kerîm'de bulunan haberî sıfatlar, tefsirciler ve ilk kelâmcılar tarafından,
Kur’ân'da geçen müteşâbih (Âl-i İmrân, 3/7) kavramı içinde değerlendirilmiştir. Müteşâbih
genel olarak, “Manâsı gizli ve te’vîle muhtaç olan, birçok manâya ihtimali olup bu
manâlardan birini tayin edebilmek için ayrıca bir izaha da muhtaç olan âyetler”665 olarak tarif
edilir.
Haberî sıfatların bir kısmı sadece Kur’ân'da, bir kısmı Kur’ân ve hadislerde müşterek
olarak, bir kısmı da sadece hadislerde bulunmaktadır.666 Bazı hadislerde Allah Teâlâ için vech
[yüz], ‘ayn [göz], yed [el], isba‘ [parmak], kadem ve ricl [ayak] gibi kelimeler
kullanılmaktadır. Bununla beraber hadislerde bu isimlerin hakikî veya mecazî manâlarda
kullanıldığına dair en küçük bir işaret de yoktur.667
Kur’ân ve hadislerde geçen bu isimlerden hareketle İslâm dünyasında çok erken
dönemde teşbîh ve tecsîmi benimseyerek Allah'ın yaratıklara benzeten ve O'nun cisim
olduğunu söyleyen ekol ve şahıslar ortaya çıkmıştır. Bunlara karşı olarak bu isimleri Allah'ı
tenzih yolunda farklı yöntemlerle değişik şekillerde yorumlayan farklı gruplar ortaya
çıkmıştır.

2. Haberî Sıfatları Anlama Yolları
a. Teşbîh ve Tecsîm Yolu
Gerek bir ekol ve gerekse bir fikir olarak teşbîh [teşbîhîlik], bazı felsefî düşünce
tarihçilerinin de iddia ettiği gibi doğu milletleri arasında görülen sami dinlere özgü değildir.
İlkel toplumlarda yaratıcıyı bir varlığa benzetmek konusunda doğuştan bir temayül vardır.
Dinlerdeki formüllere gelişmeleri açısından bakıldığında görülür ki, fıtrî yahut ilkel diye
tanımlanan dinler, eğer tek tanrı inancına sahip iseler, tanrıları hakkında antropomorfik
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İzmirli, İsmail Hakkı, Yeni İlm-i Kelâm, İstanbul, 134-1343, II/152.
Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 128; Atik, “Te’vîlâtü'l-Kur’ân'a Göre Mâtürîdî'nin Müteşâbih Âyetleri Anlayışı”, s. 313314.
İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, II/152.
Koçyiğit, Talat, Hadiscilerle Kelâmcılar Arasındaki Münakaşalar, Ankara, 1989, s. 125.
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[insanbiçimcilik] ifade eden birçok tabirle doludur. Nitekim gelişmiş dinlerde bu durum az da
olsa görülmektedir.668
Allah'ı yaratıklara benzetme meselesinin, İslâm tarihinde hicrî birinci yüzyılın
sonunda, ikinci yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır.669 İslâm'da teşbihci görüşü ilk ortaya
çıkaran ekol, Rafızîlerin gülât [aşırı] sınıflarıdır.670
Mezhepler tarihi yazarları, teşbîh [anthropomorfism] ve tecsîm [coporealism]
anlayışlarını Yahûdî asla dayandırmaktadırlar.671 Ancak İrfan Abdulhamid, İslâm
düşüncesinde bu meselenin ortaya çıkış sebebinin dahilî olduğunu söyler. Ona göre, Allah'a
insanbiçimçi nitelikleri isnad eden birçok âyet ve hadis bulunmaktadır. Bu âyet ve hadisler
lafzî [harfî, zahirî] olarak açıklandığı zaman teşbîhîlik ve cismîlik ifade etmektedir. 672
Gazzâlî, teşbihci ekollerin, müteşâbih sözleri doğru anlayamamış olmalarını, Allah'ın
veya Peygamber'in ifade tarzından veya kullandıkları kelimelerden ileri geldiğini kabul
etmez. Bunun sebebini, özellikle kendilerindeki eksiklikle, takdîs bilgisini kazanmamış
olmalarında ve sözlerin dış [zahirî] manâlarına kapılmış olmalarında görür. Gazzâlî'ye göre,
eğer onlar daha önce takdîs bilgisine sahip olsalardı ve bu bilgiyi müteşâbih sözlerin dış
manâsında dikkate alsalardı, aslâ böyle bir cahilliğe ve hataya düşmezlerdi.673
Görülüyor ki, İslâm'dan önceki dinlerde de bulunan teşbîh anlayışı İslâm düşünce
tarihinde de ortaya çıkmıştır. Zira Kur’ân ve hadislerde teşbihi çağrıştıracak ifadelerin
bulunması, diğer dinlerden ve kültürlerden İslâm'a yeni geçmiş ve kendilerini antropomorfik
düşüncelerden kurtaramamış bazı kişiler kaynak olmuştur. Bunun neticesinde Müşebbihe ve
Mücessime ekolleri doğmuştur.
1) Müşebbihe
Müşebbihe, “benzetenler” demektir. Bunlar iki sınıfa ayrılır. Birincisi, Allah Teâlâ'nın
zâtını O'nun dışındakilerin zâtına benzetenlerdir. İkincisi, Allah'ın sıfatlarını O'nun
dışındakilerin sıfatlarına benzetenlerdir. Bu iki sınıftan her biri birçok kollara ayrılmıştır.
Bunlardan bazısı, Allah'ın irâdesini yaratıkların irâdesine benzetirler. Bu görüş, Basra
Mu‘tezilesine aittir. Nitekim onlar, Allah'ın yaratılmış bir irade ile istediği her şeyi irâde
ettiğini iddia ederler. Allah'ın irâdesinin bizim irâdemiz cinsinden olduğunu ileri sürerler.
Kerrâmiyye, Allah'ın irâdesini kulların irâdesine benzetme hususunda Basra Mu‘tezilesinden
de ileri gitmiş, O'nun irâdesinin bizim irâdemiz cinsinden olduğunu ve bizim irâdemizin bizde

668
669
670
671
672
673

Abdulhamid, İrfan, İslam'da İtikadî Mezhepler ve Akâid Esasları, Çev.: M. Saim Yeprem, İstanbul, 1981, s. 217-219.
Abdulhamid, İslam'da İtikadî Mezhepler ve Akâid Esasları, s. 207 vd.
Bağdâdî, Abdulkahir, el-Fark beyne'l-Fırak, Beyrut, 1990, s. 225.
Abdulhamid, İslam'da İtikadî Mezhepler ve Akâid Esasları, s. 60.
Abdulhamid, İslam'da İtikadî Mezhepler ve Akâid Esasları, s. 208.
Gazzâlî, İlcâmu'l-Avâm an İlmi'l-Kelâm (Mecmûatu Resâil içinde), Beyrut, 1983, s. 61-91.
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hâdis [sonradan yaratılmış] olduğu gibi, O'nun irâdesinin de hâdis olduğunu söylerler. Bundan
dolayı Allah'ın sonradan olanların mahalli olduğunu ileri sürerler.674
Bazıları da, Allah'ın kelâmını yaratıkların kelâmına benzetirler. Allah'ın ses ve
harflerinin, kullara ait ses ve harfler cinsinden olduğunu ileri sürerler. Onlar, Allah'ın
kelâmının hâdis olduğuna inanmakta, fakat el-Cübbâî dışında hemen hemen tamamı, Allah'ın
kelâmının ebedîliğinin imkânsızlığını kabul ederler. en-Nazzâm, kulların kelâmının nazmında
bir i‘câz [mu‘cizevî yön] bulunmadığı gibi, Allah'ın kelâmında da bir i‘câzın bulunmadığını
söyler.
Kerrâmiyye, Allah'ın kelâmının yaratılmış olduğu şeklindeki iddiada Mu‘tezile'ye
katılmış; fakat “Allah'ın kelâmı, kulların ses ve harfleri cinsindendir ve O'nun kelâmı, sözü
ortaya koymaktaki kudretidir.” şeklindeki görüşleriyle onlardan ayrılmaktadır. Allah'ın
sözünün kendi zâtında hâdis olması şeklindeki görüşlerini, ilâhın bütün sonradan olanların
mahalli olmasının cevazı şeklindeki ana prensiplerine dayanarak Mu‘tezile'den de ileri
gitmişlerdir.675
Zurâriyye, Allah'ın sıfatlarının hepsinin hâdis olduğunu ve onların bizim sıfatlarımız
cinsinden olduğunu ileri sürer. Onlara göre Allah Teâlâ, ezelde hayy, âlim, kâdir, murîd,
semî‘ ve basîr değildi. Allah bu sıfatlara ancak kendisi için hayat, kudret, ilim, irâde, sem‘ ve
basar'ı yarattığı zaman hak kazanmıştır.676
Rafızîlerden bazıları, Allah'ın bir şeyi oluncaya kadar bilmediğini söyler. Bu bakımdan
onlar, bizden bir âlimin ilminin yaratılmış olmasının gerekli olduğu gibi, O'nun ilminin de
yaratılmış olmasını gerekli görmüşlerdir.677
2) Mücessime
Bu mezhebin kurucusu Ebû Abdullah Muhammed b. Kerrâm es-Sicistânî (ö.
255/869)'dir.678 Kendisine tabi olanları Allah'ı tecsîm etmeye davet etmiştir. Ona göre Allah'ın
bir cismi, sınırı, altında bir sonu ve bir yönü vardır ki, buradan arş'ı ile karşılaşır. Bu,
Seneviyye'nin [Dualistlerin] görüşüne benziyor. Çünkü onların “Nûr” dedikleri mabudları,
“Zulmet”le karşılaştığı yönde son bulur.
İbn Kerrâm, Allah'ın arş'a yerleştiğini kabul eder ve O'na cevher ismini verir. “Zâtın
birliği cevherin birliğidir. O, en yüksek tepede arş'a temas eder.” demiştir. İbn Kerrâm, Allah
için bir yerden bir yere intikali, değişmeyi ve inmeyi caiz görür.679 Yine o, Allah'ın ağırlığı
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olduğunu söyler. Bunu, Gökler yarıldığı zaman... (İnfitâr, 82/1) âyetini tefsir ederken şöyle
açıklar·: “Gökler kendi üzerindeki Rahmân'ın ağırlığından yarılır.”680
Mücessime, Allah'ın organ ve uzuv sahibi olduğunu söylemez. Fakat bunlar, Allah'ın
arş'ın üstünde olduğunu iddia ederler. Mücessime, Allah'ın hangi yönlerde sınırlı olduğu
hususunda da ihtilaf eder. Bazıları, altı yönde sınırlandığını iddia eder. Bir kısmı, sadece alt
yönden sınırlı olduğunu söylerken, diğer bir kısmı da, O'nun sonu olmadığını ve azîm [büyük]
olduğunu söylerler.681
Müşebbihe ve Mücessime'nin yukarıda zikrettiğimiz görüşleri, müslüman âlimler
tarafından büyük tepki çekmiş, âyet ve hadislerde geçen bu ifadelerin nasıl anlaşılması
gerektiği konusunda görüşler ortaya koymuşlardır. Haberî sıfatların hangi metotla anlaşılması
gerektiğini açıklamışlardır. Bazıları, bunların olduğu gibi bırakılarak zahirî anlamda alınması,
diğerleri ise bunlara uygun anlamlar verilerek te’vîl edilmesi gerektiği görüşündedirler.
Birinci görüşü, Ehl-i Sünnet'in selefi, ikinci görüşü ise Mu‘tezile ve Ehl-i Sünnet'in halefi
benimsemiştir. Bu yollardan birincisine “tefviz yolu”, ikincisine ise “te’vîl yolu”682
denilmiştir.

b. Tefvîz [veya Tevakkuf] Yolu
Hz. Peygamber'in yakın ashabı, vahyin arzettiği farklılıkları ve nüzûl sebeplerini
bizzat Hz. Peygamber'den dinlemek ve davranışlarından görmek suretiyle idrak
etmekteydiler. Hz. Peygamber ile sohbet nûru onlardan şüphe ve vehim karanlığını
kaldırıyordu.683 Tabakalarının çeşitliliği ve sayılarının çokluğuna rağmen sahâbenin Hz.
Peygamber'e, Allah'ın Kur’ân'da ve Resûlü'nün sünnetinde kendisini vasıfladığı şeylerin
manâsından sordukları, sağlam veya zayıf herhangi bir yoldan vârid olmamıştır. Fakat onlar,
bunların manâsını anlıyorlar ve sıfatlar konusunda konuşmuyorlardı.684
Sahâbe, Allah'ın kendisi için zikrettiği yed [el], vech [yüz] gibi sıfatları isbât ediyorlar
ve Allah'ın yaratıklara benzemesini nefyediyorlardı. Böylece onlar, sıfatları teşbîhsiz isbât
ediyor ve Allah'ı ta‘tîlsiz tenzîh ediyorlardı. Onlardan hiçbiri bu hususlarda te’vîle
kalkışmamıştır.685
Selef686, sayıları çok delâletleri açık olduğu için Allah'ı noksanlık ve teşbîhten tenzîh
eden âyetlerle amel edip, Allah'ın yaratıklara benzemesinin mümkün olmadığına
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hükmetmişlerdir. Selefe göre, bu âyetlerin imtihan için indirilmiş olması mümkündür. Bundan
dolayı bu âyetlerde tevakkuf etmek [konuşmamak] ve bunların Allah'ın sözleri olduğuna
inanmak vaciptir.687 Zira insanlar, teşbîh ve tecsîm ifade eden bu âyetlerin tefsir ve
te’vîlllerini bilmekle mükellef değillerdir.688
Selef, zahirî anlamları cismiyet ifade eden bu âyetleri icmâlî olarak te’vîl etmenin, –
yani “Allah'ın yed'i [eli] keyfiyetsiz sıfatıdır” demenin– vacip olduğunu söylemektedir.689 Bu
şekildeki icmâlî te’vîlden sonra, kelimenin zahiri üzerine bırakılmasına tefvîz
denilmektedir.690 Böylelikle bu kelimelerden maksadın ne olduğu Allah'a bırakılmış
olmaktadır.691 Selefin haberî sıfatlar konusunda takip ettiği bu yola kelâm literatüründe
tevakkuf yolu692 da denmektedir.
Mâlik b. Enes (ö. 179/795), kendisine istivâ hakkında sorulunca, “İstivâ malum,
keyfiyeti meçhuldür. Ona inanmak vaciptir. Ondan sormak bid‘attir” demiştir.693 Onun bu
sözleri, selefin haberî sıfatlar konusundaki görüşü için kalıp bir ifade halini almıştır. Ahmed
b. Hanbel (ö. 241/855), Süfyan es-Sevri, Davud b. Ali b. Isfahânî (ö. 270/883)694, İshak b.
Râhûye, Muhammed b. İsmail el-Buhârî'nin695 bu görüşte oldukları belirtilmektedir. Abdullah
b. Said el-Küllâbî (ö. 240/854), Ebu'l-Abbas el-Kalânîsî ve Hâris b. Esed el-Muhâsibî (ö.
243/857) de bu yoldan giderek selef akîdesini güçlendirdirmişlerdir.696
Ebû Ca‘fer et-Tahâvî (ö. 321/933) ise, Allah'a insani duyuların herhangi birini atfeden
kimsenin kâfir olduğunu söyleyerek, gerçek yolun teşbîh ve ta‘tîl arasında yattığını belirtir.
Tahâvî, “yüz, göz, el...” gibi Kur’ân'da bulunan teşbîhî [antropomorfik] ifadelerin te’vîl
edilmesine karşıdır. Bununla beraber o, bu terimlerin neye işaret ettiğini de belirtmez. Tefvîz
prensibine hayli tutarlı bir biçimde bağlıdır.697
Ebu'l-Hasan el-Eş‘arî (ö. 324/936), Allah'ın, Kur’ân'da zikrettiği gibi, “arş üzerine
istivâ ettiğini” söyler ve istivâ'nın “istîlâ, mülk, kahr, galebe” şeklinde te’vîl edilmesine
karşıdır.698
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (ö. 333/944) Kitâbu't-Tevhîd isimli eserinde haberî sıfatların
te’vîl edilmesine karşıdır.699 Ancak o başka bir eserinde ise haberî sıfatların te’vîl edilmesinin
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gerekli olduğunu söyler. Onun bu görüşü, kendisinden sonra gelen sünnî kelâmcılar
tarafından kabul görmüştür.700
Gazzâlî, avâmın haberî sıfatların [müteşâbihlerin] manâsını araştırmaktan ve onları
te’vîl etmekten uzak durması gerektiğini belirtmesinin yanı sıra, haberî sıfatların te’vîlinin
bilinmesi hususunda açık bir kapı bırakarak bunların ilimde yüksek seviyede olan âlimler
tarafından bilinebileceğini de vurgulamaktadır.701
Selefin haberî sıfatları te’vîl etmekten neden kaçındığı konusunda bir kaç sebep
zikredilmektedir:
1) Bunun ilk sebebi, Âl-i İmran sûresi 7. âyetteki yasaklamadır. Selef âlimleri bu
âyette belirtilen sapıklığa düşmekten korkmaktadırlar. O âyetler nasıl nâzil olduysa, o şekilde
inanırlar ve te’vîle kalkışmazlardı.
2) Te’vîlin zan ifade ettiği ittifakla sabittir. Allah'ın sıfatları konusunda hata ihtimali
bulunan bir zan ile hüküm vermek doğru değildir. Âyet, Allah'ın muradının dışında te’vîl
edilirse hataya düşme ihtimali vardır. Şu halde ilimde yüksek seviyeye ulaşmış kimselerin
dediği gibi, “Hepsi Rabbimizin katındandır. Onun zahirine inandık, bâtınını tasdik ettik,
hakikatini bilmeyi Allah' a bıraktık, biz bunları bilmekle mükellef değiliz. Nitekim bu husus,
imanın şart ve erkânından da değildir” deyip geçmek gerekir. Bazıları bu konuda daha
ihtiyatlı davranmakta, haberi sıfatları Farsça dahi okumamaktadır. Çünkü onlar, Farsça vârid
olmamıştır. Eğer onlar söylenecekse, vârid olduğu şekilde söylenmelidir. Bu, en sağlam yol
olup, teşbîh tehlikesi de yoktur.
3) Te’vîl, müfessirlerin görüş açılarına, dinî ve siyasî görüşlerine göre değişiklik
arzeder. Eğer iş te’vîle bırakılırsa, birbirine zıt çeşitli kapılar açılmış olur. Bu durum ise,
ümmeti parçalanmaya götürür. Ümmeti parçalamak haram olduğu gibi, buna yol açan şeyler
de haramdır.702
Selefiyye inancını savunanlar, hicrî VII. yüzyılda tekrar ortaya çıkmış ve bu defa bu
görüş İbn Teymiyye (ö. 728/1328) tarafından canlandırılmaya çalışılmıştır. O, Selefiyye
hareketinin ideal bir temsilcisi olarak gösterilir. Mutedil değil, radikal bir selefîdir.703
Selefîliğin sistemli bir şekilde ekolleşmesi, İbn Teymiyye ve öğrencisi İbn Kayyim elCevziyye (ö. 751/1350) ile birlikte olmuştur.704
İbn Teymiyye, selefin bu konudaki görüşü hakkında şöyle diyor: “Gerçek yol, hidâyet
önderlerinin üzerinde bulundukları yoldur. Bu da, Allah'ın kendisini vasıfladığı veya
Resûlü'nün O'nu vasıfladığı şekilde vasıflandırılması, Kur’ân ve hadisin dışına taşılmaması
yoludur. Bu hususta iman ve ilim sahibi bulunan selefin yolunu takip etmek gerekir. Kur’ân
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ve hadisten anlaşılan manâlar, bir kısım şüphelerle bertaraf edilemez. Aksi takdirde söz, esas
manâsından kaydırılınış olur.”705
Selefe atfedilen bu görüşler, gerçekten teşbih ve tecsîme yol açmıştır. Bu yüzden
Hanbelî fıkıh âlimi İbnü'l-Cevzî (ö. 597/1201), bu görüşlerin Selef-i sâlihîn ve Ahmed b.
Hanbel'in görüşleri olduğunu reddetmek için Def‘u Şübheti't-Teşbîh isimli bir eser yazmıştır.
O, bu konuda şunları söylüyor: “Arkadaşlarımızdan bazılarının, temel esaslar konusunda
doğru olmayan sözler söylediklerini, mezhebi lekeleyecek kitaplar yazdıklarını, avâm
mertebesine düştüklerini ve Allah Teâlâ'nın sıfatlarını hislerine göre değerlendirdiklerini
gördüm. Bunlar, Allah'ın zâtına ilaveten sûret, yüz, iki göz, ağız, küçük dil, dişler, yüz nurları,
iki el, parmaklar, avuç, küçük parmak, başparmak, göğüs, baldır, iki bacak ve iki ayak isbât
ettiler.”706
İbnü'l-Cevzî, bunların hareket noktalarını ise şöyle açıklıyor: “Onlar, isim ve sıfatlar
konusunda nassların zahirini aldılar. Naklî ve aklî bir delilleri olmadığı hâlde bunlara
“sıfatlar” ismini verdiler. Bu isimlendirme bir bid‘atti. Bunlar, zahirî manâlardan Allah için
vacip olan manâlara götüren ve O'nu zahirleri yaratıkların sıfatlarına benzemekten
uzaklaştıran nasslara iltifat etmediler. Bunların, “fiilî sıfat” olduklarını söylemekle
yetinmeyip, “zâtî sıfat” olduğunu söylediler. Üstelik bunları lügat ınanâlarında alamayız,
ancak zahirlerine hamlederiz dediler. Hâlbuki bunların zahirleri, insanların
sıfatlarındandır.”707 İbnü'l-Cevzî'ye göre, bir şey mümkünse gerçek manâsına alınır. Buna
engel bir durum varsa, mecâza hamledilir.708
İbnü'l-Cevzî, onların bu düşüncelerinin teşbîhe yol açtığını şu şekilde belirtiyor:
“Onlar, teşbîhten kaçınırlar ve bunun kendilerine nisbet edilmesine kızarlar. “Biz Ehl-i
Sünnetiz!” derler. Hâlbuki onların sözleri apaçık teşbîhtir. Avâmdan bir grup da bunlara
uymuştur.”709 İbnü'l-Cevzî, böyle kimselere yönelik tenkitlerini şöyle sürdürmektedir:
“Arkadaşlar! Siz, nakle dayanan ve imamlara tabi olanlarsınız. Sizin en büyük imamınız
Ahmed b. Hanbel'dir. O, kamçı altında iken, “Hiç kimsenin söylemediğini ben nasıl
söylerim!” diyordu. Onun mezhebinde olmayan şeyi icad etmekten kaçınınız. Sonra,
“Hadisleri de zahirî olarak alırız” diyorsunuz. “Ayak” kelimesinin zâhiri organdır. Eğer siz,
“Biz sadece hadisleri okur ve susarız” derseniz, hiç kimse size bir şey demez. Ancak onları,
zahirine hamlederseniz, bu çirkindir.”710
İbnü'l-Cevzî, bu ifadeleriyle haberî sıfatları zahirî olarak almanın teşbîhe yol açtığını
ve selefe atfedilen görüşlerin onlara ait olmadığını vurgulamaktadır.

705
706
707
708
709
710

Ebû Zehra, a.g.e., s. 238-39.
İbnü'l-Cevzî, Abdurrahman b. Ebi'l-Hasan, Def‘u Şübheti't-Teşbîh, Kahire, 1991, s. 7-8.
İbnü'l-Cevzî, Def‘u Şübheti't-Teşbîh, s. 8.
İbnü'l-Cevzî, a.g.e., s. 8.
İbnü'l-Cevzî, a.g.e., s. 8.
İbnü'l-Cevzî, a.g.e., s. 8-9.

314

c. Te’vîl Yolu
Haberî sıfatları te’vîl yöntemi önce Mu‘tezile tarafından ortaya konulmuş, daha sonra
bu yöntem Ehl-i Sünnet'in halefi tarafından da benimsenmiştir.
Te’vîl kelimesi e-v-l kökünden tef‘îl kalıbında olup “açıklamak ve beyân etmek”
anlamlarına gelir.711
Te’vîl kelimesinin ıstılâhî anlamı, selef ve halef âlimleri arasında birbirinden çok
farklıdır. Hatta denilebilir ki, üzerinde en çok durulan ve farklı anlamlar verilen, bir başka
ifadeyle, kişilere ve çağlara göre anlam değişikliğine uğrayan tek kavram te’vîldir.712
Te’vîlin bazı ıstılâhî anlamları şu şekildedir:
Te’vîl, “kesin olmamakla birlikte, kelimenin çeşitli anlamlarından birini tercih
etmektir.” Bu tanım el-Mâtürîdî'ye aittir.713
Te’vîl, “aralarında yakınlık sağlayan bir delilin bulunması sebebiyle, lafzın zahirî
manâsından alınarak muhtemel bulunduğu, Kur’ân ve Sünnet'e uygun başka bir manâda
kullanılmasıdır.” Bu tanım İbn Teymiyye tarafından zikredilmiştir.714
Te’vîl, bir lafzın meâlini tercih edip tefsir etmektir.715
1) Mu‘tezile'nin Tev’îl Anlayışı
Hicrî ikinci asrın başlarında Ca‘d b. Dirhem (ö. 118/736), sıfatların tevili konusundaki
görüşleriyle te’vil anlayışının ilk nüvelerini atmıştır. Daha sonra Cehm b. Safvân (ö. l28/745),
Ca‘d'dan bu anlayışı alarak yaymaya başlamıştır. Cehm b. Safvân, “Arş bir mekândır,
mekânda ise ancak bir cisim olan veya cisimle kâim olan bir şey bulunur” diyerek, ‘uluvv'u
[yukarıda olma] ve “arş'a istivâ”yı inkâr etmiştir.716 Cehm'den sonra, bu anlayış, Mu‘tezile
tarafından benimsenmiştir. Hatta bu fikrin bazı Eş‘arîlerde de görüldüğü belirtilir.717
Mu‘tezile'nin ilâhî sıfatları inkâr edişi ilk bakışta, başka bir kaygıdan ileri gelmiş
görünebilir. Onları, ilâhî sıfatları inkâr etmek suretiyle ilâhî varlığı tevhîd ve tenzîh etmeye
sevk eden şey, ne tamamen aklın bir diktesi, ne de Hıristiyanlığın teslîs inancı ve Manizm'in
dualizmi karşısında İslâm'daki Allah'ın birliği akîdesini savunmaktır. Bu durum daha ziyade
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ve büyük ölçüde Ehl-i Hadis, Haşeviyye ve aynı şekilde bazı Şiî fırkaları arasında görülen,
Allah'ın kabaca cisimlendirilişinden şiddetle kaçınmanın bir sonucudur.718
Ehl-i Sünnet kelâmcıları Mu‘tezile'nin “nefy” anlayışı ile Müşebbihe'nin “teşbîh”
görüşünü mukayese ederlerken, Mu‘tezile'nin anlayışını daha tehlikeli görmüşlerdir. İmam
Gazzâlî ta‘tîl ve teşbîhi şu şekilde mukayese etmektedir: Ta‘tîl çoğunluk hakkında, teşbîh ise
azınlık hakkındadır. Yapılacak işlerde iki zararın en hafifini tercih etmek, fakat çekinilecek
şeylerde iki zarardan en umûmî olanını dikkate almak daha doğrudur. Teşbîhin çaresi, ta‘tîlin
çaresinden daha kolaydır. Teşbîhte ikrâr, ta‘tîlde ise inkâr vardır. Teşbîhteki hatayı düzeltmek
kolay, fakat münkiri yola getirmek daha zordur.719
2) Halefin Te’vîl Anlayışı
Halef âlimleri, selefin aksine haberî sıfatları te’vîl etme yoluna gitmişlerdir. Halefin
Mu‘tezile tarafından ortaya konulan bu yola gitmesi bir ihtiyaca binaen olmuştur. Çünkü
selefin haberî sıfatların te’vîl edilmeyip olduğu gibi kabul edilmesinin gerekli olduğu
şeklindeki görüşü, bazılarının aşırı giderek teşbîhe düşmelerine neden olmuştur.720 Yine halef
âlimlerine göre Kur’ân insanlara anlamaları için indirilmiştir. Kur’ân'da bulunan müteşâbihler
de ancak te’vîl yolu ile anlaşılabilir. Bu yüzden de te’vîl yoluna gidilmesi zorunlu
görülmüştür.721 Halefe göre Kur’ân'ın insanlara anlamaları için indirildiğine dair pek çok âyet
vardır.722 Bu âyetler, Kur’ân'ın anlaşılabilir ve anlaşılması gereken bir kitap olduğunu
göstermektedir.723
Gazzâlî, haberî sıfatların, sûrelerin başındaki hurûf-u mukatta‘a gibi müteşâbihlerden
olmadığını, çünkü hurûf-u mukatta‘anın daha önce Araplar tarafından ıstılâhî bir deyim olarak
kullanılmadığını; ancak haberî sıfatların anlaşılmak için zikredildiğini söyler.724
Halef âlimleri bu gibi gerekçelerle haberî sıfatları te’vîl etme yoluna gitmiştir. Ehl-i
Sünnet kelâmında haberî sıfatların te’vil edilme yolunun Ebu'l-Meâlî el-Cüveynî (ö.
478/1085) tarafından başlatıldığı725 söylenmektedir. Ancak ondan önce Abdulkâhir elBağdâdî tarafından bazı haberî sıfatların te’vîl edildiğini görüyoruz.726
Kelâm'a göre bazı âyet ve hadislerin zahirî [lafzî] anlamları akla ve ilmî düşünceye
aykırıdır. Bu sebeple aklın ilkelerine ve Arap dili kaidelerine göre yapılacak yorum ve
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değerlendirmelerle, bu nevi nasslara akla uygun bir manâ verilmektedir. Kelâm, Allah'ın fiilî
ve zatî sıfatlarından bahseden bazı nassları te’vîl ederken selef, “Din elden gidiyor, nasslar
tahrif ediliyor” demiştir. Gerek selef ve gerekse te’vîlciler, bu görüşlerini Kur’ân'a
dayandırmışlardır. Her iki grup da şu âyeti delil getirmişlerdir:
ب َوأ ُ َخ ُر ُمتَشَا ِب َهاتٌ فَأ َ َّما الَّذِينَ في قُلُوبِ ِه ْم زَ ْي ٌغ فَيَتَّبِعُونَ َما
ِ َاب ِم ْنهُ آيَاتٌ ُّمحْ َك َماتٌ ه َُّن أ ُ ُّم ْال ِكتَا
َ ِي أَنزَ َل َعلَيْكَ ْال ِكت
َ ه َُو الَّذ
لرا ِس ُخونَ فِي ا ْل ِع ْل ِم يَقُولُونَ آ َمنَّا بِ ِه ُك ٌّل ِم ْن ِعن ِد َربِنَا
َّ تَشَابَهَ ِم ْنهُ ا ْب ِتغَاء ْال ِفتْنَ ِة َوا ْبتِغَاء تَأ ْ ِوي ِل ِه َو َما يَ ْعلَ ُم تَأ ْ ِويلَهُ إِالَّ ّللاُ َوا
Sana bu kitâb'ı indiren O'dur. Onun bir kısım âyetleri muhkemâttır –ki onlar kitâb'ın
esâsıdırlar–, diğerleri ise müteşâbihâttır. Kalplerinde eğrilik bulunanlar, fitne aramak,
te’vîlini aramak için onun müteşâbih olanlarının ardına düşerler. Hâlbuki onun [müteşâbih
âyetlerin] te’vîlini ancak Allah bilir. İlmde rusûhu olanlar ise, “Biz imân ettik, hepsi
Rabbimiz indindendir” derler. (Âl-i İmrân, 3/7)
Te’vîl yapmanın câiz olup olmadığı tartışması, bu âyetteki vakfın [durağın] yerinin
ihtilaflı olmasından kaynaklanıyor. Vakıf, âyetteki “Allah” kelimesi üzerinde mi, yoksa “fi'l‘ilm” kelimesinde mi yapılacaktır? Eğer vakıf, “Allah” kelimesi üzerinde yapılırsa selefin
görüşü doğru olacak, “fi'l-‘ilm” kelimesinde yapılırsa halefin görüşü doğru olacaktır. Vakfın
yeri ile ilgili tartışmalar üç grup altında toplanmıştır:
1) Vakıf, “Allah” lafzı üzerinde yapılmalıdır. Sahâbeden birçoğunun, tabiûn, tebe-i
tabiîn, dört müctehid imam, İmam el-Eş‘arî, İmam el-Buhârî, İmamu'l-Haremeyn elCüveynî'nin ve özellikle Ehl-i Sünnet'in benimsediği727 bu görüşü, özellikle İbn Abbas'tan
gelen rivayet teyit etmektedir. Haberlerin çokluğunun bu görüşün doğruluğuna delil olduğu
söylenmektedir.728
2) Vakıf, “fi'l-‘ilm” üzerinde yapılmalıdır. Buna göre âyet, ilimde rusüh sahibi
olanların da müteşâbihleri bilebileceğine delalet eder. Cüveynî ( ö. 478/1085), Gazzâlî (ö.
505/1111), Râzî (ö. 606/1210), Beyâzî (ö. 1097/1686) gibi âlimler bu görüşü
benimsemişlerdir.729
3) Orta görüş: Bu görüş sahipleri vakfın, her iki yerde de câiz olduğunu ve bu
münasebetle sadece Allah'ın bileceği müteşâbihlerin yanında, râsihûnun [ilimde derinleşmiş
kimselerin] da bilgisine ulaşabileceği müteşâbihlerin var olduğunu söylüyorlar. Şöyle ki, eğer
müteşâbih ile, kulun bilgisine ulaşması mümkün olmayan müteşâbih kasdediliyorsa, bu
durumda “Allah” lafzı üzerinde durmak gerekir. Fakat mücmel ifadeler, garîb vb. lafızlar söz
konusuysa, doğru olan “fi'l-‘ilm” kelimesi üzerinde durmaktır. Şöyle de denilebilir:
Müteşâbihlerin tamamını veya künhünü [mâhiyetini] Allah bilir.730
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İslâm'da aklî bir metod olarak te’vîl, ilâhî karaktere uygun olmayan halleri, sıfatları ve
tasavvurları zihinlerden ancak mecâzî te’vîlle uzaklaştırma yönünde faaliyet göstermiş
bulunan Mu‘tezile ile tarihi bağlantı içindedir. Mu‘tezile, Kur’ân ve hadiste lafzî ınanâları
alındığı takdirde teşbîh ve tecsîme götürecek ve böylece Allah'a birtakım beşerî sıfatlar,
duygular ve düşünceler isnad ettirecek bir takım ibareler görmüşlerdir. Onlara göre bu
sıfatların lafzî [zahirî] manâlarından diğer mecâzî manâlarına hamledilmeleri gerekir.731
Mücessime ve Müşebbihe dışında, Ehl-i Sünnet ve diğer rnezhepler, Kur’ân ve hadiste
zikredilen cihet, cismiyet, sûret veya uzuv bildiren nassların te’vîli hususunda ittifak
etmişlerdir. Çünkü bu nassların zahirlerinin delalet ettiği şeylerden Allah'ı tenzîh etmek
gerekir.732
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî'nin hem tefvîz hem de te’vîl taraftarı olduğunu daha önce
ifade etmiştik. Ebu'l-Hasan el-Eş‘arî'nin de bu konuda farklı görüşlere sahip olduğu belirtilir.
Zira Eş‘arî'nin hayatında üç devre vardır: Birincisi, i‘tizâl halidir ki, bundan dönmüştür.
İkincisi; hayat, ilim, kudret, irâde, sem‘, basar ve kelâmdan ibaret olan yedi akli sıfatı isbat
edip vech, yedeyn, kadem, sâk gibi haberî sıfatları te’vîl ettiği devre. Üçüncüsü ise, bütün
sıfatları müşâbehet ve keyfiyyetten uzak olarak selef metodu üzere isbat ettiği devre.733
Gazzâlî, te’vîl kanunlarına riayet ettikleri müddetçe, te’vîlcilerin tekfîr edilmemesi
gerektiğini söyler. Mezhebi ne olursa olsun, bütün İslâm müctehidlerinin zaruri olarak te’vîle
başvurdukları ortada iken, te’vîl yapanların tekfîr edilmeleri nasıl caiz olur? Gazzâlî, te’vîl
yapmaktan en uzak duran zat Ahmed b. Hanbel'in bile üç hadisi açıkça te’vîl ettiğini Bağdat'ta
sözlerine güvenilir kimselerden işittiğini söylüyor. Bu hadislerin zahirî manâlarının
kasdedilmediği ve kasdedilmesinin de imkânsız olduğu sonucuna delil ile ulaşan İmam
Ahmed, bunları te’vil etmiştir.734
Ebu'l-Mu‘în en-Nesefî (ö. 508/11 15) bu sıfatların te’vîlinin gerekli olduğunu söyler.
Ona göre bu kelimelerin değişik anlamları bulunmaktadır. O, bu gibi çok anlamlı kelimelerin
bulunduğu yere göre anlamının belirlenmesi ve bu anlamlardan yalnız Allah'ın birliği ile
çelişmeyenin Allah'a isnad edilebileceğini söyler.735 Nesefî, “arş'a istivâ”nın te’vîlinden söz
ederken şunları söylüyor: “Eş‘arîlerin bu te’vîli Mu‘tezile'ye nisbet etmeleri doğru değildir.
Bizim arkadaşlarımız da bu te’vîli yapmışlar ve bunu Mu‘tezile'ye nisbet etmemişlerdir.”736
Görülüyor ki burada haberî sıfatların te’vîl edilmesine, sırf Mu‘tezile bu te’vîlde
bulunmuş diye karşı çıkılmıştır. Bu da mezhep taassubunun açık bir göstergesidir. İmam
Eş‘arî, Mu‘tezile'ye şiddetle karşı olmakla beraber, takipçileri ve ileri gelen Eş‘arî âlimleri –
Bağdâdî, Cüveynî, Gazzâlî, Râzî vb.– Mu‘tezile'nin ortaya koyduğu bu anlayışı
benimsemişlerdir. Selefe uyma ve Mu‘tezile'yi reddetme adına, haberî sıfatların te’vîl
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edilmesine karşı çıkmak ve bunu yapanları bid‘atçilikle suçlamak mezhep taassubundan başka
bir şeyle yorumlanamaz. Ancak cedel ve tartışma dönemlerinin sona ermesi, bu sıfatların
müslümanların belleklerinde teşbîh ve tecsîm şüphesi doğurması, onları haberî sıfatları te’vîl
etmeye sevketmiştir.
İbn Rüşd (ö. 595/1198) de, te’vîl yapmanın câiz olduğu, ancak bunun te’vîlde ehil olan
kimseler tarafından yapılması gerektiği görüşündedir.737
İbnü'l-Cevzî de te’vîl yapmanın gerekliliğine inanır. Ona göre, bir şey mümkünse
gerçek manâsına alınır. Buna engel bir durum varsa mecâza hamledilir.738 O, te’vîle karşı olan
Hanbelîlerin şu noktalarda hata yaptıklarını ileri sürmüştür:
1) Onlar bu haberlere, “haberî sıfat” demişlerdir. Hâlbuki bunlar “izâfetler”dir. Her
izâfe edilen sıfat değildir. Nitekim Allah Teâlâ, “Ona kendi rûhundan üflemiştir.” (Secde,
32/9) diyor. Allah'ın “rûh” ismi verilen bir sıfatı yoktur. İzâfe edileni [muzâfı] sıfat olarak
isimlendirmek bid‘attir.
2) Bu müteşâbih hadisleri, Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğini söyleyip sonra
onu zâhirine hamlederler. Allah'tan başkasının bilemeyeceği şeyin zâhir [açık] olması hayret
verici bir durumdur. İstivâ'nın zâhiri “oturma”, nuzûl'ün zâhiri “intikal” değil midir?
3) Bunlar, Allah Teâlâ için sıfatlar isbat ediyorlar. Hâlbuki Allah Teâlâ için kesin
delillerle isbat edilir.
4) Bunlar, sahih olan meşhur haber ile sahih olmayan ve merfû hadis ile mevkûf hadis
arasında fark gözetmezler.
5) Bunlar bu lafızları bazen te’vîl ederler, bazen de etmezler.
6) Bunlar, bu hadisleri hislerine göre yorumlayıp Allah'ın zâtıyla indiğini, intikal
ettiğiui söylerler; sonra da bunun bildiğimiz nuzûl ve intikal gibi olmadığını söylerler.739
Te’vîl yapılmasının gerekli olduğunu savunan âlimlerden biri de Fahreddin er-Râzî'dir.
Ona göre, eğer Kur’ân'da Allah Teâlâ hakkında kullanılan “vech, ‘ayn, cenb, yed, sâk” gibi
kelimeler zahirî anlamda alınırsa, bir yüzü ve bu yüzünde birçok gözleri bulunan, bir yanı,
birçok elleri, bir baldırı bulunan bir şahıs isbat edilmiş olur. Biz, dünyada bundan daha çirkin
bir sûret hayal edemeyiz. Akıllı bir kimsenin Rabbinin bu sıfatlarla vasıflanmasına rıza
göstermesi mümkün değildir.740 Râzî, bütün İslâm fırkalarının bazı Kur’ân âyetleri ve
hadislerin zahirî manâlarında te’vîle gitmenin gerekli olduğunu kabul ettiklerini belirtir.741
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İbnu'l-Hümâm (ö. 861/1457) ise bu konuda şunları söylüyor: “Haberî sıfatların Allah'a
layık bir manâsı vardır. Bunlara teşbîhsiz olarak inanmak gerekir. Fakat haberî sıfatların
zahirlerinin kasdedildiğine dair bir delil yoktur. Bunları te’vîl etmek câizdir. Ayrıca avâmın
bu sıfatları anlayamamasından korkulduğu takdirde de te’vîl yoluna gidilebilir.742
Görülüyor ki müteahhirûn dönemi kelâm bilginleri, haberî sıfatların te’vîl edilmesinin
câiz olduğu yönünde kanaat belirtmektedirler.743 Ancak âlimler, te’vîl konusunda hem te’vîl
yapacak kişi hem de te’vîli yapılacak olan kelime ile ilgili olarak çeşitli şartlar ileri
sürmüşlerdir.
Selefin benimsediği tefvîz yolunun mu, yoksa halefin benimsediği te’vîl yolunun mu
daha uygun olduğu konusunda kelâmcılar şöyle demektedir: “Selef metodu daha selametli,
halef metodu ise daha sağlam ve kullanışlıdır.”744 Sonuç olarak, haberî sıfatları Allah'ın zâtına
uygun bir şekilde yorumlamanın, bunları zâhirleri üzere bırakıp keyfiyyetinin
bilinemeyeceğini söylemekten daha isabetli, daha mantıklı ve tevhîd inancına daha uygun
olduğunu söyleyebiliriz.

3. Belli Başlı Haberî Sıfatların Te’vîli
Şimdi İslâm âlimlerinin belli başlı haberî sıfatları te’vîl edişlerine örnekler verelim:
1) İstivâ
Kur’ân'da birçok âyette Allah'ın “arş'a istivâ ettiği”nden söz edilir. Kur’ân'da şöyle
geçer:
ض ِفي ِست َّ ِة أَي ٍَّام ث ُ َّم ا ْست ََوى َعلَى ْال َع ْر ِش
ِ س َم َاوا
َّ ِإ َّن َربَّ ُك ُم ّللاُ الَّذِي َخلَقَ ال
َ ت َواأل َ ْر
Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arş üzerine istivâ eden
Allah'tır. (A‘râf, 7/54)
الرحْ َمنُ َعلَى ْال َع ْر ِش ا ْست ََوى
َّ
Rahmân arş üzerine istivâ etmiştir. (Tâhâ, 20/5)745
İstivâ kelimesi sözlükte “kasdetmek, yukarı çıkmak, mutedil olmak, yönelmek, galip
gelmek, ortaya çıkmak, karar kılmak” manâlarma geldiği gibi “yücelik ve yükseklik”
anlamlarına da gelmektedir.746
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Arş ise sözlükte, “izzet, sultân, memleket ve mülk”747 anlamlarına gelir.
Kur’ân'da ‘arş kelimesi çeşitli bağlamda ve değişik anlamlarda kullanılmıştır:
1) Hz. Yûsuf'un ve Saba melikesi Belkıs'ın tahtı anlamında geçer: Ve ebeveynini taht
[‘arş] üzerine çıkardı (Yûsuf, 12/100); Çünkü ben bir kadın buldum, onlara meliklik ediyor,
kendisine her şeyden verilmiş, azametli bir tahtı [‘arşı] da var (Neml, 27/23) âyetlerinde
olduğu gibi.748
2) Bazı âyetlerde ‘arş Allah Teâlâ'ya nisbet edilmiştir. Bu âyetlerde ‘arş, farklı
nisbetlerle kullanılmıştır:
a) Allah, Rabbü'l-‘arş [arş'ın rabbi] olarak nitelenir: Göklerin ve yerin Rabbi, arş'ın da
Rabbi olan Allah onların vasıflandırınalarından yücedir, münezzehtir (Zuhruf, 43/82)
âyetlerinde olduğu gibi.749
b) Allah, zü'l-‘arş [arş'ın sahibi] olarak nitelenir: Ben O'na güvenip dayanmaktayım ve
O, o büyük arş'ın sâhibidir (Tevbe, 9/129); Mutlak hakim ve hak olan Allah, çok yücedir.
O'ndan başka ilâh yoktur. O, yüce arş'ın sahibidir (Mü’minûn, 23/116) âyetlerinde olduğu
gibi.750
c) Allah'ın ‘arş'a istivâ ettiği söylenir: Rahmân arş'a istivâ etmiştir (Tâhâ, 20/5);
Görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra arş'a istivâ eden, güneşi va ayı
emrine boyun eğdiren Allah'tır (Ra‘d, 13/2) âyetlerinde olduğu gibi.751
Kur’ân'da arş'ın durumu hakkında, yukarıdaki âyetlerin dışında arş'ın melekler
tarafından taşındığından ve tavaf edildiğinden; meleklerin arş'ın çevresini sararak Allah'ı
övdüklerinden ve tesbih ettiklerinden752, arş'ın azîm ve kerîm olduğundan753 söz edilir. Yine
Allah'ın, O, hanginizin ameli daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için, arş'ı su
üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır (Hûd, 11/7) âyetinde arş'ın yer ve gök
yaratılmadan su üzerinde olduğu anlatılmaktadır.
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Yukarıdaki âyetlere dayanarak Müşebbihe ve Kerrâmiyye mezhepleri, Allah'ın arş
üzerinde mekân tuttuğunu ileri sürerler.754 Kerrâmiyye'nin kurucusu Muhammed b. Kerrâm,
Allah'ın arş'a dokunduğunu ve arş'ın O'nun mekânı olduğu görüşündedir.755 Hişam b. elHakem, Allah'ın yüksek bir mekânda bulunduğunu, bu mekânın ise arş olduğunu, Allah'ın
arş'a dokunduğunu ve arş'ın O'nu kaplayıp sınırlandırdığını söyler.756
Kur’ân-ı Kerîm'deki, Biz ona şah damarından daha yakınız (Kaf, 50/16), Nerede
olsanız, O sizinle beraberdir (Hadîd, 57/4), Gökteki ilâh da, yerdeki ilâh da O'dur (Zuhruf,
43/84) gibi âyetler de Müşebbihe ve Mücessime'nin Allah Teâlâ'nın arş'a oturduğuna dair
iddialarını çürütmektedir.
Müşebbihe ve Mücessime mezhepleri, istivâ ve ‘arş ile ligili nassların zahirî
anlamlarını almışlar; tenzîh içeren nassları hiç dikkate almamışlardır. Bunun tabiî bir sonucu
olarak da kaba bir teşbîh ve tecsîme düşmüşlerdir. Onların bu görüşleri, karşıt bir fikir olan
ta‘tîl [sıfatların nefyi, inkârı] fikrinin doğmasına neden olmuştur. Cehm b. Safvân, arş'ın bir
mekân olduğunu, mekânda ise cisim veya cisim ile kâim olan bir şeyin bulunabileceğini,
Allah'ın ise cisimden münezzeh olduğunu belirterek istivâ'yı inkâr etmiştir.757
Cehm'in bu düşüncesi daha sonra Mu‘tezile tarafından benimsenmiştir. Onlar, Rahmân
arş'a istivâ etmiştir. (Tâhâ, 20/5) âyetinin manâsını, “Rahmân arş'a galip geldi” şeklinde te’vîl
etmişlerdir. Zira burada istivâ kelimesi, “istîlâ ve galebe” anlamındadır.758
Ehl-i Sünnet ise, daha önce belirttiğimiz gibi, bu konuda selef ve halef olmak üzere
ikiye ayrılmaktadır. Selef bu hususta isbâtla tenzîh yolunu benimserken, halef te’vîlle tenzîh
yolunu benimsemişlerdir. Ebû Hanife'nin bu konuda selefin görüşünü benimsediği belirtilir.759
Selefin bu konudaki görüşlerinden bahsedilirken genellikle İmam Malik'in şu sözlerine yer
verilir: “Allah'ın arş üzerine istivâsı malum, ama keyfiyeti meçhûldür. Buna inanmak vacip,
bundan sormak ise bid‘attir.”760
İmâm el-Mâtürîdî bu konuda şunları söylüyor: “Bize göre asıl olan, Allah Teâlâ,
O'nun benzeri gibi hiçbir şey yoktur (Şûrâ, 42/11) buyurmak suretiyle, kendi zâtından
yaratıklara benzemeyi nefyetmiştir. Allah, sıfatlarında ve fiillerinde yaratıklara benzemekten
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münezzehtir. Bu takdirde Allah'ın, Rahmân arş'a istivâ etmiştir (Tâhâ, 20/5) ifadesinin
yukarıdaki âyete uygun olması gerekir. Ayrıca bu âyetin bizim zikrettiğimizden başka şeylere
de ihtimali olduğu için te’vîl etmemiz kesinlikle mümkün değildir.”761 Ancak Mâtürîdî,
Te’vîlâtu'l-Kur’ân isimli eserinde Allah'ın arş üzerine istivâ ettiğini beyân etmesinde üç
manânın bulunduğunu söylüyor:
1) Arş öyle bir yerdir ki, Allah'ın zâtı ile orada bulunması demektir. Bu, mümkün
değildir. Aksi takdirde Allah, arş ile hudutlanıp sınırlanmış olur ki, bu da O'nun yaratmaktan
âciz olduğunu gösterir. Çünkü arş, Allah'ın yaratığıdır. Eğer Allah'ın zâtını, kendisini kuşatan
bir mekânla vasfetmek doğru olsaydı, kendisini kuşatan bir zamanla da vasfetmek doğru
olurdu ki; bu durumda bizatihi kendisi sonlu olup yaratmasında kusurlu olurdu.
2) Allah'ın mekânları ihata edecek şekilde arş'ta bulunması. Eğer Allah'ın arş'ta
olmasını bu manâda kabul edecek olursak, o takdirde Allah mekân edinmiş olur ki, bu da
Allah için mümteni‘dir.
3) Allah'ın, zamanlar da dâhil olmak üzere bütün mekânları ihata edecek şekilde arş'a
istivâ etmiş olması. Allah, bu tarz sıfatlardan münezzehtir. Yüksek bir yerde bulunmak
ilâhlığın sıfatı değildir. Şurası bir hakikattır ki, oturmak veya durmak için yüksek bir yere
çıkmakta, ne bir şeref ve yücelik anlamı, ne de azamet ve büyüklük sıfatı ile vasıflanmak
vardır. Bu, tıpkı binanın terasına ya da dağın tepesine çıkan kimsenin, bulunduğu yerdeki
yüksekliği ve istîlâsı ânında kendisinden aşağıda bulunan kimseye nisbette bir yüceliğe layık
olmadığı gerçeği gibidir. Mâtürîdî'ye göre burada zikredilmek istenen, “Allah'ın azamet ve
celâli”dir.762
Bu son yorumuyla el-Mâtürîdî, bir nevi te’vîl yapmış olmaktadır. Zira o, istivâ
kelimesini “istîlâ”, arş'ı da “mülk” anlamında kabul ederek manânın, “Allah bütün
mahlûkâtını istîlâ etmiştir” şeklinde olduğunu söyler763 ve istivâ'nın arş'a izâfe edilmesini
şöyle açıklar: “Allah, yaratıkların en büyüğü ve yücesi olan şeyle kendisini yadetmekle,
büyüklüğün ve yüceliğin kendisine ait olduğunu göstermiştir. Büyük işlerin eşyanın büyüğüne
izâfe edildiği bilinen bir şeydir. Bu tıpkı birisi için, “Şu ülkenin hükümranlığı tamam
olmuştur” ve “Şu yeri istîlâ etmiştir” denilmesi gibidir. Gerçekten bu yer ona mahsus değildir.
Fakat bu mülk ve hükümranlığa sahip olan kimsenin bundan daha azına sahip olması,
kendisine daha layık olduğu bilinen bir gerçektir. Allah'ın arş'a istivâ etmesi ise, kuvvet ve
azameti ile arş'ı kuşatması ve ihata etmesi demektir.”764
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Ebu'l-Hasan el-Eş‘arî ise, Rahmân arş'a istivâ etmiştir (Tâhâ, 20/5) âyetinde olduğu
gibi, Allah'ın arş'a istivâ ettiğini söyler. Ona göre Allah Teâlâ, göklerin üzerinde bulunan arş'a
istivâ etmiştir. Arş, göklerden daha yüksektir. Eğer Allah arş'ta olmasaydı, insanlar duâ
ettiklerinde ellerini semâya kaldırmazlardı. O, istivâ'nın “galip gelmek, mâlik olmak ve
kahretrnek” gibi anlamlara alınamayacağını belirterek, Allah'ın arş'a istivâ ettiğine dair bazı
deliller getirmektedir.765
Ancak el-Mâtürîdî, Allah'ın arş'ta bulunduğuna delil olarak duâ ederken ellerin semâya
kaldırılması hususunda şunları söylüyor: “Ellerin semâya kaldırılması, ibadet halinde
olmaktadır. Allah, kullarını istediği şekilde ibadet ettirir ve onları istediği yöne yöneltir. Allah
semâda bulunduğu için ellerin semâya kaldırıldığını zanneden kimse, namaz kılarken başını
yere koyan kimsenin Allah'ı yer altında zannetmesi veya namazda iken batıya veya doğuya
dönen kimsenin Allah doğuda veya batıda olduğu için o yönlere selam verildiğini zannetmesi
gibidir. Bununla beraber semâ, vahyin indiği bir yerdir. Dünyanın bereketlerinin kaynağı da
semâdır. Bunun içindir ki Allah'a niyazda eller semâya kaldırılrnaktadır.”766
Buraya kadar anlatılanlardan anlaşılacağı üzere, Allah'ın cisim manâsında arş'ta
bulunması ve O'nun arş'ı mekân edinmesi imkânsızdır. Bu yüzden selef, “İstivâ'dan maksadın
ne olduğunu biz bilemeyiz, Allah'ın Kur’ân'da buyurduğuna keyfiyetsiz olarak inanırız”
demiştir.767 Halef ise, istivâ'yı şu anlamlarda te’vîl etmiştir:
1) İstîlâ etmek ve mâlik olmak.768 Bu anlamıyla istivâ, “kudret” sıfatına râcidir.769
Buna göre Allah, yaratılmışların en büyüğü olan arş'ı, varlığın bütün fertlerini ihata edecek
tarzda istîlâ etmiştir.770
2) Kasdetmek ve yönelmek. Bu manâdaki istivâ, “irâde” sıfatına râcidir.771
3) Tam ve kâmil olmak.772
Bazılarına göre ise istivâ, zâid bir sıfat olup hiçbir sıfata râci değildir.773
Sonuç olarak nasslarda geçen istivâ kelimesinin zahirî anlamında alınmasının
imkânsız olduğu görülmektedir. Zira istivâ'yı zahirî anlamda almak, insanı teşbîh ve tecsîme
götürmektedir. Bu yüzden halef âlimleri istivâ kelimesini Kur’ân'ın ruhuna uygun ve tevhîde
layık bir şekilde te’vîl etmişlerdir.
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2) Vech [Yüz]
Vech kelimesi lügatte, “yüz, çehre, surat, tarz, üslup, yol, her şeyin karşısına gelen ve
karşısında olan, üst, satıh, ön, alın, cephe, tarih, sûret, sebep, vesile, bir şeyin nefsi ve zâtı,
semt, cihet ve münasebet”774 gibi anlamlara gelir.
Vech kelimesi, Kur’ân-ı Kerîm'in birçok âyetinde Allah Teâlâ'ya nisbet edilmektedir:
َِو ِلِلِ ْال َم ْش ِر ُق َو ْال َم ْغ ِربُ فَأ َ ْي َن َما ت ُ َولُّوا فَث َ َّم َوجْ هُ ّللا
Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın vechi [yüzü/zâtı] oradadır.
(Bakara, 2/115)
ُسكَ َم َع الَّذِينَ يَدْعُونَ َربَّ ُهم بِ ْالغَدَاةِ َو ْالعَشِي ِ ي ُِريد ُونَ َوجْ َهه
ْ َوا
َ صبِ ْر نَ ْف
Sabah akşam Rablerine, O'nun vechini [rızasını] dileyerek duâ edenlerle birlikte
candan sabret! (Kehf, 18/28)
ُش ْيءٍ َها ِلكٌ إِ َّال َوجْ َهه
َ ُك ُّل
O'nun vechinden [zâtından] başka her şey yok olacaktır. (Kasas, 28/88)
Müşebbihe, bu ve benzeri âyetlere775 dayanarak Allah'ın insanın yüzü gibi yüzü
bulunduğunu söylüyor. Fakat Müşebbihe'den bazıları Allah'ın yüzünün bulunduğu, ancak
insanın yüzü gibi olmadığı görüşündedir.776
Selefe göre vech [yüz], subutî sıfattır ve zâiddir. Ebû İshak el-İsferâînî de bu
görüştedir.777 Böylece Selef, vech'i zahirî manâda almakta ve onu keyfiyyetsiz olarak isbat
etmektedir. Hadisçiler de, “Biz bu konuda, ancak Allah'ın dediği ve Resullah'ın (s.a.v.)
getirdiğini söyleriz. Vech'i keyfiyetsiz bir sıfat olarak isbat ederiz”778 demektedirler.
Mu‘tezile, vech konusunda üç fırkaya ayrılmıştır:
1) Allah'ın vech'inden maksat, O'nun zâtıdır. Bu görüş Ebu'l-Huzeyl'e aittir. O şöyle
demiştir: “Allah'ın bir vech'i [yüzü] vardır; O'nun vech'i O'dur. Zâtı O'dur.”779 Ona göre,
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O'nun vechinden başka her şey yok olacaktır (Kasas, 28/88) âyetindeki vech'den maksat
“zât”tır, yani nefstir. Vech'in lügatte “zât” manâsında kullanıldığı meşhurdur.780
2) İkinci grup şöyle demiştir: “Biz, vech'i [yüzü] mecâzî olarak söyleriz ve onunla
Allah'ı isbatı kastederiz. Çünkü biz, vech'i O olarak isbat ediyoruz. Çünkü Araplar, vech'i bir
şeyin yerine kullanırlar. “Senin yüzün [vech'in] olmasaydı, bunu yapmazdım” denilir. Yani,
“Sen olmasaydın, bunu yapmazdım” demektir.” Bu, en-Nazzâm, Basra Mu‘tezilesinin çoğu
ve Bağdat Mu‘tezilesinin görüşüdür.781
3) Onlardan üçüncü fırka, vech'i kullanmayı ve “Allah'ın vech'i vardır” demeyi kabul
etmezler. Onlara, “Allah, O'nun vechinden başka her şey yok olacaktır (Kasas, 28/88)
buyurmadı mı?” denildiğinde şöyle derler: “Biz, Kur’ân'ı okuruz. Kur’ân okuma dışında,
“Allah'ın vech'i vardır” demeye gelince, biz bunu söylemeyiz.” Bu görüşü ileri sürenler,
Abbâd'ın taraftarları Abbâdiyye'dir.782
Halef âlimleri de Mu‘tezile'nin yaptığı gibi “vech” kelimesini te’vîl ederler. Bunlar
âyet ve hadislerde geçen vech [yüz] kelimesini, kullanıldığı bağlama göre “zât”, “rızâ” veya
“vucûd” anlamlarında te’vîl etmişlerdir.783
Yukarıda zikrettiğimiz hususlardan anlaşılmaktadır ki Allah hakkında vech'in zahirî
anlamda alınması imkânsızdır. Şu halde bu kelime uygun bir şekilde te’vîl edilmelidir.
Te’vîlciler vech'i, bazen “zât”, bazen de “rızâ”dan kinâye olarak almışlardır.784
3) Yed [El]
Yed kelimesi lügatte; “el, mülk, uzuv, sıla, bereket, kıymet, vakar, koruma, yardım,
kuvvet, kudret, saltanat, nimet ve ihsan”785 gibi anlamlara gelir. Ancak burada yed
kelimesinin iki şekilde kullanıldığını belirtmek gerekir. Birisi, asıl kullanıldığı manâdır. Bu
manâda yed [el]; et, kemik ve sinirlerden müteşekkil bir organdır. Diğeri, yed [el] kelimesi
isti‘âre olarak başka manâda kullanılır. Bu manâdaki el, aslâ cisim değildir. Nitekim, “Şehir
sultanın elindedir” denilir.786
Kur’ân-ı Kerîm'in bazı âyetlerinde yed [el] kelimesi Allah Teâlâ'ya nisbet edilmiştir.
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Allah için bazen “bir el”, bazen “iki el”, bazen de “eller”den bahsedilir:
َّ ُ ّللاَ يَد
َّ َإِ َّن الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّ َما يُبَا ِيعُون
ّللاِ فَ ْوقَ أَ ْي ِدي ِه ْم
Muhakkak ki sana bîat edenler ancak Allah'a bîat etmektedirler. Allah'ın eli onların
ellerinin üzerindedir. (Fetih, 48/10)
َي أ َ ْستَ ْكبَ ْرتَ أ َ ْم ُكنتَ ِمنَ ا ْلعَالِين
ُ قَا َل يَا إِ ْب ِل
َّ َيس َما َم َنعَكَ أَن ت َ ْس ُجدَ ِل َما َخلَ ْقتُ بِيَد
Dedi ki: Ey İblîs! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni meneden nedir? (Sad,
38/75)
ْ َأ َ َولَ ْم يَ َر ْوا أَنَّا َخلَ ْقنَا لَ ُه ْم ِم َّما َع ِمل
ت أ َ ْيدِينَا أ َ ْنعَا ًما
Görmüyorlar mı ki, biz ellerimizin eseri olmak üzere onlar için birçok hayvan yarattık.
(Yâsîn, 36/71)
َ سو
ُ ٌت ْاليَ ُهودُ يَد ُ ّللاِ َم ْغلُولَة
ْ َّغل
ْف يَشَا ُء
ِ ََوقَال
ُ ت أ َ ْيدِي ِه ْم َولُ ِعنُوا بِ َما قَالُوا بَ ْل يَدَاهُ َم ْب
َ َان يُن ِف ُق َكي
ِ طت
Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır [sıkıdır] dediler. Hay dedikleri yüzünden elleri
bağlanası ve lanet olasılar! Bilakis O'nun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. (Mâide, 5/64)
Mücessime, bu âyetlerde geçen “Allah'ın el”ini bir organ olarak anlamaktadır. Onlar,
Allah'ın, insanda olduğu gibi iki eli bulunduğunu ve bu iki elin insanın avuçları ve parmakları
gibi, iki avucu ve parmakları bulunduğunu iddia ederler.787 Bu görüşlerini desteklemek için,
Onların yürüyecekleri ayakları mı var, yoksa tutacakları elleri mi var veya görecekleri
gözleri mi var yahut işitecekleri kulakları mı var? (A‘râf, 7/195) âyetini delil getirirler. Bu
âyette Allah Teâlâ, putların ulûhiyyetini bu uzuvları olmadığı için tenkit etmiştir. Dolayısıyla
bu uzuvlar Allah'da da bulunmazsa, bu durumda Allah'ın da ulûhiyyeti tenkit edilir. Allah'ın
ulûhiyyetini tenkit etmek bâtıl olduğu için, bu uzuvlarının bulunduğunu kabul etmek gerekir.
Hem yed [el] kelimesi, bilinen bir uzvun adı olarak konmuştur. Bundan dolayı bu ismi, başka
manâya hamletmek, onun konulduğu manâyı terk etmek olur ki, bu doğru değildir.788
Selef yed konusunda, “Allah'ın buyurduğunu kabul ederiz. Fakat yed'in [el'in] bir uzuv
olmadığını, özel bir sıfat olduğunu söyleriz”789 demektedir.
Eş‘arî, birtakım âyetlerin Allah'ın el'i bulunduğuna delâlet ettiğini, yed'in “kudret”
veya “nimet” manâsına alınamayacağını söyler.790 Ancak Râzî, Eş‘arî'nin yed'in “kudret”
sıfatına râci olduğu görüşünde olduğunu nakleder.791
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Mu‘tezile yed [el] konusunda iki gruba ayrılmıştır: Bazıları Allah'ın iki eli olduğunu
inkâr ederler. Bazıları ise, Allah'ın bir veya iki elinin bulunduğunu ve bunların te’vîl edilmesi
gerektiğini söylerler.792
Mu‘tezile, Ey İblîs! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni meneden nedir? (Sad,
38/75) âyetindeki yed kelimesini “kuvvet”, Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır [sıkıdır] dediler.
Hay dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lanet olasılar! Bilakis O'nun iki eli de açıktır,
dilediği gibi verir (Mâide, 5/64) âyetindeki yed kelimesini de “nimet” olarak te’vîl ederler.793
Bâkıllânî, yed'in “kudret” manâsına alınamayacağını, aksi takdirde yedeyn [iki el]
tabiriyle iki kudret isbat edilmesi gerektiğini, hâlbuki onların Allah için bir kudret sıfatı isbat
ettiğini söyler.794
Bağdâdî ve Ebu'l-Mu‘în en-Nesefî, Mu‘tezile'den Cübbâî'nin yed kelimesini “nimet”
manâsında aldığını, ancak bunun onların metoduna göre hatalı olduğunu söylemektedirler.
Çünkü Allah, Âdem'i (a.s.) eliyle yarattığını haber veriyor. Nimet ise yaratılmıştır. Allah,
yaratılmış olan bir şeyle yaratıklarını yaratmaz. Ayrıca Allah, yed ile yaratmayı Âdem'e
mahsus kılmıştır.795 Burada doğru olan, yed'in “kudret” manâsına alınmasıdır. Çünkü Ehl-i
Sünnet'e göre, Allah'ın her şeyi kudretle yarattığı sabittir. Allah'ın, İki elimle yarattığıma…
(Sad, 38/75) demesinin sebebi, “Daha önce senin gibi hiç kimse yaratılmamıştır. Seni,
zürriyyetin gibi nutfeden ve sulbden rahimlere intikal yoluyla yaratmadım” demektir.796
Ehl-i Sünnet'ten halef âlimleri, âyetlerde geçen yed [el] kelimelerini, geçtikleri
bağlama göre “kuvvet, mülk, kudret ve nimet” manâlarına te’vîl etmişlerdir.797 Yed kelimesi
geçtiği bağlama uygun olarak şu anlamlara te’vîl edilmiştir:
1) Kudret: Örneğin, “Sultanın eli tebasının üstündedir” denilir. Yani, “Sultanın kudreti
onların kudretinin üstündedir” demektir. Kudret, el ile meydana geldiği için, “el” ile ifade
edilmiştir. Sultanın eli kesik de olsa, “Şu şehir sultanın elindedir” denebilir.
2) Nimet: El, nimeti verme âletidir. Ele nimet ismini vermek, sebebin ismini sebep
olana vermektir.
3) Bazen yed, sözü kuvvetlendirmek için “sıla” olarak zikredilir.798
Bu bilgileri verdikten sonra, şimdi de âyetlerde geçen yed kelimelerinin hangi
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anlamlara te’vîl edildiğini görelim.
Muhakkak ki sana bîat edenler ancak Allah'a bîat etmektedirler. Allah'ın eli onların
ellerinin üzerindedir (Fetih, 48/10) âyetindeki “el” kelimesi “kudret” manâsında olup âyetin
anlamı, “Allah'ın kudreti, yaratıkların kudretinin üzerindedir” şeklindedir.799
Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır [sıkıdır] dediler. Hay dedikleri yüzünden elleri
bağlanası ve lanet olasılar! Bilakis O'nun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir (Mâide, 5/64)
âyetindeki yedeyn [iki el] kelimesi “nimet” manâsınadır.800
Ey İblîs! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni meneden nedir? (Sad, 38/75)
âyetindeki yed kelimesinin yorumuyla ilgili olarak âlimler iki görüş ileri sürmektedirler:
1) Yedeyn [iki el], ikrâm ve seçme yoluyla kendileriyle yaratma meydana gelen,
Allah'ın zâtıyla kâim iki sıfattır.801
2) Yed'den maksat “kudret”tir. Bu görüşte olanlar da şu delilleri ileri sürerler.802
Görüldüğü üzere âyetlerde geçen yed kelimesini, zahirî anlamda Allah'ın bir uzvu
olarak almak mümkün değildir. Bu kelime, Mu‘tezile ve Ehl-i Sünnet'in halefi tarafından
geçtiği yerdeki bağlama uygun olarak “kudret” veya “nimet” anlamında yorumlanmıştır.
4) ‘Ayn [Göz]
‘Ayn kelimesi lügatte, “göz, pınar, kaynak, çeşme, bir şahsın veya şeyin kendisi, zâtı,
eşyanın hakikatı, kavmin şereflisi ve ileri geleni, diz, altın, nazar değme, casus, her şeyin en
iyisi, muayene etmek”803 gibi anlamlara gelir.
Kur’ân'da Allah Teâlâ'ya ‘ayn [göz] nisbet edilmiştir. Bazı âyetlerde Allah Teâlâ için
“bir göz”, bazılarında ise “gözler”den bahsedilir:
صنَعِ ْالفُ ْلكَ ِبأ َ ْعيُنِنَا َو َوحْ ِينَا
ْ َوا
Gözlerimizin önünde ve vahyimiz uyarınca gemiyi yap! (Hûd, 11/37)
صنَ َع َعلَى َع ْينِي
ْ ُ َوأ َ ْلقَيْتُ َع َليْكَ َم َحبَّةً ِمنِي َو ِلت
(Ey Mûsâ! Senin) üzerine Benden bir sevgi koydum ki, gözetimim altında yetiştirilesin.
(Tâhâ, 20/39)

799
800
801
802
803

Râzî, Esâsü't-Takdîs, s. 163.
Râzî, Esâsü't-Takdîs, s. 163.
Râzî, Esâsü't-Takdîs, s. 164; İbnü'l-Cevzî, Def‘u Şübheti't-Teşbîh, s. 15.
Râzî, Esâsü't-Takdîs, s. 164.
Firuzabâdî, Kâmûs, IV/700-702; Isfehânî, Müfredât, s. 598; Nesefî, Tabsıra, I/174; Ebu'l-Bekâ, Kitâbu'l-Külliyyât, s.
642.

329

صبِ ْر ِل ُح ْك ِم َربِكَ فَإِنَّكَ بِأ َ ْعيُ ِننَا
ْ َوا
Rabbinin hükmüne sabret! Çünkü sen gözlerimizin önündesin. (Tûr, 52/48)
تَجْ ِري بِأ َ ْعيُنِنَا َجزَ ا ًء ِل َم ْن َكانَ ُك ِف َر
İnkâr edilmiş olana [Nûh'a] bir mükâfat olmak üzere gemi, gözlerimizin önünde akıp
gidiyordu. (Kamer, 54/14)
Müşebbihe ve Mücessime bu âyetlere dayanarak, Allah Teâlâ için uzuv manâsında
“göz” isbat etmektedir.
Ashâbu'l-Hadîs şöyle demiştir: “Biz, bu konuda Allah'ın söylediğinden ve
Resûlullah'tan (s.a.v.) rivâyet yoluyla gelenden başkasını söylemeyiz. Deriz ki: İki göz
keyfiyetsizdir.”804
Mu‘tezile'nin tamamı, ‘ayn'ın [gözün] zahiri anlamının inkârı konusunda icmâ
etmiştir. Onlar bu konuda iki fırkaya ayrılmıştır: 1) Onlardan bazıları, “Allah'ın bir gözü
[‘ayn] veya iki gözü [‘ayneyn] vardır” denilmesini inkâr etmiştir. 2) Onlardan bazıları ise,
‘ayn'ın “ilim” manâsında, ilmin de “âlim” manâsında olduğunu ileri sürmüştür. Allah'ın,
Gözümün önünde yetiştirilesin (Tâhâ, 20/39) sözünü, “Bilgim dâhilinde yetiştirilesin”
şeklinde te’vîl etmiştir.805
Selef, Allah'ın kitabının O'nun için “göz” isbat ettiği, fakat Allah'ın gözünün bir uzuv
olmayıp bilakis özel sıfat olduğu görüşündedir.806
Halef âlimleri, Allah'a isnad edilen bu kelimenin te’vîl edilmesi gerektiğini, zira maddî
bir uzuv olan “göz”ün Allah'a nisbet edilemeyeceğini söyler. ‘Ayn'ı “göz” manâsına alıp onu
Allah'a isnad etmek doğru değildir. Çünkü bu kelimenin manâsı sadece “göz” değildir.
Araplar bu kelimeyi, “görmek, gözetlemek, muayene etmek, bakmak, kollamak” manâsında
kullandıkları gibi, “gözleyen ve gözcü” manâsına da almaktadırlar. Buna göre ‘ayn kelimesine
gözetmenin gerektirdiği, bilmek ve korumak manâsını vermek te’vîl sayılmayacaktır. Bu,
Arapların kolayca anlayabilecekleri bir durumdur.807
Gözlerimizin önünde ve vahyimiz uyarınca gemiyi yap! (Hûd, 11/37) âyetindeki
“gözler” kelimesi zahirî olarak alınırsa, “göz”ün gemi yapmak için âlet olması gerekir.808 Bu
kelime halefe göre “basar” sıfatına809, Mu‘tezile'ye göre ise “ilim” sıfatına râcidir. Çünkü
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onlara göre ‘ayn, bazen “ilim” manâsında kullanılır.810
İnkâr edilmiş olana [Nûh'a] bir mükâfat olmak üzere gemi, gözlerimizin önünde akıp
gidiyordu. (Kamer, 54/14) âyetinde Allah Teâlâ için birçok gözden bahsedilir. Bu yüzde
ikiden fazla göz isbat etmek, çok çirkin bir durumdur. Buradaki ‘ayn kelimesi, inâyet ve
korumanın şiddetine hamledilir. Çünkü bir kimse, bir şeye çok itina gösterir, ona meyl ve
rağbet ederse ona çok bakar. Göz ise bakma âletidir. Şu halde ‘ayn'dan [gözden] maksat
“inâyet”tir.811 Dolayısıyla bu âyetteki ‘ayn, “o gemiyi meleklerin kuşatıp gözetmesi ve
koruması”812 olarak da te’vîl edilmiştir ki, bu da bir inâyettir.
5) Sâk [Baldır]
Sâk kelimesi sözlükte “kalça ile ayak arası, baldır”813 demektir.
Kur’ân-ı Kerîm'de geçen sâk kelimesi diğer haberî sıfatlarda olduğu gibi doğrudan
Allah'a nisbet edilmemiştir. Şu âyetlerde görüldüğü gibi:
ق
ُ يَ ْو َم يُ ْكش
َ َف َع ْن
ٍ سا
O gün sâk açılır ve secdeye davet edilirler. (Kalem, 68/42)
ُ ت الس
ق
ِ ََّو ْالتَف
ِ َّاق بِالسَّا
Ve bacak [sâk] bacağa[sâka] dolaşır. (Kıyâme, 75/29)
Fakat bir hadiste sâk doğrudan Allah'a nisbet edilmiştir:
“Rabbinizin sâkı [baldırı] açılır. Bütün mü’min erkek ve kadınlar O'na secde eder.”814
Bu âyetler ve hadisteki sâk'ın, Müşebbihe'nin dediği gibi815 Allah için uzuv manâsında
olmadığına dair şu deliller ileri sürülmüştür:
1) Âyetlerde fâil zikredilmemiştir. Yani âyetlerde sâk Allah'a izâfe edilmemiştir.
2) Canlılar için bir tane baldır [sâk] isbat etmek noksanlıktır. Kaldı ki Allah Teâlâ,
cisim olmaktan münezzehtir.
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3) Baldırın açılması, elbisenin bir şeye dolaşmasıyla olur. Allah Teâlâ ise elbise
giymekten münezzehtir.816
Buradaki sâk, kıyâmet musibetlerinin şiddetini ve kıyâmetin korkusunu bildirmek
içindir. Kâdı Abdulcebbâr'a göre Allah, burada kıyâmet gününü tasvir ettiği için, o günün
şiddetini Arap âdetine göre anlatmaktadır.818
817

Ve bacak [sâk] bacağa[sâka] dolaşır. (Kıyâme, 75/29) âyetindeki sâk kelimesi, Allah
Teâlâ hakkında değil, kıyâmetin dehşetini gören insanlar hakkındadır.819
6) Yemîn [Sağ El]
Yemîn, sözlükte “kuvvet” demektir. Bu yüzden sağ ele “yemîn” denmiştir.820 Yemîn
[sağ el] Kur’ân'da Allah Teâlâ'ya nisbet edilmiştir:
ْ َّماواتُ َم
ط ِويَّاتٌ ِبيَ ِمينِ ِه
َ َوالس
Gökler de O'nun sağ eliyle dürülmüş olacaktır. (Zümer, 39/67)
ين
ِ َأل َ َخذْنَا ِم ْنهُ بِ ْال َي ِم
Elbette onu sağ elimizle yakalardık. (Hâkka, 69/45)
Bu konuda Resûlullah'tan rivâyet edilen hadisler ise şu şekildedir:
“Allah kıyâmet gününde yeryüzünü avucuna alır ve semâyı da sağ eliyle dürer ve
sonra, “Melik benim. Hani yeryüzünün melikleri nerede?” der.”821
“Allah, Âdem'i (a.s.) yarattı. Sonra da sağ eliyle sırtını okşadı.”822
Bu âyet ve hadislerde zikredilen yemîn'i [sağ eli] maddî bir uzuv olarak almak
mümkün değildir. Çünkü yemîn, “mülk, kuvvet, kudret ve tasarruf” anlamlarına gelir.823
Bazılarına göre de “nimet” manâsına gelir.824
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Ehl-i Sünnet, Mu‘tezile ve Şîa, yemîn'i “kuvvet ve kudret” anlamına alırlar.825
Mu‘tezile, Elbette onu sağ elimizle yakalardık (Hâkka, 69/45) âyetini “kudretimizle”
anlamında te’vîl etmiştir.826
Yemîn'in “kuvvet ve kudret” anlamına geldiği şu şekilde izah edilir: “Sağ tarafı
kullanan sağ diye isimlendirilir. Çünkü iki tarafın en kuvvetlisi sağdır. And içmek [yemîn] de,
“sağ” diye isimlendirilir. Çünkü o, insanın bir şeyi yapma veya terketme azmini
kuvvetlendirir.”827
İbn Abbas'ın Hz. Peygamber'den rivayet ettiği, “Haceru'l-Esved, Allah'ın
yeryüzündeki sağ etidir. Onunla insanlardan dilediği ile musafaha eder.”828 hadisi ise şu
şekilde yorumlanmıştır: “Bu, bir temsil ve benzetmedir. Hükümdar biriyle müsafaha ettiği
zaman, adam onun elini öper. Sanki Haceru'l-Esved de Allah için hükümdarın sağ eli
mesabesindedir, ona el sürülür ve öpülür.”829
7) Kabza
Kabz, “bir şeyi avuçlamak”830 demektir. Kabza şu âyette geçmektedir:
ضتُهُ َي ْو َم ْال ِقيَا َم ِة
ُ َو ْاأل َ ْر
َ ض َج ِميعًا قَ ْب
Kıyâmet günü bütün yeryüzü O'nun kabzasıdır. (Zümer, 39/67)
Kabza çeşitli anlamlarda kullanılmıştır:
1) Uzuv olarak kullanılır. Allah bundan münezzehtir.
2) “Mülk ve kudret” manâsında kullanılır. İnsanlar, “Eşya Allah'ın kabzasıdır” derler.
Yani, “Allah'ın mülk ve kudretindedir” demektir.
3) Kabza, “bir şeyin yok olması, gitmesi” anlamına gelir. Mesela, “Allah falanı
kabzetti” denilir. Yani, “Allah, onu bu dünyadan götürdü, yok etti” demektir.831
Kıyâmet günü bütün yeryüzü O'nun kabzasıdır. Gökler de O'nun sağ eliyle dürülmüş
olacaktır (Zümer, 39/67) âyetinin zâhirine göre, yeryüzünün Allah'ın kabzası olması gerekir.
Hâlbuki Kur’ân, yerin yaratık olduğunu bildiren âyetlerle doludur. Yaratık, Yaratıcının
kabzası olamaz.832
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Mu‘tezile, “Eşyâ Allah'ın kabzasındadır” sözlerini, “O'nun mülküdür” anlamında
te’vîl etmiştir.833
Ehl-i Sünnet kabza kelimesini, “kudret, tasarruf ve mülk”834 olarak te’vîl etmiştir.
8) Cenb [Yan]
Cenb'in aslı organdır.835 Sözlükten cenb, “yan taraf, hiza, civar, inmak, ecel ve emir
anlamlarına gelir.836
Kur’ân'da cenb kelimesi Allah'a nisbet edilmiştir:
َّ ب
ٌ أ َ ْن تَقُو َل نَ ْف
ِّللا
ِ س يَا َحس َْرت َى علَى َما فَ َّرطتُ فِي َجن
Bir nefis diyecek: Eyvah! Allah yanında [fî cenbillâhi] yaptığım eksikliklerden dolayı
hasretime bak! (Zümer, 39/56)
Müşebbihe, cenb'in Allah için uzuv olduğunu söyler.837
Selef, cenb'in uzuv manâsına gelmediği ve zâid bir sıfat olduğu838 görüşündedir.
Mu‘tezile, Bir nefis diyecek: Eyvah! Allah yanında [fî cenbillâhi] yaptığım
eksikliklerden dolayı hasretime bak! (Zümer, 39/56) âyetinin, “Allah'ın emrinde” [fî emrillah]
anlamında olduğunu söylediler.839
Mu‘tezile ve Şîa'ya göre cenb, “tâat” manâsınadır.840
Cüveynî, cenb ile “koruma ve himâye etme”nin kasdedildiğini belirtir.841
Ehl-i Sünnet'in çoğunluğu bu kelimeyi, “Allah'ın emri”842 anlamında almışlardır.
9) Kurb [Yakınlık] ve Ma‘iyyet [Beraberlik]
Kurb, “yakın olmak”843; ma‘iyyet ise “beraber olmak”844 demektir. Kur’ân-ı Kerîm'de
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farklı anlamlarda kullanılan bu iki kelime845, değişik âyetlerde Allah Teâlâ hakkında
kullanılmıştır:
َونَحْ نُ أ َ ْق َربُ إِلَ ْي ِه ِم ْن َح ْب ِل ْال َو ِري ِد
Biz ona şah damarından daha yakınız. (Kaf, 50/16)
َوه َُو َم َع ُك ْم أَيْنَ َما ُكنت ُ ْم
Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. (Hadîd, 57/4)
َّ َو
ّللاُ َم َع ُك ْم
Allah sizinle beraberdir. (Muhammed, 47/35)
Bu âyetlerde Allah Teâlâ'nın, yaratık olan insana yakın olmasından ve onlarla beraber
olmasından söz etmektedir. Buradaki yakınlık ve beraberlik “rahmet yakınlığı”dır.846 Söz
konusu âyetlerin bağlamına bakıldığında bu anlam kolayca anlaşılacaktır.
10) İtyân ve Mecî’
İtyân ve mecî', “gelmek”847 demektir. Yaratıkların fiili olan ityân ve mecî’, Kur’ân'da
Allah Teâlâ'ya da nisbet edilmiştir:
ُظلَ ٍل ِمنَ ْالغَ َم ِام َو ْال َمآلئِ َكة
ُ ظ ُرونَ إِالَّ أَن يَأْتِيَ ُه ُم ّللاُ فِي
ُ ه َْل يَن
Onlar, ille de buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerinin gelmesini mi beklerler?
(Bakara, 2/210)
صفًّا
َ صفًّا
َ َُو َجاء َربُّكَ َو ْال َملَك
Rabbin ve sıra sıra dizili melekler geldi. (Fecr, 89/22)
فَأَت َى ّللاُ بُ ْن َيانَ ُهم ِمنَ ْالقَ َوا ِع ِد
Allah, onların binalarına temellerinden geldi. (Nahl, 16/26)
ُ ّللاُ ِم ْن َحي
َّ فَأَت َا ُه ُم
ْث لَ ْم َيحْ تَ ِسبُوا
Allah, onlara beklemedikleri yerden geliverdi. (Haşr, 59/2)
Selef, bu âyetlerin zahirini alarak Allah'ın geldiğini söyler. Ancak onlara göre bu geliş,
insanların gelişine benzemez. Allah'ın gelmesinin şekli ve keyfiyyeti bizce bilinemez. Buna
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imân edilir, niteliği ile meşgul olunmaz.848
İmam Mâtürîdî, Rabbin ve sıra sıra dizili melekler geldi (Fecr, 89/22) âyetini şöyle
yorumlamaktadır:
1) Bu âyet, “Rabbinizin emirleri sıra sıra dizilip gelen meleklerle geldi” demektir.
2) “Rabbin geldi” âyeti ile “Allah'ın gelmesi” anlamındaki âyetler, “Allah'ın emri”
anlamında alınmalıdır. Mâtürîdî, buna şu âyetteki “gelme” kelimesinin emir lafzıyla
kullanılmasına dikkat çekmektedir: Onlar [kâfirler], kendilerine (–canlarını almak üzere–) o
meleklerin gelmesi veya Rabbinin emrinin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar?” (Nahl,
16/33) Mâtürîdî, “Rabbin geldi” âyetini, “Rabbinin va‘di ve va‘îdi geldi” şeklinde anlaşılması
gerektiğini belirtir. Çünkü Allah'a gelme izâfe edilemez.
3) “Rabbin geldi” demek, bir hikmete binaen bu âlemin içinde yaratıldığı vakit geldi”
demektir.849
Pezdevî bu konuda şunları söylüyor: “Biz, Allah'ı “gelmek” ile vasıflandırırız.
Nitekim Allah, kendi zâtını böyle vasıflandırmıştır. Ehl-i Sünnet mezhebine göre doğru olan
da budur. Allah'ı, kendi zâtını vasıfladığı şeyle vasıflamak gerekir. “Gelme”, şüphesiz
cisimlerin sıfatlarından olan intikal değildir. Aksine gelme ile “zuhûr” kasdedilmektedir.”850
Görüldüğü üzere Mâtürîdî, Allah hakkında kullanılan “gelme” kelimesini doğrudan
te’vîl ederken, selef görüşünde olup te’vîle karşı olan Pezdevî de bir nevi “gelme” kelimesini
te’vîl etmiştir.
Mu‘tezile, “Rabbin ve sıra sıra dizili melekler geldi.” (Fecr, 89/22) âyetinde, Allah'ın
nefsini zikredip başkasını murad ettiğini söyler. Arap âdetine göre Allah, buradaki muzâfı
hazfedip muzâfın yerine nefsini zikretmiştir.851
Şîa ise bu âyeti, “Rabbinin emri geldi” şeklinde anlar. Onlar, ille de buluttan gölgeler
içinde Allah'ın ve meleklerinin gelmesini mi beklerler? (Bakara, 2/210) âyetindeki Allah'ın
gelmesini, “Allah'ın azâbının gelmesi”852 şeklinde yorumlar.
11) Rahmet ve Gazab
Bu sıfatlar da Kur’ân'da Allah Teâlâ için zikredilen haberî sıfatlardandır:
َضبُ أ َ َخذَ األ َ ْل َوا َح َوفِي نُ ْس َختِ َها ُهدًى َو َرحْ َمةٌ ِللَّذِينَ ُه ْم ِل َر ِب ِه ْم يَ ْر َهبُون
َ َسى ْالغ
َ س َكتَ َع ْن ُمو
َ َولَ َّما
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Musa'nın öfkesi dinince levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden korkanlar için
hidâyet ve rahmet (haberi) vardı. (A‘râf, 7/154)
َ سيَنَالُ ُه ْم
ضبٌ ِم ْن َّربِ ِه ْم
َ غ
َ إِ َّن الَّذِينَ ات َّ َخذُوا ْالعِجْ َل
Buzağıyı (ilâh) edinenler var ya, işte onlara mutlaka Rablerinden bir gazab
erişecektir. (A‘râf, 7/152)853
Selefe göre rahmet, Allah'ın fazl ve in‘âmını gerektiren zâtıyla kâim bir sıfattır.
Allah'ın rahmeti insanların merhamet etmesi gibi değildir.854
Mu‘tezile ise, Allah'ın rahmet ve gazabını sıfatları değil, hâlleri kabul etmektedir.
Onlara göre hâller değişebilir. Allah'ın zâtı ise değişmez. Onlar, rahmet ve gazabı “cennet ve
cehennem” olarak da almaktadırlar.855
Şîa ise Allah'ın gazabını, “O'nun cezası”; rahmetini de “sevap ve mükâfaatı” olarak
alır.

856

Halef âlimlerine göre, bunların başlangıçları değil, sonuçları kasdedilmektedir. Çünkü
başlangıçları değişebilir. Allah ise bundan münezzehtir. Sonları ihsan ve gazaba ulaştırır ki,
kasdedilen anlam budur.857
12) İstihyâ
İstihyâ, “hayâ etmek, utanmak” demektir. Hayâ ise, kınanma ve tenkit edilmek
korkusuyla insanda meydana gelen bir moral bozukluğu ve hal değişikliğidir.858
İstihyâ, Kur’ân'da Allah'a nisbet edilmiştir:
َّ ِإ َّن
ضةً فَ َما فَ ْوقَ َها
َ ب َمثََلً َما َبعُو
َ ّللاَ الَ َي ْستَحْ ِيي أ َ ْن َيض ِْر
Şüphesiz Allah, sivrisinek ve onun da ötesinde bir varlığı misal getirmekten hayâ
etmez. (Bakara, 2/26)
َّ َو
ق
ِ ّللاُ َال َي ْستَحْ ِيي ِمنَ ْال َح
Allah, hakkı söylemekten hayâ etmez. (Ahzâb, 33/53).
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Hayâ, Allah Teâlâ hakkında söz konusu olamaz. Çünkü hayâ, yaratıklara mahsus bir
niteliktir. Bu yüzden âyetlerdeki hayâ şu şekilde yorumlanmıştır:
1) Cisimlere has olan sıfatlardan kullar için olanlarla Allah vasıflandığında, bu
arazların başlangıçlarına değil de, sonuçlarına hamledilir. Hayâ, insan için söz konusu olan bir
durumdur. Ancak bunun bir başlangıcı ve sonu vardır. Bunun başlangıcı, çirkin olan bir şeye
nisbet edilme korkusundan dolayı, insanda meydana gelen fizikî değişikliktir. Sonu ise bu
işten vazgeçmedir. Allah hakkında “hayâ” kelimesi kullanılınca bundan maksat, hayânın
başlangıcı olan korku değildir. Tam aksine nihayeti olan fiili bırakmadır.
2) Bu söz, kâfirlerin sözleri içinde yer almıştır. Kâfirler, “Hz. Muhammed'in Rabbi
sineği ve örümceği misal getirmekten hayâ etmez mi?” demişlerdir. Bu soruya cevap uygun
düşsün diye âyette, lâ yestahyî [hayâ etmez) denilmiştir. Böyle cevap vermek söz sanatında
güzel bir sanattır.859
13) Fevk [Üst]
Fevk, “üst” anlamına anlamında olup mekân, zaman, cisim, sayı ve yer için
kullanılır.860 Fevk kelimesi iki manâda kullanılmaktadır:
1) Biri üstte, diğeri altta olmak üzere bir cismin bir cisme nisbetidir.
2) Rütbe üstünlüğü için kullanılır. “Halife, sultanın üstündedir. Sultan da vezirin
üstündedir” denildiği gibi.861
Fevk kelimesi Kur’ân'da Allah'a nisbet edilmiştir:
َوه َُو ْالقَاه ُِر فَ ْوقَ ِع َبا ِد ِه
O [Allah], kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. (En‘âm, 6/18, 61)
Müşebbihe bu âyete dayanarak Allah'ın âlemin üzerinde bir cihette bulunduğunu iddia
etmektedir.862
Selef, “fevkiyyet”in ne olduğunun bilinemeyeceği görüşündedir.863
Meşebbihe'nin yukarıdaki iddiasının yanlış olduğuna ve âyetteki üstte olmanın
cisimlerde kullanıldığı anlamda olmadığına birkaç husus delâlet etmektedir:
1) Eğer Allah, âlemin üstünde bulunmuş olsaydı; ya bir diğer tarafından ayırt
edilemeyecek derecede küçük olurdu. Yahut da kıtaları ihata edecek cihetlere uzanacak kadar
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büyük olurdu. Birincisi, Allah'ın atom gibi küçük ve ufak olmasını gerektirir. Şayet Allah'ın
böyle olması câiz olursa, âlemin ilâhının duvarın deliğinden içeri düşen güneşin içindeki
zerrelerden biri olması neden câiz olmasın? Hâlbuki hiçbir akıllı kimse bunu söyleyemez.
İkincisi olsaydı, o zaman ilâh olan zât parçalanmış, bölünmüş olurdu ki bu da Allah hakkında
imkânsızdır.
2) Âlemin küre şeklinde olduğu sabittir. Buna göre insanların bir kısmı altta, bir kısmı
üstte olmuş olur. Bu durumda Allah'ın ya bir kavmin veya herkesin üstünde olduğu söylenir.
Birinci ihtimal bâtıldır. Zira Allah'ın insanların bir kısmının üstünde olması, diğerlerinin
altında olmasını gerektirir. İkincisi, Allah'ın felek küresini kuşatmış olmasını gerektir. Bunun
neticesi, âlemin ilâhının bütün felekleri kuşatan bir felek olması sonucuna varır ki, bunu
hiçbir müslüman söyleyemez.
3) Âyette geçen “fevkiyyet” kelimesinden hem önce hem de sonra başka ifadeler
bulunmaktadır. Bu kelimeden önce bulunan “Kâhir” kelimesi, kuvvet ve kudretin tam
olduğunu gösterir. Fevk'ten sonra gelen ibâdihi [kullarını] kelimesi ise başkasının mülkü
olmayı ve kudretinin altında bulunmayı gerektirir. Binaenaleyh âyette zikredilen “fevk”
ifadesini, cihet bakımından üstte bulunmaya değil, kudret bakımından üstte bulunmaya
hamletmek gerekir.
4) Allah bu âyeti, kendisinden başkasını dost edinenlere reddiye olarak zikretmiştir.
Yani, “Allah sizden güçlüdür, sizin O'ndan başkasını dost edinmeniz size fayda vermez”
demektir.864
Allah'ın melekler hakkında, Üstlerindeki Rablerinden korkarlar (Nahl, 16/50) âyeti,
“Onlar üst taraflarından kendilerine azabın inmesinden korkarlar” şeklinde yorumlanmıştır.
14) Nefs
Nefs, bir şeyin zâtı ve hakikati, rûh, kan, kendi, azamet, himmet, izzet, gayb, irâde gibi
anlamlara gelir.865
Nefs kelimesi Kur’ân'da Allah'a nisbet edilmiştir:
ُ سه
َ َويُ َحذ ُِر ُك ُم ّللاُ نَ ْف
Allah sizi nefsinden sakındırıyor. (Âl-i İmrân, 3/30)
َت َ ْعلَ ُم َما فِي نَ ْفسِي َوالَ أَ ْعلَ ُم َما فِي نَ ْفسِك
Sen benim nefsimdekini bilirsin, ben ise Senin nefsindekini bilmem. Şübhesiz ki Sen
ğaybları bilensin. (Mâide, 5/116)
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Nefs kelimesinin Arap dilinde çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır:
1) Nefs, rûhu ve cüssesi bulunan canlı için kullanılır.
2) Rûhu olmayıp cüssesi bulunanlar için kullanılır.
3) Nefs, zâtın isbatı anlamında kullanılır. Bu anlamda nefs, bir şeyin zâtından,
hakikatinden ve hüviyetinden ibaret olup cüzlerden oluşan cisimden terkib edilmiş değildir.866
Allah Teâlâ, ilk iki anlamdaki kullanıştan beri ve münezzehtir. Nefs, Allah Teâlâ
hakkında üçüncü anlamda kullanılmaktadır.867
Mu‘tezile, Allah'ın nefsinin Allah olduğunu ve O'nun zâtının O olduğunu
söylemiştir.868
Allah, Îsâ'dan (a.s.) hikâyeten, Sen benim nefsimdekini bilirsin, ben ise Senin
nefsindekini bilmem (Mâide, 5/116) demektedir. Bunun anlamı, “Sen benim gaybımı ve
gizlimi bilirsin. Ama ben senin gaybını ve gizlini bilemem” şeklindedir.869
15) Nûr
Nûr, “ışık, ziyâ ve parlaklık”870 demektir.
Nûr kelimesi Kur’ân'da Allah'a nisbet edilmiştir:
َّ
ض
ِ س َم َاوا
َّ ور ال
ُ ُّللاُ ن
ِ ت َو ْاأل َ ْر
Allah göklerin ve yerin nûrudur. (Nûr, 24/35)
Allah hakkında gözle görülen, ışık olan “nûr”un kullanılmasının imkânsızlığına
birtakım hususlar delâlet etmektedir:
1) Allah, kendisinin “nûr” olduğunu söylememiştir. Aksine, göklerin ve yerin nûru
olduğunu söylüyor. Eğer Allah zât olarak nûr olsaydı, bu izâfetin bir anlamı olmazdı.
2) Eğer Allah'ın “göklerin ve yerin nûru” olması, hissedilen ışık anlamında olsaydı;
göklerde ve yerde hiçbir şeyde karanlık bulunmaması gerekirdi. Çünkü Allah, daimîdir,
ezelîdir ve ebedîdir.
3) Allah ışık anlamında nûr olsaydı; bu ışığını güneş, ay ve ateş ışığı cinsinden bir ışık
olması gerekirdi. Akıl ise bunun aksine delâlet ediyor.
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4) Allah, “O'nun nûrunun şekli” diyerek, “nûr”u kendisine izâfe etmiştir. Eğer Allah,
“nûr”un kendisi olsaydı, bu izâfet anlamsız olurdu. Çünkü bir şeyin kendisine izâfeti
imkânsızdır. Nitekim Allah, Allah nûruyla dilediğini hidâyete erdirir (Nûr, 24/135)
demektedir.
5) Allah karanlıkları ve nûru yarattı (En‘âm, 6/1) âyetinde Allah Teâlâ, nûrların
yaratıcısı olduğunu açıklamaktadır.
6) Nûr, karanlıkta kaybolur. Eğer Allah görünen nûr olsaydı, yokluğu kabul etmesi
gerekirdi. Bu ise Allah'ın, kadîm ve vâcibu'l-vücûd olmasına zıttır.
7) Nûr, cisim veya cisimde bulunan bir nitelik olabilir. Cisim ise yaratıktır.
Dolayısıyla onda bulunan nitelikler de yaratıktır. Allah ise yaratık olmaktan münezzehtir.
8) Nûr'un zıddı “karanlık”tır. Allah ise zıddı bulunmaktan münezzehtir.871
Bazılarına göre “nûr” zâtî sıfattır.872
Cüveynî, Allah göklerin ve yerin nûrudur (Nûr, 24/35) âyetinin anlamının, “Allah gök
ve yer ehlinin hidayete erdiricisidir” şeklinde olduğunu belirtir.873 Fahreddin er-Râzî de
Cüveynî'nin verdiği anlamı verdikten sonra, “Göklerin ve yerin güzel ve mükemmel bir
şekilde nurlandırıcısıdır” şeklinde de anlam verir.874 Bazıları da bu âyeti, “Göklerin ve yerin
nûru Allah'ındır” şeklinde okumaktadır ki bu durumda söz konusu şüphe ortadan
kalkmaktadır.875
16) İstihzâ
İstihzâ lügatte; “eğlenmek, alay etmek, birisini gülünç duruma düşürmek” demektir.
Istılahta ise, alay üslubuyla kötülük sayılacak şeyi gizleyerek karşısındakine muvafakatını
açıklamaktır.876
İstihzâ, Kur’ân'da Allah Teâlâ'ya da nisbet edilmiştir:
ُ اطينِ ِه ْم قَالُوا ِإنَّا َم َع ْك ْم ِإنَّ َما نَحْ نُ ُم ْستَ ْه ِزؤُونَ ّللاُ يَ ْست َ ْه ِز
ئ ِب ِه ْم
َ َو ِإذَا لَقُوا الَّذِينَ آ َمنُوا قَالُوا آ َمنَّا َو ِإذَا َخلَ ْوا ِإلَى
ِ َشي
Onlar iman edenlerle karşılaştıklarında, “İmân ettik” derler. Şeytanlarıyla başbaşa
kaldıklarında ise, “Biz sizinle beraberiz; biz ancak onlarla alay ediyoruz” derler. Asıl Allah
onlarla alay eder. (Bakara, 2/14-15)
Fahreddin er-Râzî, buradaki istihzânın gerçek anlamda bir istihzâ olmadığını şu
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şekilde açıklamaktadır:
1) Allah'ın onlara yapmış olduğu şey, onların alay etmelerine karşılık bir cezadır.
Fakat Allah, bu cezayı istihzâ diye isimlendirmiştir.
2) Onların mü’minlerle alay etmelerinin zararı kendilerinedir. Onlar, mü’minlere zarar
veremezler. İşte bu sebeple sanki Allah onlarla alay etmiş olmaktadır.
3) Hor ve hakir olmanın meydana gelmesi, istihzânın bir sonucudur. Buna göre sonuç,
o sonucu meydana getiren sebeplerle ifade edilerek istihzâdan bahsedilmiş, ondan da horluk
ve aşağılama kasdedilmiştir.
4) Allah onlara, dünya ve âhirette, alay edilen bir kimseye yapılan muamele ile
muamele etmektedir. Dünyadaki muamele, Allah'ın, Hz. Peygamber'e, onların gizlemeye son
derece çaba sarfettikleri sırlarını açıklamasıdır.877
Sonuç olarak Allah hakkında “istihzâ” kullanıldığında bunun anlamı, “istihzânın
cezasını vermek”tir.878
17) Samed
Samed, “boş olmayan cisim”dir. Bazıları samed kelimesini, “tozsuz, içine bir şey
girmeyen ve içinden bir şey çıkmayan yumuşak ve pürüzsüz bir taş” olarak tefsir
etmektedir.879
Allah Kur’ân'da şöyle demiştir:
َّ ٌ ّللاُ أ َ َحد
َّ قُ ْل ه َُو
ُ ص َمد
َّ ّللاُ ال
De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. (İhlâs, 112/1-2)
Müşebbihe, bu âyetteki “samed” kelimesine dayanarak Allah'ın cisim olduğunu
söyler.

880

Mutezile, Allah Sameddir (İhlâs, 112/2) âyetini, iki anlamda te’vîl ettiler: a) “O,
seyyid ve âhirdir.” b) “O, ihtiyaçlarda kendisine yönelinendir.” 881
Buradaki “samed”in cisim manâsında olmadığını şu hususlar göstermektedir:
1) “Samed”, mef‘ûl manâsında fiil olup “kasd” anlamındadır. Buna göre “samed”in
anlamı, “ihtiyaçlarda kendisine yönelinen” şeklinde olur. İbn Abbas'tan (r.a.) rivayet
edildiğine göre, bu âyet inince, Hz. Peygamber'e “samed”in anlamı sorulmuş, o da,
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“ihtiyaçlarda kendisine yönelinen Seyyid'dir” demiştir.
2) “Samed”in lügatte, kendisine başka bir şey girmeyen maden olduğu kabul edilse
bile, bu anlam Allah hakkında mümkün değildir. Bu kelimeyi mecaza hamletmek gerekir. Bu
da, o cismin ayrılmaktan, benzemekten ve başkalarından etkilenmekten beri oluşudur. Allah,
Vâcibu'l-Vucûd'dur. Bu da O'nun, ziyade ve noksanlığı kabul etmemesini gerektirir. Allah
hakkında “samed”den maksat ancak bu anlamdadır.882
Âyette zikredilen “samed” kelimesinin cisim manâsında olmadığına, kendisinden önce
geçen “ehad” [bir] kelimesi de delâlet eder. Çünkü “ehad” olan cisim olmaya zıt olandır.883
18) Likâ
Likâ, “kavuşmak, ulaşmak” demektir.884 Allah Kur’ân'da şöyle demiştir:
ُ َالَّذِينَ ي
َاجعُون
ِ ظنُّونَ أَنَّ ُهم ُمَلَقُو َربِ ِه ْم َوأَ َّن ُه ْم إِلَ ْي ِه َر
Onlar, kesinlikle Rablerine mülâkî olacaklarını ve O'na döneceklerini düşünen
kimselerdir. (Bakara, 2/46)
Bu ve benzeri âyetlerde, yaratık olan insanların Allah Teâlâ'ya kavuşacaklarından söz
edilir. Buradaki likâ'nın [kavuşmanın] cisimlerin likâsı manâsında olmadığına dair şu hususlar
delâlet eder:
1) İnsan, kavuştuğu şeyi idrak eder ve görür. Burada kavuşmadan maksat, görme
[ru’yet]dir.
2) Bir kimse bir kralın yanına geldiği zaman, onun hükmü altına girer. Öyle ki, bundan
asla vazgeçemez. Bu kavuşma, böylece kralın kudretinin ortaya çıkmasına sebeptir, Onun
kudret, kuvvet, kalır ve şiddeti ortaya çıkınca, onun bu durumu “likâ” [kavuşma] olarak tabir
edilir.885
19) Hicâb
Hicab, “perde” demektir.886 Allah Kur’ân'da şöyle demiştir:
َك َََّل ِإنَّ ُه ْم َع ْن َر ِب ِه ْم يَ ْو َمئِ ٍذ لَ َمحْ ُجوبُون
Hayır! Muhakkak ki onlar o gün Rabb'lerinden perdelidirler! (Mutaffifîn, 83/15)
Allah hakkında, “perdelidir” demek câiz değildir. Fakat, “Allah halka gizlidir” demek
câizdir. Çünkü gizli ve örtülü olmak [ihticâb], kudret ve kuvvetin sembolüdür. Perde [hicâb]
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ise âcizlik ve zilletin sembolüdür. “Hicâb”ın hakikatinin Allah'a nisbeti imkânsızdır. Çünkü
perde, iki cisim arasında vasıta olan bir cisimdir. Şu halde bu âyet, “Allah'ın gözle ilgili
görmeyi gözde yaratmaması” anlamındadır.887
B. ALLAH'IN GÖRÜLMESİ [RU’YETULLÂH]
Ru’yetullâh tabirindeki ru’yet, “gözle hâsıl olan mükemmel bir inkişâf” manâsındadır.
Buradaki “mükemmel inkişaf” kaydından maksat, bir şeyi duyu organı olan gözle idrâk
etmektir.888
Müslümanlar, Allah'ın âhirette görülmesi konusunda çeşitli fırkalara ayrılmışlardır:
1) Mürcie: Bazıları, Allah'ın gözlerle görülebileceğini reddederken, bazıları Allah'ın,
âhirette gözlerle görüleceğini söylemiştir.889
2) Mücessime: Mücessime'nin tamamı –çok küçük bir grup hariç–, Allah'ın
görülmesinin sâbit olduğunu söyler.890
3) Mu‘tezile: Allah'ın gözlerle görülemeyeceğinde icmâ etmiştir.891
Hâricîler, Cehmiyye, Neccâriyye ve Zeydiyye'den bazı gruplar da Allah'ın âhirette
gözlerle görülemeyeceği görüşündedirler.892
Mu‘tezile, Allah'ın kalplerle görülüp görülemeyeceği hususunda ihtilaf etmiştir. Ebu'lHuzeyl ve Mu‘tezile'nin çoğu, “O'nu kalplerimizle biliriz” anlamında, “Allah'ı kalplerimizle
görürüz” demiştir. Hişâm el-Fuvatî ve Abbâd b. Süleymân bu görüşü kabul etmemiştir.893
Mu‘tezile, Allah'ın âhirette görülemeyeceğine dair şu delilleri ileri sürmüştür:
A) Naklî deliller:
ُ ب أَ ِرنِي أَن
1) Allah Teâlâ, Hz. Mûsâ'nın, َظ ْر ِإ َليْك
ِ  َرRabbim! Bana görün de, seni göreyim!
talebine,  لَن ت ََرانِيSen beni aslâ göremeyeceksin! (A‘râf, 7/143) şeklinde karşılık vermiştir. Zira
len kelimesi “ebediyyet” ifade etmektedir. Bu da ru’yetin imkânsızlığına delâlet eder.894
2) Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
ار
ُ ص
َ ص
َ ار َوه َُو يُد ِْركُ األ َ ْب
َ الَ تُد ِْر ُكهُ األ َ ْب
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Gözler O'nu idrâk etmez; fakat O, bütün gözleri idrâk eder. (En‘âm, 6/103)
B) Aklî deliller:
Ru’yetullâh'ın mümkün olmadığı konusunda Mu‘tezile'nin, akıl ve mantık yönünden
en kuvvetli itirazları şudur: Ru’yet ve görme olayının meydana gelmesi için şu gibi şartlar
gereklidir:
a) Görme duyusunun sağlam olması gerekir.
b) Görme duyusunun sağlıklı olmasıyla birlikte, bir şeyin görülmesinin mümkün
olması gerekir.
c) Görülecek şeyin görenin karşısında olması gerekir.
d) Görülecek şey, gözle görülmeyecek kadar çok küçük olmamalıdır.
e) Görülecek şey, latîf değil kesîf olmalıdır.
f) Görülecek şey, son derece uzak olmamalıdır.
g) Görülecek şey, son derece yakın olmamalıdır.
h) Görülen ile göre arasında engelleyici bir perde olmamalıdır.
i) Görülen şeyin kendisi veya başkası tarafından aydınlatılması gerekir. Çünkü
karanlıkta görme olayı gerçekleşmez.
j) Görülen şey bir mekânda bulunmalıdır.895
Mu‘tezile'ye göre bütün bunları Allah Teâlâ hakkında düşünmek imkânsızdır.896
6) Ehl-i Sünnet:
Ehl-i Sünnet, âhiret yurdunda mü’minlerin Allah Teâlâ'yı görmelerinin aklen câiz,
naklen de vâcib olduğunu kabul etmiştir.897
Ehl-i Sünnet'in bu konuda ileri sürdüğü deliller şunlardır:
A) Naklî deliller:
a) Ehl-i Sünnet'in bu konudaki katî delili, Hz. Mûsâ'nın (a.s.) Allah Teâlâ'dan, O'nu
görmesini talep etmesidir. Allah, bu talebi Kur’ân'da şöyle haber vermektedir:

895
896
897

Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, VIII/151; Taftazânî, Şerhu'l-Akâid, s. 130.
Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, VIII/150.
Taberî, Muhammed b. Cerîr, Sarîhu's-Sünne, Kuveyt, 2005, s. 27; Sâbûnî, Mâtürîdiyye Akâidi, s. 38; Yaşar, M. Yuşa,
Taberî'nin Temel İtikâdî Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2012, s. 100.

345

ُ ظ ْر إِلَيْكَ قَا َل َلن ت َ َرانِي َولَـ ِك ِن ان
ُ ب أ َ ِرنِي أَن
ُظ ْر إِلَى ْال َجبَ ِل َفإِ ِن ا ْستَقَ َّر َمكَانَه
ِ سى ِل ِميقَاتِنَا َو َكلَّ َمهُ َربُّهُ قَا َل َر
َ َولَ َّما َجاء ُمو
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َس ْب َحانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ َوأ َنا أ َّو ُل ال ُمؤْ ِمنِين
ُ ص ِعقًا فَلَ َّما أفَاقَ قَا َل
َ ف ت ََرانِي فَلَ َّما ت َ َجلَّى َربُّهُ ِلل َجبَ ِل َجعَلَهُ دَ ًّكا َوخ ََّر مو
َ َف
َ سى
َ س ْو
Mûsâ, tayin ettiğimiz vakitte bizimle buluşmaya gelip de Rabbi o'nunla konuşunca,
“Rabbim! Bana görün de, seni göreyim!” dedi. O (Allah) da buyurdu ki: “Sen beni
göremezsin! Fakat dağa bak, eğer o yerinde durursa, sen de beni göreceksin!” Rabbi dağa
tecelli edince onu darmadağın etti ve Mûsâ da baygın düştü. Ayılınca, “Sen yücesin, sana
tevbe ettim ve ben mü’minlerin ilkiyim!” dedi. (A‘râf, 7/143)
Ehl-i Sünnet bu âyeti, Allah'ın âhirette görüleceğine dair çeşitli yönlerden delil
getirmiştir:
1) Mûsâ (a.s.), bunu istediğinde, Allah'ın görülmesi veya görülmesinin imkânsız
olduğu inancından hâlî [yoksun] değildi. Eğer bunun imkânsız olduğuna inanarak istemişse,
O'nun hakkında imkânsız olduğunu bilmekle birlikte, O'ndan bir çocuk veya bir ortak
edinmesini isteyen kimse gibi olur. Allah'ın görülmesine inanıyorsa, bu durumda O'nun
görülmesi mümkündür. Çünkü peygamberler, sıfatları konusunda Allah'ın (a.c.) şânına layık
olmayan inançlardan ma‘sûmdurlar.898
2) Allah Teâlâ, Eğer dağ yerinde durabilirse sen de beni görürsün! (A‘râf, 7/143)
buyurmak suretiyle, kendisinin görülebilmesini dağın yerinde durmasına bağlamıştır. Dağın
yerinde durması ise aklen mümkün olan bir şeydir. O halde bir hâdisenin mümkün olan bir
şarta bağlanması onun da imkân dâhilinde olduğunu gösterir. Yüce Allah söz konusu âyette,
kendisinin dağa tecellî ettiğini haber vermiştir. Buradaki tecellî, Allah'ın dağda hayat, ilim ve
ru’yet [görme] yaratmasından ibarettir.899
3) Allah, Mûsâ'nın (a.s.) bu isteğini çirkin bulmamıştır. Nitekim Nûh (a.s.) Rabbinden
oğlunu kurtarmasını isteyince, o'nun böyle bir istekte bulunmasını çirkin bulmuş ve Ben
câhillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum! (Hûd, 11/46) diye cevap vermiştir.
4) Allah Teâlâ, Sen beni aslâ göremeyeceksin! (A‘râf, 7/143) buyurmuş; fakat “Ben
görülmem”, “Benim görülmem imkânsızdır” veya “Ben görülen bir varlık değilim”
dememiştir. Her iki cevap arasındaki fark ise açıkça ortadadır. Bu da Allah'ın görülen bir
varlık olduğunu göstermektedir. Ancak Mûsâ'nın (a.s.) kuvvelerinin bu dünya yurdunda
Allah'ı görmeye gücü yetmezdi. Çünkü beşerin kuvvesi dünyada Allah'ı görebilecek güçte
değildir.
5) Allah Teâlâ'nın, mükâfatı da cezası da söz konusu olmayan bir cansız varlık olan
dağa tecellîsi câiz olduğuna göre, resûllerine ve dostlarına ikrâm yurdu olan cennette tecellî
etmesi nasıl imkânsız görülebilir? Fakat Allah Teâlâ, Mûsâ'ya (a.s.) dağın bu dünyada
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Allah'ın ru’yeti karşısında sebat edemeyeceğini bildiğirdiğine göre, daha zayıf olan insanın
O'nu dünyada görmesi imkânsızdır.
6) Allah, Mûsâ (a.s.) ile konuşmuş, o'na seslenmiş ve o'nunla münacatta bulunmuştur.
Konuşma ve konuşturması câiz görülen muhatabına vasıtasız olarak kelâmını işittirmesi
mümkün olan bir varlığın, görülmesinin de mümkün olması öncelikle söz konusudur. İşte
bundan dolayı Allah'ın kelâmı inkâr olunmadıkça, ru’yetinin de inkâr edilmesine imkân
yoktur.900
Abdulkâhir el-Bağdâdî (ö. 429/1038), bunun Mûsâ'nın (a.s.) talebi değil de, Biz açıkça
Allah'ı görmedikçe asla sana imân etmeyiz (Bakara, 2/55) diyen kavminin talebi olduğnu
söyleyenlere şöyle cevap vermektedir: “Eğer böyle olsaydı, “Kavmim seni görmek istiyorlar”
derdi. Allah da, onlara cevaben, “Onlar beni aslâ göremeyecekler!” derdi. Hâlbuki onlar, Sen
de bize bir ilâh yap! (A‘râf, 7/138) deyip imkânsız bir şey istediklerinde Allah onlara,
Gerçekten siz câhil bir toplumsunuz (A‘râf, 7/138) cevabını vermişti. Onların cevabı Allah'a
râci değildir. Eğer Allah'ın görülmesi imkânsız olsaydı, kavmine cevap verirdi ve bu konuda
onlar için Rabbine müracaat etmezdi.901
ُ ب أ َ ِر ِني أَن
Ehl-i Sünnet, Hz. Mûsâ'nın, َظ ْر ِإ َليْك
ِ  َرRabbim! Bana görün de, seni göreyim!
talebine karşı cevap olarak verdiği,  لَن ت ََرا ِنيSen beni aslâ göremeyeceksin! (A‘râf, 7/143)
ifadesindeki len kelimesinin “ebediyyet” belirttiğine, dolayısıyla bunun zaman bakımından
nihayetsiz bir nefy gerektirdiği şeklinde Mu‘tezile'nin yaptığı itiraza şöyle cevap vermektedir:
“Allah'ın len terânî “Beni aslâ göremeyeceksin” beyânı, bu görme fiilinin dünyada
olamayacağını ifade eder. Yoksa görmenin imkânını büsbütün ortadan kaldırmaz. Öte yandan
“len” kelimesi ebediyet ifade etmez; bilakis o, sadece te’kîd [pekiştirme] manâsı taşır.”902
Ehl-i Sünnet, “len” edatının ebediyyet ifade etmediğine Kur’ân âyetlerini delil
getirmiştir. Allah Teâlâ, Hz. Meryem'den naklen şöyle demiştir:
فَلَ ْن أُك َِل َم ْاليَ ْو َم ِإن ِسيًّا
Bugün hiçbir kimse ile konuşmayacağım. (Meryem, 19/26)
Allah, bu âyette geçen “len” kelimesini “el-yevm” kelimesiyle beraber zikretmiştir.
“Len” edatı ebediyet için olsa bile, yine de ondan maksad ru’yeti âhirette değil dünyada nefy
etmekten ibaret olur.903
Şu âyet de, “len” edatının ebediyyet ifade etmediğini göstermektedir:
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Allah, De ki: “Allah yanında, âhiret yurdu başkalarının değil de, sadece sizin ise –
eğer iddiânızda sâdıksanız– haydi ölümü temenni edin! buyurdu ve sonra, Fakat onu hiçbir
zaman temenni edemezler! (Bakara, 2/95) dedi.
Buradaki len yetenemmevnuhu [Fakat onu hiçbir zaman temenni edemezler!] ifadesi,
“Bu dünyada temenni etmezler” anlamındadır. Çünkü kâfir, azâbdan kurtulmak için âhirette
ölümü temenni edecektir. Zira Allah onların cehennem bekçisine, “Ey mâlik! Rabbin bizi
öldürsün!” derler. (Zuhruf, 43/77) diyeceklerini haber vermektedir.904
b) Allah'ın (a.c.) âhirette görüleceğinin diğer bir delîli şu âyettir:
ٌ َاظ َرة
ِ اض َرة ٌ إِلَى َربِ َها ن
ِ َُّو ُجوهٌ يَ ْو َمئِ ٍذ ن
Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerine bakacaklardır. (Kıyâme,
75/22)
Bu âyette, nazar'ın [bakmanın] görme mahalli olan vech'e [yüze] izâfe edilmesi ve
“gözle görme” konusunda açık olan “ilâ” geçişli yapılması, sözde hakikatinin hilafına delâlet
eden bir karinenin bulunmaması, Allah'ın bu ifade ile Rabb'e yüzde bulunan gözle bakmayı
murâd ettiği açıktır.905 Zira Arap dili mütehassısları, “nazar” kökünün, “ilâ” edatı ile mef‘ûl
aldığı takdirde bunun “gözle görme” manâsına geldiği noktasında ittifak etmişlerdir.906
Mu‘tezile, bu âyetteki ٌ َاظ َرة
ِ  نkelimesini intizâr [bekleme] anlamına almakta ve bu âyeti,
“sevâbları bekleme [intizâr]” manâsına te’vîl etmektedir.907
Ehl-i Sünnet'e göre lügatte nazara kelimesinin, kendi kendine müteaddî olmasına göre
çeştili anlamları908 vardır:
a) Nazara, kendi kendine müteaddî olursa “tevakkuf ve intizâr [bekleme]” anlamına
gelir. Şu âyette olduğu gibi:
ُ اُن
ور ُك ْم
ْ ظ ُرونَا نَ ْقت َ ِب
ِ ُس ِم ْن ن
Bize bekleyin de sizin nûrunuzdan aydınlanalım! (Hadîd, 57/13)
b) Nazara, “fî” edatı ile müteaddî olursa, “tefekkür ve i‘tibâr [ibret almak]” anlamına
gelir. Şu âyette olduğu gibi:
ُ أ َ َولَ ْم يَن
ب أَ َجلُ ُه ْم
َ ض َو َما َخلَقَ ّللاُ ِم ْن
ِ س َم َاوا
ِ ظ ُروا فِي َملَ ُكو
َّ ت ال
ِ ت َواأل َ ْر
َ سى أ َ ْن يَ ُكونَ قَ ِد ا ْقت ََر
َ ش ْيءٍ َوأَ ْن َع
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Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, s. 99-100; Sâbûnî, Mâtürîdiyye Akâidi, s. 39.
İbn Ebi'l-İzz, Şerhu'l-Akîdeti't-Tahâviyye, I/209.
Sâbûnî, Mâtürîdiyye Akâidi, s. 40.
Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, s. 100.
Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, VIII/146-49; İbn Ebi'l-İzz, Şerhu'l-Akîdeti't-Tahâviyye, I/209.
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Göklerin, yerin melekûtuna ve Allah'ın yarattığı şeylere ve ecellerinin yaklaşmış
olabileceğine bakıp ibret almadılar mı? (A‘râf, 7/185)
c) Nazara, “ilâ” edatı ile müteaddî olursa “gözlerle görmek” anlamına gelir. Şu âyette
olduğu gibi:
ُ اُن
ظ ُروا إِ ِلى ث َ َم ِر ِه إِذَا أَثْ َم َر
Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman, her birinin meyvesine bakın! (En‘âm, 6/99)
Söz konusu âyette (Kıyâme, 75/22) nazara kelimesi “ilâ” edatıyla müteaddî olduğu
için “intizâr” manâsında değil “gözle görme” anlamındadır.909
c) Şu âyet de Allah'ın görüleceğine delil getirilmiştir:
ار
ُ ص
َ ص
َ ار َوه َُو يُد ِْركُ األ َ ْب
َ الَ تُد ِْر ُكهُ األ َ ْب
Gözler O'nu idrâk etmez; fakat O, bütün gözleri idrâk eder. (En‘âm, 6/103)
İmam Mâtürîdî'ye göre, eğer Allah'ın görülmemesi söz konusu olsaydı, bu âyetteki
idrâkin olumsuzluğu için herhangi bir hikmet olmaz ve anlamsız kalırdı.910
d) Ehl-i Sünnet, ru’yetullah konusunda içinde ru’yet ve nazar geçmeyen birtakım
âyetleri de delil getirmiştir:
ٌلَ ُه ْم َما َيشَاؤُونَ ِفي َها َولَدَ ْينَا َم ِزيد
Orada onlara ne dilerlerse var, Bizim yanımızda ise ziyâde var. (Kâf, 50/35)
Burada mezîd'den maksat, “Allah'ın vechine bakmak”tır.911
ٌ سنُوا ْال ُح ْسنَى َو ِز َيادَة
َ ِْل َّلذِينَ أَح
İhsânda bulunanlara en güzeli ve bir de ziyâde var. (Yûnus, 10/26)
Müfessirlerin büyük çoğunluğu, Rasûlullah'a (s.a.v.) kadar ulaştırdıkları bir rivâyetle
âyetteki “ziyâde”den maksadın “Allah'ı görmek” olduğunu zikretmişlerdir.912
َك َََّل ِإنَّ ُه ْم َع ْن َر ِب ِه ْم َي ْو َمئِ ٍذ لَ َمحْ ُجوبُون
Hayır! Muhakkak ki onlar o gün Rabb'lerinden perdelidirler! (Mutaffifîn, 83/15)
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Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, s. 100.
Mâtürîdî, Kitâbu't-Tevhîd, s. 77.
İbn Ebi'l-İzz, Şerhu'l-Akîdeti't-Tahâviyye, I/21o.
Sâbûnî, Mâtürîdiyye Akâidi, s. 40; İbn Ebi'l-İzz, Şerhu'l-Akîdeti't-Tahâviyye, I/21o.
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İmâm Şafiî (ö. 204/819) gibi bazı alimler, bu âyeti cennetliklerin Allah'ın
göreceklerine delil göstermişlerdir. eş-Şafiî'ye bu âyet hakkında sorulduğunda şöyle demiştir:
“Bunlar gazâba uğrayarak perdelenmiş olacaklarına göre, bunda Allah dostlarının Allah'ı
göreceklerine delildir.”913
صا ِل ًحا َو َال يُ ْش ِر ْك بِ ِعبَادَةِ َر ِب ِه أ َ َحدًا
َ فَ َمن َكانَ يَ ْر ُجو ِلقَاء َربِ ِه فَ ْليَ ْع َم ْل َع َم ًَل
Her kim Rabbinin likâsını ümîd ederse, sâlih amel işlesin ve Rabbine ibadette hiç
kimseyi ortak etmesin! (Kehf, 18/110)
Bu âyet-i kerîmede ve diğer bazı âyetlerde yer alan “likâ”, ru’yet [görme] manâsına
gelir.

914

d) Bazı hadisler de Allah'ın âhirette görüleceğine dair kelâmcılar tarafından delil
getirilmiştir. İbn Ebi'l-İzz, bu hadislerin mütevâtir olduğunu söylemektedir.915 Bu hadislerden
bazıları şöyledir:
Ebû Hureyre (r.a.) rivâyet etmiştir: “Birtakım insanlar, ‘Yâ Resûlellâh! Kıyâmet
gününde Rabbimizi görecek miyiz?’ diye sordular. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Ondördünde ayı görmekte zorluk çeker misiniz?” Onlar, ‘Yâ Resûlellâh!’ dediler.
Resûlullâh, “Önünde herhangi bir bulut yokken güneşi görmekte bir zorluk çeker misiniz?”
Onlar, ‘Hayır!’ dediler. Resûlullâh (s.a.v.), “İşte siz O'nu da öyle göreceksiniz.” buyurdu.916
Ru’yet konusundaki bu hadisin yirmibir917 veya otuz918 civarında sahâbe tarafından
rivâyet edildiği belirtilmiştir.
Cerîr b. Abdullah el-Becelî rivâyet etmiştir: Peygamber (s.a.v.) ile birlikte
oturuyorduk. O, ondördündeki aya baktı ve şöyle buyurdu: “Şüphesiz ki siz bunu gördüğünüz
ve onu görürken herhangi bir şekilde birbirinizi sıkıştırmaya ihtiyaç görmediğiniz gibi,
Rabbinizi de ayan beyan göreceksiniz.”919
B) Aklî deliller:
Akıl kendi başına kalsa, –aksini gösteren bir delil ortada bulunmadıkça– Allah Teâlâ'yı
görmenin imkânsızlığına hükmetmez. Hâlbuki aksini ispat eden bir delilin mevcut olmaması
bu konuda esastır. Bu ölçüdeki bilgi zarurîdir. Bunun imkânsız olduğunu iddia edenlerin
üzerine, iddialarını delille ispat etmek düşer.920
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Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, VIII/150; İbn Ebi'l-İzz, Şerhu'l-Akîdeti't-Tahâviyye, I/212.
Sâbûnî, Mâtürîdiyye Akâidi, s. 40.
İbn Ebi'l-İzz, Şerhu'l-Akîdeti't-Tahâviyye, I/215.
Buhârî, Rikâk 52; Müslim, İmân 182.
Sâbûnî, Mâtürîdiyye Akâidi, s. 41; Taftazânî, Şerhu'l-Akâid, s. 130.
İbn Ebi'l-İzz, Şerhu'l-Akîdeti't-Tahâviyye, I/217.
Buhârî, Mevâkîtu's-Salât 17; Müslim, Mesâcid 633. Ru’yetullâh konusunda başka hadisler için bkz. Koçyiğit, Talat,
Kur’ân ve Hadiste Rü’yet Meselesi, A. Ü. İlâhiyat Fakültesi Yayınları, Ankara 1974, s. 70-84.
Taftazânî, Şerhu'l-Akâid, s. 122, 124.
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Allah'ın görülmesinin mümkün olduğuna delîl, O'nun var olmasıdır. Çünkü biz,
şâhidde görülenleri görüyoruz. Cevherin cevher olduğu veya zâtıyla kâim olduğu için
görülmesi câiz değildir. Cevher olmadığı ve zâtıyla kâim olmadığı halde biz, rengi görüyoruz.
Rengin görülmesi, renk ve araz olduğu için değildir. Zira biz, renkler ve arazlar olmayan
cisimler görmekteyiz. Bir şeyin görülmesi, bilinen veya hatırlanan olmasından dolayı değildir.
Çünkü bu, ma‘dûmun da görülmesini mümkün kılar. Hâdis bir şeyin görülmesi, hâdis
olmasından dolayı değildir. Bunu söyleyen, her hâdisin görülmesinin mümkün olduğunu
gerekli kılar. Bu muhâliflerimizin görüşüne terstir. Bütün bu kısımlar bâtıl olunca, geriye
sadece “varlık” kalır. Bir şeyin görülmesinin, varlığından dolayı mümkün olması doğrudur.
Bununla, her varlığın görülmesinin mümkün olduğu ortaya çıkar. Allah Teâlâ varlıktır;
böylece O'nun görülmesi mümkündür.921
Hz. Mûsâ, Rabbim! Bana görün de, seni göreyim! (A‘râf, 7/143) diyerek ru’yet
talebinde bulunmuştu. Şayet bu mümkün olmasaydı, Hz. Mûsâ'nın bir şey talep ederken Allah
Teâlâ'nın zâtı hakkında câiz olanı ve olmayanı bilmesi gerekirdi. Aynı zamanda o'nun böyle
bir istekte bulunması abes olurdu ve muhâl olanı dilemek manâsına gelirdi. Peygamberler
böyle olmaktan münezzehtirler. Allah Teâlâ, “Ey Mûsâ, şu dağa bak, eğer o dağ yerinde
durursa, beni göreceksin” sözüyle ru’yeti, “dağın yerinde durması” şartına bağlamıştır. Dağın
yerinde durması esas itibariyle mümkün olan bir şeydir. Var olması, mümkün bir şeyin vukuu
şartına bağlanan şey mümkündür. Zira bu âyetle şart meydana gelince, şarta bağlı olan şeyin
vukua gelmesi haber verilmiştir. Mümkünün, mümkün şarta bağlanmasının manâsı budur.922
Sahâbe, Hz. Peygamber'in Mi‘râc gecesinde Rabbini görüp görmediği hususunda
ihtilâf etmişlerdir. Onların ihtilâfı, Allah Teâlâ'nın görülebileceğine delâlet eder. Çünkü akıl
sahibi olan insanlar, ancak mümkün olan bir şeyin varlığı hakkında ihtilâf ederler, yoksa
muhâlin varlığı hakkında değil.923
C) İcmâ delili:
Âhirette ru’yetin vukua geleceği ve bu konudaki âyetlerin zahirî manâlarıyla
anlaşılacağı konusunda bütün ümmet ittifak etmiştir. Ancak bunun tevili konusunda farklı
yorumlar ortaya çıkmıştır.924
Allah'ın, dünyada gözlerle görülmesi konusunda çeşitli görüşler vardır:
1) Bazıları, Allah'ın dünyada gözlerle görülmesi câiz olduğunu, tarikatlardaki bazı
kimselerin böyle olmasının mümkün olduğunu söylemiştir.
2) Bazıları, cisimlere hulûlü câiz görmüştür. Bunlar, güzel kabul ettikleri bir insan
gördükleri zaman, tanrılarının onda olabileceğini söylerler.
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Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, s. 98-99; krş. Sâbûnî, Mâtürîdiyye Akâidi, s. 41; Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, VIII/137-38;
Taftazânî, Şerhu'l-Akâid, s. 124.
Taftazânî, Şerhu'l-Akâid, s. 126, 128.
Sâbûnî, Mâtürîdiyye Akâidi, s. 41; Taftazânî, Şerhu'l-Akâid, s. 134.
Taftazânî, Şerhu'l-Akâid, s. 130.
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3) Allah'ın, dünyada görülmesini câiz görenlerden çoğu, O'nun kendileriyle musafaha
etmesini, dokunmasını ve ziyaret etmesini câiz görmüşlerdir. Bunlar, ihlâs sahiplerinin
istedikleri zaman dünyada ve âhirette O'nu kucakladıklarını söylediler.
4) Bazıları, Allah'ın dünyada uykuda görülebileceiğini söylemiştir.925
Allah Teâlâ'nın âhirette görüleceğini kabul eden âlimler, O'nun dünya hayatında
rüyada görülüp görülemiyeceği konusunda ihtilâf etmişlerdir. İçlerinden bir grup, bunun
muhâl olduğunu kabul etmiştir. Çünkü uykuda görülen şey bir hayal veya bir misâlden
ibarettir. Bunların her ikisi de kadîm olan Allah hakkında muhâldir. Bazı âlimler ise keyfiyet,
yön, karşı karşıya geliş, hayal ve misâl olmaksızın bunun mümkün olduğunu söylemiştir.926
Mü’minlerin âhirette Allah'ı göreceklerini söyleyen Ehl-i Sünnet'e göre bu görmenin
keyfiyetini biz bilemeyiz. Şurası bilinmelidir ki, şu anda bulunan gözümüzdeki kuvveden
başka olarak Allah tarafından verilen bir kuvve ile olacaktır. Cihet ve karşılıklı bulunma
[mukâbele] gibi durumlardan uzak ve görünen ile gören arasında herhangi bir mesafe
bulunmadan olacaktır. Bu görme, idrâkten başkadır. Çünkü idrâk, ancak bir şeyi etrafıyla
ihatadır. Hâlbuki Allah, bir sınır ve son ile vasıflanmaktan münezzehtir. Elbette sınırlı ve
sonlu olanın, sonsuzu ihâta etmesi düşünülemez.927
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Eş‘arî, Makâlât, s. 213-214; krş. Şehristânî, el-Milel, s. 105
Taftazânî, Şerhu'l-Akâid, s. 134.
Yüksel, Sistematik Kelâm, s. 64.
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UYGULAMALAR
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Uygulama Soruları
1-Haberî sıfatlar ne demektir?
2-Haberi Sıfatları anlama yolları nelerdir?
3-Belli başlı haberi sıfatları sayınız?
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Bu bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kur’an-ı Kerim’de ve Hadis-i Şeriflerde Allah’a bazı sıfatlar isnât olunmuştur ki,
bunların kelime anlamları yaratıklara benzemeyi çağrıştırmaktadırlar. Ancak bu manaların
kasdedilmesine naklî ve aklî deliller engel olmaktadır. Selef âlimleri, bu konuda yorumdan
çekinmişler, haberî sıfatları naslarda geldiği gibi kabul etmişler, gerçek manalarının neden
ibaret olduğunu Allah bilir demişlerdir. Ama sonraki âlimler, doğru bir şekilde yorum
yapmayan bazı bidat ve cehâlet sahibi kimselerin girişimlerini dikkate alarak, bu sıfatlardan
her birini Arapça lügate uygun, aklî delillere ters düşmeyecek biçimde yorum ve
açıklamalarda bulunmuşlardır.
Ehl-i Sünnet’e göre, âhirette mü’minler Allah’ı göreceklerdir. Ama bu görmenin
keyfiyetini biz bilemeyiz. Şurası bilinmelidir ki, şu anda bulunan gözümüzdeki kuvveden
başka olarak Allah tarafından verilen bir kuvve ile olacaktır. Cihet ve karşılıklı bulunma
(mukabele) gibi durumlardan uzak ve görünen ile gören arasında herhangi bir mesafe
bulunmadan olacaktır. Bu görme, idrâkten başkadır. Çünkü idrâk, ancak bir şeyi etrafıyla
ihatadır. Halbuki Allah, bir sınır ile, son ile vasıflanmaktan uzaktır. Elbette sınırlı ve sonlu
olanın, sonsuzu ihâta etmesi düşünülemez.
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Bölüm Soruları
1) Müşebbihe ne demektir?
2) Mücessime ne demektir?
3) Mu'tezile dışında Allah'ın kelâmının yaratılmış olduğunu savunan mezhep
4) Haberî sıfatlar konusunda selef alimlerinin yolu nedir?
5) “İstivâ malum, keyfiyeti meçhuldür. Ona inanmak vaciptir. Ondan sormak bid‘attir”
diyen âlim kimdir?
6) Allah'a insani duyuların herhangi birini atfeden kimsenin kâfir olduğunu
söyleyerek, gerçek yolun teşbîh ve ta‘tîl arasında yattığını belirten âlim kimdir?
7) istivâ'nın “istîlâ, mülk, kahr, galebe” şeklinde te’vîl edilmesine karşı olan kelâmcı
kimdir?
8) Haberî sıfatları te’vîl yöntemi önce kim tarafından ortaya konulmuştur?
9) Hicrî ikinci asrın başlarında sıfatların tevili konusundaki görüşleriyle te’vil
anlayışının ilk nüvelerini atan kişi kimdir?
10) Hem tefvîz hem de te’vîl taraftarı olan kelâmcı kimdir?

CEVAPLAR
1) Benzetenler
2) Cisimleştirenler/Cisme benzetenler
3) Kerrâmiyye
4) Tefvîz
5) Mâlik b. Enes
6) Ebû Ca‘fer et-Tahâvî
7) Ebu'l-Hasan el-Eş‘arî
8) Mu‘tezile
9) Ca‘d b. Dirhem
10) Ebû Mansûr el-Mâtürîdî
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Altıncı Ünite: OKUMA PARÇASI
6. hafta:
HABERÎ SIFATLARI ANLAMADA METOT
Metin YURDAGÜR

İslam’ın zihin, akıl ve vicdanla ilgili, fonksiyonu itibarı ile zihnin terbiyesini, aklın
görevini doğru ve iyi yapmasını hedeflemiş olan esas ve ilkelerine İman esasları diyoruz.
Bilindiği gibi bu ilke ve prensipler altı esas dahilinde ele alınmaktadır. Aslında bu esaslar bir
bütün olup, biri diğerinden ayrı düşünülemez. Nitekim bunlardan birini kabul etmeyen,
tamamını kabul etmemiş sayılır. Kelamcılar arasındaki bir geleneğe göre, bu iman esasları
nazariyatta üçe irca edilmiştir. Bu irca sonucu meydana gelen usûl-i selase'yi.imam Gazzali
(v. 505/1111) şu üç hükümde toplamaktadır.928
1. Allah’a
2. Nübüvvet’e -ki bu esas, meleklere ve kitaplara imanı da içine alır3. Ahiret’e iman
Görüldüğü gibi sayılan bu ilkeler, bir mü'min'in inanması, akıl ve vicdanına
yerleştirmesi gereken inanç esaslarını belirleyen ana prensiplerdir. Şüphesiz bu prensipierin
ilki ve en önemlisi Allah'a imandır.929 Zira İslam; beşeriyete her türlü noksanlıklardan
münezzeh, sonsuz kudret sahibi, zamansız, mekansız, ezeli, ebedi, külli ve mutlak bir varlık
olan Allah'ın mevcudiyetini du-yurmak, başlangıcın O'ndan, dönüşün de yine O'na olacağını
hatırlatmak hedefindedir. Bu gayenin gerçekleştirilmesi için de Kur'-an'da çeşitli üslup ve
ifadelerle Allah'ın uluhiyyet ve kainatla devamlı alakasını gösteren sıfatları üzerinde ısrarla
durulmuştur. Kur'an-ı Kerim'in Alah Teala'dan bahseden ayetlerinin çoğunun O'nun sıfatıarını
konu edinmiş olması, bu mühim itikad esasının hangi noktasının önemli olduğunu bize açıkça
göstermektedir.
İslam'ın Allah'a iman esasına atfettiği önem, Kur'an'ın ilk muhataplarının yaşadığı
toplum gözönünde bulundurulursa; daha iyi kavranır. Zira öyle bir toplumda, öncelikle o
cemiyeti oluşturan fertlerin zihinlerinde yer etmiş bulunan Sşirk ayrıklarının sökülüp atılması
ve bunların yerine tevhid güllerinin fidelenmesi gerekli idi. Bu ise, herhangi bir fikri ortaya
attıktan sonra, onu karşısındakinin zihnine iyice yerleştirebilmek için önce muhatabın
zihninin, o fikre zıd bulunan fikirlerden temizlenmesinin gerekliliği prensibi ile ilgilidir.930
Aslında Kur’an’ın ifadesine göre931 şirkin yıkılması, sökülüp atılması, örümcek yuvasının

Gazzali, Faysalu't-Tefrika, Mısır, 1325/1907, s. 15
Bazen bu üç esas da bir başka irca işlemi ile bire indirgenmiş ve Allah'a iman (ilahiyat, tevhid) aslu'l-usûl
olarak anılmıştır. Bkz : Teftazani, Şerhu'l-Akaid, 9-10; Cürcanî, et-Ta'rifat, “et-Tevhid” maddesi.
930
Hüseyin Atay, Kur'an’a Göre İman Esasları, Ankara, 1961. s. 43.
931
el-Ankebût, 41.
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imhası kadar basittir. İşte İslam'ın itikadi konularda uyguladığı isabetli metodun sonucu
olarak, beşeriyetin zihninde yer etmiş bulunan örümcek ağı mesabesindeki bu şirk ayrıkları,
tevhid gülleri iler yer değiştirince, temizlenmiş sathın cilalanması kabilinden, insanlığın
ulûhiyeti daha iyi kavrayabilmesini sağlamak O’nun zihinlerde mücerred ve müphem bir
mefhum olarak sağlamak için, Allah Tealâ’nın birtakım sıfatlarla tavsif ve tanıtımı
yapılmıştır.
Nâzil olduğu toplumun bireyleri somut tanrılara taptığından ve alemlerin Rabbı’na ait
yüze sıfatlar onlarca, adı sanı bile olmayan bu bâtıl tanrılara932 cömertçe dağıtıldığındandır ki
Kur’an; böyle bir topluma Allah anlayışını sunarken müşahhastan mücerrede gidiş metodunu
uygulamıştır. İnsanlara anylayış seviyelerine göre hitap edilmesini isteyen Kur’an’ın933 inmiş
olduğu cemiyetin mensuplarına göre, onların anlayacakları bir şekilde hitap etmeğe başlamış
olması ve yavaş yavaş esas hedefi olan mücerred Allah mefhumuna yükselmesi tabii ve
isabetli bir tanıtım metodudur.
Bu tanıtım metodunun gereği olarak ilk inen ayetlerde Ulûhiyyet, «Rabb» ve
«İlâh» lafızları ile takdim edilmiştir. İlk ayetlerde bu kullanımlarla yapılan iş; ancak Allah’a
ait olabilecek olan bu vasıfların müşriklerin elinde düştüğü derekeden, hakikî mevkilerine
iadesinin gerçekleştirilmesidir. Kur’an müşriklerin elinde putlara verilmiş olan bu vasıfları,
gerçek Uluhiyet sahasına yeniden yaklaştırarak müşrikleri tevhîd’e ulaştırmıştır. Böylelikle
inanmayanların,
inkarcıların
kafasında
«Rabb=Allah»,
«İlâh=Allah»
ayniyeti
934
formülleşivermiştir.
Yukarıda Kur’an’ın Allah’ı tavsif ederken müşahhastan mücerrede yükseldiğini
söyledik. Bu metodun uygulanmasında tenzî- hât esaslarının, yani selbî sıfatların öneminin
gözden uzak tutulmaması gerekir. Nitekim bu ehemmiyeti dolayısıyladır ki Kur’an, Allah’a
nisbet edilen sıfatların anlaşılması konusunda isbât-tenzih dengesine dikkatleri çekmiş, bu
hassas dengeyi bozanların ulu- hiyyeti gerçek manada tanıyamayacaklarına işaret etmiştir.935
Bunun için Kur’an’da Allah için birtakım cismânî sıfatların nispetinden hemen sonra,
çoğunlukla selbî bir sıfat zikredilmiştir. Zira Alah’m selbî sıfatlarla tavsifi, O’nun ne
olmadığının ortaya konuluşu demektir. Allah’ın ne olmadığının söylenerek anlatılması ise,
Uluhiyyetin mücerred olarak anlaşılmasına doğru atılmış ileri bir adımdır. O halde tekrar
önemle belirtmeliyiz ki: selbî sıfatlar, Allah’ı tavsif eden cismânî ve İnsanî sıfatlarda herhangi
bir benzetmeye, Allah’ı cisim gibi maddî bir varlık tasavvur etmeye mani olmakta, böylece
er-Râd, 33.
Hz. Ali: “İnsanlara anayacakları şekilde anlatın. Allah’ın ve Rasulü’nün yalanlanmasından hoşlanır mısını?”
demiştir. Bkz: Buhari, Sahih, ¼, “Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği şey teklif etmez” (el-Bakara, 268)
ayetinin Hz. Ali’nin yukarıdaki tavsiyesi ışığında değerlendirilmesi, sorumluluğun maddi güç yanında, akli ve
zihni kabiliyetlere de bağlı olduğu sonucuna bizi ulaştırır. Bkz: H. Atay, a.g.e., s. 114.
934
Bu konuda şu ayet-i kerime güzel bir örnektir: «Sizin için yeri durak, göğü bina eden, size şekil verip de,
şeklinizi güzel yapan, sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. Rabbisıiz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi
Allah ne yücedir!» Bkz: cl-Mü’min, 64.
935
eş-Şurâ, 11. Ayetin meâli şöyledir : «O’nun (benzeri bulunmak şöyle dursun) benzerine benzer bir şey (dahi)
yoktur. O, (her şeyi) işiten, (her şeyi) görendir.» Ayet hakkında İmam Maturidî’nin görüşü için bkz : Kitâ- bu’tTevhîd, İstanbul, 1979, 58.
932
933
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Allah ile diğer varlıklar arasında herhangi bir benzerlik kurma ihtimali ortadan
kaldırılmaktadır. Aslında bütün bu tavsiflerin bir tek hedefi vardır. O da, zihinleri metafizik
ve mücerred bir Allah anlayışına ulaştırmaktır.
Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Peygamberden rivayet edilen sahih hadislerde, ilk bakışta
zahirî manaları, sözlük anlamları ile yukarıda İşarete çalıştığımız tenzih esası ile uyuşmaz gibi
görünen, insanların da sahip oldukları el, yüz, ayak vb. bazı organların isimlerinin Allah’a
izâfe edildiğini, O’nun istivâ’smdan, nuzûl’ünden, gadab ve istihya’smdan bahsedildiğini
görüyoruz. Genel bir başlık ile haberi sıfatlar936 adı ile anılan bu tip tavsifler, İslam’ın
uluhiyyet mefhumunu zihinlere yerleştirme konusunda uyguladığı metodun bir safhası olarak
kabul edilebilir. Daha ziyade müteah- hir devir müellifleri ve çağdaş yazarların937 «haberi
sıfatlar» başlığı altında incelediği bu tür nitelendirmelerin bir kısmı sadece Kur’an-ı
Kerim’de938, bir kısmı hem Kur’an-ı Kerim’de, hem de sahih haberlerde939, bir kısmı ise
sadece haber-i sahihlerde940 yer almıştır.
Bilindiği gibi, bazı ayet-i kerimelerde Allah’ın bir el (yed) inden, bazılarında iki,
bazılarında da çoğul şeklinde ikiden fazla ellerinden bahsedilmektedir:
«Ey Muhammed ! Sana biat edenler, ancak Allah’a biat etmiş olurlar. Allah’ın el (yed)
i onların elleri üzerindedir.»941
“Alah : Ey İblis ! İki elimle yarattığım (Adem) a secde etmenden seni meneden şey
nedir? buyurdu.”942
«Ellerimizin işleyip yaptıklarından kendileri için bunca davarlar yarattığımızı, bu
sayede onlara mâlik olmuş bulunduklarını da görmediler mi ?»943
Yine bir kısım ayetlerde Allah’ın bir göz (ayn) üne, bir kısmında da cemi sîgası ile bir
çok gözüne (a’yun) işaret edilmiştir:

İlk kelâmcılarca kullanılmayan bu haberi sıfat ıstılahı, müteahhir devirlere ait bir terim olmalıdır. Elimizde
mevcut kaynaklara ve tetkik edebildiğimiz eserler itibarıyla, bu terime ilk kez İbn Teymiye (v. 728/1328) nin
eserlerinde rastlıyoruz. Türkçemizde yazılmış kelâm eserleri arasında ise bu ıstılahı benimseyip ilk kullanan,
Dârü’l-funûn müderrislerinden İzmirli İsmail Hakkı (ö. 1946 m.) beydir. Her iki kullanım için bkz : îbn
Tevmiye, Mecmuatü’r-Resâil ve’l-mesâil, C. V. s. 62. Beyrut, Ts; İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, C, 11/152 vd,
İstanbul, 1340-43.
937
Örnek olarak bkz : Dr. İrfan Abdülhamîd, İslâm’da İtikadî Mezhepler ve Akaid Esasları, (çev.: M. Sâim
Yeprem), s. 209, İstanbul, 1981. Âmidî (v. 631/1233) nin «Gâyetü’l-Merâm fi ilmi’l-kelâm» adlı eserinin
tahkikinde muhakkik Haşan Mahmûd Abdüllâtîf de bu terimi benimser. Bkz. a.g.e., s. 318. Kahire, 1981.
938
Yalnız Kur’an'da vârid olan haberi sıfatlar; İstivâ, Vech, yed, Yemin, Kabza, Ayn, Sâk, Cenb, Kurb, İtvân,
Meçi, Rahmet, Gadab, İstihya ve Nefstir.
939
Bu konuda tafsilât için bkz : Beyhakî, el-Esmâ ve’s-sıfât, 283, Mısır, 1358.
940
Yalnız sahih hadislerde yer alan haberi sıfatlar ise; nuzûl, asabi ve surettir. Bu tip hadislerin yorum ve
te’villeri için bkz: İbn Kuteybe, Te'- vilü Muhtelefi’l-hadis; İbn Furek, Müşkili'l-hadis; Râzî, Esâsü’t-takdîs.
941
el-feth. 10.
942
Sâd, 75.
943
Yasin, 71.
936
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«Ey Mûsâ ’ Gözümün önünde yetişesin diye seni sevimli kıldım.» 944
«İnkâr edilmiş olan Nuh’a mükâfat olarak verdiğimiz gemi nezâretimiz (A’yunina)
altında yüzüyordu.» 945
Bir gurup ayet-i kerimede de Cenâb-ı Hakk’ın «vech» inden bahsedilmiş, Allah için
bir «yüz» isbat edilmiştir. 946
Kur’an-ı Kerim’de Alah’ın Arş üzerine İstivâ’smdan947 Meci’inden bahseden bazı
ayetler de mevcuttur.
Hz. Peygamber (S.A.) den bize kadar ulaşan sahih haberlerde de, Kur’an’m yukarıda
arza çalıştığımız tavsiflerine paralel olarak, Allah Tealâ’ya vech (yüz), ayn (göz), yed (el) ısba
(parmak), kadem, ricl (ayak) vb. izafe olunduğu görüyoruz. Ancak bu haberlerde bu
tavsiflerin mecâzî veya hakîkî anlamlardan hangisi için kullanıldıkları hususunda en küçük bir
işaret dahi bulmak mümkün değildir.948
Malûm olduğu üzere, genel bir taksimle Kuran ayetleri, muhkem ve müteşâbih
kısımlarına ayrılmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de vârid olan bu muhkem ve müteşâbih ayetler
hakkında Hz. Peygamber zamanında dahi bazı tartışmaların olduğunu, konu ile ilgili
hadislerin mevcudiyetinden anlıyoruz.949
Muhkem ayetler, kesin anlamlı ve manaları açık olan ayetlerdir. Müteşâbih olanlar ise;
değişik ve çeşitli anlamlara gelebilen, anlayışa göre farklılık arzedenleıdir.950 Öte yandan
Kur’an ve hadisten ibaret olan dînî nassların anlaşılması konusunda İslâm âlimlerinin ikiye
ayrıldığı da eskiden beri bilinen bir husustur : Nasslardaki müteşâbihât karşısında aczini itirâf
ederek, bunların te’vili için aklın kullanılmasını doğru bulmayan, ta’zîm ve teslimiyetle imanı
esas kabul edenler ile, naklin anlaşılmasında aklın kullanılmasını zarurî ve daha uygun
bulanlar... Geleneksel ıstılahı İle birinciler «selef», İkinciler de «halef» olarak anılmaktadır.951
Her iki metodu birbirinden ayıran fikir sınırı yukarıda da işarete çalışıldığı gibi, nasslarm
müteşâbihâtı’dır. Selefin de, halefin de görüşlerinde haklı ve isabetli olduklarım isbat
konusunda delil olarak dayandıkları ayet-i kerime aynıdır:
«Sana Kitâb’ı indiren O’dur. Onun ayetlerinin bir kısmı muhkemdir. Bunlar Kitabın
temelidir. Diğer bir kısmı da müteşâbih’- tir. Kalplerinde eğrilik bulunan kimseler sırf fitne
aramak ve (kendi) tevillerini vermek gayesi ile, onun müteşâbih olanına tabi olurlar. Halbuki

Tahâ, 39
el-Kamer, 14.
946
Tâhâ, 5; el-A’râf, 54
947
el-Fecr, 22; el-Bakara, 210
948
Talât Koçyiğit, Hadisçiler ve Kelâmcılar Arasındaki Münakaşalar, s. 125. Ankara, 1969.
949
Buharî, Sahih, V, 166.
950
Âsim efendi, Kaamus tercemesi, IV, 245, 813-814.
951
Nureddin es-Sâbûnî, el-Bidâye fi usûli’d-dîn, s. (B. Topaloğlu neşri).
944
945
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onun te’vilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek payeye erenler ise: Biz ona inandık, hepsi
Rabbımız katındandır, derler. Bunları ancak salim akıllılar düşünür.»952
Konu ile ilgili bazı hadislerin gözönünde bulundurulması ile mezkûr ayet üzerinde
yapılacak ciddî bir tetkik, bu hususta bizi oldukça net ve duru bir kanaate ulaştıracaktır:
Görüldüğü üzere müteşâbihât’a tabi olanlar ayet-i kerimede zemmolunmuşlardır.
Ancak bunlar kınanırken, onların iyi niyet sahibi olmadıkları, kalplerinde haktan bâtıla sapma
meyli bulunduğu vurgulanmıştır. Gözden uzak tutulmaması gereken husus burasıdır. Şu
halde, maksadı hakikata ulaşmak olmayan. İslâm dini için iyi niyet beslemeyen kimseler,
Kur’an’ın temelini teşkil eden, manası açık olan muhkem ayetlerde kötü maksatlarına bir
vesile bulamayacaklarından, müteşâbihât’a sarılırlar. Nitekim bu suiniyet sahiplerinin
hedefinin: «Fitne aramak ve ayetlere kendi arzu ettikleri birtakım fâsid manalar vermek»
olduğu anılan ayette açıkça gösterilmiştir. O halde bu konuda zemme muhatab olacakların, bu
iki hedefe ulaşmak isteyen kötü niyet sahipleri olduğu açıktır. Nitekim bu konudaki hadisler
de görüşümüzü teyid etmektedir.953
Üzerinde derin derin düşünmek, anlaşılmak ve tatbik edilmek içiıı indirilen Kur’an’m
nuzûlü tamamlandıktan sonra, nassların metinleri ile doğrudan doğruya karşı karşıya kalan ve
müteşâbih ayetlerin muhkemler ışığı altında tefsirinin lüzumuna ve bu hususta ela akla rol
vermenin gerekliliğine inanan halef yolunun temsilcilerine göre Âl-i İmrân suresinin 7. ayeti
kendilerini desteklemektedir. Şöyle ki:
Mezkûr ayette: ((Onların yorumunu ancak Alah bilir» kısmında vakfetmez ve
mâba’dini bu kısma atfedersek: «ilimde mahâret kazananların da müteşâbihâtın te’vilini
bilecekleri» manası çıkar. Zira, gerek «vasi», gerekse «vakf» sureti ile iki türlü okuyuş rivayet
edilmiştir.954
Müslümanların ilk görevinin tevhîd’i isbat etmek olduğunu biliyoruz. Tcvhîd’in isbatı
için de herşeyden önce Allah’ı teşbih ve tecsîm’den tenzih etmek icab etmektedir. Cenâb-ı
Hakk’ı bütün noksanlıklardan arındırma hususunda birleşen ve bu açıdan hepsi de ehl-i tevlıîd
olan İslâm toplumu, bu tenzîh’in nasıl olacağı sualine farklı cevap vermiştir. Bu ise,
müslümanlarin yukarıda sunduğumuz ayeti anlama işinde birbirinden farklı yol
izlemelerinden bu anlayış ve tutumlarını dinî addettikleri her konuda sürdürmelerinden

Âl-i İmran, 7.
Bu konuda Hz. Âişe (v. 58/678)'den mervî bir hadisin meali şöyledir : «Rasululah. bana: «Ya Âişe: Kur'anîın
yalnız müteşâbih ayetlerine uyanları gördüğünde —ki onları Allah Kitabında zikretmiştir— onlardan sakın
buyurdu. «Buhârî, Sahih V, 166. Bir kısım şâıihler göre, hadiste geçen sakınılması gerekenler, çeşitli mezhep
tartışmaları esnasında müteşâbih ayetlerden kendi görüşlerini takviye hususunda bol bol yararlanan Ceh- ıniyc ve
Mutezile gibi fırkaların mensuplarıdır. Bkz : Aynî, Umde, İstanbul, 1308, VIII/517; ez-Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh,
XI, 62-64. Ancak bu konu da büyük müfessir Fahrcddin er-Râzî'nin (v. 606/1210) şu sözü dikkat çekicidir ;
«Dünyada hiç bir fırka göremezsin ki, mutlaka kendi mezhebine uyan ayetlere muhkem, karşısındaki mezhebin
görüşlerini teyid eden ayetlere de müteşâbih demesin.» Bkz: Mefâtîhü'l-Gayb, VII, 169, Tahran, Ts.
954
el-Uşmünî, Ahmed b. Muhamıncd b. Abdiilkerim, Menârü'l-Hüdâ fî beyâ- ni’l-vakli ve'l-ibtida, Mısır,
1353/1934, s. 58-59; Râzî, a.g.e., VII, 176-177; İbn Kesir, Tefsir, I, 346-347, Beyrut, Ts.
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kaynaklanmaktadır. Sözlük anlamları düşünüldüğünde, ilk bakışta Allah için, teşbih
(antropomorphisme) ve teesim (cor- porealisme) düşündürebilen lafızlardan oluşan haberi
sıfatları değerlendirme ve anlama konusuda işaret edilen farklı anlayışlardan uzak
kalamamıştır. Bu tip sıfatlan anlama konusunda değişik anlayış sahiplerince izlenen metodlar
şöylece maddeleştirilebilir:

1. Tevakuf Metodu:
Bilindiği üzere başta sahabe olmak üzere, sahabeden sonra gelen ve onların ilmini
tevarüs eden âlimler, Kur’an’da vahiy yolu ile gelen ve Peygamber’den sahih tarîkle rivayet
edilen haberlerin teyid ettiği sıfatlan, keyfiyetini araştırmadan, haklannda mevcut açıklamaları
aynen alarak tenzihe ulaşmayı tercih etmişlerdir.955 Bu anlayışın, aşın denilebilecek derecede
bir ihtiyatla sonra- kilerce de sürdürülmüş olduğunu biliyoruz. İşte, haberi sıfatlar konusundaki tutumları, bu aşın ihtiyattan kaynaklanan müslümanların bu konudaki anlayışlarını
«tevakkuf metodu» adı ile anabiliriz. Zira onlar, bu konuda duraklamayı tercih etmiş, Cenâb-ı
Hakk’ın kendisine nisbet ettiği bu tür sıfatların mâhiyetini, hakikatini insan aklının idrâk
edemeyeceğini kabul etmiş ve «herhangi bir şeyin künhünü idrâkten âciz kaldığını kavramak
ta bir çeşit idraktir» demişlerdir.956
Bu görüşü benimseyenlerse, haberi sıfatlar hakkmdaki nass- lardan Allah’ın murâdını
anlamak insan için mümkün değildir. Kula düşen görev : «keyfiyetini sualsiz imandır.» Onlar,
bu tür haberler karşısında «niçin ?» ve «nasıl ?» dememişlerdir. Çünkü bu tip sorular onlarca
bid’at’tir.957
Dinî konularda cedele bulaşmamak gayretinden doğan ve itikadî meselelerde nassların
sınırında duraklama anlamına gelen bu metodun uygulayıcılarının haberi sıfatlar konusundaki
tutumları bir tür «bilinemezcilik» olarak nitelendirilebilir. Tevakkuf anlayışı, bu hüviyeti ile,
sıfatlarla ilgili nasslarm, mana ve maksadları bilinemeyen birtakım meçhullere havale edilişi
olarak gözüküyor. Sıfatlarla ilgili nassları böyle değerlendiren bir yöntem ise, kanaatimizce
Kur’an’m uluhiyyeti tanıtım konusunda izlediği yukarıda arza çalışılan metodu ile
çelişmektedir.
Öte yandan haberi sıfatları yorumlmaaya karşı çıkan bu anlayış sahiplerinin, «teşbih
ve tecsîm yoktur !» sözünü pek sık tekrarlamakla beraber bundan pek de kurtulamamış
olduklarını söyleyebiliriz. Bu metodun hararetli müdafilerinin risalelerinde mevcut teşbih ve
tecsim hatırlatan lafızların bolluğu bu görüşümüzü teyid eder mahiyettedir.958 Herhalde bu
sebeple olacaktır ki; meşhur İbn Hazm (v. 456/1064) bu anlayış ve akideyi; «sonu teşbihe
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Mucdonald, Development of Muslim Theology, p. 190-191, Beirut, 1965.
İbn Haldun, el-Mukaddime, s. 830, Beyrut, 1967.
957
Onlar, bu sıfatların aslını araştıran, sorup soruşturanlara karşı şiddet göstermişlerdir. Bkz : Beyhaki, el-Esma,
408 - 409. Mütealıhirin âlimlerinden bu kanaatte olanlar da mevcuttur. Bkz: İbn Kudâme, Lum'atü'l-İ'ti- kad, 1215 (B. Topaloğlu neşri, İst. 1981, Kelâme Giriş içinde); İbn Teyitliye, el-Akîdetü'l-Vâsitiyyc, 43, Beyrut, Ts.;
İbnu’l-Kayyım el-Cevzî, İ'lâ- mü’l-Muvakkiin, II, 220 vd, Beyrut, Ts.
958
Örnek olarak bkz: İbn Huzeyme, Kitâbü’t-Tevhîd ve isbâtu Sıfâti'r-Rabb, s. 110 vd, Beyrut, 1978.
956
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varan bir yolun başlangıcı olarak» nitelemiştir.959 Selefin bu tip sıfatları teşbih endişesi ile
zahirleri üzerinde bırakışmı yanlış anlayan bazı zümrelerin, ifrata kaçarak neticede teşbih ve
tec- sîme düşmüş olmaları İbn Hazm’ı doğrulamaktadır. Bununla beraber, bu aşırı görüş
sahiplerinin, incelemekte olduğumuz tevakkuf yolu ile ilgisi olmadığı yönünde kanaatler de
mevcuttur.960
2. Teşbih ve Tecsim Anlayışları:
Haberi sıfatları anlama hususunda bu anlayışa sahip olanlar, Uluhiyeti niteleyen bu tip
sıfatları tamamen beşerî ve cismânî anlamlarında değerlendirmişlerdir. Mezhepler tarihine ait
kaynaklarda çoğunlukla Müşebbihe, Mücessime ve Haşeviyye adları altında incelenen bu
zihniyet mensuplarının son derece kaba teşbih anlayışlarına sahip oldukları nakledilir.961
Teşbih ve tecsîme kâil olanlar, Kur’an’m ilk bakışta teşbih izlenimi veren ayetlerinde gözden
uzak tutulmaması gereken şu hususlara dikkat etmediklerinden bu yanlış anlayışa sahip
olmuşlardır:962
Ayet-i Kerimelerde teşbih îhâm eden ifadelerin hemen akabinde çoğunlukla tenzih
unsuru hâkimdir.963 Bu hususun dikkatlerden kaçışı önemli bir teşbihe düşüş nedenidir.964

a.

b. Haberi

diye vasıflandırdığımız, Cenâb-ı Hakk’a uzuv vb. şeyler izafe eden bu tip
sıfatlar Kur’an’da değişik muhtevalarda ve müteferrik olarak yer almışlardır. Ayrıca bunlar,
haklarında beklenen levâzımâtı ile birlikte vârid olmamışlardır.965 Binaenaleyh ayn ayrı
muhtevâlarda yer alan ve tek tek vârid olan bu sıfatlan biraraya toplamak suretiyle teşbihe
varmak, doğru değildir.
Bu sıfatların, ayn ayrı muhtevalarda müteferrik olarak vârid olanları toplanamadığı
gibi, toplu olarak vârid olanlan da dağıtıl manialıdır. Meselâ : «O kullan üzerine Kaahirdir»966
ayeti ile sadece «üstte oluş (fevkiyyet) anlaşılamaz. Zira bu ayette, hâkimiyyet (kahr), üstte
oluş (fevkiyyet) ve kullar (ibâd) olmak üzere üç ayrı unsur biraradadır.

c.

İbn Hazm, elFasl, II, 166, Beyrut, 1395. Krş : I, Goldziher, Zahiriler, Sistem ve Tarihleri, (çev: Cihad Tunç),
s. 129 vd. Ankara, 1982.
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Şehristânî el-Milel, I, 105. Beyrut, Ts; İbn Asâkîr, Tebyînu kezibi'l-müfteri, Zâhidu'l-Kevserî mukaddimesi,
14, 18, Beyrut, 1979.
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Eş'arî, Makalâtü’l-İslâmiyyîn, I, 281 vd, Mısır, 1969; Bağdadî, el-Fark beyne'l-Fırak, 225 vd, Beyrut, Ts; İbn
Hazm, el-Fasl, IV, 208-210; Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, I, 103 vd; Abdüllatîf Harpûtî, Tenkîhu’l-Kelâm,
187,
İst, 1330.
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Maddeleştirilecek hususların tafsili için bkz: Gazzalî, İlcâmü'l-Avamm, 27 vd, İstanbul, 1287; İbn Kuteybe,
el-İhtilâf fi'l-lafz ve’r-Redd ale’l-Cehmiye ve'l-Müşebbihe, 241 vd. (Akâidü’s-Selef içinde) İskenderiye, 1971,
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Örnek olarak bkz: er-Rahman, 26-27; el-Kasas, 88; el-Enâm, 103.
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Beyhakî, el-Esma ve’s-Sıfat, 277; Amidî, Gâyetü’l-Merâm, 138, Kahire, 1971.
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Meselâ: «Gökler O'nun yemin (sağ el) inde dürülmüş tür.» (ez-Züraer, 67) ayetinde görüldüğü gibi «yemin»
(sağ el) bir beden içine yerleştirilmiş ve mahlukât için düşünülen bazu, bilek, parmaklar vs. ile birlikte anılmamış
tır.
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el-En’ârn, 16, 61.
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d. Bu tip lafızlardan nasslarda vârid olmayanlar, olanlara kıyas edilmek suretiyle ortaya
çıkarılmamalıdır. Meselâ «yed» vâ- riddir diyerek, bilek, bazu vb. el ile alâkalı bölümler;
«ayn» isbât edilmiştir diyerek te, baş, burun vs. gibi diğer organların Allah’a nisbeti caiz
değildir.
Teşbih hatırlatan bu tür lafızlardan kelime türctimi yapılmak suretiyle yeni lafızların
Allah’a nisbeti yoluna da gidilemez. Zira, Ehl-i Sünnet’in Allah’ın isimleri koıısunda kabul
ettiği «Esmâü’l-Hüsnâ tevkilidir» genel prensibi967 bu çeşit disiplinsizlikleri, Allah’ın isimleri
hakkında ilhâd’a düşüşü968 kesinlikle önleyici bir tedbirdir.969

e.

Bu anlayış hususunda netice olarak şunları söyleyebiliriz : Kur’an’da Allah’a izafe
edilmiş ilk bakışta teşbih düşündüren haberi sıfatların ardındaki Kitab ve sünnetin tamamına
hâkim bulunan tenzih esasını duyamayanlar ve Kur’an’m uluhiyyeti tanıtma uslûbunun gereği
olarak kullanılmış bu lafızların yukarıda sunulan özelliklerini gözunündc
bulundurmayanların, sonuçta teşbih ve tecsîm hatasına düşmesi olağandır.

3. Nefy (ta’til) Yolu:
Bu yol, kulların nitelendiği sıfatlarla, Allah Teâlâ’nm vasıflanmasının caiz olamayacağını,
bunların kabulünün sonuç olarak teşbih gerektireceğini söyleyip, sıfatların nefy (inkâr) ini
uygun bulanların izlediği yoldur. Sıfatların nefyini ilk defa Ca’d b. Dirhem (v. 118/736)’üı
benimsediği, OTıdan da Celim b. Safvân (v.128/745) m aldığı kaynakların kaydettiği bir
husustur.970
4. Teşbihsiz-Ta’tilsiz, İsbat ve Te’vil Metodu:
İslam’ın gayesi her türlü teşbihten münezzeh, mekansız, zamansız, ebedi külli; ve
mutlak bir varlık olan Allah fikrini insanların zihinlerine yerleştirmek, bunun gerçekleşmesi
için de nasslarda çeşitli üslup ve ifadelerin kullanılması gerekli olduğuna göre, bunların
anlaşılmasında öyle bir yol uygulamalıdır ki, teşbih şaibesi taşımasın, sıfatları yok kabul
etmesin, Kur’an’ın isbat ve tenzih dengesini bozmasın. Bu başlıkta inceleyeceğimiz metod,
işte özetlenmeye çalışılan bu anlayıştan doğmuştur.
Haberi- sıfatların anlaşılmasında takip edilen yolların sonuncusu olan bu metod,
Cenâb-ı Hakk’ın «Zahir» ve «Bâtın» isimlerinin açıklaması olarak ta kabul edilebilir. Zira.
Allah Teâlâ, vücûdu ve sıfatları ile daima zahir, aşikârdır. O’nun apaçıklığı varlık âleminin
yaratanı olması ve kâinatın O’nun varlığına en açık delil bulunması, O’nu ve sıfatlarını
Bu prensip için bkz: Maturidî, Kitabu't-tevhîd, 38, 65 - 67; Bâkıllâni, et- Temhîd, 194-95, Beyrut, 1957;
Cuveynı, el-İrşâd, 143; Mısır, 1950.
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Bu konuda şu ayet-i celileye bkz,: el-A'râf, 180.
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Metin Yurdagür, Allah’ın Sıfatları ve Esmâü’l-Hüsnâ, s. 50, İstanbul, 1984.
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İbnül-Esîr, el-Kâmil. fi’t-Tarih, V, 263, 429, VII, 75, Beyrut, 1965; Şehristanî, el-Milel, I, 86.
967

365

göstermesidir. O, aynı zamanda Bâ- tm’dır, gizlidir. O’nun gizli oluşu, hakikat, mâhiyet ve
künhünün ne olduğunun bilinmemesidir.
Kur’an, Cenâb-ı Hakk’m tavsifi hususunda çoğunlukla selb ve isbât unsurlarını
birarada bulundurmuştur.971 Bununla beraber insan fıtratını nazar-ı itibare alarak bu
unsurlardan isbât yönüne ağırlık vermiştir. Mesele insanların anlayışları ile alâkalıdır. Bu tip
konular karşısında insanlarda belli başlı iki eğilimin olduğu söylenebilir:
Bir kısım insanlar lafza daha büyük önem verir ve onun zahirinde durur. İnsanların
diğer bir kısmı ise, aklî muhakemeye büyük ehemmiyet atfederek karşılaştıkları lafzı, akılları
istikametinde yoruma tabi tutarlar.
Şimdi, konumuzla ilgili olarak biliyoruz ki; Allah kullarına kendisini tanıtırken haliyle
insanlara ait kavram ve kelimeleri istiare etmiştir. İşte bahsettiğimiz her iki eğilimden birini
taşıyan insanlardan oluşan İslâm toplumu, bu çeşit kullanım ve istiareleri anlama hususunda
farklı düşünmüştür. İslâm toplumunu meydana getiren bu fertlerin hepsinin, Cenâb-ı Hakk’ı
mahlukâta benzerlikten tenzih hedefinde birleştiklerini biliyoruz. Ancak yukarıda işaret
ettiğimiz farklı eğilimler, onların bu tenzih hedefine iki ayrı yoldan ulaşmalarım
gerektirmiştir. Bu yollar; isbât ve te’vîl yollarıdır.
Nassm sınırında durmayı tercih edenler, onda vârid olan kelimeleri olduğu gibi alırlar,
dilde taşıdığı manayı Allah’a izafe ve isbât ederler. Diğer taraftan; «O’nun benzeri hiçbir şey
yoktur» gibi972 tenzih ifadeleri karşısında : «Allah, kendini böyle tavsif ettiğine göre, bunun
bir hakikati vardır, fakat bizim anlayışımızdaki gibi değildir. Bu, O’na ait keyfiyetini
bilemeyeceğimiz bir sıfattır» derler.
Yukarıda «tevakkuf» yolu başlığı ile incelediğimiz anlayışın yumuşatılmış biçimi olan
bu bakış tarzı, Ehl-i sünnet’in ilk âlimleri tarafından ittifakla uygulanan isbât - tenzih
metoduna kaynaklık etmiş sayılabilir. Birisi aşırı ihtiyatlı, diğeri daha müsamahakâr olan her
iki anlayış arasında dikkatlerden kaçmaması gereken şu fark mevcuttur : Allah, yarattığı
mahlûkatmı en iyi bilen olduğuna göre, ona nasıl hitabedileceğinı de en iyi bilendir. Binaenaleyh, «haberi sıfatların manasını bilememek» ile «bunlardan murâdın ne olduğunu Allah’a
havâle ediş» birbirine karıştırılmamalıdır. «Biz haberi sıfatlardan bir şey anlamayız» demek,
neticede; «Allah, —hâşâ— manası anlaşılmayan bir şey indirmiştir.» demek olur. Bu ise,
fonksiyonu insanları irşâd olan Yüce Kitab’a ve sahibine açık bir bühtandır. O halde bu
konuda matlûb ve makbul olan davranış biçimi, biiinenemezcilik değil, muradı Allah’a havale
(tefvîd) olmalıdır.
Tenzîh’e isbât yolu ile varmayı tercih eden âlimlerimizden olan İmam Maturîdî (v.

971
972

eş-Şurâ, 11; ei-İhlâs, 1-4.
eş-Şurâ, 11.
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333/944) haberi sıfatlar konusunda «muradı Alah’a havâle ve teslim» taraftarıdır. O, plânı,
ana çatısı itibarı ile İmam A’zâm (v. 150/767) m akâide dâir meşhur risâlesi el-Fıkhu’lekberin973 mütekâmil bir şekli sayılabilecek olan Ki- tabü’t-Tevhîdınde bu konuda şu
prensipleri vazetmektedir:
«Bu mevzuda bize göre aslolan şudur ki; Allah Teâlâ «Hiçbir şey O’nun benzeri
olamaz»974 buyurmak suretiyle kendini, mah- lukâtma benzemekten tenzih etmiştir. Nitekim
biz de O’nun fiil ve sıfatlarında hiç bir benzeri bulunmadığını, benzerlerden münezzeh
bulunduğunu yukarıda beyan etmiştik. Bundan ötürü «Rah- mân’ın Arş üzerine istivâ’smı»
vahyin getirdiği ve akılda sâbit olduğu gibi kabul etmemiz gerekir. Artık biz, bu ayetin belli
bir mana ile kesin te’viline hükmedemeyiz. Çünkü bu konuda zikrettiğimiz te’villerden
herhangi birine ihtimâli olduğu kadar, henüz bize kadar ulaşmamış teşbih şâibesi taşımayan
başka bir manaya gelmesi de muhtemeldir. Biz, bu ayette Allah’ın o tabirle muradı ne ise,
ancak ona iman ederiz. Vahiy ile sâbit olan ru’yetullah vb. diğer meselelerde de inancımız
böyledir. Bu hususlarda teşbihi nefy ve fazla araştırmaya dalmadan murâd-ı İlâhî her ne ise
ona iman gereklidir.975
İmam Maturidı’nin «bu ayetin bize kadar ulaşmamış ve teşbih şaibesi taşımayan başka
bir manaya da gelmesi de muhtemeldir» ifadesinden, O’nun bu konuda tefvîd (rnurâdı Allah’a
havale) ve teslim taraftarı olmasına rağmen, teşbihi nefyedecek ve bu şaibeyi taşımayacak
yorumlan kabule müsait olduğunu anlayabiliriz. Nitekim, «kurb», «zehâb» ve «meçi» gibi
haberi sıfatları açıklarken, O’nun da bu ma’kul yorumları yaptığını görüyoruz.976
Ehl-i Sünnet’in diğer kolu Eşariyye’nin İmamı Ebu’l-Hasen el- Eş’arî (v. 324/936) nin
eserlerinde ise bu konuda birbirinden farklı kanaatler buluyoruz. O’nun bu değişik bakış
tarzlarının sebebini tesbit açısından İhya şârihi müellif ez-Zebîdî (v. 1205/1790) nin İbn Kesir
(v. 774/1373) den naklettiği sıralamasına katılmadığımız şu ifadeler, kanaatimizce büyük
önem taşımaktadır :
«Eş arî’nin hayatında üç devre vardır : Birincisi i’tizâl halidir ki, ondan rucû ettiği
muhakkaktır. İkincisi, hayat, ilim, kudret, irade, sema, basar ve kslâm’dan ibâret yedi sıfât-ı
akliye’yi isbat edip, vech, yedeyn, kadem, sâk gibi sıfât-ı haberiyye’yi te’vil ettiği devre,
üçüncüsü ise bütün bu sıfatları müşabehet ve keyfiyetten uzak olarak selef metodu üzere isbât

İmam A’zâm da haberi sıfatları anlama konusunda, keyfiyeîsiz isbât’ı savunur, tevîl’i reddeder: «O'nun eli,
yüzü, nefs’i vardır. Nitekim Kuranda bunları (yed, vcch, nefs kelimeleri ile) zikretmiştir. Fakat Allah Teâlâ'nın
Kur’an’da beyan buyurduğu bu yüz, bu el ve bu nefs’ten herbi- ri keyfiyeti bizce aslâ bilinmeyen sıfatlarıdır.
(Yoksa sonradan gelmiş bazı kelâmcılann dedikleri gibi «O'nun eli, kudretidir, yahut nimetidir» denilmez. Zira
bunda (O’nun) sıfatını ibtâl etmek (hükümsüz bırakmak) tehlikesi vardır. «Bkz.: el-Fıkhu’l-ekber, 1975,
(Aliyyu'l-Kari şerhi sonunda) İstanbul, 1927.
974
es-Şura, 11.
975
Maturidî, Kitabu’t-Tevhîd, 74.
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etme devresi.»977
Bize göre İmam Eş’aıî; mu’tezile’den ayrılışından sonra selef metodunu
benimsemiştir. Nitekim o, bu dönemde kalem aldığı el- İbâne adlı eserinde; nasıllık
bildirmeden haberî sıfatlan isbât ve te’vil’i terketmenin zaruretini, zâlıir uymanm gereğini
müdafaa etmektedir:
«Allah buyurduğu gibi Arş’ı üzerine istiva etmiştir. Bildirdiği gibi vech’i vardır.
Keyfiyeti bilinmeksizin yedân’ı vardır.978
Eş’arî’nin bu anlayışının, muakkibi İmanı Bâkıllânî (v. 403/ 1013) de de devam
ettiğini görüyoruz.979 Ancak İmam Eş’arî’nin el-İbânesinde serdettıği bu görüşlerini daha
sonra terkettiğine de şahidiz. Dalgalı İlmî hayatının 980 bu safhasında Eş’arî, keyfiyeti
meçhullük (bilâkeyf) anlayışına karşı çıkmış ve te’vil yolunu benimsemiştir. Bizim
tasnifimize göre bu safhada Eş’arî’nin hayatının üçüncü dönemi başlar. Onun bu dönemde
kaleme aldığı «İs- tihsanü’l-havz fi ilmiT-kelâm» adlı risalesi, te’vili benimsediğini gösteren,
cehaleti sermaye edinip dinî konularda tefekkür ve araştırmayı ağır ve zor görenlere amansız
hücumlarda bulunduğunu ifâde eden ibarelerle doludur.981
Haberî sıfatların anlaşılmasında metod başlığı altında incelediğimiz bu konudaki
çeşitli anlayışların tetkikinden sonra ulaştığımız sonuçları şöylece özetlemek mümkündür.
Kur’an ve ona mutabık olarak hadislerde bulduğumuz haberi sıfatların Alah’a isnadı
mecâz ve istiâre yolu ile olmalıdır. Zira eismânî olmadığının ifadesi, bu sıfatların mecaz ve
istiâre yolu ile kullanılmış olduklarını kabule bağlıdır. Öte yandan Kur*ân ve hadiste bu tip
sıfatların az, Allah’ın mutlak ve mücerred sıfatlarının ise sayısız derecede ve çok değişik
ifadelerle.tekrarlanmış olması, bunların muhatapların mücerred sıfatları anlamasına tedricî surette yardımcı olduklarını gösterir.
Kendi imkânları dahilinde olan bir çok şeyi dahi bilemeyen insanlığın uluhiyyet
âlemine ait hususların hakikatini, künhünü bilememesi elbette bir kusur değildir. Ancak Allah
Teâlâ’nm isim ve sıfatlarının benzerinin olmaması gerçeği; bu esma ve sıfât’ın anlamlarının
beşer tarafından tasavvuruna engel teşkil etmez. Haberi diyen adlandırdığımız bu sıfatların

Zebidî, Şerhu’l-ihyâ, Kâhire, 13U (ofset), II/4.
Eş'arî, el-İbâne, 9, 31, Medine, Ts.
979
Bkz: Bâkıllânî, et-Temhıd, 258-62. Krş: Şerâfeddin Gölcük, Bâkıllâni’de İnsanın Fiilleri Anlayışı, s. 30-36.
İst. 1979.
980
Eş’arî’nin bu dalgalı ilmi hayatında yetişmiş olduğu Basra çevresinin gürültülü hayatının payı olduğu görüşü
vardır, Bkz: Emrullah Yüksel, Eşarîler ile Mâturıdîler arasındaki görüş ayrılıkları, 93, Atatürk Üniversitesi,
İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 4, Ankara, 1980.
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terceme edilmiştir. Bkz : A. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. VII, S. 165- 174, Ankara, 1960.
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vârid olduğu ayet ve hadisler lafzı ve zâhîrı olarak açıklandığı zaman teşbih ve tecsîm hatırlatmaktadır. Aynı zamanda bunların sözlük açıklamalarından birtakım beşerî sıfatlar, his ve
duyumlar anlaşılabiimektedir. Yani, bu sıfatların sadece zahirî manalarını incelemek bizi iki
durum ile karşı karşıya getirmektedir:
a) Bu zahirî manadan maksad, mecazsız, hakikat manasıdır. Bu takdirde sonuç, teşbih
ve tecsim’dir.
b) Zahirden maksat, hakikat manasından başka bir anlamdır. Bu anlayışın neticesi ise,
te’vil’e müracaattır.
Haberi denilen sıfatlar etrafındaki münakaşalar ve anlayış farklılıkları yukarıda arza
çalışılan iki ihtimalden birine meyil ve onu müdafaadan kaynaklanmıştır, denilebilir. Ehl-i
sünnet âlimlerinin müteahhirîni Cenâb-ı Hakk’m sıfatlarını isbât ve O’nu mahlukât’a
benzerlikten tenzih hedefine, haberi sıfatların te’vîl’i yolu ile ulaşmayı tercih etmişlerdir. Zira
te’vîl, aklî bir metod olarak, uluhiyyet’e yakışmayacak tasavvurları zihinden uzaklaştırmak
maksadı ile kendilerinden önce gelen âlimlerce de uygulanmış, vahiy ile sâbit olmuş dinî
akideler ile akim muktezâsı arasında yaklaştırın, bağdaştırıcı bir yöntemdir. Te’vil konusunda
İmam Maturidî ve kısmen Eş’ari’de gördüğümüz muhafazakârlığın, müteahhirîn tarafından
sürdürülmeyişi, kanaatimizce te’vili yukarıdaki şekilde anlamalarından kaynaklanmaktadır.
Bu sebeple onlar, haberi sıfatları, kendilerinden önce te’vîl metodunu benimsemiş olan
Mu’tezile paralelinde982 rahatlıkla yoruma tabi tutmuşlardır.983 Avammın bu sıfatların
bulunduğu ayet ve hadisleri yanlış ve kaba yorumlara tabi tutup, sonuçta teşbihe düşmelerini
önleme gayesi, kanaatimizce onların bu tutumlarının önemli sebeplerinden birini teşkil eder.
Bu gaye ile onlar, Arap dilinin müsaadesi çerçevesinde nasslarda mevcut bu tür sıfatların
mecâzî mâhiyette te’vilini caiz görmüşler, ancak yaptıkları bu yorumların ihtimal dairesinin
ötesine geçemediğini ve kesin olmadığım vurgulamayı da ihmal etmemişlerdir.984
Yaşadıkları saâdet asrında, müşkillerini, düşüncelerini hatta vesveselerini, sıdkına,
ismetine gönülden inandıkları Rasulullah’a arzederek, -suâllerine aldıkları cevabın gönül
huzuru yerlerine ve işlerinin başına dönebilen ashâb-ı kirâm’m akâid meseleleri karşısındaki
tutumu ile, Kur’an ve sünnetin sadece metinleri ile karşı karşıya kalmış olan müteakip
nesillerin bu sorunlara bakış biçimleri elbette birbirinden farklı olmalıdır. Nitekim ashâb
devrinde problem olmamış akâid konularının, bilâhare esas aynen muhafaza edilmek kaydı ile
değişik izah ve anlayışlara muhatap oluşu, problemlere işaret edilen bu farklı bakışlardan
kaynaklanmaktadır.
Selef devrinde nasılsız, niçinsiz, teşbih, tahrif ve temsilsiz olarak iman edilmiş bir

Mu'tezile’nln bu konudaki te'villeri için bkz: Kaadî Abdülcebbâr, Şerhu Usûli'l-Hamse, 226-232, Mısır, 1965;
Dr. Abdülkerim Osmân, Nazâriyye- tü't-teklîf, s. 257 vd, Beyrut, 1971.
983
Yapılan te’viller ve örnekleri için bkz: Cuveynî, cl-İrşâd, 155 -164; Gaz- zalî, el-tktisâd fi’l-f’tikâd, 41 vd, (H.
Atay-A. Çubukçu neşri); Teftezânî, Şcrhu’l-Makasıd, II, 49-50.
984
Sâbûnî, el-Bidâye, 25; el-Beyâdî, Îşârâtü'l-Merâm, 186-189, Mısır, 1949.
982
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akâid konusu olan Allah’ın sıfatları mevzuu- nun, daha sonraki dönemlerde, kelâm ilminin
Sıfâtullah Meselesi haline gelişi de ifadeye çalışılan gerçeğin bir başka görüntüsüdür.

Kaynak: Metin Yurdagür, “Haberî Sıfatları Anlamada Metod”, Erciyes Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, 1983, sayı: 1, s. 249-264.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kaza ve kader kavramları tanıtılarak insanın fiillerinde ne kadar özgür
olduğu konusu, kelâm ekollerinin yaklaşımları ve değerlendirmeleri çerçevesinde ele
alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kaza ve kader kavramları arasındaki farkı ve ilişkiyi açıklayınız.
2. Kaza ve kader meselesinde insan için mutlak özgür iradeyi savunan mezhep
hangisidir; değerlendiriniz.
3. Kader kelimesinin Kuran’da hangi mana/lar/da kullanıldığını araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kader ve Kaza; Allah’ın-insanın
iradesi; Şer problemi; Hidayet-dalalet ve
Kalplerin mühürlenmesi.

Kazanım

Kuran ve sünnete göre kader ve kaza
kavramları ile bunlara bağlı kimi
kavramların anlaşılması.

Kazanım Yöntemleri

İlgili
okunması ile

kaynaklardaki

bilgilerin
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Anahtar Kavramlar


Kader-Kaza



Şer problemi



Levh-i Mahfuz



Hüsn-Kubh
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GİRİŞ
Kader, “Olacak olan şeylerin zaman ve mekânını, evsâf, özellik ve ayrıntılarını Allah
Teâlâ’nın bilip ezelde takdîr ve tahdîd etmesi”; kazâ ise, “Allah Teâlâ’nın, irâde ve takdîr
ettiği şeylerin zamanı gelince ilim ve irâdesine uygun olarak icad etmesi” demektir. Kur’ân-ı
Kerim’in dilinde takdîr, Allah’ın bütün kâinatta olduğu kadar insan hakkında da cari olan
evrensel bir kanunudur. Bu, güneş, ay, yıldızlar, yeryüzü, gökler ve onlarda bulunanların
hepsine şamil bir kanundur. Kader ve kaza hakkındaki hadisler genellikle hadis kitaplarının
“kader” isimli bölümlerinde yer almaktadır. Bu hadislerden bazıları kaza ve kader hakkında
yapılan tartışmalarda ileri sürülen farklı görüşler için delil olarak kullanılmıştır. Takdirin,
“iyilik ve kötülüğün Allah’ın değişmez hükmü” mânâsına geldiği fikri, ne Kur’ân-ı Kerim’de
ne de Arap lügatinde vardır. Bu şekildeki bir kader düşüncesi sonradan ortaya çıkmıştır.
İnsana verilmiş olan bütün yetenekler, büyük İlâhî sıfatlardan çıkmıştır. Ancak bütün insanî
sıfatlar mükemmel değildir ve onlar sadece belli sınırlar altında ve belli bir dereceye kadar
kullanılabilirler. Kelâmcılar, “Allah ezelde her şeyi biliyorsa, insan mecbur değil midir?”
sorusuna şu şekilde cevap verirler: “İlim, malûma tabidir.” Yani, insanların fiilleri Allah’ın
ilmi gereği değil de, Allah insanların öyle işleyeceklerini bildiği için meydana gelmektedir.
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A. KADER VE KAZÂ KAVRAMLARI
1. Sözlükte Kader
Kader Arapçada, “bir şeyin meblağı, künhü ve nihâyeti”ne delâlet eden k-d-r
kökünden türemiştir.985 Takdîr, kadr, kader, kıdr ve kudret kelimeleri de bu kökten türemiştir.
Kadr, “darlık” manâsında olup takdîrin gereklerindendir. Kıdr, “tencere” manâsında olup,
içindekinin sınırlanmasını ve miktarının belirlenmesini gerektirir. Kadr, her şeyin meblağıdır;
kader de böyledir.986
Kader kelimesinin lügatte iki anlamı vardır:
1) Kazâ: Kudret tahakkuk ettikten sonra muayyen bir ameli seçmeye dair hüküm ve
karardır. Bundan sonra takdîr aşaması gelir.
2) Muayyen miktar ve ölçü: Bu manâda kader isim-masdar olup takdîrden ve kudretin
ortaya konulmasından elde edilen şeydir.987
Bu anlamlardan hareketle kader şöyle tanımlanmıştır:
Kader, Allah Teâlâ'nın eşyâya onlar için irâde ettiği meblağlarını ve nihâyetlerini kazâ
etmesidir/hükmetmesidir.988
Aynı kökten türemiş olan takdîr ise, kudreti icrâ etmeye ve onun hariçte bir şeye
taallukuna delâlet eder. Kudretin ortaya konulması, bir amel faaliyeti ve amelin irâde edildiği
şekilde meydana gelmesidir. Bu da, “bir belirleme ve ölçü koyma” anlamını
gerektirmektedir.989
Ancak kader ile takdîr arasında fark vardır: Takdîr, Allah'ın fiilleri hakkında da
kulların fiilleri hakkında da kullanılır. Kader ise, sadece Allah'ın fiilleri hakkında kullanılır.
Takdîr, güzel de çirkin de olabilir; müneccim'in Zeyd'in ölümünü, fakir düşmesini veya
zengin olmasını takdîr etmesi gibi. Oysa kader, sadece güzel olabilir.990 Kur’ân-ı Kerîm'de bir
kâfirin kötü ve yanlış takdîrinden söz edilmektedir:
Çünkü o, (âyetlerimiz kendine okunduğunda) düşündü ve takdîr etti [ölçtü biçti],
kahrolası nasıl da takdîr etti. Sonra kahrolası nasıl da takdîr etti (Müddessir, 74/18-20)
Kudret, insan kendisiyle vasıflandığı zaman, bir şeyi yapması için ona imkân veren
durumun ismidir. Allah Teâlâ kudretle vasıflandığı zaman bu, O'ndan aczi nefyetmektir.

985

986
987
988
989
990

İbn Fâris, Ebu'l-Huseyn Ahmed b. Fâris b. Zekeriyya, Mu‘cemu Mekâyîsi'l-Luğa, Mısır, 1379/1969, V/62; Isfahânî, Râgıb, el-Müfredât
fî Garîbi'l-Kur’ân, İstanbul, 1986, s. 657.
Isfahânî, Müfredât, s. 658.
Mustafavî, Hasan, et-Tahkîk fî Kelimâti'l-Kur’âni'l-Kerîm, Tahran,1385, IX/227.
İbn Fâris, Mu‘cem, V/62; Isfahânî, Müfredât, s. 658.
Isfahânî, Müfredât, s. 658; Mustafavî, et-Tahkîk, IX/227.
Askerî, Ebû Hilâl, el-Furûk fi'l-Lüğa, (tsz.), s. 191.
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Mutlak kudret, lafzen Allah Teâlâ'dan başkası için kullanılsa da, manen O'ndan başkası için
kullanılması imkânsızdır.991
Kader kelimesi bu kök manâdan hareketle, hem Kur’ân-ı Kerîm'de hem de dînî
metinlerde, “takdîr”, “hüküm”, “îcâb”, “ilzâm”, “yaratmak”, “bildirmek”, “bir şeyin miktarını
ve değerini açıklamak”, “hikmete göre yapmak”992 gibi çeşitli anlamlarda kullanılmıştır.

2. Sözlükte Kazâ
Kazâ kökü, “bir söz veya ameli tamamlamak” anlamındadır.993 Bu kök, “bir şeyin
muhkem, sağlam ve uygun bir şekilde yapılmasına” delâlet eder.994
Ragıp el-Isfahânî kazâ'yı şöyle tarif etmiştir: “Sözlü veya fiilî olarak bir işi hükme
bağlamak”tır. Bunlardan her biri ilâhî ve beşerî olur995:
a) İlâhî söz:
ب
ِ ض ْينَا إِلَى بَنِي إِس َْرائِي َل فِي ْال ِكتَا
َ ََوق
Biz Benî-İsrâîl'e kitâbda kazâ ettik [hükmettik] (İsrâ, 17/4)
سانًا
َ ََوق
َ ْضى َربُّكَ أَالَّ ت َ ْعبُد ُوا إِالَّ إِيَّاهُ َوبِ ْال َوا ِلدَي ِْن إِح
Rabbin, ‘O'ndan başkasına ibâdet etmeyin’ diye kazâ etti [emretti]. (İsrâ, 17/23)
ُ ض ْينَا إِلَ ْي ِه ذَلِكَ األ َ ْم َر أ َ َّن دَابِ َر َهؤُالء َم ْق
ٌ طو
َصبِ ِحين
ْ ع ُم
َ ََوق
Ona şu emri kazâ ettik [kesin vahiyle bildirdik]: “Sabaha çıkarlarken şunların
arkaları [kökleri] kat‘iyyen kesilecektir.” (Hicr, 15/66)
b) İlâhî fiil:
َّ َو
َ ق َوا َّلذِينَ َي ْدعُونَ ِمن د ُو ِن ِه َال َي ْقضُونَ ِب
ٍش ْيء
ِ ّللاُ َي ْق
ِ ضي ِب ْال َح
Allah, hakkı kazâ eder [yerine getirir]. Onların O'ndan başka yalvardıkları ise hiçbir
şeyi kazâ edemezler [yerine getiremezler]. (Mü’min, 40/20)
ٍ س َم َاوا
ت فِي َي ْو َمي ِْن
َ َفَق
َ س ْب َع
َ ضاه َُّن
Bu sûretle onları iki günde yedi semâ olarak kazâ etti [yarattı]. (Fussilet, 41/12)

991
992

993
994
995

Isfahânî, Müfredât, s. 657.
Râzî, Muhammed b. Ebî Bekr, Muhtâru's-Sıhâh, s. 449-50; İbn Manzûr, Lisânu'l-Arab, XV/186-89; Tahanevî, Keşşâf, s. 1179 vd.;
Mâtürîdî, Kitâbu't-Tevhîd, 306-307; Bâkıllânî, Kitâbu't-Temhîd, s. 323-25; Nesefî, Tabsiratu'l-Edille, II/716; İbn Hazm, el-Fasl, III/3940; Taftazânî, Şerhu'l-Makâsıd, IV/265; Kâdî Abdulcebbâr, Şerhu'l-Usûli'l-Hamse, s. 770-72; el-Muhît bi't-Teklîf, s. 420; Aliyyü'lKârî, Şerhu Fıkhı'l-Ekber, Mısır, 1323, s. 36; Mezârî, el-Luma‘, s. 32.
Isfahânî, Müfredât, s. 674; Mustafavî, et-Tahkîk, IX/230, 315.
İbn Fâris, Mu‘cem, V/99.
Isfahânî, Müfredât, s. 674-675.
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ْ سبَ َق
ي بَ ْينَ ُه ْم
ِ ُس ًّمى لَق
َ ت ِم ْن َّربِكَ إِلَى أ َ َج ٍل ُّم
َ ٌَولَ ْو َال َك ِل َمة
َ ض
Eğer Rabbinden, “Müsemmâ bir ecele [belirlenmiş bir süreye] kadar” diye bir kelime
geçmiş olmasa idi, aralarında kazâ edilirdi [hüküm verilirdi]. (Şûrâ, 42/14)
c) Beşerî söz: Bu, hâkimin kazâsıdır. Çünkü hâkim hükmünü sözle bildirir.
d) Beşerî fiil:
ض ْيت ُ ْم َمنَا ِس َك ُك ْم
َ َفَإِذَا ق
Nihayet menâsikinizi [hac ibâdetlerinizi] kazâ ettiğiniz zaman [edâ ettiğiniz zaman].
(Bakara, 2/200)
ور ُه ْم
َ ُ ث ُ َّم ْليَ ْقضُوا تَفَثَ ُه ْم َو ْليُوفُوا نُذ
Sonra kirlerini atsınlar [kazâ etsinler] ve adaklarını yerine getirsinler (Hacc, 22/29)
Bu kök manâdan hareketle kazâ kelimesi, hem Kur’ân-ı Kerîm'de hem de dînî
metinlerde “edâ”, “hüküm”, “boşluk”, “fasıl”, “yerine getirmek”, “te’yîd etmek”, “yaratmak”,
“ulaştırmak”, “ölmek”, “öldürmek”, “ameli sağlam yapmak”, “infaz”, “bildirmek”, “takdîr
etmek”, “ulaştırmak”, “îcâb” ve “ihtiyacı gidermek”996 gibi çeşitli anlamlarda kullanılmıştır.
Kader ile kazâ arasında şöyle bir fark vardır: Kader, “fiillerin, işlendikleri husûs için
kendilerine duyulan ihtiyaç miktarında ve kifâyet oranında var olmaları”dır. Kader'in, “arzu
edilenin gerçekleştirilmesini irâde etme yönü; mukdir'in [takdir edenin] ise, kaderi bu yönde
gerçekleştiren” olması câizdir. Kök itibâriyle kader, “fiilin, fâilin arzu ettiği ölçüde var
olmasıdır” denilmiştir. Allah'ın fiilleri konusunda kader'in gerçek anlamı ise, “fiilin, maslahat
miktarınca var olması”dır. Kazâ ise, “bir işi tamamen fasletmek/kesin hüküm vermek”tir.997
Kazâ, kader ve takdîr arasında şöyle bir ilişki mevcuttur: Kazâ, “tamamlamak ve kesin
hüküm vermek”tir. Bir hüküm Allah Teâlâ tarafından tamamlanıp kesinleştirildikten sonra
ona “kazâ” denilir. Kader ve takdîr, kazâ aşamasından sonra gelir. Bu aşama, hükmün haricî
özellikleriyle hariçte tahakkuk ve taalluk etmesinden ibarettir.998
Kader ve kazâ kelimeleri hakkında verilen bu bilgilere baktığımızda kader, kudret
sahibinin bir şeyi ilk meydana getirmesindeki “ölçü”yü; kazâ ise bu ölçüye dair “kesin
hüküm”dür. Dolayısıyla bu iki kelime, aynı olgunun iki farklı sürecine veya vechesine işaret
etmektedir. Bu anlamda kazâ aşaması, kader aşamasından önce gelmektedir.

B. KUR’ÂN'DA KADER

996

997
998

Râzî, Muhtâru's-Sıhâh, s. 464-65; İbn Manzûr, Lisânu'l-Arab, XV/186-189; Ebu'l-Bekâ, Külliyyât, s. 705-706; Mâtürîdî, Kitâbu'tTevhîd, s. 306 vd.; Bâkıllânî, Kitâbu't-Temhîd, s. 323-25; Nesefî, Tabsiratu'l-Edille, II/715-716; İbn Hazm, el-Fasl, III/39 vd.; Kâdî
Abdulcebbâr, Şerhu'l-Usûli'l-Hamse, s. 770-72; el-Muhît bi't-Teklîf, s. 420; Mezârî, el-Lumâ‘, s. 32.
Askerî, el-Furûk, s. 191.
Mustafavî, et-Tahkîk, IX/230.
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Kur’ân-ı Kerîm'e göre bütün varlıklar Allah'ın takdîriyle meydana gelmiştir. Allah'ın
varlıkları takdîri iki şekilde olur: Kudret ihsân etmek suretiyle veya hikmetin gereği olarak
onları belli bir ölçü ve belli bir şekilde yapmak suretiyle. Buna örnek olarak, kendisinden
elma veya zeytin değil de, sadece hurma ağacının çıktığı hurma çekirdeğinin takdîri veya
kendisinden başka canlılar değil de sadece insan çıkan erkek spermasının takdîri verilir.
Bundan dolayı takdîr, baştanbaşa bütün kâinatta işleyen bir “kanun” veya “ölçü”dür. Bu
kelime Kur’ân-ı Kerîm'de tamamen bu anlamda kullanılır.999 Kur’ân-ı Kerîm, yaratılmış olan
her şey için bir takdîrden bahseder:
س َّوى َوالَّذِي قَد ََّر فَ َهدَى
َ َسبِحِ اس َْم َربِكَ ْاأل َ ْعلَى الَّذِي َخلَقَ ف
َ
Yüce Rabb'inin adını tesbih et! Ki O, yarattı ve sonra tamamladı. Ve O, varlıkları bir
ölçüye göre yaptı [kaddera], sonra onları hedeflerine yöneltti. (A‘lâ, 87/1-3)
ِيرا
َ َو َخلَقَ ُك َّل
ً ش ْيءٍ فَقَد ََّرهُ ت َ ْقد
O, her şeyi yarattı da, onu bir takdîr ile takdîr etti. (Furkân, 25/2)
َّ َوال
ِيم
ُ س تَجْ ِري ِل ُم ْستَقَ ٍر لَ َها ذَلِكَ تَ ْقد
ُ ش ْم
ِ ون ْالقَد
ِ يز ْالعَ ِل ِيم َو ْالقَ َم َر قَد َّْرنَاهُ َمن
ِ ِير ْالعَ ِز
ِ َاز َل َحتَّى َعادَ ك َْالعُ ْر ُج
Güneş kendisi için tayin edilen bir müddete doğru akıp gider. Bu, Azîz ve Alîm'in
[Allah'ın] takdîridir. Aya gelince, onun için de safhalar takdîr ettik. (Yâsîn, 36/38-39)
Kur’ân'a göre yeryüzünde verilen bütün nimetler, rızıklar ve diğer şeylerle ilgili kanun
da, aynı şekilde yeryüzüne yağmur yağması ve gündüz ve gecenin birbirini takip etmesi de
Allah'ın takdîri olarak isimlendirilir. Bu husus şu âyetlerde ifadesini bulmaktadır:
ُش َو َم ْن لَ ْست ُ ْم لَه
َ ي َوأَن َبتْنَا فِي َها ِمن ُك ِل
َ َواأل َ ْر
ٍ ش ْيءٍ َم ْو ُز
َ ون َو َج َع ْلنَا َل ُك ْم فِي َها َم َعا ِي
َ ض َمدَدْنَاهَا َوأَ ْلقَ ْينَا فِي َها َر َوا ِس
َ ِب َر ِازقِينَ َو ِإ ْن ِم ْن
َّ الر َيا َح لَ َواقِ َح فَأَنزَ ْلنَا ِمنَ ال
ُس َماء َماء فَأ َ ْس َق ْينَا ُك ُموه
ٍ ُش ْيءٍ ِإالَّ ِعندَنَا خَزَ ائِنُهُ َو َما نُن َِزلُهُ ِإالَّ ِبقَدَ ٍر َم ْعل
َ وم َوأ َ ْر
ِ س ْلنَا
Yeri yayıp döşedik ve ona (dağları) ağır baskılar (olarak) bıraktık ve onda ölçülü her
şeyden bitirdik; hem sizin için, hem sizin rızk vericisi olmadığınız kimseler [canlılar] için
onda geçimlikler meydana getirdik. (Rızktan) hiçbir şey yoktur ki, Bizim yanımızda hazîneleri
olmasın, fakat Biz onu [rızkı], ancak ma‘lûm bir kader [ölçü] ile indiririz. Bir de aşılayıcı
rüzgârlar gönderdik de, gökten bir su indirip sizi onunla suvardık. (Hicr, 15/19-22)
اركَ فِي َها َوقَد ََّر فِي َها أ َ ْق َوات َ َها
َ َي ِم ْن فَ ْوقِ َها َوب
َ َو َج َع َل فِي َها َر َوا ِس
Hem ona [yeryüzüne], üstünden ağır baskılar yaptı ve onda bereketler husule getirdi
ve onda azıklarını takdîr etti. (Fussilet, 41/10)
س َماء َماء ِبقَدَ ٍر
َّ َوأَنزَ ْلنَا ِمنَ ال
Semâdan belli kader [ölçü] ile su indirdik. (Mü’minûn, 23/18)
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َّ َو
ار
َ ّللاُ يُقَد ُِر اللَّ ْي َل َوالنَّ َه
Hâlbuki Allah geceyi ve gündüzü takdîr eder. (Müzzemmil, 73/20)
İnsan kâinata dâhil olmasına ve onun takdîri de bütün kâinatın takdîriyle aynı olmasına
rağmen, Kur’ân, onun da diğer varlıklardakine benzer bir takdîre sahip olduğundan bahseder:
ْ ُش ْيءٍ َخلَقَهُ ِم ْن ن
َ ِ ِم ْن أَي
ُطفَ ٍة َخلَقَهُ فَقَد ََّره
Onu hangi şeyden yarattı? Küçük bir hayat tohumundan! Onu yarattı, sonra onu bir
ölçüye göre yaptı. (Abese, 80/18-19)
Bütün bu âyetler göstermektedir ki, Kur’ân-ı Kerîm'in dilinde takdîr, Allah’ın bütün
kâinatta olduğu kadar insan hakkında da cari olan evrensel bir kanunudur. Bu, güneş, ay,
yıldızlar, yeryüzü, gökler ve onlarda bulunanların hepsine şamil bir kanundur.
Kur’ân'a baktığımız zaman onda hem insanın irâde sahibi olduğunu hem de onun cebr
altında bulunduğunu ifade ettiği düşünülen âyetlerin yer aldığını görürüz. Şimdi bu âyetleri
tasnif ederek inceleyelim:
1) İnsanın irâde sahibi olduğunu bildiren âyetler:
َ ِساء فَعَلَ ْي َها َو َما َربُّكَ ب
ظ ََّل ٍم ِل ْلعَبِي ِد
َ َ صا ِل ًحا فَ ِلنَ ْف ِس ِه َو َم ْن أ
َ َم ْن َع ِم َل
Sâlih amel işleyen kendi lehine işlemiş, kötü iş yapan yine kendi aleyhine yapmıştır.
Yoksa Rabbin kullara zulmkâr değildir. (Fussilet, 41/46)
ْ س َب
ْ س َب
ت
ً ف ّللاُ نَ ْف
ُ الَ يُك َِل
َ َت َو َعلَ ْي َها َما ا ْكت
َ سا ِإالَّ ُو ْس َع َها لَ َها َما َك
Allah, kişiye ancak gücünün yeteceği kadar yükler; kazandığı iyilik lehine, ettiği
kötülük de aleyhinedir. (Bakara, 2/286)
Bu âyetlerde ve benzeri Kur’ân âyetlerinde, insanın fiil işleme irâde ve kudretine sahip
olduğu, dolayısıyla yaptıklarından sorumlu tutulacağı ifade edilmektedir. Bunun yanısıra
Kur’ân-ı Kerîm'de cebrî düşünceyi reddeden ve kınayan âyetler de bulunmaktadır:
ب الَّذِينَ ِم ْن قَ ْب ِل ِه ْم َحتَّى ذَاقُوا
َ سيَقُو ُل ا َّلذِينَ أ َ ْش َر ُكوا لَ ْو شَا َء ّللاُ َما أ َ ْش َر ْكنَا َوالَ آبَا ُؤنَا َوالَ َح َّر ْمنَا ِمن
َ َّش ْيءٍ َكذَلِكَ َكذ
َ
َّ سنَا قُ ْل ه َْل ِعندَ ُك ْم ِم ْن ِع ْل ٍم فَت ُ ْخ ِر ُجوهُ لَنَا ِإ ْن تَت َّ ِبعُونَ ِإالَّ ال
َصون
ُ ظ َّن َو ِإ ْن أَنت ُ ْم إَالَّ ت َْخ ُر
َ ْ بَأ
Müşrikler diyecekler ki: “Allah dileseydi, ne biz müşrik olurduk, ne atalarımız, ne de
bir şeyi harâm kılabilirdik.” Onlardan evvelkiler de böyle yalanlamışlardı; nihâyet azâbımızı
tattılar. Onlara de ki: “Bize karşı çıkarabileceğiniz bir bilginiz var mı? Siz ancak zanna
uyuyorsunuz ve sadece tahminde bulunuyorsunuz.” (En’âm, 6/148)
صونَ أَ ْم آتَ ْينَا ُه ْم ِكتَابًا ِم ْن قَ ْب ِل ِه فَ ُه ْم بِ ِه
َّ َوقَالُوا لَ ْو شَاء
ُ الرحْ َمنُ َما َعبَدْنَا ُه ْم َما لَ ُهم ِبذَلِكَ ِم ْن ِع ْل ٍم إِ ْن ُه ْم ِإ َّال يَ ْخ ُر
َُم ْست َ ْم ِس ُكون
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Bir de dediler ki: “Rahmân dileseydi, biz onlara ibâdet etmezdik.” Bu hususta onların
bir ilimleri yoktur, sâdece atıyorlar. Yoksa Biz onlara bundan evvel bir kitâb vermişiz de ona
mı tutunuyorlar?! (Zuhruf, 43/20-21)
Bu âyetlerden anlaşılıyor ki müşrikler, Kur’ân'ın şirk düşüncesini tenkit ettiğini
görünce, kendi şirklerini Allah'ın dilemesine, yani kadere isnat etmeye çalışmışlar, ancak
Allah Teâlâ yaptıkları fiilleri Allah'a isnad edenleri reddetmektedir.
2) İnsan için cebr [zorunluluk] ifade eden âyetler:
Kur’ân-ı Kerîm'de, yukarıda zikrettiğimiz gibi insan irâde sahibi olduğuna delalet eden
âyetlerin yanında, Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğunu ifade eden, kulların fiillerini Allah'a
isnad eden, insanın herhangi bir şey dileyemeyeceğini, Allah'ın insanların kalplerini ve
kulaklarını mühürlediğini, gözlerine perde çektiğini, onları hidâyete ve dalâlete erdirenin de
Allah olduğunu ve onların fiillerini önceden takdîr ettiğini bildiren âyetler bulunmaktadır:
a) Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğuna ve kulların fiillerini de Allah'ın yarattığına
dair âyetler: De ki: Her şeyi yaratan Allah'tır. (Zümer, 39/62); Sizler sözlerinizi gizleseniz de,
açıklasanız da birdir; O, kalplerde olanı bilir. Yaratan hiç bilmez olur mu? (Mülk, 67/13-14)
b) İnsanı hidâyete erdirenin de onu saptıranın da Allah olduğuna dair âyetler: O, bu
misalle birçoğunu saptırır, birçoğunu da yola getirir. (Bakara, 2/26); Allah'ın saptırdığını
yola getirecek yoktur. (A‘râf, 7/186); Allah'ın saptırdığını siz mi yola getirmek istiyorsunuz?
Allah'ın saptırdığı kimseye sen hiç yol bulamayacaksın. (Nisâ, 4/88); Allah kimi dilerse onu
saptırır ve kimi dilerse onu doğru yola koyar. (Fâtır, 35/8-10)
c) Herşeyi Allah'ın irâde ettiğine ve O'nun irâdesi dışında hiçbir şeyin meydana
gelmeyeceğine dair âyetler: Allah dilediğini yapar. (Bakara, 2/253); Biz dileseydik herkesi
elbette hidâyete erdirirdik. (Secde, 32/13); Allah dileseydi, sizi tek ümmet yapardı. (Nahl,
16/93); Üstün delil, Allah'ın delilidir. O dileseydi, hepinizi doğru yola eriştirirdi. (En’âm,
6/149); Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi imân ederdi. (Yûnus, 10/99);
Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse imân edemez. (Yûnus, 10/100); Allah dilemedikçe siz
dileyemezsiniz. (İnsan, 76/30)
d) Allah'ın insanların kalplerini, kulaklarını mühürlediğine ve gözlerini perdelediğine
dair âyetler: Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinde de perde vardır.
(Bakara, 2/7); İlâhını hevâsı edinen, bilgisi olduğu halde Allah'ın şaşırttığı, kulağını ve
kalbini mühürlediği, gözünü perdelediği kimseyi gördün mü? Onu Allah'tan başka kim doğru
yola eriştirebilir? (Câsiye, 45/23); Kur’ân'ı anlar diye kalplerine örtüler, kulaklarına da
ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da asla doğru yola gelmezler. (Kehf, 18/57);
Önlerine ve arkalarına set çekmişizdir. Gözlerini perdelediğimizden artık göremezler. (Yâsin,
36/9)
e) Allah'ın her şeyi önceden takdîr ettiğine dair âyetler: Gerçekten Biz, her şeyi bir
ölçüye göre yarattık. (Kamer, 54/49); O kasabalar arasında gelip gitmeyi takdîr ettik (Sebe,
34/18); Ancak onun karısını gerçekten (suçlularla beraber) kalanlar arasında olmasını takdîr
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ettik. (Hicr, 15/60); Hiçbir şey yoktur ki, onun hazineleri yanımızda bulunmasın, Biz onu,
ancak muayyen bir ölçü dairesinde göndeririz. (Hicr, 15/21)
Görüldüğü üzere ikinci grupta zikrettiğimiz âyetler, insanın mecbur ve fiillerinin
belirlenmiş olduğunu ifade etmektedir. Ancak bu âyetleri, birinci grupta zikrettiğimiz
âyetlerle birlikte değerlendirmek gerekmektedir. Zira Kur’ân'dan bir âyeti veya bir grup âyeti
alıp “İslâm'ın görüşü budur” demek doğru değildir. Böyle bir durum Kur’ân'ın bütünlüğüne
aykırıdır. Çünkü Kur’ân'ın insanı hem yaptıklarından sorumlu tutması, hem de insanın
fiillerinde mecbur olduğunu kabul etmesi mümkün değildir. Yanlışa düşmekten kurtulmak
için her bir âyeti kendi bağlamında okumak gerekir. İnsanın fiillerinde mecbur olduğunu ifade
eden âyetler, Allah'ın mutlak irâde ve kudret sahibi olduğunu vurgularken, insanın fiillerinde
irâde ve kudret sahibi olduğunu gösteren âyetler de Allah'ın irâde ve kudreti yanında insanın
da irâde ve kudreti bulunduğunu bildirmektedir. Aksi halde insanlar, fiillerini zorla işlemiş
olurlar ki, bu durumda insanın sorumlu bir varlık olmasının manâsı kalmaz. Böyle bir şey
zulümdür ve Allah'ın kullarına zulmetmesi mümkün değildir.
Kader veya takdîrin, mefhum olarak Kur’ân'da üç temel anlam ifade ettiği
söylenebilir:
Birincisi, ilâhî inisiyatif ya da doğa kanunlarının işleyişi olarak tanımlayabileceğimiz
alan. İnsanın fıtratı, evreninin fiziki yapısı ve hatta topyekûn bütün bir varlık dünyasının
oluşumuna ilişkin Allah'ın kendi irâdesine uygun tasarımı bu çerçevede değerlendirilebilir.
Bir bakıma bu, uygulamaya koymadan önce Allah'ın, hayata ilişkin hazırladığı plândır. Bu
plânda bir değişiklik olmaz ve insan bu haliyle, bu yasaları sorgulama konusunda hiç bir haklı
gerekçeye sahip değildir. İnsanın sorumluluğu, sadece bu yasalara uyup uymamasındadır.
İkincisi, insan irâdesinin devreye girdiği alanla ilgilidir. Asıl belirleyici olan, sevap
veya günah olarak insanın işledikleridir. Bu da takdîrdir. İnsan burada kendi kaderini kendisi
çizmektedir. İnsanın fıtratındaki mizan veya yapısına işlemiş olan hüküm verme hassası, her
halükarda, yapması ve yapmaması gerekenleri ayırt etmede kullanacağı nihai kılavuz
olmalıdır.
Üçüncü ve son olarak, başkalarının yaptıklarının bizim hayatımıza etkisi söz
konusudur ki, bu da kaderdir. Hayatta işlendiği halde boşlukta kalan hiç bir davranış yoktur.
Her eylemin ve hatta gizli niyetin bir karşılığı vardır. Ötekinin yaptıklarının olumlu ya da
olumsuz bir başkasını etkilemesi kaderdir.1000

C. HADİSLERDE KADER
Hadis literatürünü incelediğimizde konumuzla ilgili hadislerin bir kısmında “kader”
lafzı zikredilirken, bazılarında kader lafzı geçmemekle birlikte kaderin ihtiva ettiği anlamla
ilgisi söz konusudur. Hz. Peygamber döneminde bu mesele “kader” meselesi olarak
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Düzenli, Yaşar, Kur’ân Işığında Evrensel Dengeler ve İnsan, İstanbul, 2000, s. 70; krş. Seyyid Abdullatif, Kur’ân'ın Zihni İnşası,
Çev.: Kürşat Atalar, İstanbul, 1995, s. 69.
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bilinmekte ve bizzat Hz. Peygamber’in kendisi tarafından bu meselede konuşmak ve
tartışmak yasaklandığı haber verilmektedir.
Hz. Peygamber’in konumuzla ilgili hadislerine baktığımızda, bunların
ayrıldığını görürüz. Birinci grup hadisler, kader’in imanın şartlarından biri
vurgularken; ikinci grup hadisler ise insan fillerinin Allah’ın kaderiyle
belirtmektedir. Üçünçü grup hadislerde Hz. Peygamber, bu konuda
yasaklamaktadır.

üç gruba
olduğunu
olduğunu
tartışmayı

1) Kader’in imanın şartlarından biri olduğunu vurgulayan hadisler:
“Kul şu dört şeye inanmadıkça iman etmiş olmaz: Allah'tan başka ilâh olmadığına
şehadet etmek; benim hak ile gönderilmiş Allah Resûlü olduğuma şehadet etmek; öldükten
sonra dirilmeye iman etmek; kadere, hayrın ve şerrin O'ndan olduğuna inanmak.”1001
Cibril hadisi diye bilinen uzun bir hadisin konumuzla ilgili kısmı şu şekildedir:
“...Bana imândan haber ver. İmân; Allah'a, meleklerine, kitablarına, peygamberlerine
ve âhiret gününe, kadere, hayrına ve şerrine inanmaktır...”1002
Bu hadislerden açıkça anlaşıldığına göre “kader” imanın şartlarından biridir. İslâm'da
kazâ ve kadere imân İslâm inancının esaslarından biridir ve tevhidin tamamlayıcı bir
unsurudur.1003
2) Herşeyin Allah'ın kaderiyle olduğunu beyan eden hadisler:
Ebû Hureyre Hz. Peygamber'den rivayet etmiştir: “Hiç biriniz işinizin ehemmiyetini
artırmak ve olmasını sağlamak için, “Allah'ım dilersen bana mağfiret et”, yahut “dilersen
bana rahmet et, dilersen bana rızkımı ver” demesin. O, dilediğini yapar; O'nun için zorlama
yoktur.”1004
Hz. Peygamber'den rivayet edilmiştir: “Bir kimse anasının karnında kırk gün kaldıktan
sonra kan pıhtısı haline gelir, sonra et ve kemik teşekkül eder. Bundan sonra Allah bir melek
gönderir. Bu meleğe şu dört emir verilmiştir: Doğacak olan insanın rızkı, eceli, âsî veya mutî
olacağı. Buna göre, Allah'a kasem ederim ki, içinizden biri veya bir kimse, Cehennem ehlinin
işini işler, öyle ki Cehennem'e girmesine bir kulaçlık mesafe kalır; fakat kitap öne geçer,
Cennet ehline yaraşır bir iş işler ve Cennet'e girer. Bir başkası Cennet ehlinin işini işler;
Cennet'e girmesine bir kulaçlık mesafe kalır; fakat kitap öne geçer ve bu kimse, Cehennem
ehline yaraşır bir iş işleyerek Cehennem'e girer.”1005
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Müslim, İmân 1, 7; Tirmizî, Kader 10; İmân 4.
Müslim, İmân 1; Nesâî, İmân 5, 6; İbn Mâce, Mukaddime 9, 10; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/27, 28, 52, 54, 133, 319; II/107, 181,
212.
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Ali b. Ebî Talib'den rivayet edilmiştir: “Bakî mezarlığında bir cenazede idik. Oraya
Hz. Peygamber de geldi ve bir yere oturdu. Biz de etrafında bulunuyorduk. Hz. Peygamber,
elindeki bir sopayı yere vurarak başını kaldırdı ve şöyle dedi: İçinizde hiç bir nefis yoktur ki,
Cennet veya Cehennemdeki yeri, âsî veya mutî olduğu yazılmış olmasın. Topluluktan bir zât
şöyle dedi: “Ey Allah'ın elçisi! Bu yazımız üzerinde durmayalım mı? Ameli terkedelim mi?
Nasıl olsa bizim saadet ehlinden olanlarımız saadete, şekâvet ehlinden olanlarımız da
şekâvete yönelecek!” Hz. Peygamber ona şu cevabı verdi: Amel ediniz. Herkes (ameline göre)
müyesserdir. Şekavet ehli şekâvete müyesserdir; saadet ehli saadete müyesserdir. Hz.
Peygamber bunları söyledikten sonra şu âyeti okumuştur: ‘Kim verir ve sakınırsa ve en güzeli
de tasdik ederse, biz de ona en kolayı hazırlarız. Fakat kim cimrilik eder ve kendisini
müstağni görür ve en güzeli de yalanlarsa biz de onun için en güç olanı kolaylaştırırız.’
(Leyl, 92/5-10)”1006
Ebû Hureyre'den rivayet edilen bir hadise göre Kureyş müşrikleri Hz. Peygamber'e
gelerek kader meselesinde o'nunla münakaşaya girişmişlerdir. Bu hadise üzerine şu âyet nâzil
olmuştur: “O gün yüz üstü Cehennemde sürünecekler. (Onlara) ateşin temasını (yakmasını)
tadın, denilecek. Biz her şeyi bir kadere göre yarattık.” (Kamer, 54/48-49)1007
Hz. Peygamber, “Ey kalpleri çeviren (Allah), kalbimi dinin üzerine sabit kıl.”
şeklindeki duayı sıkça yapardı. (Hanımları) ona şöyle dediler: “Ey Allah'ın Resûlü! Sana ve
getirdiğine inandık, hâlâ korkuyor musun?” O da, “Kalpler Allah'ın parmaklarından iki
parmak arasındadır, onu çevirir.”1008 buyurmuştur.
Sadece bu hadislere bakıldığında insanın Allah'ın kaderiyle hareket ettiği, fiillerinde
herhangi bir rolü ve etkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Ancak hadisler, Kur’ân'ın
beyan ettiği temel prensiplere uygun olarak okunmalı ve Allah'ın Kitâb'ı ile çelişmeyecek
şekilde yorumlanmalıdır. Bir hadis Kur’ân'la çeliştiği zaman reddedilmelidir. Çünkü
hadislerin lafızları genellikle râvîlere aittir. Kader gibi gaybî konularda, uzun râvîler zinciri
boyunca râvîlerin fikirlerinin hadislere karıştığı bir gerçektir.1009
3) Hz. Peygamber'in kader konusunda tartışılmasını yasaklayan hadislerinden bazıları
şu şekildedir:
Ebû Hureyre'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Kader mevzuunda birbirimizle
çekişmekte iken Resûlullah (s.a.v.) üzerimize çıkageldi. O kadar kızdı ki, yüzü kırmızılaştı;
hatta yanaklarına sanki nar sıkılmıştı. Sonra şöyle buyurdu:
“Size bu [yani, kader mevzuunda münaza‘a] mu emredildi veya ben size bununla mı
gönderildim? Sizden öncekiler, bu meselede çekiştikleri için helâk oldular. Artık bu mevzuda
münaza‘a etmemenizi sizden ciddî olarak istiyorum.”1010
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Hz. Peygamber, ashâbını hiç bir zaman neticesi alınmayacak olan bu çeşit meselelere
dalmaktan, bunlar üzerinde cidal ve münakaşalar meydana getirerek halkın arasında fitne ve
fesada sebep olabilecek inanç bozukluklarından sakındırıyordu.1011
Bütün bunlarla birlikte, kader inancının insan fiillerinin zorunlu olmadığını, yine Hz.
Peygamber'in bazı hadislerinden anlamaktayız. Zira Hz. Peygamber'den rivayet edilmiştir:
“Aslandan nasıl kaçarsan cüzzam hastalığına yakalanan kimseden de öyle kaç!”1012
“Sizler bir yerde tâûn hastalığı çıktığını işittiğiniz zaman, o tâûnlu yere girmeyiniz.
Tâûn sizin bulunduğunuz yerde meydana gelirse, sakın sizler oradan dışarı çıkmayınız.”1013
Yukarıda zikretmiş olduğumuz hadisler incelendiğinde şu netice ortaya çıkmaktadır.
Hz. Peygamber bu hadislerde kaderi isbat ederek, ona inanmanın gerekli olduğunu
belirtmektedir. Ancak bu hadislerde insanın fiillerindeki hürlüğü ve onun fiillerinin yaratıcısı
olması gibi daha sonra ortaya çıkan kelâmî tartışmalar yoktur. Hz. Peygamber, az önce
zikretmiş olduğumuz bir hadiste, “Ameli terkedelim mi?” diye soran bir adama, “Amel ediniz,
herkes (ameline göre) müyesserdir.” buyurmuşlardır. Buradan da anlaşılıyor ki kazâ ve
kadere imân, insanın irâde sahibi olmasına ve fiillerini işlemesine mâni değildir. Ayrıca Hz.
Peygamber'in cüzzam ve tâun hastalıklarıyla ilgili öğütleri de insanın irâde sahibi olduğunu ve
kader'in sultası altında olmadığını açıkça göstermektedir. Bütün bunlarla beraber, bizzat Hz.
Peygamber'in hayatı ve yaptıkları insanın irâde sahibi bir varlık olarak kabul edildiğine
delildir. Zira Hz. Peygamber, 23 yıllık nübüvvet hayatı boyunca devamlı mücadele içinde
olmuştur. Eğer Hz. Peygamber, kader'in her şeyi belirlediğine, ondan başkasının
olamayacağına inansaydı; hiç bir fiilî harekette bulunmaz, kaderde ne varsa onun ortaya
çıkmasını beklerdi. Bu da gösteriyor ki insan, sorumlu bir varlık olduğu için kendi fiillerini
işleme hürriyetine sahiptir.
Sonuç olarak diyebiliriz ki Kur’an ve hadislerde, hem insanın irâde sahibi olduğuna
dair, hem de insanın cber/zorunluluk altında olduğunu belirten ifadeler bulunmaktadır. Ancak
insanın zorunluluk altında bulunduğunu çağrıştıran ifadeler, Allah'ın kudret ve azametinin
insanın gücünün üstünde olduğunu vurgulamak içindir. Dolaysıyla bu ifadeler kendi
bağlamlarında okunduğunda insanın fiillerini işelmekte mecbur olduğu anlamına gelmez.

D. KADERİN BİR PROBLEM OLARAK ORTAYA ÇIKIŞI
Kur’ân, insanı irâdeli ve hür bir fâil olarak kabul etmiştir. Buna uygun olarak
Kur’ân'da cebrî anlayışlar da kınanmıştır. Bununla beraber Kur’ân, bütün olayların önceden
belirlenmesi ve takdîr edilmesi anlamında bir “kader” anlayışını da ihtiva etmektedir.
Hadislerde de Kur’ân'ın “kader” kavramına uygun olarak bir kader anlayışı bulunmaktadır.
Ancak Hz. Peygamber'in, insanları çalışma ve amel etmeye teşvik ettiğine dair hadisler vardır.
Gerek Kur’ân'da ve gerekse hadislerde, Kelâm ilminde tartışıldığı şekliyle bir kader ve insan
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fiilleri tarışması söz konusu değildir. Gerçekte Hz. Peygamber döneminde, Kelâm'da olduğu
şekliyle bir tartışmanın vaki olduğu kaydedilmemiştir. Bu durumun hulefâ-i râşidîn dönemine
de hâkim olduğu görülür.
Hz. Peygamber'in, müslümanların kader gibi neticesi alınmayacak meseleleri
tartışmalarını yasakladığı rivayet edilmektedir. Ancak o'nun vefatını müteakiben hicrî birinci
asrı içine alan zaman diliminde müslümanların zihinlerini meşgul eden konulardan biri de
“kader” meselesi olmuştur. Çünkü müslümanlar, hulefâ-i râşidin döneminin sonlarından
itibaren bir takım beklenmedik hâdiselere maruz kalmışlardır. Hz. Osman'ın şehit edilmesi ile
başlayan ve nihayet Emevîlerin hilafete geçmesiyle devam eden olaylarda, “kader” kavramına
cebr anlamı verilerek, bundan böyle “herşeyin kadere yüklenmeye başladığı1014 ifade
edilmektedir.
Hz. Osman'ın şehid edilmesini takip eden olaylar, iç savaşlar müslümanlar üzerinde
büyük tesirler icra etmiş, çok acı hatıralar bırakmış ve neticede kompleks akâid
problemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.1015 Bu iç savaşlarda hayatını kaybedenler,
müslümanları düşündürmüştür. Ortada bir katl hâdisesi vardır. Öldüren de ölen de
müslümandır. Hâlbuki “katl” İslâm'da büyük günahlardan sayılmıştır. O halde büyük günah
işleyen [mürtekib-i kebîre] bir mü’minin imân bakımından durumu nedir? Dolayısıyla imânın
tarifi ve sınırı ne olmalıdır? Sonra “katl” gibi bir fiili işleyen insan, bu fiili işlerken hür bir
irâdeye sahip midir? Yoksa ilâhî kaderin mecburî bir takipçisi midir?1016 Bu hâdiseler
çerçevesinde yapılan tartışamlarda, “kader” ile “insan fiili” kavramı arasında yakın bir
münasebetin kurulduğu açık bir şekilde görülmektedir.
Öte yandan Hz. Ali'nin, İslâm öncesi cebrî görüşleri hatırlatan ifadelere, belâları ve
musîbetleri dehr'e [zamana] yükleyenlere ve “kader”e dayananlara tepki göstermeye
başladığı1017 dile getirilmektedir.
İslâm'ın ilk dönemlerindeki siyasî karışıklıklar ve olaylar, müslümanları psikolojik
olarak etkilemiş ve onlarda kaçınılmaz bir tevekkül anlayışının oluşmasına neden olmuştu. Bu
da şuursuz bir şekilde, “kader” kavramına cebrî anlam verilmesine zemin hazırladı. Bu
kimseler, “kader”e sığınarak bir teselli aramaya başladılar.1018 Nitekim Hz. Ali hakkında
kaside yazan Bekr b. Hammad, “İbn Mülcem'e söyle! Kaderin kaçınılmaz olması yüzünden
İslâm’ın büyük önderlerini yok ettin.”1019 diyerek bir nevi kadere cebrî anlam vermiştir.
Tarih kitaplarında anlatılanlara göre Emevîler döneminde, özellikle Muâviye ve oğlu
Yezid dönemlerinde “kader”e cebrî anlam verildiği görülmektedir. Buna göre Emevîler,
hilâfetin Allah tarafından kendilerine ihsan edildiği iddiasındadırlar.1020 Bundan başka onlar,

1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020

Rauf, M. A., “The Kur’ân and Free Will II”, The Muslim World, Vol. LX, No.4, 1970, s. 289.
Yeprem, M. Saim, İrâde Hürriyeti ve İmam Mâtürîdî, İstanbul, 1980, s. 155.
Topaloğlu, Kelâm İlmi Giriş, s. 21.
Taberî, Tarih, V/63.
Rauf, “The Kur’ân and Free Will II”, s. 290.
İbn Abdi'l-Berr, el-İstiâb fî Ma'rifeti'l-Ashâb, II/482.
Goldziher, Introduction, s. 84; Schwarz, M., “Ackuistion (Kasb) in Early Kalâm”, Islamic Philosophy and The Classical Tradition,
Editors: S. M. Stern, Albert Hourani and Vivian Brow, Oxford, 1972, s. 355; Watt, W. Montgomery, “Free Will and Predestination:

388

kendilerini Allah'ın yeryüzündeki vekili olarak kabul etmişlerdir. Bu yüzden de yaptıkları her
şeyi, Allah tarafından irâde edilmiş bir tesirle yaptıklarını ileri sürmüşlerdir.1021 Daha sonraki
Emevî halife ve idarecilerinin, Muaviye ve Yezid zamanındaki görüşleri devam ettirdikleri;
kendi haksızlık ve adâletsizliklerini “kader”e atfettikleri1022 zikredilmektedir.
Hz. Hüseyin, Irak halkının kendisine yazmış olduğu mektuplar üzerine Kûfe'ye
gitmeye karar verdiğinde, kendisini bu fikirden vazgeçirmeye çalışan Ömer b. Abdurrahman
b. Hâris b. Hişam'a şöyle demiştir: “Ey amcaoğlu, Allah iyiliğini versin! Ben, senin bana
samimiyetle öğüt vermek üzere gelmiş olduğunu, senin çok akıllıca sözler söylediğini
biliyorum. Artık neye hüküm verilmişse, ne mukadder ise o olacaktır...”1023 Bu ifadeden
anlaşılıyor ki, olayların psikolojik baskısı Hz. Hüseyin'i teslimiyetçi bir kader anlayışına
sevketmiştir.
Emevîlerin bu şekilde, kendi fiilleri ile kader arasında yakın ilişki kurmaları1024,
müslümanlardan tepki görmeye başlamıştır. Nitekim kadere cebrî anlam verilmesine karşı ilk
tavır –kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre– Ma‘bed el-Cühenî (ö. 89/699)'den gelmiştir.
Daha sonra onun bu fikrini Gaylân ed-Dımışkî (ö. 105/723) devam ettirmiştir. Bunlar cebrî
anlamdaki kader'i inkâr ederek, insanların işledikleri fiilleri insanlara nisbet etmişler ve
insanın fiilini işlemesine dair kudretinin bulunduğunu iddia etmişlerdir.1025
Böylece sahâbe asrının sonlarında Kaderiyye'nin ortaya çıktığı, sonra kader konusunda
derinleşmenin arttığı belirtilir. Bu konuda derinleşme daha çok Basra, Şâm ve kısmen
Medîne'de olmaktaydı. Onların orta yolu tutanları ve cumhûru, kader-i sâbıkı ve kitâb-ı
mütekaddim'i kabul ediyorlardı. İnsanlar, “irâde” ve “insan fiillerinin yaratılması” meselesini
tartışıyorlardı. Bu konuda iki gruba ayrıldılar: 1) Kaderi inkâr edenler: Bunlara göre irâde,
meşîet manâsında değildir. Allah, ancak emrettiği şeyi irâde eder. O, kulların fiillerinden
hiçbirini yaratmaz. 2) Bunların mukâbilinde Mücbire'den –Cehm b. Safvân vb. gibi– kader
konusunda derine dalanlar: Bunlara göre irâde'nin, meşîet'ten başka manâsı yoktur. Emir ve
nehiy, “irâde” gerektirmez. Onlar, kulun aslâ bir fiili ve kudreti oladığı, bilakis sadece
Allâh'ın fâil ve kâdir. Olduğu görüşündedirler. Bunların yanısıra Cehmi'n, Allah'a kulların
O'na verdikleri isimlerin verilemeyeceğini ve kul kâdir olmadığı için O'na sadece el-Kâdir
isminin verilebileceğini söylediği belirtilmektedir.1026
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Hasan el-Basrî'nin (ö. 110/728), Emevîlerin “kendi fiillerinin Allah'ın takdîrine göre
olduğu” şeklindeki iddialarıyla ilgili olarak, “Alllah'ın düşmanları yalan söylüyorlar”1027
dediği söylenmektedir.
Görülüyorki ilk fikrî hareketler dönemindeki siyasî hâdiseler, “kader”e cebr anlamının
verilme sebeplerden biri olmuştur. Burada şunu da belirtmek gerekir ki yukarıda zikretmiş
olduğumuz iki sebep, kader ve insan irâdesi meselesindeki tartışmaların, haricî bir etkiden
dolayı değil, bizzat İslâm'ın kendisinden kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Bu hususta
değişik din ve felsefelerin etkisini de göz ardı etmemek gerekir.

E. KELÂM EKOLLERİNDE KADER
İslâm tarihinde ortaya çıkan her kelâm ekolü kader ve kazâ kavramlarını kendi
anlayışları mezhebî doğrultusunda anlamışlar veya tanımlamışlardır.1028

a) Cebriyye:
Cebriyye, kader kelimesine tamamen cebr [zorunluluk] anlamı vermiştir. Onlara göre
kulun ne kesb ne de yaratma [halk] olarak hiçbir fiili yoktur. Onların hareketleri cansızların
hareketleri gibi olup bunlara dair müessir ve kesbedici bir kudretleri yoktur.1029

b) Kaderiye ve Mu‘tezile:
Cebriyye'nin söz konusu cebirci kader anlayışına ilk tepkinin Ma‘bed el-Cühenî'den
geldiğini, daha sonra bu fikrin Gaylân ed-Dımışkî tarafından benimsendiğini ifade etmiştik.
Bunlar, cebrî anlamdaki kader'i inkâr ederek, insanların işledikleri fiilleri insanlara nisbet
etmişler ve insanın fiilini işlemesine dair kudretinin bulunduğunu iddia etmişlerdir.1030
Bunların bu fikirleri, daha sonra hicrî II. asırda ortaya çıkan Mu‘tezile tarafından
benimsenmiş ve savunulmuştur. Bu yüzden Mu‘tezile için kullanılan yaygın isimlerden biri
“Kaderiyye” olmuştur.
Mu‘tezile, insanların fiillerini kendilerine nisbet ederek kullardan sâdır olan ihtiyârî
fiiller hakkında kazâ ve kaderi inkâr ederler. Onlar, bu fiilleri Allah'ın bildiğini söylerler;
fakat onları Allah'ın ilmine değil kulların ihtiyâr ve kudretlerine isnâd ederler.1031
Mu‘tezile, Allah'ın olan şeyi dilememesini, dilemediği şeyin olmasını ve O'nun
kulların fiillerini yaratmamasını “adâlet”ten saydılar. Böylece adâleti isbât etmek için O'nun
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kudretini, meîşetini ve yaratmasını inkâr ettiler. Allah'ın yarattığı bazı şeyleri nefyetmeyi
“hikmet”ten saydılar ve onlarda bulunan hikmeti anlamadılar.1032
Son dönem Mu‘tezilesinden Zemahşerî'ye göre kader, “semâda yazılan, yeryüzünde
kesbedilen şeydir.”1033
Ne var ki Kaderiyye, kader konusunda kendilerine muhalefet edenleri ayıplarlar ve
onlara “Kaderiyye” ve “Mücbire” ismini verirler.1034
Hâricîlerden Meymûniyye fırkası da, Mu‘tezile'nin kader görüşünü benimsemiştir.
Bunlar, Allah'ın amelleri kullara bıraktığını [tefvîz] ve onları sorumlu oldukları her şeye
istitâ‘atlı kıldığını, onların hem küfre hem de îmâna istitâ‘atlı olduklarını, Allah'ın, kullarının
amellerinde bir meşîeti olmadığını ve kulların amellerinin Allah'ın yaratığı olmadığını iddia
ederler.1035
İbâdiyye'den Hâris el-İbâdî'nin taraftarları da kader konusunda Mu‘tezile'nin
görüşündedirler. Onlar, istitâ‘atin fiil ile birlikte olduğunu iddia ettiler.1036

c) Ehl-i Sünnet:
Ashâbu'l-hadîs'e göre hayır ve şer, Allah'ın kazâsı ve kaderiyledir. Onlar, hayrı ve
şerriyle, tatlısıyla ve acısıyla Allah'ın kazâsına ve kaderine imân ederler. 1037 Onlar, Allah'tan
başka yaratıcı [hâlık] olmadığını, kulların kötü fiillerini Allah'ın yarattığını, kulların fiillerinin
Allah'ın yaratığı olduğunu ve kulların bir şey yaratmaya kâdir olmadıklarını ikrâr ettiler.1038
Dediler ki: Allah'ın meşîeti [dilemesi] olmadıkça yeryüzünde bir hayır ve şer meydana
gelmez. Eşyâ [varlıklar], ancak Allah'ın dilemesiyle meydana gelir. Nitekim Allah (a.c.),
Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz (Tekvîr, 81/29) buyurmuştur.
Müslümanlar da, “Allah'ın dilediği olur; dilemediği olmaz” demişlerdir.1039
Ashâbu'l-hadîs, kader konusunda tartışmayı ve cedelcilerin münazarada bulundukları
konularda münazara yapmayı çirkin görür. Dinleriyle ilgili konularda, sahih rivâyetlere ve
adâletli sikâ râvîlerin Resûllulah'a (s.a.v.) ulaşacak şekilde rivâyet ettikleri haberlere teslim
olurlar. Onlar, “nasıl” ve “niçin” demezler. Çünkü bu bid‘attir.1040
Ehl-i Sünnet kelâmcıları kazâ ve kaderin tanımında ihtilaf etmişlerdir.
Hanefî-Mâtürîdîlere göre kader ve kazânın tarifi şu şekildedir:
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Kader: Olacak olan şeylerin zaman ve mekânını, evsâf, özellik ve ayrıntılarını Allah
Teâlâ'nın bilip ezelde takdîr ve tahdîd etmesidir.
Kazâ: Allah Teâlâ'nın, irâde ve takdîr ettiği şeylerin zamanı gelince ilim ve irâdesine
uygun olarak icad etmesi demektir.1041
Eş‘arîler ise, Mâtürîdîlerin kazâ dediklerine kader, kader dediklerine kazâ
demektedirler.1042 Eş‘arîlerin kazâ ve kader tanımları ise şöyledir:
Kazâ: Alah'ın, varlıkları ileride olacakları şekil üzere ezelde irâde etmesidir. Onlara
göre kazâ zâtî sıfatlardandır.
Kader: Allah'ın, varlıkların zâtlarını ve hâllerini özel bir kadere ve belirli bir takdîre
göre îcâd etmesidir. Onlara göre kader fiilî bir sıfata râcidir ki, o da fiilî sıfatlardan olan
îcâddır.1043
Bu tarifler, Mâturîdiyye ve Eş‘ariyye ekollerinin kader ve insan fiilleri meselesinde
farklı düşündüklerinin açık bir delilidir. Dolayısıyla buradaki tarifleri, kader ve irâde hürriyeti
konusunda ortaya koyacakları diğer görüşlerinin de temelini teşkil etmektedir. Zira lügat
anlamlarında da gördüğümüz gibi, “kader” kelimesi, “kazâ” kelimesine nisbetle daha esnektir.
Başka bir ifadeyle, “kazâ”da kesin bir belirlenme söz konusu iken, “kader”de “takdîr” anlamı
bulunmaktadır ki bu kesin olarak yaratmaya delâlet etmez. Sadece Allah'ın gelecekte olan
şeyleri bildiğine delâlet eder. İşte Eş‘ariyye kazâ kelimesinin bu özelliğinden ötürü, insan
fiillerinin Allah'ın ezelî ilminde belirlendiğini, fiiller meydana gelirken bunun belirleyici
olduğunu özellikle vurgulamak için “kader”e kazâ manâsı vermişlerdir.
Hanefî-Mâtürîdî kelâmcılarından Sadru'ş-Şerîa (ö. 747/1346), “kader” kelimesine
takdîr anlamını verir ve “takdîr”in iki anlamı olduğunu söyler: 1) İrâde sıfatının neticesi olan
tahsis. 2) Hikmetin neticesi olan tahsis. Ona göre birinci manâdaki takdîr, anlam açısından
ikinci manâdaki takdîrden daha umûmîdir. Ancak her iki manâ varlıkta eşittir. Çünkü var olan
her şeyde Allah Teâlâ'nın sonsuz hikmetleri bulunmaktadır. Her iki manâya göre her şey
Allah'ın takdîriyledir ve bu her iki anlamdaki “takdîr”, “kazâ” ile aynı anlamdadır.1044
Sadru'ş-Şerîa, bu iki manâdaki “kazâ”yı ise şu şekilde açıklamaktadır: Kazâ, Allah
Teâlâ'nın varlıklar üzerine gelecekte olacakları şekil üzere hükmüdür. Bu, birinci manâdaki
“takdîr”e eşittir. Kazâ'nın diğer bir tarifi ise, Allah Teâlâ'nın varlıklara lâyık oldukları
nitelikler ile hükmetmesidir. Bu da ikinci anlamdaki “takdîr” ile aynıdır.1045 Sadru'ş-Şerîa
bunu şöyle ifade ediyor: “Takdîr”in yukarıda sözü edilen anlamları ile “kazâ”nın bu manâsı,
lafız itibarıyla farklı olmakla beraber gerçekte aynı olduklarından “kazâ” ile “takdîr” arasında
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eşitlik vardır.1046 O, “kazâ” kelimesiyle bazen halk [yaratma], bazen de küllîlere ait hüküm;
“kader” ile bu hükmün tafsilatının kasdedildiğini1047 söylemektedir.
Aliyyü'l-Kârî (ö. 1014/1065), kazâ ve kader kelimelerine “icmâlî hüküm” ve “tafsîlî
hüküm” anlamları vermiştir.1048

F. KADERE ÎMÂN
Ehl-i Sünnet'e göre kadere imân, her şeyin Allah'ın kazâ ve kaderiyle olduğuna, hayrın
ve faydanın, şerrin ve zararın Allah'tan geldiğine imân etmektir. Ehl-i Sünnet'e göre takdîr
değişmez. Bu yüzden kazâ ve kadere rızâ göstermek gerekir. Kader; her mahlûkun sahip
olduğu fayda, zarar, güzellik ve çirkinlik mertebesinin, kendisini kuşatan zaman ve mekânın,
kazanacağı sevap ve cezanın tayin edilmesidir.1049
Kur’ân-ı Kerîm'e baktığımızda “îmân esasları” diye bir tabir olmadığı gibi, “kadere
imân” ifadesi de yoktur. Bazı İslâm âlimleri İslâm'ın îmân esaslarını üç temel ilkede bir araya
getirerek “usûl-i selâse” [üç esas] olarak isimlendirip bu ilkeleri “Allah'a, nübüvvete ve âhiret
gününe îmân”1050 şeklinde ortaya koyarken, bazıları da Cibrîl hadîsine dayanarak, “Allah'a,
O'nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe ve kadere îmân” şeklinde altı
esas tesbit etmişlerdir.1051
Kur’ân-ı Kerîm'de “îmân esasları” diye bir ifade olmamakla birlikte, imân esasları
diye nitelendirecebileceğimiz imân konularının bazı âyetlerde bir arada zikredildiğini
görüyoruz. Bu âyetlerin en detaylısı şudur: Allah'a, âhiret gününe, meleklere, kitâba ve
nebîlere îmân eden kimse... (Bakara, 2/177) Başka bir âyette ise bu hususları inkâr eden
kimsenin sapık olduğu ifade edilmektedir: Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, resûllerini ve
âhiret gününü inkâr ederse o, uzak bir sapıklığa düşmüştür. (Nisâ, 4/136)
Her iki âyette imân edilmesi gerektiği zikredilen hususların beş esas olduğunu
görüyoruz. Ancak Buhârî'deki bir hadiste bunlar altı olarak sayılmıştır: “Allah'a, meleklerine,
O'na kavuşmaya, resûllerine ve ölümden sonraki hayata îmân etmektir.”1052 Burada “Allah'a
kavuşmaya îmân” bir imân umdesi sayılmıştır. Hâlbuki bu, yukarıda zikrettiğimiz Kur’ân
âyetinde Allah'a îmâna dâhildir. Birçok âyette de ayrı olarak zikredilmiştir.1053 Yine bu
hadiste “kitâblara imân” ayrı olarak zikredilmemiştir ve muhtemelen “resûllere” dâhil
edilmiştir.
Bazı hadislerde “kadere îmân” ifadesi açıkça zikredilmektedir. Bunlardan biri de
meşhur Cibrîl hadisidir. Bu hadisin hadis kitaplarında çeşitli varyantları vardır. Buhârî'de
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geçen varyantlarda “kadere îmân” tabiri yoktur. Buhârî, Ebû Hureyre'den aşağıdaki hadisi
rivayet eder: Hz. Peygamber (s.a.v.), dışarıda bir grup insanla birlikte oturduğu bir sırada ona
bir adam geldi ve “İmân nedir?” dedi. Hz. Peygamber (s.a.v.), “İmân Allah'a, meleklerine,
O'na kavuşmaya, resûllerine ve ölümden sonraki hayata inanmandır.” diye cevap verdi.1054
Bu hadis, üç ayrı kanalla Müslim tarafından da rivayet edilmiştir. İlk kanaldaki dört
râvî, Buharî'nin râvîleriyle aynıdır ve hadisin metni de hemen hemen aynıdır.1055 İkinci
kanaldaki ilk üç râvî, yine Buhârî'nin râvileriyle aynıdır ve hadis yukarıda nakledilen
lafızlarla rivayet edilir. Üçüncü kanalda sadece ilk iki râvî Buhârî'nin râvîleriyle aynı, geri
kalanlar farklıdır ve hadisin lafızlarına bir değişiklik dâhil edilmiştir. Hz. Peygamber'in
(s.a.v.) cevabı olduğu farz edilen kısım şu şekildedir: “İmân Allah'a, meleklerine, Kitâb'ına,
O'na kavuşmaya, resûllerine, ölümden sonraki hayata ve bir bütün olarak kadere
inanmandır.”1056
Müslim'in râvîleri, Buharî'nin râvileriyle aynı olduğu zaman hadisin lafızları hemen
hemen aynıdır. Fakat Buharî'nin sadece ilk iki râvîsinin –yani, Ebû Hureyre ve Ebû Zur‘a'nın–
kaldığı Müslim'in rivayet ettiği üçüncü kanalda, hadis değişir ve “kadere îmân” ibaresi ilave
edilir. Şüphesiz “kadere îmân” ifadesi, ne Ebû Hureyre ne de ondan sonraki râvî Ebû Zur‘a
tarafından söylenmiştir. Böylece kadere îmânın îmân esaslarına dâhil edilmesinin hicrî birinci
yüzyılın sonlarına doğru yapılan bir ilave olduğu hiç şüphesiz ortaya çıkar. Kader hakkındaki
tartışmaların sonradan ortaya çıktığında hiç şüphe yoktur. İşte bu tartışmalar esnasında
dikkatsizlikten veya başka bir sebepten bir râvî bu kelimeleri Ebû Hureyre'nin ağzından
söylemiştir. Aynı hadis, Müslim tarafından tamamen farklı bir kanalla son râvî Yahyâ b.
Ya‘mer'in açıklayıcı notuyla rivayet edilmektedir: “Basra'da kader görüşünü ortaya atan ilk
kişi Ma‘bed el-Cühenî idi. Bunun üzerine ben ve Humeyd b. Abdurrahman el-Himyerî hacca
gitmiştik. Dedik ki: Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ashâbından biriyle karşılaşsak da, ona bu
kişilerin kader hakkında ne dediklerini sorsak. Câmiye girerken Abdullah b. Ömer ile
karşılaşmak nasip oldu.”1057
Bu açıklama notu gayet açık bir şekilde göstermektedir ki kader konusunda tartışmalar
yapılıyordu ve kaderi tamamen inkâr eden bir fırka ortaya çıkmıştı. Abdullah b. Ömer, hicrî
73. yılına kadar yaşamıştır. Kendisine bu konu hakkında sorulduğu zaman, sadece kaderi
destekleyen delil getirmedi, aynı zamanda kadere îmânın İslâm'ın temel esaslarından biri
olduğunu zikreden bir hadis nakletti. Buharî bu hadisi kabul etmemiştir.1058
Bu açıklamalardan sonra “kadere imân”ın İslâm inançları arasındaki yerinin neresi
olduğu sorusu akla gelebilir. Şüphesiz Kur’ân'da kader'den Allah'ın yaratmadaki bir kanunu
ve bir ölçüsü olarak bahsedilmektedir. Fakat kader, kesinlikle bir îmân esası değildir. Bununla
birlikte İlâhî kanunlar [kader], her müslüman tarafından gerçek olarak kabul edilmek
zorundadır. Nasıl ki Kur’ân'da, “cennete ve cehenneme îmân edin” denilmediği hâlde bir
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mü’minin bunlara îmân etmesi gerekiyorsa, aynı şekilde kadere de îmân etmesi gerekir. Zira
nasıl “cennete ve cehenneme îmân”, âhirete îmân ilkesi içinde mündemiç ise, “kadere îmân”
da Allah'a îmân esası içinde mündemiçtir. Çünkü kader, Allah'ın yaratmasıyla ilgilidir.
Esasında îmân edilmesi istenen bütün bu hususların tek gayesi, Allah'ı hakkıyla takdîr
edebilmeyi insanlara öğretmektir.
Bu cümeleden olarak kadere imânın, imânın bir umdesi, Allah Teâlâ'nın tevhîdinin ve
rubûbiyyetinin itiraf edilmesi1059 olduğu söylenmiştir.
Burada şu hususa da işaret etmek gerekir ki, Batıdaki İslâm'a yönelik düşmanca
eleştirilerde, müslümanların gerilemesine temel sebep olarak, insanı, kendi hür irâdesi
olmayan ve Allah'ın emri ile hareket eden pasif bir vasıta olarak tanımlayan kadercilik
doktrini gösterilmektedir.1060
Kader konusunda şimdiye kadar yaptığımız açıklamalar, Batılaların bu konuda haklı
olmadıklarını ortaya koymaktadır. Her şeyden önce müslümanların aynı kader inancına sahip
oldukları dönemde dünyevî ilerleme kaydettiklerini, hatta üç kıtada hüküm sürdüklerini
biliyoruz. Cemaleddin Afganî (ö. 1897) ve Muhammed Abduh (ö. 1905) ise, Batılıların bu
iddiasına biraz farklı zaviyeden yaklaşmışlardır.
Cemaleddin Afganî, İslâm’a yönelik eleştireleri yapanları, cebr doktrini ile kader
doktrini arasındaki farkı anlamamakla suçlamakta ve Sünnî, Şiî, Zeydî, İsmailî, Hâricî,
Vehhâbî veya diğer İslâm mezheplerinin hiç birisinin saf cebre inanmadıklarını
söylemektedir. Diğer taraftan hepsi, hareketlerinde kısmen hür olduklarını kabul ederler. 1061
Ona göre, müslümanlar arasında Cebriyye mezhebinin varlığı doğrudur. Ancak bu mezhebin
kalıntıları, hicretin dördüncü yüzyılın sonlarına doğru ortadan kalkmış ve arkasında hiç bir
etki bırakmamıştır.1062
Afganî'ye göre, takdîr-i ilâhîye inanmak, eğer bir insan hayırlı işler yaparsa, Allah’ın
onunla olacağına inanmaktır. Bu inanç, insanı pasif yapmak şöyle dursun, onu hareket teşvik
eder. Bütün yüce hareketler, Allah'ın kendileriyle birlikte olduğuna inanan insan tarafından
yapılmıştır.1063 Bunun da ötesinde Afganî, “Eğer bin insan hayat tarzının tesbit edilmiş
olduğuna, kendisine ayrılan rızkın sabit olduğuna ve her şeyin onu dilediği gibi yönlendiren
Allah’ın elinde olduğuna inanırsa; kendi haklarını savunurken ya da milletinin bayrağını
göklere çıkarmaya çalışırken ölmekten korkmaz”1064 demektedir.
Görülüyor ki Afganî, İslâm kelâmcıları gibi kader meselesini ve insan fiillerini
yorumlayarak değil, daha farklı bir açıdan meseleye yaklaşmakta ve insanın hür olduğunu bu
şekilde ortaya koymaya çalışmaktadır. Ancak talebesi olan Mısırlı âlim Muhammed Abduh'un
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bu konudaki fikirleri Afganî'nin düşüncesinden biraz farklıdır. Abduh, milletlerin ahlâk ve
davranışları söz konusu olduğunda determinizm taraftarıdır. İnsanların, milletlerin yaratılış ve
huyları dolayısıyla farklı olmalarında irâdelerinin rolü olmadığını söylüyor. Allah, cennetleri
ve dünyayı yarattığı gibi, onları da aynı şekilde yaratmıştır.1065 Fakat ferdî davranışlar söz
konusu olduğunda, cebri redderek hür irâdeyi savunmaktadır. Kur’ân'ın, cebr ehlini yerip,
kesbi övdüğünü ve bununla ilgili altmışdört tane âyetin olduğunu söylüyor.1066
Afganî ve Abduh'un yukarıdaki açıklamalarında, insanın cebr altında olmadığını isbat
etmeye çalıştıkları açık bir şekilde görülmektedir. Ancak her ikisi de kendilerinden önceki
kelâmcıların yaptıkları detaylı yorumlara kesinlikle girmemişlerdir. Abduh, “kesb”den,
“hürriyet”ten bahsetmekle beraber, “kader”, “fiil” irâde” ve “kudret” kavramlarının
tariflerine, bunların birbirleriyle olan ilgisine değinmemiştir.
G. KADERİN MÂHİYETİ
Hz. Peygamber döneminde ve aynı şekilde hulefâ-i râşidîn zamanında kader
konusunda, daha sonra ortaya çıkacak kelâmî tartışmalar olmadığı halde, sonrakilerin kader
konusunu ele almalarının sebebinin ortaya çıkan bir takım siyasî hâdislerin olduğunu
belirtmiştik. İşte bunun sonucu olarak insanlar “kader”in mâhiyetini sorgulamaya başlamışlar
ve bu konuda sonu gelmeyen tartışmalar içine girmişlerdir.
Kader ıstılâhî olarak kısaca, “Allah'ın ezelde eşyâyı ve olayları belirlemesi”; kazâ ise,
“vakti geldiğinde olayların meydana gelmesi” şeklinde tarif edilmektedir. Bu tariflere göre,
insan fiilleri Allah'ın ezelde belirlemesi ve yaratmasıyla meydana gelmektedir. Dolayısıyla
yaratılmış olan her şey gibi insanın fiilleri de “kader” kapsamına girmektedir. Ancak “kader”
tartışmasında insan fiilleri kavramı en önemli konuyu oluştur. Zira diğer varlıkların fiillerinin
nasıl takdir edildiği, zorunluluk altında olup olmadıkları pek önemli değildir. Fakat insan,
sorumlu bir varlık olduğu için onun fiilinin önceden belirlenip belirlenmediği, fiillerini
zorunlu veya hür olarak işleyip işlemediği büyük önem arzetmektedir.
İnsanoğlu, kendisiyle ilgili olan; nerede ve ne zaman doğacağı, hangi ana-babadan
meydana geleceği, ne zaman ve nerede öleceğini kendisi belirlemediği, kendisinin bu fiillerde
bir kudret ve ihtiyârı bulunmadığı için sorumlu değildir. Bu hususlar da kazâ ve kader
kapsamına girmektedir. Eğer “kazâ ve kader” bu açıdan ele alınacak ve düşünülecek olursa,
insanoğlu içinden çıkamayacağı ve kavrayamayacağı bir konunun içine dalmış olur. Zira
insan, bununla da mükellef de değildir. Kazâ ve kaderin kavranılamaz ve idrak edilemez
oluşu, bunların Allah'ın ilim, irâde, kudret1067 ve tekvîn gibi zâtî sıfatlarıyla1068 ilgili
olmasından dolayıdır. Biz, bu sıfatların mâhiyet ve kühnünü idrâk edemediğimizden, bu
sıfatlarla ilgili olan kazâ ve kaderi de idrâk etmemiz mümkün değildir. Çünkü bu sıfatların
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idrâk edilmesi, Allah'ın zâtının da idrâk edilmesine götürür ki, Allah'ın zâtının idrâk edilmesi
mümkün değildir.1069
Ebû Ca‘fer et-Tahâvî (ö. 321/933) kaderin bir sır olduğunu belirterek şöyle demiştir:
“Kaderin aslı Allah Teâlâ'nın yaratışındaki bir sırdır. Buna ne bir mukarreb meleği ne de
mürsel bir nebîyi muttali kılmıştır. Bu hususta derinleşmek ve akıl yürütmek, ilâhî yardımı
kaybetmenin sebebi, mahrumiyetin merdiveni ve tuğyânın basamağıdır. Bu yüzden bu konuda
akıl yürütmek, düşünmek ve vesveseden son derece kaçınmak gerekir.”1070
Dolayısıyla kazâ ve kader, beşer idrâkinin üstündedir. Bu hususu Ziya Paşa (ö. 1880)
bir beyitle çok güzel ve özlü bir şekilde dile getirmiştir:
İdrâk-i meâli bu küçük akla gerekmez
Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez
Bu yüzden bir kısım kelâm âlimi bu konunun zorluğunu dile getirmişlerdir:
Cüveynî (ö. 478/1085) bu zorukla ilgili olarak şöyle diyor: “Bu hususta bir hayli söz
söylemiş olmamla birlikte, bu meseleyi bana hakkıyla anlatacak birini bulabilseydim, bu
benim için bütünüyle dünya saltanatından daha hayırlı olurdu.”1071
Sadru'ş-Şerîa (ö. 747/1346), bu meselenin zorluğunu şöyle dile getirmiştir: “Cebir ve
kader meselesinde, ilimde rusûh sahibi olanların ayakları kaymış, bu meselenin prensiplerinde
mütefekkirlerin zihinleri sapmış, kader ve cebir denizinde tecrübeli âlimlerin akılları
boğulmuştur.”1072
Ziyâ Paşa, bu mesele üzerinde fikir yürüten ne kadar âlim, filozof ve düşünür
gelmişse, şaşırıp kaldıklarını veciz bir şekilde şöyle anlatmaktadır:
Halletmediler bu lugazın sırrını kimse
Bin kafile geçti hukemâdan fudalâdan
Şunu da itiraf etmek gerekir ki, insan fiilleri meselesi de kazâ ve kaderle yani Allah’ın
yaratmasıyla ilgili olduğu ve bu yaratmanın mahiyeti bilinmediği için, herkesin kabul edip
iknâ olabileceği kesin bir çözüme kavuşturulmuş değildir. Ancak bu meselede önemli olan,
Kur’ân bütünlüğü çerçevesinde, insanın fiillerinde irâde sahibi olduğunu ve bundan doğan
sorumluluğunu ispat etmektir.
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Cüveynî, el-Akîdetü'n-Nizâmiyye, Tah.: M. Zâhid el-Kevserî, Kahire, 1992, s. 54; krş. Özler, el-Cüveynî'de İnsan Hürriyeti, s. 189.
Sadru'ş-Şerîa, et-Tavdîh, I, 172.
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Kelâm ilminde insan hürriyetinden bahsedilirken konu başlığı olarak –çoğunlukla–
“Kazâ ve Kader” ile “Ef‘âl-i İbâd” [Kulların Fiilleri] ifadeleri kullanılmaktadır. Hatta aynı
kitapta bu iki başlık farklı konulara aitmiş gibi ayrı ayrı yer alabilmektedir.
Her şeyden önce, Kur’ân-ı Kerîm'de hem kazâ ve kaderle hem de insan fiilleri ile ilgili
âyetlerin bulunduğunu daha önce zikretmiştik. Buna karşılık hadislere baktığımız zaman,
insan fiilleri diye bir meseleyi açıktan göremiyoruz. Mesele, “kader” kavramı bağlamında
ifade edilmiştir. Yine sahabe arasında konuyla ilgili olarak geçen tartışma ve konuşmalar da
“kader” kavramı çerçevesinde cereyan etmiştir.
“Kazâ ve kader; irâde birlikte fiillerin yaratılması meselesiyle ilgili konulardır”1073
diyen İmâm Mâtürîdî, bu görüşümüzü teyit etmektedir.
Ancak daha sonra, özellikle akâid ve kelâm kitaplarında, “Kazâ ve Kader”
başlıklarından ayrı olarak, Ef‘âl-i İbâd1074, İrâde-i Cüz’iyye, Cebir ve ihtiyâr, Cebir ve
Kader1075, İstitâat Meselesi1076 gibi konu başlıklarının kullanıldığını görmekteyiz.

1073
1074
1075
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Mâtürîdî, Kitabu't-Tevhîd, s. 305.
Mâtürîdî, Kitabu't-Tevhîd, s. 221; Cüveynî, el-İrşâd, s. 173.
Sadru'ş-Şerîa, Ta‘dîl, vr. 188b; et-Tavdîh, I/172.
Nesefî, Tabsıra, II/541; et-Temhîd, s. 60.
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UYGULAMALAR
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Uygulama Soruları
1-Kader ve kader kavramlarını açıklayınız.
2-Allah’ın önceden bilmesi ile insanın sorumluluğunu uzlaştırınız.
3-Şer problemi etrafındaki tartışmaları yazınız.

400

Bu bölümde Ne Öğrendik Özeti
Takdîr, baştanbaşa bütün kâinatta işleyen bir kanun veya ölçüdür. Bu kelime Kur’ân-ı
Kerim’de tamamen bu anlamda kullanılır. Meselâ Kur’ân-ı Kerim, yaratılmış olan her bir şey
için bir takdirden bahseder: “Yüce Rabb’inin adını tesbih et! Ki O, yarattı ve sonra
tamamladı. Ve O, varlıkları bir ölçüye göre yaptı (kaderde), sonra onları hedeflerine yöneltti.”
(A’lâ: 1-3) Yeryüzünde verilen yiyecekler, rızıklar ve diğer şeylerle ilgili kanun da, aynı
şekilde yeryüzüne yağmur yağması ve gündüz ve gecenin birbirini takip etmesi de Allah’ın
takdiri olarak isimlendirilir. İnsanın fiillerinde mecbur olduğunu ifade eden âyetler, Allah’ın
mutlak irâde ve kudret sahibi olduğunu vurgularken, insanın fiillerinde hür olduğunu bildiren
âyetler de Allah’ın irâde ve kudreti yanında insanın da irâde ve kudreti bulunduğunu
göstermektedir. Aksi halde insanlar, fiillerini zorla işlemiş olurlar ki, bu durumda insanın
sorumlu bir varlık olmasının manası kalmaz. Böyle bir şey zulümdür ve Allah’ın kullarına
zulmetmesi mümkün değildir. Elbette insanı Allah yaratmıştır; insanın içinde yaşadığı ve
hareket ettiği şartları da O yaratmıştır; fakat O, insana istediği hareketi seçme hakkı vermiştir.
Diğer kudretlerini ve yeteneklerini belli sınırlar içinde ve belli kanunlara göre kullandığı gibi,
tercihi de belli sınırlar altında kullanabilir.
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Bölüm Soruları
1) Kuran’da kader kelimesinin geçtiği bir ayeti örnek gösteriniz.
2) Hüsn kelimesinin zıddı nedir ve ne manaya gelir?
3) Kur’an-ı Kerim’de cebrî düşünceyi reddeden ve kınayan âyetlere bir örnek veriniz.
4) Allah hakkında kullanılamayan isim hangisidir?
5) Cebr ifade eden ayetlere bir örnek veriniz.
6) Takdir ne demektir?
7) Kader hakkında konuşmak yasaklanmış mıdır?
8) Levh-i mahfuz ifadesi hangi ayette geçmektedir?
9) Kader konusunda mutlak cebr anlayışını savunan mezhebe ne ad verilir?
10) “Sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı.” (Sâffât:96) ayetindeki “yaptıklarınızı”
kelimesinin manası nedir?

CEVAPLAR
1) Kamer, 49
2) Zıddı kubh ve çirkinlik manasına gelir
3) En'am, 148
4) el-Mudill
5) İnsan, 30
6) Ölçüp biçerek yapmak demektir.
7) Hayır
8) Buruc 2
9) Cebriyye
10) Yonttuğunuz putları
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Yedinci Ünite: OKUMA PARÇASI
7.hafta:
İNSAN VE KADERİ
Şerafeddin GÖLCÜK

I-

TARİF VE MAHİYET, BEDEN VE RUH:

İnsan, beden ve ruhtan oluşan, şuura sahip düşünen bir varlıktır.
Bedenin aslı topraktır. Kur’ân’ın açıkladığı bu gerçeği kimya ilmi de tasdik ve teyid
edip doğrulamaktadır. Kimyasal analizler, tahliller toprakta bulunan madenlerin, elementlerin
insanda da bulunduğunu göstermektedir. İnsan bedeninin büyük çoğunluğunu su teşkil
etmektedir.su ise hidrojen ve oksijenden oluşmaktadır. İnsanda belli miktarda da karbon,
fosfor, demir, potasyum, magnezyum, kalsiyum, kurşun vb. maddeler bulunduğu inkâr
edilmesi mümkün olmayan gerçeklerdir.
İnsanın bir de ruhu vardır. Bu insanın görünmeyen, manevi yönünü oluşturur. İnsan
ruh yönüyle şuur sahibi düşünen varlıktır. Kur’ân’da insanın her iki yönü, beden ve ruhu
şöyle ifadesini bulur: “And olsun, insanı balçıktan, işlenebilen kara topraktan yarattık. Cinleri
de daha önce alevli ateşten yarattık. Rabbin meleklere ‘ben, balçıktan, işlenen kara topraktan
bir insan yaratacağım. Onu yapıp ruhumdan üflediğimde ona secdeye kapanın, demişti.”1077
İnsanın ruhunun olduğu aşikardır. Bu gerçek, ölüm halinde özellikle kendini ortaya
koyar.
Diri ile ölü arasındaki fark, diride ruhun bulunması ölüde ise bulunmamasıdır.
Uyku hali de ruhun varlığı, bir an için insanı terk edişiyle ilgili kesin bilgi verir.
Ruhun kaynağı Allah Teâlâ olduğu gibi belirli müddet insanda kalmasını sağlayan ve sonra
onu insandan alan da O’dur. Bu gerçek Kur’ân’da şöyle ifade edilir:
“Allah öleceklerin ölümleri anında, ölmeyeceklerin de uykuları esnasında ruhlarını
alır. Ölmelerine hükmettiği kimselerinkini tutar, diğerlerininkini bir süreye kadar Salı verir.
Doğrusu bunda düşünen kimseler için dersler vardır.”1078
İnsan bedeniyle hareket eder ve duyar. Ruhuyla idrak eder, düşünür, bilir, sever, nefret
eder, sevinç ve üzüntü duyar, bütün iç dünya, manevi, görünmeyen alemin faaliyetleridir. O
hâlde ruh nedir?

1077
1078

el-Hicr 15/26-28.
ez-Zümer 17/85.
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Kur’ân’a başvurulduğunda şu âyetle karşılaşılır: “ey Muhammed! Sana ruhun ne
olduğunu soruyorlar, de ki: ‘Ruh, Rabbimin emrinden ibarettir. Bu hususta size pek az bilgi
verilmiştir.”1079
Ruh, Allah’ın katındandır. Onun hakkında insana verilen bilgi pek azdır. Buradan
hareketle ruh hakkında bir kısım bilgin fikir beyan etmiş, bir kısım bilgin ise konuşmamıştır.
Ruhun gerçeğini, mahiyetini ancak Allah bilir. Bütün semavî dinlerin kabul ettiği ruh,
maddeden ayrıdır. Ruhun latif bir cisim, bir nefes, bir kuvvet olduğunu söyleyenler olmuştur.
O nuranî, ulvî bir cisimdir. İnsan onu kavrama bilgi ve araçlarına sahip değildir. Maddenin
esrarına vakıf olamayan insan ruhun esrarına nasıl vakıf olabilir?
Ruh bölünme ve parçalanma kabul etmez. İnsan bedenine hayatiyet verir, canlılık
verir. Onun her tarafına yayılır, belli bir mekânı yoktur, yokluğunda ölüm vuku bulur.
Ruh, Allah’ın esrarındandır, gaybtandır, gizliliklerindendir. İnsanın onun esrarına
vakıf olması mümkün değildir. Zira insan kendi esrarına vakıf değildir. O, ruhun hallerinden
bir hali, sözgelimi öğrenmeyi, mahiyeti itibariyle çözebilmiş değildir.
Her gerçeği inkâr edenler olduğu gibi ruh gerçeğini inkâr edenler olmuş ve olmaya
devam edecektir. Bu inkarın temelinde, görünmeyen, mahiyeti bilinmeyen varlığı kabul
etmeme düşüncesi yatmaktadır. Ayrıca ruhu bir yana bırakarak ruhsal olayları müspet ilmin
konusu yapma arzusu vardır. Ruh inkâr edilerek ruhsal olaylar nasıl izah edilir? Son
zamanlarda ortaya çıkan davranış psikolojinin, J. B. Watson’un ve diğerlerinin yapmak
istediği etki-tepki süreciyle insanı ve fiillerini açıklamak gayretinden başka bir şey değildir.
Oysa bu gayret bizzat psikoloji mekteplerince reddedilmiş, ruhun varlığını ispat eden birçok
deney yapılmıştır. Bu konuda Londra Psikoloji Derneği’nin araştırmaları özellikle ün
yapmıştır. İnsanı ve fiillerini etki-tepki süreciyle açıklama, ruhu inkâr etme bu tezin sahibini
hemen ilk andan itibaren çıkmaza sokmaktadır. Çünkü insan hiç etki olmadan kendi iç
dünyasının gereği olarak düşünerek taşınarak fiiller yapar, en basiti düşünür, düşünme de bir
fiildir. Bu fiilleri yaparken ruh ve beden birlikte hareket eder. Dışardan bir etki olmaksızın
tepki ve davranışta bulunan insanın durumu nasıl açıklanacaktır? İrade, eğilim, arzular nasıl
kavranmalıdır? Düşünme, öğrenme, algılama vb. fiilleri izah nasıl olacaktır? En basiti en açık,
en çıplak gerçek olan ölüm olayı nasıl izah edilecektir? Ölmeden önceki insanın durumuyla
ölmüş olan insanın durumunu ne ile açıklamak gerekir? Aslı âtıl, hareketsiz madde olan
insana hayatiyet nereden ve nasıl gelmektedir? Bütün bunlar ve başka problemler ancak ruhun
varlığını kabul ile bir çözüme kavuşur.
Din ve akıl ruhun varlığını açıkça ortaya koymaktadır, ama onun mahiyetini bilmek
imkansızdır. Zira bu konuda insana çok az bilgi verilmiştir.1080

el-İsrâ 17/85.
Şerafeddin Gölcük, Kelâm Açısından İnsan ve Fiilleri, s. 201 vd.; İmâm Pezdevî, Ehli Sünnet Akaidi, s.
322; Seyyid Sabık, el-Akâidü’l-İslâmiyye, s. 223 vd.
1079
1080
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Ruhun başlangıcı vardır, sonradan meydana gelmiştir yani ezelî değildir ama
sonsuzdur, ebedîdir, yok olmayacaktır, daima var olacaktır. Cennet ve Cehennem’de bedenle
birlikte hayat sürecektir.
2- RUH VE NEFS
Ruh ve nefis aynı anlamdadırlar. Kur’ân’da buna dair delil vardır:
“Allah’a karşı yalan uydurandan veya kendisine bir şey vahyedilmemişken ‘Bana
vahyolundu; Allah’ın indirdiği gibi bende indireceğim’ diyenden daha zalim kim olabilir? Bu
zalimler can çekişirlerken melekler ellerini uzatmış ‘Can verin, bugün Allah’a karşı haksız
yere söylediklerinizden, O’nun âyetlerine büyüklük taslamanızdan ötürü alçaltıcı bir azapla
cezalandırılacaksınız.’ derken bir görsen!”1081
Bu âyette “can verin” olarak tercüme edilen ibarede nefs kelimesi geçmektedir ki ruh
anlamında kullanılmıştır.
Kur’ân’da ayrıca en-nefsü’l-emmâre, en-nefsü’l-levvâme, en-nefsü’l-mutmainne ve
en-nefsü’l-mülhime deyimleri geçer. Bunlar nefsin, ruhun kısımları olmayıp sıfatlarıdırlar.
aEmmare nefs, kötülüğü emreden nefstir; içgüdüler insana hâkim olunca nefsin
yapacak başka bir şeyi kalmaz, kötülükle meşgul olur. Bu halden insanı kurtaracak olan
Rabbin merhameti ve insanın gayretidir. “Ben nefsimi temize çıkarmam; çünkü nefs,
Rabbimin merhameti olmadıkça, kötülüğü emreder. Doğrusu Rabbim bağışlayandır,
merhamet edendir.”1082
bLevvame nefs, nedâmet getiren, pişman olan nefstir. Nefs bu haldeyken dini,
gerçeği öğrenir, dinin emirleriyle bezenip onları yerine getirmeye çalışır, yasaklardan
uzaklaşır, hak ile batılı tanır, kendini murakabe, kontrol eder, hayra yönelir, şerden kaçar, tam
bir nedamet ve pişmanlık içinde Rabbine doğru yol alır, ona kavuşmak için birtakım vesileler
arar.
Nefsi nedamet ve pişmanlık içinde olanların halini Allah Teâlâ kitabında şöyle tasvir
etmektedir:
“Bilin ki içinizde Allah’ın peygamberi bulunmaktadır. Eğer o, birçok size uymuş
olsaydı şüphesiz kötü duruma düşerdiniz; ama Allah size imanı sevdirmiş, onu
gönüllerinize güzel göstermiş; inkarcılığı, yoldan çıkarmayı ve isyanı size iğrenç
göstermiştir. İşte böyle olanlar, Allah katından bir lütuf ve nimet sayesinde doğru
yolda olanlardır.”1083
Nefsi imanı seven, kalbi onu güzel bulan, küfürden, günahtan, isyandan kaçan kişi
levvame halindedir ve onun nefsi artık daha yüksek makamlara yükselir, daha üstün sıfatlar
kazanır.
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el-En‘âm 6/93.
Yûsuf 12/53.
el-Hucurât 49/7.
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cMülhime nefs; Allah Teâlâ’nın kendisine iyiliği ve kötülüğü ilham ettiği
nefstir. Bu hâldeki nefs, herşeyi Allah'tan bilir. Buna Kur’ân'da Şems sûresinin 7. ve 10.
âyetlerinde işaret edilir.
dMutmainne nefs; doygun, mutlu nefstir. Sadece hak ve hayırla mutmain olur,
hoşnut ve razı olur. Bunun için Kur’ân’da şöyle buyrulur: “Ey huzur içinde olan nefs! Razı
olmuş ve edilmiş olarak Rabbine dön! Ey nefs, kullarımın arasına gir, Cennetime gir.”1084
Tam huzur ve sükûn içinde olan bu nefsten Allah razıdır, hoşnuddur. Arzu edilen nefs hali, bu
nefs halidir. Bu nefsin durağı, temelli olarak yurdu Cennettir.
Tasavvuf dilinde ve yaşayışında nefs ve halleri önemli yer işgal eder.1085
Burada önemli olan ruh ile nefsten aynı anlamın anlaşılmasıdır. Nefsin sıfatlarından
ruhun hallerinin söz konusu olduğunun bilinmesidir.
3- İNSAN HAYATININ SAFHALARI
İnsan hayatının dört safhası vardır. Bunlar sırasıyla;
1- Ana rahminde olan safha.
2- Dünya hayatı, doğumdan ölüme kadarki geçen safha.
3- Berzah kabir safhası.
4Son, ebedî safha. Cennet ve Cehennem hayatı. Daha sonra başka bir safha
yoktur. Bütün bu safhalar Kur’ân’da değişik yerlerde değişik ifade ve üslupta anlatılır.
Onlardan birisi şudur:
“And olsun ki, insanı süzme çamurdan yarattık. Sonra onu nutfe halinde sağlam bir
yere yerleştirdik.
Sonra nutfeyi donmuş kana çevirdik, donmuş kanı bir çiğnemlik et yaptık, bir
çiğnemlik etten kemikler yarattık, kemiklere de et giydirdik sonra onu başka bir
yaratık yaptık. Yaratanların en güzeli olan Allah ne Ulu’dur.
Sizler bütün bunlardan
diriltilirsiniz.”1086

sonra

ölürsünüz.

Şüphesiz

kıyamet

günü

tekrar

Şimdi burada önce insanın dünya hayatı safhasını, onun kaderini söz konusu edeceğiz,
daha sonra son safhayı inceleyeceğiz. İnsanın beden ve ruhtan oluştuğu açıktır. Beden insanın
maddesini teşkil ederken, ruh manasını teşkil eder. Ruhsuz beden bir madde yığınından başka
bir şey değildir. İnsan beden ve ruhuyla bir anlam taşır. Onun kaderi, bedeniyle ve ruhuyla
birlikte tayin edilir.
4- KAZA VE KADER

1084
1085
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el-Fecr 89/27-30.
İbrahim Hakkı, Marifetname (İstanbul: 1979), II: 40 VD.
el-Mü’minûn 23/12-16.
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a- Anlam:
Kaza ve kader kelimelerine Kur’ân’dan itibaren; yaratma, ölüm, öldürme, infaz, icab,
hüküm, haber verme, tertip, tahdid, takdir anlamları verilir. Bu kelimelerin Kur’ân’da bu
anlamlara gelecek tarzda kullanıldıkları görülür.
Terim olarak anlamları ise şöyledir:
Kaza; mümkünlerin, olabilecek şeylerin birer birer yokluktan varlığa geçişidir. Bu da
ezelde verilen hüküm anlamına kadere uygun olarak vuku bulur. Kader bütün varlıkların
Levh-i Mahfûz’daki toptan bulunuşudur. Kaza ise şartların varoluşundan sonra bunların birer
birer meydana gelişidir.
Kader, Allah’ın ezelî hükmü ve kararıdır. O, Allah'ın iradesine göre bütün varlıklar
için geçerlidir. Bu ezeli hüküm zaman içinde gerçekleşir.
Kaza, her şeye, her varlığa ait özel hüküm ve karardır. Bu da ilôhi iradenin zaman
icinde onların her birinin ölçü ve sınırını tespit ederek onları ayrıntılarıyla ortaya koymasıdır.
Ehl-i Sünnet’in iki kolu Mâtürîdîler ile Eş‘arîler kaza ve kader kelimelerini birbirlerinin tersi
şeklinde anlıyorlar. Eş‘arîlerin kaza dediklerini Mâtürîdîler kader, kadere de kaza diyorlar.
Sadece lafzî bir anlaşmazlık ortaya konuyor. Kısaca; kaza varlıkların Allah tarafından hikmet
ve kemâlle (mükemmellik) yaratılışıdır. Kader. Allah’ın ezelî olarak yaratıkların zararlı;
çirkin, iyi ve güzel niteliklerini bilip tespit ettiği ezelî takdir, hüküm ve tahdiddir.1087
b- Anlayış:
Dün olduğu gibi bugün de yarın da kaza ve kader üzerine tartışmalar olmuştur,
olmaktadır ve olacaktır. Bir kısım insan kaza ve kaderi kabul ederek, bir kısmı yanlış
anlayacak, bir kısmı da ona tam bir tasdikle inanacaktır: Bu arada inanmayanlar da olacaktır.
İslâm düşünce tarihinde kaza ve kader tartışmaları çok geniş bir alanda cereyan
etmiştir. Kaza ve kaderi Allah’tan alıp insana verenler olmuş, insanı kaderinin yaratıcısı kabul
edenler çıkmıştır. Bunlar Mu‘tezile’dir. Bunların bugün toplumda bol miktarda taraftarı,
temsilcisi vardır. Bunlar şöyle derler:
1- Allah kafire iman etmesini emrediyor. Oysa emir iradeye aittir, onun bir ifadesidir,
tezahürüdür. Allah ancak dilediğini emreder. Kafirin iman etmeyişine bakarak, Allah'ın onun
küfrünü dilemediği sonucunu çıkarmak gerekir.
2- İtaat, fiilin ilâhî irade ile uyumudur. Eğer Allah, kafirin küfrünü irade ediyorsa,
kafir küfrüyle Allah’a itaat ediyor demek gerekir. Bu ise akla aykırı ve saçmadır, küfrü icap
ettirir.

Şehzâde, Nazmü’l-ferâid, s. 21; L. Gardet, Dieu et la Destinée de L’Homme, s. 118; Sadüddin Teftâzânî,
Şerhu’l-Mekāsıd, II: 142.
1087
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3- Allah’ın kaderine, hükmüne rıza göstermek zorunludur, vâcibtir. Eğer küfür bu
kader ile vazedilmişse, o zaman küfre rıza göstermenin vâcib olduğunu söylemek gerekir.
Oysa bu şekil bir rıza ve kabul bizzat küfür olur.1088
Kaza ve kader söz konusu olduğunda yapılan itirazlar yukarıdaki türdendir. Bu
itirazlar konuyu insan seviyesinde ele almaktan kaynaklanıyor. Oysa konuyu Allah’ın katına
götürmek gerekir. Örnek olarak iman ele alındığında söylenebilecek olanlar şunlardır:
İman Allah’ın bir nimetidir, lütfudur. İman nimetini veren Allah’tan bu nimeti verip
vermemesi istenemez, sorulamaz. Allah bunu fazlından, kereminden vermektedir. Kafirleri
imanla emretmektedir. Onlar imana gelmediklerinde, Allah onları bırakmakta, onları terk
etmektedir. Bu hızlândır. Oysa Allah müminde tevfiki yaratmaktadır, tevfik imana güçlü
olmaktır. Fakat Allah Teâlâ hiçbir zaman kafiri imandan mahrum etmemektedir. Onun için
her zaman imana gelmek mümkündür. Ama bunu kafirin istemesi gerekir.
Yukarıdaki iddialara ise şöyle cevap verilir:
1- Emir ile irade arasında ayırım vardır. İrade başka, emir başkadır. Hz. İbrahim’in
oğlu Hz. İsmail’i kurban etmesi emredilmiş ama irade edilmemiştir. Hz. İbrahim emri yerine
getirmiştir, fakat ilâhî irade bu, olayda yoktu. Allah Teâlâ bu kurban işini kendi katında irade
etmemiş, dilememişti.
2- İtaat, irade ile ilgili değildir. İtaatın ilgisi emir iledir. Allah kafirin küfrünü diler,
irade eder; ama bununla birlikte ona iman etmesini emreder. Çünkü âlemde ancak Allah’ın
dilediği olur. Bu konuda Ebû Leheb’in durumu gösterilir. O, iman etmek istemediği halde ona
iman etmesi emredilmiştir. Buna göre irade ile emir ayrı şeylerdir. Küfür ve inkâr konusunda
kafir ve münkir imana sahip olmayı istemediklerinden Allah onlar için küfür ve inkâr
yaratmaktadır.
3- Küfür ve isyan Allah tarafından hükmedilmiş ve takdir edilmiş olarak kabul
edilmelidir, gerçekte de böyledir. Bu meselenin Allah katındaki yönüdür. Bu açıdan onlara
rıza göstermek gerekir. Böyle bir rıza ve kabul asla küfür değildir. Ama bir de insanın
seviyesindeki yönü vardır. Küfür ve isyan insan için daha önceden yasaklanmıştır. İnsan
yasaklanan bir fiili, irade ve gücünü kullanarak işlemektedir. Küfür ve isyana insan açısından
rıza gösterilmez. İnsana mal olan, yapılmış kötü fiiller olarak küfür ve isyan kabul edilmez.
Küfür, kaderin bizzat kendisi değildir, fakat kadere bağlıdır.1089 Kadere rıza gösterilir,
Allah’ın katındaki kader kabul edilir, ona inanılır, ama insanın seviyesinde olanlara gelince
orada insanın da rolü vardır, bu hesaba katılmalıdır. Kısaca küfrün iki yönü vardır:
a- Küfür bir yönüyle Allah’a nispet edilir. Küfür Allah’ın hikmetine binaen onun
yaratmasıyladır. O mülkünde dilediğini yapar.

1088
1089

Fahreddin er-Râzî, Muhassal, s. 144-145; Seyyid Şerif el-Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, VIII: 173 vd.
Râzî, Muhassal, s. 145.
408

b- Küfür bir başka yönden insana nispet edilir. O insanın kesb ve ihtiyarıyla, seçme ve
yapmasıyla, ona sıfat olarak meydana gelir. Allah’ın takdirine rıza küfür değil, itaattır. 1090
Kaza ve kader meselesi Allah’ın irade sıfatına bağlı olduğu kadar O’nun ilim sıfatına da
bağlıdır. Âlemde cereyan eden her şey Allah’ın iradesinin dışında olmadığı gibi ilminin de
dışında değildir. Allah’ın irade ve ilmi her şeyin ne zaman, nasıl ve nerede vuku bulacağını
bütün yönleriyle kapsar ve bilir.
c- Zaman ve Mekân Kavramları
Bugün gayet iyi bilinmektedir ki zaman ve mekân kavramları nisbîdir, izâfîdlr. Zaman
cismin hareketine, mekân da yer değiştirmesine bağlıdır, maddidir. “Zaman, insan zihninin
formlarından biridir. Allah için zaman diye bir şey yoktur.”1091
Mekân kavramı için de aynı şeyleri söylemek mümkündür. Onun da geçerliliği
yeryüzü insanı için söz konusudur. O halde Allah’ın katında, insan için bahis konusu olduğu
tarzda, zaman ve mekândan söz edilemez. Zamanın geçmiş, şimdiki, gelecek diye üçe
bölünüşü gibi birimleri Allah için geçerli değildir. Bir başka deyişle Allah’ın katında dün,
bugün ve yarın yoktur. Bu tarzda bir zaman sınıflaması insan için vardır. O halde Allah Teâlâ
dünü, bugünü ve yarını aynı ölçü ve oranlarda farksız, doğrudan ve mutlak olarak bilir.
Böylece kaza ve kader meselesinde Allah’ın mutlak ilmi insanı çepeçevre kuşatmış oluyor,
insan Allah'ın ilminin dışında bir şey yapamıyor.1092 Kaza ve kader Allah’ın ilim sıfatına bağlı
olarak açıklanınca insanın hürriyeti daha rahat kurtarılıyor, insanın iradesi serbestçe faaliyette
bulunma imkânına kavuşuyor.
d- Uygulama
Kaza ve kader Allah’ındır. Hüküm ve karar sahibi ancak Allah’tır. O, yüce
saltanatında, hükümdarlığında takdir yetkisinin tek sahibidir. İnsan O’nun takdirine razıdır.
Kader veya hükmünden, kaza ve kaderinden insanın istediğini yaratan O’dur. İnsan, Allah’ın
emir olarak yarattığı kaderine rıza gösterip kabullenir, ama yasak (nehy) olarak insanın isteyip
benimsediği kötülükler de Allah’ın kaza ve kaderine dahildir. Bunlar insanın isteğiyle ve
Allah’ın yaratmasıyladır. Buna göre kötülük yapan, suç işleyen, günahta bulunan, küfür ve
isyanı benimseyen kimsenin “Bu Allah’ın hükmüdür; bu benim kaderimdir, alın yazımdır.”
deyip suçu Allah’a yükleyip kendini temize çıkarmasına imkân yoktur, buna cevaz verilemez,
rıza gösterilemez. Böyle bir iddia boş bir iddia olup asla gerekçesi yoktur: Bu fiilleri insan
için yaratan Allah’tır. Ama diğer yandan bu kötü, fena, çirkin fiilleri kabul edip rıza gösteren,
yasaklandığını bildiği halde bunları işleyen insandır. O halde iyi-kötü her şeyin yaratıcısının
Allah olduğunu kabul edip rıza göstermek ve O’nun hükmüne itirazda bulunmamak, karşı
gelmemek, isyanda bulunmamak gerekmektedir. Zira kader, Allah’ın sırrıdır. Anahtarı
kaybolmuş bir kilittir. Allah onun anahtarını peygamberler dahil hiç kimseye vermemiştir.
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Kadere rıza toptan ifade edilir, Allah'ın ezeli hükmü ayrıntılı biçimde açıklanmaz.
Küfür ve isyanların Allah’ın kaderine dahil olduğu mücmel bir ifade ile açıklanır. Allah
küfrü, zulmü ve günahı diler, ama bu konularda tafsilat verilmez. Sözgelimi Allah her şeyin
yaratıcısıdır, denir; ama, O, pisliklerin, maymun ve domuzların yaratıcısıdır, denmez. Çünkü
son ifade hoş bir ifade değildir. Kaza ve kader konusunda da aynı tutum izlenir.1093
Allah’ın kaza ve kaderine rıza göstermek akidenin temelini teşkil eder. İman esasları
kaza ve kader inancıyla çerçevelenmekte ve bu inanç iman dairesine girip çıkmakta bir ölçü
olmaktadır. İnanmak veya inanmamak hep kaza ve kader anlayışı üzerinde dolaşıp
durmaktadır. Bundan dolayı kader konusuna çok geniş bir açıdan bakmak ve dar kalıplar içine
sıkışarak imanı tehlikeye atmamak gerekir. Kaza ve kadere iman insanı mutlu kılar, rahat ve
huzur içinde olmasını sağlar…
Kader meselesine bir de şu acıdan yaklaşmakta yarar vardır: Allah’ın kaza ve kaderi
her şeyi kuşatır. Onun hükmü anlamına kaderi bir yandan Hz. Peygamber’in (s.a.v.) vefatına,
Müslümanların aciz olmalarına, hanımlarının esir sınırlarının tahrip ve istila olunmalarına
karar verip hükmederken; diğer yandan Şeytan, Firavun, zalim ve kafirlerin Müslümanlara
üstün gelmelerinde yardım etmiştir. Bütün bu olup bitenler Allah’ın kaza ve kaderi içindedir.
İnsan ve kaderi söz konusu olup onun hürriyetinin sınırı çizilirken bu noktayı gözden uzak
tutmamak gerekmektedir.1094
Kaza ve kader, Allah’ın zâtî sıfatlarından olup ezelîdirler ve Allah’ın mutlak iradesinin
tecellisidirler. Kaza ve kader Allah’ın hükmünün oluşlar aleminde cereyan etmesidir, ezelî
hükmün varlıklar âleminde ifadesidir.
e- Anlayış ve Uygulama Farkları
Kaza ve kaderi Müslümanlar anlamada ve uygulamada farklı değerlendirmişlerdir.
Aslında kaza ve kaderi anlamak ve uygulamak çıplak gözle güneşe bakarak onun üzerinde
araştırmalarda bulunmaktan çok daha zordur. Bununla birlikte çeşitli görüşler ortaya
atılmıştır.
Mu‘tezile, insan seviyesinde kaza ve kader kabul etmiyor, insanı tam ve mutlak irade
ve güç sahibi görüyor, insanı seçme ve yapma hürriyeti vererek seçtiklerinin ve yaptıklarının
tam sorumlusu olarak benimsiyor.
Cebriyye, insanın hür olmayıp her şeyin Allah’tan olduğu inancına sahiptir. Cebriyye,
her şey Allah’ın katındandır ve insanın hürriyeti diye bir şey yoktur anlayışındaydı.
Ehl-i Sünnet temsilciliğini yapan iki koldan Mâtürîdîlik, her fiilin aslını yaratmayı
Allah’a bırakıyor. Fiilin aslını Allah yaratır, bunu Allah ilmiyle önceden tayin ve takdir eder,
bilir. Fiilin iyi ve kötü olarak ahlâkî ve hukuki nitelik kazanması Allah’ın kanununun
emrettiği ve yasakladığı ile münasebette olmak suretiyle insanın hürriyetine bağlıdır. İnsan
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hür seçimiyle fiili kendisine sıfat yapar. Fiil iyi ise insan, iyi insan; fiil kötü ise insan kötü
insan olur. Kafir insan, mümin insan, âsi insan, günahkâr insan, hayırsever insan, namaz kılan
insan, kılmayan insan gibi ... Fakat insanın yaptığı işlerin iyi ve fena oluşunu ilâhî kanun tayin
ve tespit eder. Bu fiillerin ahlâkî ve hukukî değer kazanması insanın elindedir. İnsan cüzî
iradesiyle fiillerden iyi ve fena olanı seçme hürriyetine sahiptir. Ama bu fiiller, Allah’ın
kanunu tarafından belirlenmiştir.
Ehli Sünnet’in diğer kolu Eş‘arîliğe göre kaza ve kader dairesi içinde Allah’ın iradesi
ve emri arasında ayrım vardır, yaratma iradeden gelir; güzel ve çirkin, iyi ve fena doğrudan
Allah tarafından insanda yaratılır. İnsan iyi ve fena fiillerle münasebete girerek onları
kesbeder; kendine mal edip sıfat yapar. Fakat bu kesb de aslında Allah’ın kudretinin eseridir.
Zâtî yönden mevcudiyeti Allah’tandır, yani yaratıcısı Allah’tır. Sadece ahlâkî yönden insana
aittir. Eş‘arîlikte görülen kuvvetli bir iradeci anlayıştır. Allah’ın iradesi her şeyin üstündedir,
insanın kaderine bu irade acısından bakılmalıdır.
Kaza ve kader çerçevesinde insanın kaderini tayinde ortaya çıkan görüşler özetle şöyle
ifade edilebilir:
Mu‘tezile’ye göre insan kaderini tayinde ve belirlemede Allah’ın müdahalesinden
uzaktır. Mu‘tezile insanın kaderinin önceden tayini diye bir kavram tanımıyor. İnsanın
kaderinin tayini Allah’ın kaderinin dışında insanın kendi elindedir.
Cebriyye’ye göre insanın kaderi tamamen ve mutlak olarak Allah’ın katındadır.
İnsanın bu konuda hiçbir fonksiyonu yoktur.
Ehli Sünnetten Mâtürîdîlere göre insanın kaderi bir yandan kendi elindedir, kendi
iradesi ve gücüne bağlıdır, diğer yandan Allah’ın katındadır. Kaza ve kader Allah’a aittir, ama
insan kaderini bazı alanlarda tayin yetkisine sahiptir, bu alanlar da yine Allah’ın ilmi dışında
değildir. Eş‘arîler ise daha iradeci bir yaklaşımla insanın kaderini Allah’ın irade ve kudreti
içinde değerlendirip insana kaderini tayinde daha az yetki tanırlar, onlar için önemli olan önce
Allah’ın iradesidir, sonra insanın iradesi gelir. Fakat bu hükmü bütün Eş‘arîlere teşmil
etmemek gerekir. Kaza ve kader konusu, inanç açısından insan daha geniş şekilde, irade,
kudret vb. kavramlar yönünden değerlendirilince daha iyi anlaşılacaktır.
5- İRADE
İrade, insanda bulunan bir sıfattır. İnsan irade sıfatıyla fiillerinin meydana gelmesini
sağlar. İrade nefsin arzularıdır. Bunlar iştiyak, eğilim, sevgi ve kasıtdır. İrade daima yokluğa
taalluk eder.1095
İnsanın iradesi konusunda söylenenleri görmeden önce Allah'ın iradesi hakkında
Kur’ân’da ve diğer yerlerde bulunanları görmekte yarar vardır.
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a- Allah’ın İradesi
Kur’ân’da mutlak bir iâhî irade bütün şumûlüyle ortaya konur. Bu ilâhî irade
kesinlikle nisbî ve izafî olmayıp hiçbir şeye bağlı değildir.
“Allah’ın şanı bir şeyin olmasını dilediği zaman ona sadece “Ol” demektir; o şey
oluverir.”1096
“Rabbin dilediğini yaratır ve seçer; irade, serbestlik onların değil (Allah’ındır). Allah
yücedir ve onların ortak koştukları şeylerden uzaktır.”1097
“Her dilediğini mutlaka yapandır.”1098
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İnsan bir yandan mecburdur, diğer yandan da muhtardır, serbesttir, hürdür. İnsanın
mecbur olduğu alanlar bellidir. Şunlar belli bir zaman, mekân ve coğrafyada dünyaya gelişi,
ırkı, rengi, boyu, posu, cinsiyeti, eceli vb. hususlardır. İnsanın serbest olduğu alanlarda
bellidir: Şunlar, insanın iradesine bağlı olan hususlardır. Fakat insanın iradesine bağlı hususlar
da kaza ve kaderi unutmamak gerekir. İnsanın iradesi konusunda belli başlı görüşler şunlardır:
Mu‘tezile’ye göre insan irade, ihtiyar sahibidir. İnsan bu iradesini kullanarak kendi
kaderini kendisi tayin eder. İrade bir fiil olduğundan iradenin faili, yapıcısı insandır.
Cebriyye’ye göre insanın irade ve ihtiyarı yoktur. Onlar tam bir cebr, zorlama taraftarı
olduklarından insana hürriyet tanımazlar.
Ehl-i Sünnet’in Mâtürîdî koluna göre insan cüzî bir irade sahibidir. İnsan, karşılaştığı
seçimlik bir bir iş karşısında, bütün ihtimalleri düşünerek cüzî iradesini kullanır ve bir
seçimde bulunur. Cüzî irade küllî iradenin karşıtı olmayıp insanın daima tercihlerden bir
tercih yapmasıdır. Bu cüzî irade şöyle ifade edilmiştir. “Allah insandan küfrü, onun ihtiyarıyla
ve imana gücü olmakla birlikte diler.1102 Allah’ın iradesi göz önüne alınmakla birlikte insanın
iradesi vardır, ama insanın iradesi küfür konusunda olduğu gibi hem küfre hem imana
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yönelebilir. Ama insan kendi cüzî iradesini kullanarak küfrü tercih etmekte, imanı tercih
etmemektedir. Allah insan için küfrü dilerken insanın aynı anda imana gücü vardır.
Ehli Sünnet’in Eş‘arî kolu da genel olarak insana irade tanır; Ancak, onlar bu konuda
daha hassastırlar. Zira Allah’ın iradesinin yanında insanın iradesinin varlığını kabul etmek,
irade sahiplerini ikileştireceğinden onlar açıkça insanın da iradesi vardır demekten
çekinmişlerdir. Onlara bu tavırlarından dolayı Cebr-i Mutavassıt’tadırlar denmişse de doğru
değildir. Eş‘ariyye mensupları da insana irade tanırlar fakat bunu açıkça beyan etmeyip
Allah’ın iradesinin her şeyi kuşattığını söylemekle ve bunu genişçe açıklamakla yetinirler.
Bu konuda gerçek olan şudur:
Allah insanı yeryüzünde halifesi olarak yaratmış. Ona pek çok nimetlerin yanında
kendi/Zât-ı Ulûhiyyet’ini tanımasını, ancak O’na ibadette bulunmasını istemiş, ona pek çok
daha başka görevler vermiştir. Emirler ve yasaklarla sınırı belli bir hayatı yaşaması insana
Allah tarafından bildirilmiştir. Ayrıca neticede ne olacağı da insana önceden haber verilmiş,
insanın hayırlı, doğru yolu seçmesi kendisine bırakılmış ve insana sorumluluk elbisesi
giydirilmiştir. Sorumluluğun, neticede mükâfat ve cezanın tahakkuku ancak sorumlu kişinin
serbest hareketiyle mümkündür. Hür bir irade ile işlerini görmesiyle insan ancak
sorumluluğunun ne olduğunu anlayabilir. Bunun için insanın belli bir alanda ki bu da daha
aşağıda söz konusu edileceği gibi iradi fiillerinde hür olması gerekmektedir. İnsan kendi irade
ve hür seçimiyle bu alanda serbestçe faaliyette ve icraatta bulunmaktadır. Ama kendisine
irade verilen insanın bu iradesi serbest faaliyeti için yeterli değildir. İradenin güçle
tamamlanması icap eder. Zira irade güç, kudret olmadan fiil meydana getirmeye muktedir
değildir. Bir başka tamamlayıcı sıfata, yani güce, kudrete muhtaçtır.
6 – KUDRET veya GÜÇ
Kudret, hayat sahibinin, iradeyle, fiile ve terkine muktedir olduğu sıfattır. Kudret,
iradeye etki yapar.1103 İrade ve kudret birlikte bir iş yapmaya yönelirler. Her ikisinin varlığı iş
yapmada zorunludur.
a – Allah’ın Kudreti
Kur’ân’da Allah’ın kudretinin varlığından bahseden açık nass vardır. “Allah her şeye
Kadir’dir. Hükümranlık elinde olan Allah Yücedir ve O, her şeye Kadir’dir. 1104 Bütün
varlıkların yaratıcısı, âlemin yoktan var edicisi, insanı hayrete düşüren bütün harikulâde
fiillerin yapıcısı Allah’ın kudret sahibi oluşu açık ve kesindir. Allah’ın kudreti konusunda da
Müslümanlar ittifak halindedirler. Ancak bu kudretin niteliği, niceliği hakkında izahta ayrılığa
düşmüşler, Mu‘tezile ilâhî kudreti diğer sıfatlar gibi sonradan meydana gelme kabul ederken
Ehl-i Sünnet bu izahı asla kabul etmemiştir.
Ehli Sünnet’e göre Allah mutlak, ezelî zâtıyla kaim bir kudret sıfatıyla mevsuftur.
Kadir-i Mutlak olup O’nun kudreti mümkün olan her şeye taalluk eder.
b - İnsanın Kudreti
İnsanın kudretini ifade için istitaa, takat, kuvvet ve güç kelimeleri kullanılır, hepsi aynı
anlamdadırlar.
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İnsanın gücü konusunda Mu‘tezile’nin görüşünü kısaca şöyle özetlemek mümkündür:
İnsan güç sahibidir. Bu güç bir yandan beden sağlığını diğer yandan bu sağlamlığa eklenen
bir arazdır, sıfattır, niteliktir.
İnsan devamlı güçlüdür. Bu güç fiil yapmadan önce insanda vardır. Bu güçle insan
kendi fiillerine kadirdir, insanın fiillerini Allah yaratmaz. Hayır ve şer, bütün fiilleri insan
kendisi yapar, bundan dolayı ceza ve mükâfata hak kazanır. Allah’ın müdahalesi söz konusu
değildir. İnsan âciz olmayıp kadirdir.
Cebriyye'ye göre insanın yaptığı işin gerçek faili Allah’tır. İnsanın hiçbir şeye gücü
yoktur. İnsan istitaa ile, güç ile vasıflanamaz, onun iradesi olmadığı gibi gücü ve kudreti de
yoktur. Fiiller insana mecaz yoluyla nispet edilir. “Güneş battı.” cümlesindeki anlam gibi
batma işi güneşe nispet edilse de bunun gerçek faili Allah’tır. İnsanın fiilleri de böyledir,
mecaz yoluyla insana nispet edilir. Çünkü insanın gücü yoktur.
Ehli Sünnet’in Mâtürîdiyye kolu insanda gücün varlığını kabul eder. Bu güç ikiye
ayrılır: 1 - Fiilden önceki beden sağlamlığı,
2 - Allah tarafından yaratılan araz ....
İnsan sahip olduğu güçle ihtiyarî fiillerini yapar. Beden sağlamlığına örnek hacla ilgili
ayettir: “(Azık ve binek bakımından) yoluna gücü yeten kimsenin Beytullah’ı hac etmesi
Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır.” Burada söz konusu olan “azık ve binek” araçların
sebeplerin ve organların sağlamlığını gösteren fiilden önceki istitaadır. Allah’ın yarattığı güç
fiille birliktedir ve asla fiilden önce değildir.1105
Ehli Sünnet’in Eş‘ariyye kolu da insanda yaratılmış bir gücün varlığını kabul eder,
Bunun izahları şöyledir: İnsan iş yapma gücüne sahiptir. Fakat bu güç insanın kendi özünden,
zâtından değildir. Bu gücün kaynağı onun dışındadır. Zira insan bazen güç sahibidir, bazen
değildir. Eğer insan kendi özünden veya onda devamlı bulunan bir sıfattan dolayı güç sahibi
olsaydı, devamlı olarak güç sahibi olurdu. Oysa insan bazen güçlüdür, bazen güçsüzdür.
Nitekim insan bazen bilgili, bazen bilgisiz, bazen hareketli, bazen da hareketsizdir. Bu da
öyledir. Güç, insanın öz benliğinde olmayan bir araz olup Allah’ın insana bir fazlı, bir nimeti,
bir ihsanıdır.
Bu güç fiille birliktedir, fiilden önce bulunmaz; fiil, iş, meydana geldikten sonra yok
olur. Allah bir iş yapması için insanda bu gücü yaratır. Bu güç el-Kudretü'l-muhdese’dir,
yaratılmış güçtür. İnsanın gücüyle ilgili olarak İmâm Eş‘arî’nin verdiği örnek ilginçtir: Allah
kafiri iman etmekle yükümlü kılmıştır. Kafirin bu imana gücü var mıdır? sorusuna, “eğer
gücü olsaydı iman ederdi.” cevabını vermektir. Hemen akla gelen “O halde Allah gücü
yetmediği şeyi kafire teklif etmekte midir?” sorusuna verdiği cevap gerçekten susturucu
niteliktedir ve cevap iki şıklıdır:
1- Kafirin, aczinden dolayı imana kudretinin olmaması düşünülemez. Kafir imana
gelmeye âciz değildir: Onun her zaman imana gücü vardır.
2 - Kafirin imana gelememesi onu terk etmesinden ve imanın zıddı olan küfürle
meşgul olmasından dolayıdır.1106
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c - İnsanın Gücünün Mahiyeti ve Etki Alanı
İnsanda varlığı kabul edilen ve gerçekten var olan güç belirli alanlarda etkindir.
“Allah’ın mutlak ve sınırsız kudreti hiçbir kayıt ve şarta tabi olmadan her fiili yarattığı halde
insanın gücü bu yetenekten mahrumdur. İnsanın gücünün yetkisi sınırlıdır. Allah kudretiyle
yoktan her şeyi yarattığı halde insan böyle bir şey yapamaz. Bunun böyle olduğuna delil;
insanın kendi özünden bazen bazı işlere gücünün olmadığı ve hiçbir zaman yaratmaya dair bir
hissin, duygunun içinde doğmadığını bilmesidir. İnsanın yaratılmış kudreti bütün varlıklara ve
olaylara asla şamil değildir, ancak çok cüzî bazı kendisine özgü olaylara münhası rdır. İnsan
asla yoktan, cisim, cevher, araz yaratmaya; atom, hücre, molekül yaratmaya muktedir
değildir. Ayrıca bu güç, dâimi, sürekli olmayıp gelip geçicidir.”
İnsanın bu gücünü Mu‘tezile ve Mâtürîdiyye karşıt iki fiil için uygun ve geçerli
olduğunu kabul ederken Eş‘ariyye insanın gücünün bir fiil için uygun ve geçerli kabul eder.
İki karşıt fiilden de kast edilen taat ve mâsiyettir. İnsanın kudreti hem taat hem de mâsiyete
uygundur. Kudret taat için de kullanılabilir, mâsiyet için de kullanılabilir. Sözgelimi insan
gücünü bir tek secde için kullanır; ama bu secde Allah için yapılırsa taattir, puta yapılırsa
mâsiyettir, ama secde bir tektir.
Eş‘ariyye’ye göre kudret ile fiil arasında zaman bakımından imkansızlık olduğundan
insan gücünü sarf eder etmez fiil meydana geldiğinden, kudret ancak bir mümkün için uygun
ve geçerlidir.1107
İnsan kendisine bahsedilen bu güçle fiillerini icra, hayatını tanzim edip düzenler. İnsan
bu gücü sayesinde asla mecbur olmadığını bilir ve hisseder. Zira bir şeyin doğuşu ve oluşu
anında mecburiyet yoktur. Mecburiyet, zorlanma var olan birşey isteyerek veya istemeyerek
vuku bulur. İnsanın önünde somut olarak bir şey bulunacak ki insan o şey hakkında isteme
veya istememe tarzında bir tavır takınsın… Zorlanma böyle durumlarda söz konusudur. Oysa
insan sahip olduğu güçle bir fiili tercih eder, benimser, o fiilden vazgeçmeyerek onu işler.
İnsan bütün işlerini görürken bu hava içindedir. İhtimalleri düşünür, hesaplar, kârını, zararını,
faydasını göz önüne getirir, fiili yapar, insan fiilini yaparken tamamen hürdür. Tercih edici ve
hür olmakla mecbur olmak yan yana bulunamaz, birlikte değerlendirilemez. Burada söz
konusu olan, insanın kendi gücünü kullanarak tek başına yaptığı fiillerdir, yoksa dışarıdan ve
yan etkenlerin tesiri başka bir konudur. Onlar hesaba katılsa da son tahlilde insan yine kendi
iradesi ve gücünü düşünerek tercih edici durumdadır ve bir fiile ortak olup olmamada kendi
takdirini kullanır.
İnsanın gücünü mahiyetini ve etki alanını tespitte en önemli ölçü yaratmadır. Yaratma
yoktan var etmedir. Bu anlamda insanın gücünün ne olduğu ortadadır. O asla yoktan var etme
anlamına yaratıcı bir güce asla sahip değildir. Yaratma ancak Allah’a aittir ve ondan başka
Yaratıcı güce sahip olan yoktur.
“Eğer hakikaten insanın bir kudreti ve yaratma gücü varsa -burada kudret deyimi
mutlak manada anlaşılmadır- niçin bütün insanlar aynı kudreti kullanarak aynı fiilleri
işlemiyorlar? Niçin aralarında farklılıklar vardır? Biri okuyup yazarken diğeri cahildir. Sanat
sahibi bir insanın karşısında herhangi bir sanata ehil olmayan sanatsızları müşahede ediyoruz.
Madem ki insanda mevcut bir kudretten söz ediliyor, o halde her bu gücünü kullanarak
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istediği sonuca ulaşmalıdır. Halbuki olaylar âleminde bunun aksi cereyan etmektedir.
Birtakım insanların yaptıklarını diğer bazıları yapamıyorlar. Şu hâlde insanda yaratıcı manada
bir güçten bahsedilemez. İnsanların yaptıkları işleri yaratıcı kudretiyle ihdas eden
Allah’tır.”1108
İnsanın irade ve gücü tarif edildikten ve bu irade ve güç faaliyetlerini yapma gücüne
sahip olduğunun en açık belgesi insanın şimdiye kadar yoktan var etme anlamında bir zerreyi,
atomu, su molekülünü oluşturan, oksijen ve hidrojenden bir tekini yaratamamış olmasıdır.
İnsan, kendisi bir yaratık olarak, yaratılmışlar dünyasında her şeyi hazır vaziyette bulmakta,
birtakım nimetlere ve imkânlara sahip olunca kendini her şeyin sahibi görerek yaratıcı bir
gücün maliki olduğunu zannetmektedir. Oysaki insanın her an idrakinde bulunması gereken
gerçek, onun sadece fiillerini ve kesbini yapma kudretinde olduğudur.
7- FİİL ve KESB
İnsanın irade ve gücü tarif edildikten ve bu irade ve güç faaliyete geçtikten sonra fiil
ve kesble karşılaşılmaktadır
Fiil, hareket demektir. Fiil kelimesiyle insanda cereyan eden bütün, hareketler
kastedilir. İnsanda iki türlü fiil vardır: 1) insanın iradesi olmadan Allah’ın yarattığı fiil;
Titreme, kalp ve kan dolaşımı hareketleri gibi… 2) insanın irade ve gücüyle birlikte Allah’ın
yarattığı fiil. İkinci tür fiil ihtiyarî fiildir; buna kesb denir. Birincisiyle ikinci arasındaki farkı
insan zorunlu olarak bilir. Şu hâlde fiil tabiri insandaki bütün fiilleri, yani gerek iradî olmayan
ve gerekse iradî olan fiilleri kapsarken, kesb tabiri sadece iradî fiilleri kapsamaktadır. Fiil
tabiri genel bir tabir olurken, kesb tabiri özel bir tabir olmaktadır.
a - Fiil
Fiilin oluşumunda Mu‘tezile’nin görüşü, onu, yani fiili, insanın irade ve kudretini
serbestçe kullanarak yaptığı şeklindedir. Mu‘tezile’ye göre Allah insanın fiiline müdahalede
bulunmaz, ancak Allah’ın insana başlangıçta bir defa verdiği güçle insan devamlı olarak
fiilini kendisi yapar ve bu güç ondan hiç ayrılmaz.
Mu‘tezile’nin tam karşısında yer alan Cebriyye ise insanın fiilini yaratamadığı
görüşündedir. Cebriyye’ye göre insan mecburdur.
Ehli Sünnet’in gerek Mâtürîdî ve gerekse Eş‘arî kolları fiilin oluşumunda aynı görüşün
sahipleridirler, İmâm Mâtürîdî ve İmâm Eş‘arî bu konuda özetle şu beyanda bulunurlar:
İnsanın fiilinin yaratıcısı Allah’tır. Zira Allah Teâlâ “Sizi ve işlediklerinizi yaratan
Allah’tır.”1109 buyurmaktadır. Buna göre insan, fiilleri, ikrarı ve marifetiyle mahluktur.
İnsanın fiilleri kendi isteğiyle meydana gelen yaptığı işlerdir. İş; bir amaca bağlı olarak
meydana gelen fiildir, bu anlamda fiil, organların ve kalbin fiillerini, yani marifet ve tasdiki
içine alır. İnsanın bütün bu fiillerini yokluktan varlığa çıkaran Allah’tır; yaratıcı Allah’tır.
Bununla birlikte insanın yaptığı işler insana nispet edilir. Çünkü insan isteyerek, iradesini
kullanarak bu fiillerin sahibidir; bu fiillerin oluşumunda insan gücünü kullanmıştır. Fakat öte
yandan insan asla bu fiilleri yapmaya mecbur değildir. O, irade ve gücünü kullanarak sözü
edilen fiillerin meydana gelmesini sağlar. Böylece insan cüzî iradesiyle hür hale gelerek
fiillerini icra etmektedir. İmâm Mâtürîdî’ye göre insanın fiillerinin aslı, özü Allah’ın
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kudretiyle ve O’nun yaratmasıyladır. Fakat aynı fiillerin taat ve masiyet olarak, sevap ve
günah olarak nitelenmesi insanın gücüyle olmaktadır.1110
İmâm Eş‘arî ise şu ifadelerle fiilin oluşumuna açıklık getirmektedir:
Âlemde cereyan eden olaylar her an Allah’ın yaratmasıyla meydana gelmektedir.
Allah her an yaratır. Allah aynı zamanda her zaman insanın alıştığı, görüp durduğu âdetini,
âlemde yürürlükte olan düzeni bozup değiştirebilir ... Her şey O’nun elindedir. İnsanın fiili de
Allah’ın yaratmasıyladır. İnsanın fiillerinin Allah’ın yaratmasıyla olduğuna delil; insanın istek
ve arzusuna rağmen fiillerin meydana gelişleridir.1111 Allah’ın insanın fiillerinin yaratıcısı
olduğuna deliller pek çoktur:
1 – Allah’ın kudreti insanların yaptıklarının hem aslına hem benzerine yeter.
2 - İnsan yaptığı fiillerin mahiyetini, özünü: içyüzünü bilmez. İnsan işlerinin hangi
hükümler, nitelikler ve gerçekler üzerine meydana gelmiş olduğunu bilmediği gibi onların
esrarına da vâkıf değildir. “Sözünüzü ister gizli tutun ister açığa vurun. Çünkü O, kalplerin
künhünü bilir. Bilmez mi O, yaratan O latiftir; her şeyden haberdardır.”1112 Gizli ve açık
sözün yaratıcısı Allah’ın, sözün gizlilik ve açıklığını bilmemesi düşünülemez. Allah’ın
yaratması ve bilmesi birbirinden ayrılamaz. Gizli-açık her şeyi, kalplerin içyüzünü bilen Allah
hem sözü hem de sözün özünü bilir.1113 Bir iş meydana getiren insan, o işin mahiyetini ve ne
kadar süreceğini kesin olarak bilmez. Ama Allah için böyle bir durum söz konusu olamaz. O
işin mahiyetini bildiği gibi onun ne kadar süreceğini de bilir. Bunlar O'nun ilminin dışında
kalamaz. Oysa yaratıcı olmayan insanın bilgisi sınırlıdır. Kendi yaptığı işlerin içyüzünü
bilmediği gibi başkalarının yaptığı fiillerin özünü de bilmez.1114
3- İnsanlar ve melekler sadece kulluk ederler. Allah, herhangi bir şekilde bir şey
yaratmalarını onlardan nefyetmiş, kaldırmıştır. Çünkü “Onların Allah’tan başka yalvardıkları
(putlar) ise, hiçbir şey yaratamazlar, hâlbuki o putlar (taş veya ağaç gibi şeylerden)
yaratılmaktadırlar, (şekillendirilmektedirler).” “Yoksa Allah’a O’nun yarattığı gibi yaratan
ortaklar buldular da bu yaratma kendilerince birbirine benzer mi göründü.1115 Buna göre
Allah’ın yaratıcılığı kesindir, mutlaktır. Son âyetin tevilini Mu‘tezile yaratmada eşitlik olarak
yapıyor ve Allah’ın bu eşitliği nefyettiğini bildiriyor. Bâkıllânî’ye göre Allah’ın mutlak ve
kesin yaratıcılığının bir başka ifadesi bu âyette müşahede edilmektedir. Bu; insanın fiillerinin
Allah tarafından yaratıldığının Kur’ân metniyle teyid edilişidir. Allah Teâlâ kendisinin
yaratması gibi yarattığını iddia edeni ve bu iddiasını ispata kalkışanı şirkle damgalamıştır.
Eğer insanlar sözlerini, hareket ve şükranlarını, irade ve ilimlerini yaratmış olsalardı -ki bütün
bu fiiller Allah’ın yaratığıdır- Allah’ın yaratması gibi yaratmış, O’nun yaptığı gibi yapmış
olurlardı. Böylece Allah’ın yaratması ve insanın yaratması birbirine benzer, yaratmada
ortaklık meydana çıkar. Oysa Allah Teâlâ bundan münezzehtir, kesinlikle uzaktır.1116 Gerek
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varlığında, zâtında gerekse iş ve yaratmasında, sıfat ve fiillerinde, Allah tektir. İnsanın O’nun
yaratmasına katılması, ortak olması düşünülemez. Bu düşünüldüğünde iki yönden geçersizdir.
1- Allah’a acz gerekir. Halbuki Allah aciz değildir.
2- Allah’a ortak gerekir. Halbuki Allah tektir. O halde kullar yaratma yönünden
Allah’a benzeyemezler, mutlak anlamda, yokluktan varlığa çıkarmak anlamında yaratma
ancak Allah’ın fiilidir.
«Fiillerimiz Allah’ın yaratmasıyla meydana geliyorsa, o takdirde, emre, nehye gerek
olmadığı gibi güzel ve iyi amellerin mükâfatlandırılıp çirkin ve kötü olanların
cezalandırılmasına da gerek yoktur.” tarzında bir iddiaya şöyle cevap verilir:
“Allah, insana kendi fiillerinden bir fiili yaratmakla emretmiyor. Allah insana bir şey
yaratmayı emretmediği gibi bundan onu yasaklamıyor da ... Allah insana yarattığı şeyden
dolayı sevap verici olmadığı gibi yarattığı şeyden dolayı ona ceza verici de değildir. Çünkü
insan için yaratma imkansızdır. O yaratık olmakla birlikte yaratılmışlar dünyasındadır.
Allah’ın yaptığı şudur: O kendi yaratığından insana emretmekte ve yine kendi yarattığından
insanı yasaklamaktadır. Allah insanın iktisab ettiğine, kazandığına göre emir ve nehiy
ettiğinden ceza ve mükafat vereceğini beyan etmektedir. Anlaşılması gereken yaratma bu
anlamdadır. Allah’ın yarattığı fiiller sevabı seven ve isteyen kimse için sevaba, cezayı seven
ve isteyen için de cezayı müstelzimdir, icab ettirir. Bu konuda Allah’a hiçbir şey denemez.
Zira O, insanı yaratıklar âleminde irade ve kudretiyle ihtiyari fiillerini yapma durumuyla karşı
karşıya bırakmıştır. İnsanın yaratmaya gücü yoktur; ama bununla birlikte seçme, iktisab etme
gücü vardır.”1117
b - Kesb
Kesb insanın ihtiyarî fiillerine verilen isimdir. Yarar sağlamaya, zaron uzaklaştırmaya
yöneliktir. Allah'ın fiili kesb olarak isimlendirilmez ve nitelenmez zira onun yararla ve zararla
bir ilgisi yoktur. Toplamak rızık aramak ve kazanmak anlamlarına gelen kesb Kur’ân’da üç
şekilde yer alır:
1- Kesb, kalbin akdi ve azmidir ve şu âyette buna işaret vardır: “Allah sizi ve
yeminlerinizdeki yanılmadan dolayı sorumlu tutmaz. Sizi kalplerinizin kazandıklarından
sorumlu tutar. Allah bağışlayıcıdır, Halîm’dir.”1118
Şu âyette ise kalbin akdi, kalbin kesbidir: “Allah size rasgele yeminlerinizden dolayı
değil, bile bile ettiğiniz yeminlerden ötürü hesap sorar ...”1119
Kesb, ticarette mal kazanmadır. Buna şu âyette işaret olunmaktadır: “Ey iman edenler!
kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın helal ve iyisinden harcayın.” 1120 Bu
âyette kesb, kazanç anlamınadır.
3- Kesb, sa‘y ve ameldir. Buna pek çok ayette işaret edilir: “Allah bir kimseye ancak
gücü yettiği kadar teklif eder; Herkesin kazandığı hayrın sevabı kendine, yaptığı fenalığın
zararı da yine onadır.”
“Kendi yaptığınızın cezası olan azabı tadın…”1121 Bu âyetlerde söz konusu olan sa‘y
ve ameldir.1122
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Kesbi kabul etmeyen Mu‘tezile’ye karşılık Ehli Sünnet’in, Mâtürîdî kolu kesbi insan
için bir sıfat olarak kabul eder ve kesbi insanın irade ve kudretine bağlı görür. İnsanın fiili
yaratma (halk) olarak değil; kesb, Allah’ın fiili ise kesb değil; yaratma, halk diye
isimlendirilir. Ama fiil ismi, hem Allah’ın fiili olan halk yani yaratma, hem de insanın fiili
olan kesb icin geçerlidir.
Kesb iki güç sahibi arasında meydana gelir. Kesb yaratma yönünden Allah’ın fiili,
yarar sağlayıp zarardan uzaklaşma yönünden insanın fiilidir. Yaratma ile kesb arasında fark,
yaratmanın araçsız doğrudan, mutlak olarak kesbin ise organlarla meydana gelmesidir.
Yaratmada, kadir bir tektir ve Allah’tır. Kesbte ise kadir bir tek olmayıp insanın gücü de onda
etkindir, rol oynar. Yaratma Allah’a, kesb insana aittir; insan irade ve gücünü kullanarak
Allah tarafından yaratılan fiili kendisine kelb yapar, bu onun ihtiyari, isteğe bağlı olarak
yaptığı fiilidir. Kesb itaat masiyet iman ve küfür, hayır ve şer insanın bütün fiillerini içine alır.
Fiilin aslını Allah yaratır, onu nitelik, sıfat haline insan getirir. İnsan yaptığı işin mefsufu olur,
öldürme işini yapana katil dendiği gibi… Kesb olarak insanın bütün fiilleri her şeyi kuşatan
ilâhî ilmin ve iradenin dışında değildir.1123
İmâm Eş‘arî de daha başka ifadelerle kesbi özetle şöyle anlatır:
Kesb, gerçekten onu yapana delâlet eder, ama onu yapanın hakikaten onun müktesebi
olması gerekmez. Çünkü müktesib bir şeyi kazanan, iktisab edip üzerine alandır. Kesb
müktesibte meydana gelen bir yaratılmış kudretle vaki olur. Allah'ın muhdes bir kudretle
kesbe müktesib olması caiz ve mümkün değildir, ama O kesbin fiil olarak gerçek failidir,
yaratıcısıdır.
“Küfrü iktisab etti.” sözünün anlamı “muhdes bir kudretle küfretti, inkar etti.”dir.
“İmanı iktisab etti.”nin anlamı da “yaratılmış bir güçle iman etti, inandı.”dır. Bu işleri
gerçekte yapan Allah'tır.
İktisab, kesb hareketi insanda meydana gelen zorunlu hareket gibidir. Allah zorunlu
hareketi yarattığı gibi iktisabı da yaratır. İnsanın görevi sadece iktisab etmektir.
Bu iki hareketten birisi kesb olursa diğerinin de kesb olması gerektiğini söyleyenlere
hak verilemez. İnsan titreme gibi zorunlu hareketleri istek dışı olarak yapar. Oysa zorunlu
hareketin dışındaki hareket böyle olmayıp isteğe bağlıdır. İnsan yürümesi, gelmesi ve gitmesi
ile zorunlu hareket arasındaki farkı bilir. Bundan dolayı sözü edilen hareketlerden birindeki
kudret kesb haline gelir. Kesbin hakikati bir şeyin müktesib için yaratılmış kudretle meydana
gelmiş olmasıdır. Şu hâlde insandaki har, ketlerden biri zorunlu, diğeri kesbtir. Ama gerçekte
her iki hareket de Allah tarafından yaratılır.
Kesbin meydana gelmesi insandaki güce bağlıdır: Allah insanda güç yaratmazsa, o
insanın iktisapta bulunması imkânsızdır. Güç olmadığında iş yapmak imkânsız olunca kesbin
güce bağlılığı açıkça ortaya çıkar.1124
İnsanın iradesi, gücü ve bunları kullanarak kesb adı verilen ihtiyari fiillerini yapması
halinde onun irade ve hürriyetinin yok olduğu asla akla gelmemelidir. İnsanın kaderi söz
konusu olduğunda bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken husus şu olmalıdır: Bir ilâhî alan
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vardır ve bu ilâhî alan her yönden insanı kuşatmaktadır. İnsan sürekli bu ilâhî alanın içindedir.
Onun dışına çıkması asla söz konusu değildir. Bu ilâhî alanın içinde insana bir beşerî alan
tahsis edilmiştir. İşte insan bu beşerî alan içinde hürdür, serbesttir, irade ve gücünü kullanarak
fiillerini yapmakta; Allah’ın kaza ve kaderi dairesinde kendi kaderini çizmekte ve örmektedir.
İnsanın kendi kaderini çizmesi ve örmesi derken onun iradi fiillerini yapmasını kastediyoruz.
Zira insan irade ve gücünü kullanarak yaptığı fiillerden, amellerden sorumludur. Kur’ân’da
amel tabiri kullanılır. Amel; iradî, ihtiyarî fiillerin karşılığı bir kelimedir. İnsan imandan sonra
salih, güzel amellerde bulunarak ancak kendini kurtarabilir. Amel, iradenin ve gücün
kullanımıyla ortaya çıkan fiildir. İnsanın kendi tasarrufu akın iradi fiillerinden, yani
amellerinden bir başkası kesinlikle sorumlu değildir. Zira “Kim yola gelirse ancak kendi
lehine yola gelmiş ve kim saparsa da ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin
günahını çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz.”1125
8- AMEL VE NİTELİĞİ
a - Fiilin Güzelliği-Çirkinliği ve Adalet-Zulüm Konusu
İnsanın işlediği iradî fiillerin güzel ve çirkin oluşu teknik deyimle husun-kubuh
meselesidir. İnsanın iradî fiillerinin, amellerinin iyi veya kötü oluşunu bilmek akıl yoluyla
mıdır, yoksa nakil, şeriat yoluyla mıdır?
Bu konuda, Kur’ân’da genel olarak amelden söz edilir ve özellikle salih güzel amel,
deyimi dikkati çeker.
“Gerçekten iman edip, güzel ameller işleyenlere gelince; şüphesiz biz böyle kişilerin
mükâfatını zayi etmeyiz.”
“Herkesin işlediği amellere göre dereceleri vardır: Ta ki kendilerine haksızlık
edilmeyerek bütün amellerin karşılığı onlara ödensin.”
“Kim salih amel işlerse (sevabı) kendine; kim de kötülük ederse (cezası) yine
kendinedir. Yoksa Rabbin asla kullara zulmedici değildir.”1126
İnsanın ihtiyari, isteğe bağlı fiillerinin karşılığı olarak kullanılan amelle ilgili
Kur’ân’da bulunanlar yukarıda meali verilen âyetler gibidir. Kur’ân’da ayrıca sık sık İslâm
toplumunun iyiliği emredip kötülüğü yasaklaması gerektiğini Allah hatırlatır:
“Siz, insanlar için ortaya çıkarılan, doğruluğu emreden, fenalıktan alıkoyan, Allah’a
inanan hayırlı bir ümmetsiniz…”
“... Bunlar, Allah’a ve âhiret gününe inanan doğruluğu (ma‘ruf) emreden ve fenalıktan
(münker) alıkoyan iyiliklere koşanlardır. İşte onlar iyilerdendir, (salihlerdendirler).”1127
Kur’ân’a göre; iyi olan ma‘ruf, kötü olan münkerdir. Bu ikisinin ölçüsü Kur’ân’dır.
Ma‘rufa uyanlar Allah’ın, Resûlünün ve insanların hakkına riayet edenler olup, münkeri
işleyenler ise Allah’ın, Resûlünün ve insanların haklarına karşı gelenlerdir.
Ma‘ruf ve münker yerine hayır ve şer terimleri de kullanılır. Hayır kelimesinin
kullanıldığı Kur’ân metni şu mealdedir: “İçinizden, insanları hayra çağıran, iyiliği emredecek,
kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.”1128
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Kısaca arz edilen Kur’ân metinlerinden itibaren güzelin, iyinin ve çirkinin, kötünün
tarifi yapılmıştır.
Güzel, yani hasen; dünyada övülen, ahirette sevapla ilgili olan şeydir. Çirkin, yani
kabih dünyada kötülenen, yerilen, ahirette cezayla ilgili olan şeydir. 1129 Hasen, güzel hayırdır;
kabih, çirkin şeydir. İnsanın yeryüzünde ulaşmak istediği hedef, daha doğrusu ulaşması
gereken hedef hayırdır. İnsan hayra ulaşınca mutlu olur.
Mu‘tezile söz konusu fiilin güzel ve çirkin oluşunu bilmenin ölçüsünün akıl olduğunu,
nakil yani din olmadığını söyler. Akıl eşyanın ve fiillerin iyi ve kötü olduğunu ayırt eder.
Çünkü hayatta övülen fiiller güzeldir, iyidir, hayırdır, yerilen, kötülenen fiiller çirkindir,
kötüdür, şerdir.
Buna karşılık Ehli Sünnet’in Mâtürîdî kolu güzellik-çirkinlik konusunda önce şeriata,
sonra akla yetki tanır. Şeriatın iyi, güzel olarak bildirdikleri aklında iyi ve güzel olarak, kabul
ettikleridir. İman etmeyi din emretmektedir. İmanın güzel ve iyi olduğunu akıl da kabul eder.
Küfür, isyan, şirki şeriat yasaklamaktadır. Akıl bunların kötü olduğunu bilir ve kabul eder.
Ehli Sünnet’in Eş‘arî kolu ise fiillerin iyiliği ve kötülüğünün bilinişi konusunda sadece
şeriatı ölçü kabul eder. Bu konuda tek yetkili şeriattır. Şeriatın dışında bir ölçü kabul
edilemez. Akla bu konuda yetki verilemez. Fiillerin iyiliği, kötülüğü Allah öyle bildirdiği
içindir. Aslında fiiller eşittirler. Bir şeyin kendi özünde hüsun ve kübuh yoktur. Bir ameli
yapanın övülmesini ve mükâfatlandırılmasını veya kötülenmesini ve cezalandırılmasını o
amelin, kendisinde aramamak gerekir. Övülmek, mükâfatlandırılmak, yerilmek
cezalandırılmak gibi sonuçlar kanun koyan Allah’ın emir ve yasağıyla ortaya çıkar. 1130
Adalet ve zulüm konusunda Mu‘tezile Allah’ın zulüm işlemeyeceği görüşünden
hareketle zulüm, haksızlık türünden işlerin insanın kendi eseri olduğu tezini savunur. Zira
onlara göre Allah âdildir ve hakimdir. Hikmet sahibi Allah’tan zulüm türü fiiller sadır olmaz.
Onlara göre hikmet; kendisinde yarar olan fiildir.
Ehli Sünnet’e göre “Allah zulme kudreti olmakla vasıflanmaz, çünkü muhal kudreti
dahiline girmez.” Ayrıca çevrede ve insanın kendisinde vuku bulan bazı olaylara bakarak
yanlış değerlendirmeler yapanlar için zulüm konusuna bir açıklık getirmek gerekmektedir.
Zira pek çok kişi bazı olayların dış görünümüne bakarak hüküm vermekte, boşa Allah’ı
zalimlikle suçlamakta kendilerini temize çıkarmaktadırlar. Oysa konunun özü şudur:
“Allah şüphesiz zerre kadar zulüm (haksızlık) yapmaz, zerre kadar iyilik olsa onu kat
kat arttırır ve yapana büyük ecir, verir.”
“Allah insanlara hiç zulmetmez, fakat insanlar kendilerine zulmederler.”1131
İnsanlardan adaletsizlik ve zulüm yapan adaletsiz ve zalimdir. Çünkü zulüm işlemek
onlara yasaklanmıştır. Ayrıca insan zulmü kendinde ve kendisi için yapmıştır. Oysa Allah için
durum bambaşkadır ve insanın durumuyla asla kıyaslanamayacak tarzdadır. O zulmü,
adaletsizliği ve haksızlığı; zulüm, işkence ve haksızlık olarak kendi zâtında ve kendisi için
değil, başkası için, yani zulüm isteyen insan için yaratmaktadır. Yüce Allah böyle bir
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yaratmadan dolayı kınanmaz ve O’ndan bunun terki de istenmez. Onun yaratmasına muhalif
olmadığı gibi, ona ancak itaat gerekir. O yaptığından sorulmaz, fakat insanlar sorulur.
Burada kavranması gereken gerçek; adaletsizlik, haksızlık, zulüm türünden fiillerin
önceden insanlara yasaklanmış olduğu ve insanın asla bu işleri yapmaması gerektiğidir. İnsan
kendi isteğiyle bu fiilleri yapınca sorumluluk kendisine ait olur. Fiillerin insan düzeyinde
çirkin olmasının ve zulüm ihtiva etmesinin sebebinin o fiillerin işlenmesinin yasaklanmış
olmasıdır. Yasaklanmamış olsaydı, böyle olmayacaktı: insanın kendi müdahalesi olmadan
başına gelen musibetler, felaketler için ise bütün bu tür fiillerin bir ilahi hikmete uygun olarak
cereyan ettiğini söylemekten başka çare yoktur. Zira Allah âdildir, hakimdir, O’nun mülkünde
ancak adalete, hikmete uygun olaylar cereyan eder. Birtakım adaletsizlikler, haksızlıklar,
zulümler oluyorsa ve karşılığı alınamıyorsa, bunların hesabının adalet üzere görüleceği bir yer
ve yurt vardır. Orası âhirettir.
b- Teklif
İnsanın amelleri Allah’ın emri olan teklifleri olmalıdır. İnsan teklife muhataptır. Allah
yarattıklarının en mükerremi olan insana birtakım tekliflerde bulunmuştur ki bu insan için en
büyük şeref, en büyük üstünlüktür. İnsana yapılan en büyük teklif iman teklifidir. Daha sonra
Kur’ân’da ve Sünnette yer alan ameller gelir. Gerek iman olsun ve gerekse amel olsun, insana
yapılan bütün teklifler insanın yapabileceği ölçüdedir, asla insanın irade ve gücünü aşacak
şekilde değildir. Tekliflere, yani iman, amel, ibadet, hükümler, zikir, muamelat, ukubat vb.
bütün tekliflere insan istekle ve yapma arzusuyla sarılırsa onların hiçte zor olmadığı
görülecektir.
Teklif, gerçekte bir şeyi yüklemektir. Teklifte, yapan için külfet, zorluk ve deneme
vardır. Mükellef ·yaparsa sevap, yapmazsa ceza alır. Teklifin yerine getirilmesi insanın irade
ve gücüyle olur.1132 İnsan mutlak veya fizik anlamda aciz ise teklif ondan düşer. Mecnuna,
çocuğa veya herhangi bir organı olmayanın o organına teklif yoktur. Teklifle insan sorumlu
olur. Bunun için Ehli Sünnet’in Mâtürîdî kolu güç yetmeyen işin teklifini kabul etmezler.
Dayandıkları âyetin meali şudur: “Allah bir kimseye ancak gücü yettiği kadar teklif eder.”1133
İnsan teklif edileni, kendi gücü, eğilimi ve seçmini kullanarak seçer ve kendisine sıfat
yapar. Sözgelimi namaz kılma teklifini seçer; musalli, namaz kılan olur. Ehli Sünnet’in Eş‘arî
kolu güç yetmeyen işin teklifinin caiz ve mümkün olduğunu kabul eder. Onlar da Bakara
sûresinin son âyetindeki “Ey Rabbimiz güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükletme!” duasını
delil olarak gösterirler. Bununla birlikte, yani Allah insana güç yetiremeyeceği şeyi teklif
edebilecekken, bu hak O’nun iken O, daima peygamberleri vasıtasıyla insana güç
yetirebileceği şeyi teklif etmiştir.
c- Salah-Aslah
İyi ve faydalı olma anlamına salah, daha iyi ve daha faydalı anlamına aslaha dikkat ve
riayet, Mu‘tezile’ye göre Allah’a vâcibtir. Buna karşılık Ehli Sünnet bunu kesinlikle
reddediyor. Mu‘tezile’ye göre Allah insanı amellerinde hayırda tutmak zorundadır, bu
adaletin gereğidir.
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Ehl-i Sünnet’e göre; insanlar için salah ve aslaha riayet Yüce Allah’a kesinlikle
gerekmez. Çünkü ilahlık vücupla bağdaşmaz, ilaha zorunluluk gerekmez. O, dilediğini yapar.
O, müminlere lütufla muamele eder. O’nun lütfu tevfikidir; imana, güzel amele başarılı
kılmasıdır. Lütfunun karşıtı hızlândır; terk etme, yardımsız bırakmadır. O lütfunu kafirlere
gösterseydi hepsi iman ederdi.
Allah’a hiçbir şey vâcib değildir. Dünyada insan için aslah, hükmün şeriatla tespit
edilişidir. Şeriat üzerinde bir hâkim yoktur.1134 Şeriatta emirler ve yasaklar bellidir. İnsan
bunlardan dilediğini seçip yapmakta hürdür. Allah’ın bütün yaratma ve fiillerinde hikmet
vardır. Bu hikmet, akılla düşünen için âlemde açık bir şekilde, şeriatta arayan için nass, metin
olarak mevcuttur. Akılla, görülen âlemde mevcut olan hikmetle Allah’ın bir tekliği istidlâl
edilir. Allah’ı bilmeye tanımaya bu hikmetle ulaşılır. Nass ve metin olarak Kur’ân’ın pek çok
âyetinde Allah’ın hikmetinden söz edilir.
Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. O nimetlerini bir ücret karşılığında satmaz. Yaptığı
işlerde illet aranmaz; Allah’ın fiillerinin hayrı kapladığı, salaha, insanın faydasına yönelik
olduğu inkâr edilmez. Ama hayrın ve salahın Allah’ın yaptığı işlerde zorunlu olarak
bulunmasının gerektiğini söylemek doğru değildir.1135
Allah’a salah ve aslaha riayet kesinlikle söz konusu değildir. Bunun böyle olduğu
çevrede her gün cereyan eden olaylardan anlaşılmaktadır. Söz gelimi şeytanın kalması, insanı
sürekli delâlete sevke çalışması kesinlikle salah olmadığı açıktır. Ayrıca peygamberin
insanların arasında kalması onları sürekli hidayete sevke vesile olması onların salahına,
faydasına olduğu açıktır. Ama bu iki işin insanların salahına uygun olarak yapılmadığı
görülmektedir. O halde salah ve aslah Allah’a gerekmez. Gerçekten Allah’ın tek yaratıcı
olduğu ve saltanatının hüküm sürdüğü âlemde kötülükler iyiliklerden daha çoktur. Allah'ın
salahı yapması gerekli olsaydı, yeryüzünde şer ve fesat türünden kötülüklerin bulunmaması
gerekirdi. Oysa karşılaşılan bu değildir.
Salah ve aslah olarak isimlendirilen fiiller insan düzeyinde olan işlerdir. Bunlar
Allah’ın katında aynı anlamı ifade etmezler: Zira O mülkünde mutlak irade ve kudret
sahibidir.1136
d- Hidayet ve Dalâlet
İnsanın amellerinin başlangıç veya dönüm noktasını hidayet ve dalâlet konusu
oluşturur.
Hidayet, doğru yolu bulma, açıklama, gösterme anlamınadır. Dalâlet ise hidayet ve
irşadın karşıtı olup sapma anlamındadır. Hidayetin terim olarak iki anlamı vardır:
1- Hz. Peygamber’in çağrısı… O Allah’tan aldığı risaleti insanlara ulaştırıp onları
doğru yola davet etmiş, doğru ile yanlışı, hak ile batılı açıklayıp insanlara öğretmiştir.
2- İnsanda iman ve itaatın yaratılması…
Bu hususa “Allah dilediğini doğru yola sevkeder.”1137 mealindeki âyet işaret
etmektedir.1138
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Mu‘tezile hidayeti Allah’ın doğru yolu beyan etmesi olarak anlamış, dalâleti ise
insanın sapık olarak isimlendirilmesi veya dalâlet işini yapmak halinde dalâletle yani
sapıklıkla hüküm giymesi tarzında kabul etmiştir. Mu‘tezile için önemli olan hidayet ve
dalâletin doğrudan insanın ameli olması ve insanın bunlarla isimlendirilmesi ve hüküm
giymesidir. Allah sadece beyan edip açıklar.
Mu‘tezile’ye göre Allah kafirlere hidayet etmiştir, ama onlar hidayete ermemişlerdir.
Bir kısım Mu‘tezile ise Allah kafirlere sadece beyan edip yol göstermiştir. Çünkü Allah’ın
beyan ve çağrısını kabul eden kimse için hidayettir. Nitekim iblisin çağrısını da kabul eden
kimse için dalâlettir. Hidayete veya dalâlete güçlü olan kişi bu gücünü hidayet ve dalâlet
yolunda sarf eder. Neticede doğru yolu bulur veya sapık olur.1139
Ehl-i Sünnet’e göre hidayet; Allah’ın insanda doğru yolu bulma fiilini yaratmasıdır.
Dalâlet ise sapma fiilinin kulda yaratılmasıdır. Bu konuda Allah şöyle buyurmaktadır:
“Doğrusu sen her sevdiğine hidayet veremezsin, fakat Allah dilediği kimseye hidayet
verir.”1140 Burada söz konusu olan Allah’ın insanda yarattığı hidayettir. Bir başka âyette şöyle
buyrulur: “Doğrusu Allah dilediğini şaşırtır, dilediğine hidayet verir.”1141 Hidayet ve dalâletin
Allah’ın katından olduğu açık ve kesindir. Ancak hidayet ve dalâlet insana bağlıdır, onun
amaç ve seçimine göredir. İsteğine göre hidayet ve dalaleti seçip alan insandır, ama bu
fiillerin insanda yaratılması Allah’a aittir.
Hidayet ve dalâletin Allah’a izafe edilmesi bu fiillerin insanda onun isteğine göre
yaratılması şeklindedir. Çünkü tek yaratıcı Allah’tır.
Hidayet, sebep olma ve davet yoluyla Hz. Resûlullah’a izafe edilir. Nitekim Allah
Teâlâ “Gerçekte sen, doğru bir yola çağırmıyorsun.”1142 buyurmaktadır. Burada açıklama ve
çağırma kastedilmekte, yaratma anlamında bir hidayet söz konusu olmamaktadır.
Hidayet, hidayete sebep oluşu dolayısıyla Kur’ân’a da izafe ve nispet edilir. Çünkü
“Gerçekten bu Kur’ân insanları en doğru yola iletir.”1143 buyrulmaktadır. Kur’ân hidayetin
sebebidir.
Dalâlet, şeytana izafe edilir. Bu sebep olma ve çağırma yoluyla olur. Yoksa dalâleti
şeytanın yaratması anlamına kesinlikle değildir. Bu husustaki Kur’ân’ın metni şu mealdedir:
“Onları gerçekten saptıracağım ve kendilerini uzun emellere düşürüp olmayacak kuruntularla
aldatacağım.”1144
Putlar, zalimler ve tağutlar da dalâlete sebep olur. İnsanın hidayetten ayrılıp dalâlete
düşmesine sebep olurlar. Böylece dalâlet bütün yaratıklara izafe ve nispet edilir. Oysa dalâlet,
hidayette olduğu gibi Allah katındandır. Hidayet ve dalâletin Allah’a izafesi yaratma, insana
izafe edilip bağlanması seçme yönündendir.
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Hidayetin tezahür ettiği alan müminlerin kalpleridir. Bu da kalbin aydınlanması imana
açılması, Allah’ın müminlere yardım etmesi, tevfikini vermesidir. Dünyada böyle olan
hidayet ahirette müminin sevabı ve Cennete sevk edilişidir.
Dalâlet ise kalbin, göğüsün sıkışıp daralmasıdır. Dalâlet çirkin, bozuk kötü fiildir.
Kalbi daralan kişi dalâlete kendi isteğiyle düşer, böylece dünyada şaşırıp sapık olur, âhirette
ise cezaya ve Cehenneme sevk edilir. “Allah zalimleri şaşırtır.”1145 âyetini dalâletin sahibinin
Allah olduğu şeklinde anlamak gerekir. Ayrıca Kur’ân’da Rabbimiz Yüce Allah şöyle
buyurmaktadır: “Allah Cennet evine çağrır ve dilediği kimseyi doğru yola iletir.”1146
“Allah kime hidayet etmeyi dilerse, onun göğsünü (kalbini) İslâm’a açar, gönlüne
genişlik verir. Her kimi de sapıklıta bırakmayı dilerse onun kalbini daraltır, sıkıştırır.”1147
“Allah’ın hidayet ettiği kimse hak yola ulaşandır ve kimi de adaleti ile sapıtırsa, işte
bunlar ziyana uğrayanlardır.”1148
e- İnsanın Rızkı, Ekonomik Hayatı ve Eceli
Rızık, insanın kaderinin önemli merhalelerinden biridir. Ve insanın kullandığı maddi
kaynakların tümünü ihtiva eder. İnsanın hayatını devam ettirebilmek için faydalandığı
şeylerdir.
Rızık, kaza ve kader meselesine bağlı bir konudur. Kur’ân’da açıkça ifadesini şu
âyetlerde bulmaktadır:
“Yeryüzünde yürüyen ne kadar canlı varsa hepsinin rızkı ancak Allah’a aittir. Onların
dünyadaki meskenlerini de bilir, yumurtalıktaki yerlerini de… Bunların hepsi Levh-i
Mahfûz’da yazılıdır.”
“Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Rızkı dilediğine yayar ve kısar. Çünkü O,
her şeyi kemal üzere bilendir.”
“Sizi yaratan, size rızık veren, sizi öldüren ve sizi tekrar dirilten Allah’tır.”1149
Yeryüzüne yaratılarak gönderilen insanın maddi geçimi, rızkı Allah’a aittir. Bu
konuda teminat veren O’dur. Fakat rızkı arayıp bulmak yerüstü ve yeraltı zenginliklerden ve
nimetlerden yararlanmak insana aittir.
Mu‘tezile rızkı ikiye ayırır:
1- Mutlak rızık
2- Muayyen rızık.
1- Mutlak rızık; ot ve su gibi şeylerdir.
2- Muayyen rızık; malik olunan eşyadır, maldır.
Rızık, insanın sahip olduğu mülktür. İnsan kendi öz irade ve kudretiyle rızkı kazanıp
iktisab eder.
Haram olan şey, Mu‘tezile’ye göre, rızık değildir.1150
Ehl-i Sünnet rızkı mülk olarak kabul etmez. Mülk olduğu kabul edilirse Allah’ın
nimetlerinden rızıklanan hayvanların durumu nasıl izah edilir? Hayvanların mülk edinmesi
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düşünülemeyeceğine göre rızık Allah’ındır, ama insana intifa hakkı, yani yararlanma hakkı
verilmiştir. Çünkü her şeyin sahibi Allah’tır. Bu konuda süt emen ve ot yiyen hayvanların
durumu örnek olarak verilir. Süt emen çocuk ve ot yiyen için mülkiyet söz konusu mudur?
Rızık, Allah’ın lütfu ve bağışıdır, insan ve hayvan ondan yararlanır, şu anda faydası olmayan
şey rızık değildir. Birinin sahip olduğu fakat kullanmadığı şey o kişinin rızkı sayılmaz.
Kendisinden yararlanılan şey ancak kişi için rızıktır. Allah rızkı mutlak olarak vadetmiş,
insanı da bu rızıktan helal olarak isteyip aramasını emretmiştir.
“Ey insanlar! Yeryüzündeki temiz ve helal şeylerden yiyin, şeytana ayak uydurmayın,
zira o sizin için apaçık bir düşmandır.”1151
Herkes Allah’ın takdir ettiği rızkı yer hiçbir kimse başkasının rızkını yemez. Zengin
birinin fakire verdiği sadaka, zenginin rızkı olmadığı için fakire geçmiştir. Bu da Allah’ın
yaratmasıyla olur. Zira tek rızık veren Allah’tır.
Haram da rızıktır, ama haramdır. Haram, rızık kabul edilmediğinde haram yiyenleri bir
başkasının rızıklandırdığı anlamı çıkar ki bu Allah’a küfürdür. Haram yiyen kişinin “Allah’ın
rızkını yemedi.” demek doğru değildir.1152
Ekonomik Hayat
Ekonomik hayatın işleyişi bir bakıma fiyat hareketleridir. Fiyat hareketleri ucuzluk ve
pahalılık şeklinde tezahür eder.
Fiyatların artış ve düşüşünde iki etken kabul eden görüşün sahipleri Mu‘tezile’dir.
Onlara göre fiyat hareketlerinde Allah ve devlet (insan) rol oynar. Allah malı, eşyayı
bollaştırıp kıtlaştırmakla, devlette belli bir fiyatla satışı zorunlu tutmakla ekonomik hayat
üzerinde etkilidirler.
Ehl-i Sünnet ise ekonomik hayatın doğrudan düzenleyicisinin Allah olduğunda ittifak
halindedirler. Görünürde fiyat hareketlerinde rol oynayan insan olsa da gerçekte durum böyle
değildir. Zira insanı besin almaya, mal biriktirmeye muhtaç bir yapıda yaratan Allah’tır. Fiyat
hareketlerinin temelinde bu ihtiyaç kavramı önemli yer tutar. Ayrıca arz-talepte önemlidir.
Ekonomik hayatın düzenleyicisi görünürde insandır. Ama kabul edilmesi gereken gerçek
şudur: Allah, insanın ve kullandığı bütün maddi ve manevi kaynakların yaratıcısıdır. O halde
malın azaltılıp çoğaltılması, insanın mala muhtaç yapıda olması, insanın irade ve gücüne bağlı
bütün faaliyetler son planda Allah’ın fiilleridir. Buna göre ekonominin gerçek düzenleyicisi
Allah’tır; ön planda gözüken insan olmakla birlikte ekonomik yaşam Allah’ın elindedir. Bu
durum yapılan planlara rağmen varılmak istenen hedeflere zamanında ulaşılmamak suretiyle
günümüzde açıkça görülmektedir. Ayrıca tabiat şartları denen, ısı, ışık, yağmur, kuraklık vb.
durumların ekonomik hayatı ne tarzda etkilediği izahtan varestedir. Öte yandan tabiat
şartlarının Allah’ın elinde olduğunu bilmeyen yoktur…1153
ECEL
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İnsanın doğumu, cinsiyeti, ırkı, rengi, belli bir mekân ve zamanda dünyaya gelişi nasıl
kendi elinde değilse eceli de kendi elinde asla değildir. Vakit, vade, belirli bir süre, müddet ve
ömrün sonu anlamlarına gelen ecel, Allah’ın tayin ve takdir etmesiyledir.
“Eceli geldiği zaman bir kimsenin ölümünü Allah geciktirmez. Allah bütün
yaptıklarınızdan haberdardır.”
“Şüphe yok ki, Allah’ın takdir ettiği ecel (ölüm) gelince geri bırakılmaz.”
“O, sizi çamurdan yaratan, sonra ölüm ecelini takdir edendir. Ecel O’nun katında
bellidir.”1154
Her insana çizilen hayat sınırı, ecel konusunda Müslümanlar birlik içindedir. Allah
her insana belli bir süre yeryüzünde yaşama hakkı tanımıştır. Bu süre şu veya bu şekilde sona
erer. Sona erinceye kadar insan Allah katında malûm bir hayatı yaşayacaktır. Bunun sonu
eceldir. İnsanın ecelini değiştirmesi kesinlikle söz konusu değildir. Ancak öldürülen kişinin
durumunda iki görüş vardır: Bunlardan birisi Mu‘tezile’ye ait olan ve öldürülen kişinin
öldüren tarafından hayatının kısa kesildiği tarzında ifade edilen görüştür. Mu‘tezile’ye göre
öldürülen kişinin iki eceli vardır. 1- Allah’ın ilmine göre öldürülmekle hasıl olan ecel; 2Katilin öldürmekle tespit ettiği ecel ... Öldürülen kişi erken, vaktinden önce, yani eceli
gelmeden öldürüldüğü için âhirette ona dünyada hakkı olan rızıklar verilecektir.1155
Ehli Sünnet’e göre öldürülen eceliyle ölmüştür. O kimse için bundan başka bir ecel
yoktur. Öldürme işi katile yöneliktir, ona aittir. Ölüm ise ölüye ait olup Allah’ın yaratmasıyla
meydana gelir, Katil öldürme fiilinden dolayı cezaya layıktır. Öldürme öldürene aittir.
Öldürme işinin ölenle ilgisi yoktur. Zira öldürülenin durumu katı olmayıp ölümdür. Katile ve
onun işlediği fiile göre o maktûldür, öldürülmüştür. Hayatının sonu demek olan eceline göre o
meyyittir, ölüdür.
Ölen ve öldürülen kendi ecelleriyle ölmüş ve öldürülmüştür. Her insan eceli
geldiğinde ölür. Çünkü her şey Allah tarafından takdir edilip hükme bağlanmıştır. Ölüm
olayları çeşitlidir, Bir kaza sonucu ölüm vuku bulduğu gibi yanma, boğulma, düşme, çarpma,
vurma, katletme sonucu da ölüm vuku bulabilir. Ölümün döşekte vuku bulmasıyla şu veya bu
şekilde vuku bulması arasında fark yoktur. Ölüm, ruhun bedeni terk etmesidir. Ölümü
tatmayan, dışarıdan seyirci durumunda olan hayattaki insan için ölüm olayları bazen acıklı,
bazen tatlı sahnelerde cereyan ediyor gibi görünebilir. Ama ölen insan için tek bir olay söz
konusudur. O da ruhun bedenden ayrılmasıdır. Bu ayrılma işi şu veya bu şekilde olmuş,
önemli değildir. Önemli olan ruhun bedeni terk etmesidir. Bundan dolayı bazı kişilerin bazı
tanıdık ve yakınlarının feci olarak nitelendirdikleri ölümleri, ölen acısından hiçbir mâna ifade
etmez.
“Eceli gelmeden, vaktini doldurmadan, ömrünün baharındayken öldü, yaşaması
gerekliydi, daha yaşayacaktı.” gibi sözler doğru olmadığı gibi Allah’ın katındaki belli eceli
değiştirmez. Dua ve sıla-ı rahim de bulunmanın ömrü uzatması, doğrudur. Ama bu şekilde
ömrü uzayacak kişinin de durumu Allah’ın ezeli ve mutlak ilmiyle bilinir. Çünkü insanın ne
kadar yaşayacağı, nasıl, nerede ve ne zaman öleceği Allah’ın mutlak ilmince malûmdur. Şu
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veya bu isimle söylenen ikinci bir ecel yoktur. Ecel bir tanedir, o da ecel-i müsemma olup
Allah katındadır.1156
9- İNSANIN ÖLÜMÜ VE KABİR HAYATI
1- Ölüm:
İnsan doğumundan itibaren ihtiyarlamağa başlar. Onun dünyaya gelişiyle birlikte
bedeninde bir faaliyet görülür ve bu faaliyetler hücrelerin eskiyip yenilenmesi şeklinde
tezahür eder. Bir an gelir ki insan bedeni iyice eskir, yenilenmez. Bedendeki faaliyet,
hareketlilik, canlılık durur, bu tabii ölümdür. Organizmanın kendiliğinden faaliyetinin
durmasıdır. Allah insanda ölümü çocukluğunda, gençliğinde olgunluk çağında, ihtiyarlığında,
kısaca hayatın her safhasında yaratır. Zira ölümün ve dirimin yaratıcısı Allah’tır.
Hanginizin daha iyi iş işlediğini (amellerde bulunduğunu) belirtmek için, ölümü ve
dirimi yaratan O’dur. O, güçlüdür, bağışlayandır.”1157
Bütün insanların öleceğini kendilerini sağlam kaleler içine saklayıp ölümden kaçmak
kurtulmak isteseler bile ölümün onları yakalayacağını Kur’ân’da haber veren Allah’tır. İnsan
nerede olursa olsun ölüm ona yetişecektir. Bunun böyle olduğunu hiç kimse inkâr edemez,
aksini söyleyemez. Dün böyle olduğu gibi yarın da bu gerçek asla değişmeyecektir. Her nefis
ölümü tadacaktır.1158
Ölüm ruhun bedeni terk etmesi olayıdır. Ruhun ölümsüzlüğüne inananlar için ölüm
korkulacak, çekinilecek bir olay asla değildir. Ölüme ve sonrasına hazır olanlar için ölüm arzu
edilen bir olaydır. Ruhun bedenden ayrılması şeklinde tanımlanan ölüm; insan hayatının bir
günü içinde uyku halinde her an vuku bulmaktadır. Bu hakikat Kur’ân’da ifadesini şöyle
bulur:
“Allah öleceklerin ölümleri anında, ölmeyeceklerin de uykuları esnasında ruhlarını
alır. Ölümlerine hükmettiği kimselerinkini tutar, diğerlerini bir süreye kadar salıverir.
Doğrusu bunda düşünen kimseler için dersler vardır.”1159
Allah’ın katından olan ruh O’nun emrindedir. Öldüren ve dirilten Allah, kulunun
ruhunu dilediği anda ve dilediği tarzda alınca ölüm hali gerçekleşir.
Ruh bedenden ayrıldıktan sonra insan yine idrak edicidir. O, kendisine ziyaret edeni
işitir, onu tanır, verilen selamı alır, lezzeti ve elemi hisseder, fakat onun bu dünyayla ilgisi
tamamen kesilmiştir. Çünkü toprağa bağlı bedenin faaliyetleri durmuştur; ama ruh faaliyetini
devam ettirir.
2- Kabir Hayatı
İnsan, ölümden sonra kıyamet kopuncaya kadar hayatını kabirde geçirir. Kabir tabiri
geniş bir deyimdir. İnsan ister gömülsün ister gömülmesin; ister yansın, ister yırtıcı hayvanlar
yemiş olsun veya onun bedeninin hiçbir parçası bulunmamış olsun, havada kaybolsun,
denizde yok olsun, insanın ölümden sonra kıyamete kadar geçen hayatı kabir hayatı olarak
isimlendirilir. İnsan kabirde “ya Cennet bahçelerinden bir bahçede veya Cehennem
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çukurlarından bir çukurda” kıyameti bekler. İnsanın kabir hayatının varlığına Kur’ân’dan bazı
işaretler şunlardır:
a- Onlardan birine ölüm gelince: “Rabbim! Beni geri çevir, belki yapmadan
bıraktığımı tamamlar, iyi işler (sâlih amel) işlerim.” der. Hayır; bu söylediği sadece laftır.
Tekrar diriltecekleri güne kadar arklarında geriye dönmekten onları alıkoyan bir engel
(berzah) vardır.”1160
Burada söz konusu olan berzah kabirdir.
b- “Allah, inananları, dünya hayatında ve âhirette sağlam bir söz üzerinde tutar;
zalimleri de saptırır. Allah dilediğini yapar.”1161 Âhiretin başlangıcı olan kabirde müminin
sağlam bir söz üzerinde Allah tarafından tutulması, onun dünyada iken de kalbinde tasdik
olarak söylediği lâ ilâhe illallah’tır.
c- “Ölü idiniz sizleri diriltti, sonra öldürecek, sonra tekrar diriltecek ve sonunda O’na
döneceksiniz, öyleyken Allah’ı nasıl inkar edersiniz.”
“Onlar: ‘Rabbimiz bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz de suçlarımızı itiraf
ettik, bir daha çıkmaya yol var mıdır?’ derler!”1162 Bu iki âyette sözü edilen ilk diriltme
kabirde vuku bulacak olandır.
d- Kabirde dirilen insana Münker ve Nekir adında iki melek Rabbini, dinini,
peygamberini sorar. Mümin bu sorulara rahatça cevap verir; kafir ise cevap veremez. Bu
konuda hadisler pek çoktur. Münker ve Nekirin sorularını cevaplayamayan kafir kabir azabı
görür.
“…Kötü azap, Firavun’un adamlarını sardı; onlar, sabah akşam ateşe sunulurlar.
Kıyamet çattığı gün, ‘Firavun’un adamlarını azabın en ağırına sokun’ denir.”1163
Sabah akşam Firavun’un adamlarının gördüğü azap kabir azabıdır. Zira onlar Kıyamet
gününde azabın en şiddetlisine düçar olurlar.
“Benim kitabımdan yüz çeviren bilsin ki onun dar bir geçimi olur ve kıyamet gününde
onu kör olarak haşr ederiz.”1164
Bu âyette geçen “dar geçim” kabir azabıdır.
Hadisler kabir azabını açıkca beyan eder: “Kabir azabından Allah’a sığınınız.”1165
Hz. Peygamber (s.a.v.) iki kabrin yanından geçerken birisinin koğuculuktan, diğerinin
küçük abdest bozarken dikkat etmediğinden dolayı kabir azabı görmekte olduklarını beyan
etmiştir. Şia ve Mu‘tezile de kabir azabını kabul eder. Hatta Mu‘tezile kabir azabına delil
olarak yukarıdaki hadisi zikreder.1166
Kabir azabını kabul etmeyenler; terkip halindeki canlıya azap edilir, azabı canlı
hisseder, terkip bozulunca ölü azabı duymaz, tarzında itirazda bulunurlar. Oysa insanın sahip
olduğu terkip, organizma, hayat, yani canlılık için şart ve gerekli değildir. İnsan hayatın bu
terkipte olduğunu görüp durduğu için, bu terkibi hayat için şart ve gerekli sanmaktadır. Allah
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Mü’minûn 23/99-100.
İbrâhim 14/27.
el-Bakara 2/28; el-Mü’min, 40/11.
el-Mü’min, 40/45-46.
Tâhâ, 20/124.
Müslüm, XI: 284.
Kādî Abdülcebbâr, Şerh, s. 730; Kâşifü’l-gıtâ, Câferî Mezhebi, s. 59.
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bu terkipten başka bir terkipte hayatı yaratır, bu onun için çok kolay ve basit bir iştir. Bundan
dolayı bir kısım bilgin kabir azabının nasıl olacağı keyfiyetiyle meşgul olmamıştır. Kabir
azabının vuku bulacağına âyet ve hadisler delâlet ettiğinden ona inanmakla yetinmişlerdir.
Çünkü kabir hayatı haberlerle sabit olan bir hayattır. İnsanın onu denemesi, yaşaması, bizzat
kendisine haber vermesi mümkün değildir. Allah ve Resûlü, kabirden haber vermişler, orada
ölen insanın dirileceğini bildirip müminlerin nimetlerden zevk ve lezzet alacağını, kafirlerin
de azap göreceğini duyurmuşlardır. O halde insanın bilgi ve idrak sınırlarını aşan bir konuda
yapılması gereken doğru haberi kabul ve tasdikten ibaret olmalıdır.
Ölü kişi ya azap veya nimet içinde olur. Bu azap ve nimet onun hem ruhuna hem de
bedenlerinedir. Ruh bedenden ayrılınca ya nimetlenir veya azaplanır. Ruh bazen bedenle
birlikte olur ve onunla beraber nimet ve azap görür. Kıyamet gününde ise ruh sürekli olarak
bedenle birlikte kalmak üzere bedenle birleşir, kabirlerden kalkarlar ve hesap için toplanırlar.
Kabirde insanın yaptığı ibadetler ve güzel ameller onu çepeçevre kuşatır ve böyle
ibadetli, amelli, takva sahibi müminler için kabirlerinden cennete bir kapı açılır; geniş,
sıkmayan bir kabirde o kişi kıyameti sevinç içinde bekler. Kafir için aksi durum vardır.
Müminlerin kabir azaplarının cumaya kadar olacağı konusunda da haberler vardır.
Ölüm halinde bedenden ayrılan ruhların Kıyamete kadar kalacakları yerleri hususunda
haberler çeşitlidir. Bir kısım ruhlar Mele-i Alâ’ya, en yüksek makama çıkar. Bunlar
Peygamberlerin ruhlarıdır. Bir kısmı yeşil bir kuş halinde dilediğinde Cennette uçar. Bunlar
şahitlerin ruhlarıdır. Bir kısmı Cennetin kapısında bekler. Bir kısmı kabirde bekler. Bir kısım
ruh da yeryüzünde bekler son gruptaki ruhlar süflî, en aşağı derecede olan ruhlardır. Bunlar
dünya hayatları boyunca Allah’ı tanımayan, bilmeyen kişilerin ruhları olup yüksek seviyede
hayat yaşayan kişilerin ruhlarıyla bir araya gelemezler. Allah’ın sevgili kullarının ruhları ise
gerek kabir ve gerekse ahiret hayatında sevdikleri ile birlikte olur, dünyadan haber alır,
haklarında yapılanlardan nasipdâr olurlar.
Ruhlar için kabir hayatı boyunca nimet ve azap, lezzet ve elem vardır, onlar kıyamet
kopuncaya kadar bu hal üzerindedirler. Kabir hayatı insanın ana rahminde geçirdiği hayata
nispet edilebilir. İnsanın dünya hayatı ana rahmindeki hayata oranla ne kadar geniş ve uzunsa;
kabir hayatı da dünya hayatına nispetle o kadar geniş ve uzundur. İnsan berzah hayatı
boyunca ruhlar aleminin bir üyesidir… Ve Kıyametin vuku bulmasını bekler…
RÉSUMÉ
I’Homme et Sa Destinée.
I'Homme étant la créature bien aimeé de Dieu, est camposé de l'âme et du corps. Cet
ombre de Dieu sur la terre a-t-il de la volonté et de la puissance?
D'aprés _les Mutezilites, il a sa propre volonté et sa force par i'intermédiaire des
quelles il exécute ses actes.
Ouant aux Sunnites, l'homme posséde ses propres facultes, comme la volonté et la
puissance. Mais pourtant il n'est Jamais un créateur en ce qui concerne tous ses actes. En
réalité, le createur est sans aucun doute Die u, l'homme ' est un simple acquéreur, il n'est
nullement un créateur de ses propres actes d'aprés qu'ils prétendaient les Mutezilites.
Kaynak: Şerefeddin Gölcük, “İnsan ve Kaderi”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, sy.:2 (1986), s. 13-50.
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1. SÖZLÜKTE KUDRET
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4. KELÂM EKOLLERİNDE HALK VE KESB
E. MÜTEVELLİDÂT
1. MÜTEVELLİDÂT KAVRAMI
2. KELÂM EKOLLERİNDE MÜTEVELLİDÂT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kader ve kaza konularıyla irtbatı olan insan fiillerini öğreneceğiz. İnsan
fiilleri bağlamında kelâm kaynaklarında fiil başta olmak üzere onunla ilgili olan irâde ve
kudret kavramları üzerinde durulur. Bu kavramları öğrendikten sonra kelâm ekollerinin irâde
konusundan hareketle, kudret-fiil ilişkisine dair yaklaşımları işlenecektir. Son olarak konu ile
ilgili olan mütevellidât meselesi incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İnsan fiilleri ile irtibatlı olarak fiilin ne olduğunu açıklayınız?
2. Kudret-Fiil ilişkisinden maksat nedir?
3. Mütevellidât nedir açıklayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İnsan Fiilleri

Kazanım

İnsan fiillerini yaparken zorunlu ve
ihtiyârî fiilerinin olduğunu öğrenmek, buna
bağlı olarak sevap ve ceza konusunun
terettüğ ettiğini ispatlamak

Kazanım Yöntemleri

İlgili
kaynaklardaki
bilgilerin
okunması ve müzakere edilmesi ile
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Anahtar Kavramlar


Fiil



İrâde



Kudret



Tefvîz



Küllî irâde



Cüz’î irâde



Tevlid-tevellüd
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GİRİŞ
Fiil, bir müessir tarafından yapılan tesir olup, iyi ve kötüyü, ilim ile veya ilimsiz
yapılanı, maksatlı veya maksatsız yapılanı kapsadığı gibi; insan, hayvan veya cansızlar
tarafından yapılanı da kapsar. Fiil ile ilgili olarak üç temel problemden söz edilebilir: 1. Fiilin
nasıl tanımlanabileceği problemi. Bu problem irâde hürriyeti konusu kapsamına girer. 2. Fiile
değer biçme problemi. Bu problem sorumluluk konusu içine girer. 3. Fiilin nasıl açıklanacağı
problemi. İrâde, insanla ve onun fiilini oluşturmasıyla ilgili olan bir sıfattır. Acaba insan
fiilleri doğrudan ve bağımsız olarak insanın kendi irâdesinin tesiri ile mi meydana geliyor,
yoksa insan fiilinde Cenab-ı Hakk’ın irâdesi mi müessirdir? Mâturîdî kelâmcılarına göre
insanın hür olabilmesi için sadece kudretin fiil ile birlikte olması yeterli değildir. Fiil ile
birlikte olan kudretin aynı zamanda iki zıt için de elverişli olması gerekmektedir. İki zıttan
maksat, fiil veya terk durumudur. Yani kul, fiile mukarin olarak yaratılan kudretle, fiili işleme
imkânına sahip olduğu gibi terk etme imkânına da sahiptir. İnsan fiili denilince, “fiil”
kavramıyla birlikte “irâde” ve “kudret” kavramları akla gelmektedir. Bu yüzden ilk olarak fiil
kavramını, “irâde” ve “kudret” kavramlarını ele alacağız. Zira insanın hür ve sorumlu olup
olmadığı öncelikle onun “irâde” ve “kudret” sahibi olup olmadığına bağlıdır. Burada Şî‘a'nın
insan fiilleri konusundaki görüşlerine ayrıca yer verilmeyecektir. Çünkü onların imâmet
anlayışı hariç, diğer itikâdî meselelerde genellikle Mu‘tezile'nin görüşlerini benimsediği
bilinmektedir.
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A. FİİL KAVRAMI
1. Sözlükte Fiil
Fiil kelimesi, Arapça f-‘a-l kökünden isim olup kök anlamı “amel vb.'yi îcâd etmek”tir. Buna
göre fi‘lde amelin fâiline ve ondan sudûruna nisbeti gözetilmiştir. Fi‘l'in hariçte meydana gelmesi
dikkate alındığında buna “amel” denilir. Amel, işlenmiş olan her fiili kapsar.1167
Fiil, “bir müessir tarafından yapılan tesirdir” şeklinde tarif edilmiştir. Fiil, iyi ve kötüyü, ilim
ile veya ilimsiz yapılanı, maksatlı veya maksatsız yapılanı kapsadığı gibi; insan, hayvan veya cansızlar
tarafından yapılanı da kapsar.1168
Türkçe'de, amel, iş kâr, eylem,1169 bir şey yapma, bir işlemi gerçekleştirme, bir etkinlikte
bulunma, bir işlevi yerine getirme, bir şey üzerinde etkide bulunma, bir iş, davranış, ya da olayla
sonuçlanan güç ya da enerji uygulama durumu1170 anlamlarına gelmekte olup, kuvvede kalmayıp
meydana çıkan, işlenen, varlık bulan şey, sözden ibaret olmayıp mevcut ve mücessem iş1171 demektir.
Arapça'daki ihtirâ, amel, halk, inşâ’, fatr kelimelerinin “fiil” ile eş anlamlı olduğusöylense de,
bunlar arasında bir takım farklar bulunmaktadır.1172
İslâm filozoflarından Kindî (ö. 252/866) fiili, “tesiri kabul eden bir konuda tesirde bulunma”
olarak tarif etmiştir. Kindî'ye göre amel fiilden farklıdır. Amel, fikir ile yapılan fiildir.1173 Yine ona
göre amel, fâilin hareketinin bitiminden sonra kalan eserdir.1174
Felsefede, fiille ilgili olarak üç temel problemden söz edilebilir: 1) Fiilin nasıl
tanımlanabileceği problemi; bu problem irâde hürriyeti problemi kapsamına girer. 2) Fiile değer biçme
problemi ki, sorumluluk konusu içine girer. 3) Fiilin nasıl açıklanacağı problemi. 1175 Zikredilen bu
hususlar, kelâm ilmi için de problemdir. Zira kelâmcılar, bu konularda fikir yürütmüşlerdir. Bu yüzden
onların bu konudaki görüşlerine, “efâl-i ibâd felsefesi” desek yanlış olmaz.

2. Kelâm Ekollerinde Fiil Kavramı
a. Mu‘tezile
Mu‘tezile fiili, “kudret sahibinden meydana gelen olaylar”1176 olarak tarif eder. Ancak onlara
göre bu tarif yeterli değildir. Çünkü bu tarif, fâilin fiilin meydana gelmesi anında kudret sahibi
olduğunu çağrıştırmaktadır. Hâlbuki bir kimse bir taş attığı zaman o taş yerine ulaşmadan ölebilir.
Mu‘tezile'ye göre gerçekte fiil, “mevcut olan ve başkasının kendisine güç yetirdiği şeydir.”1177
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İbn Fâris, Mu‘cem, IV/145; IV/511; Mustafavî, et-Tahkîk, VIII/273; IX/126.
Bkz. Isfahânî, Müfredât, s. 640; Cürcânî, et-Ta‘rîfât, s. 168; Fîrûzâbâdî, Besâir, IV/201; Ebu'l-Bekâ, el-Külliyyât, s. 680; Asım Efendi,
Kâmûs, IV/29.
Asım Efendi, Kâmûs, IV/29; Sami, Şemseddin, Kâmûs-u Türkî, s. 1000; Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, s. 319.
Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, Ankara, 1996, s. 199.
Sami, Kâmûs-u Türkî, s. 1000.
Bkz. Askerî, Ebû Hilâl, el-Furûk fi'l-Luğa, s. 126-129.
Kindî, Risâle fî Hudûdi'l-Eşyâ, s. 114; krş. Dugaym, Felsefetü'l-Qudur fî Fikri'l-Mu‘tezile, s. 242
Kindî, Risâle fî Hudûdi'l-Eşyâ, s. 114; krş. Yeprem, İrâde Hürriyeti ve İmâm Mâtürîdî, s. 233.
Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, Ankara, 1996, s. 199.
Kâdî Abdulcebbâr, Şerhu'l-Usûli'l-Hamse, s. 324.
Kâdî Abdulcebbâr, Şerhu'l-Usûli'l-Hamse, s. 324; el-Muhît bi't-Teklîf, s. 230.
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Mu‘tezile, “muhdes” [sonradan olan] ile “fiil” arasında fark gözetir. Çünkü muhdesin var
edicisi bilinmese de o muhdes olarak bilinir. Hâlbuki fiil böyle değildir. Fiil bilindiği zaman onun bir
fâilinin olduğu bilinir. Yani fâili bilinmese de fiil yine mevcuttur.1178
Mu‘tezile'den Ebu'l-Huzeyl el-Allâf ise “kalbin fiilleri” ile “organların fiilleri”ni birbirinden
ayırır. Ona göre kalbe ait fiilleri işleyen kimsenin, bu fiillere gücü yetmiyorsa veya ölmüşse, bu
fiillerin ondan sâdır olması mümkün değildir. Buna karşın Ebu'l-Huzeyl, hayatta olmak şartıyla
kudretsiz olsa veya ölmüş olsa bile, fâilin organlarının fiillerinin bulunmasını caiz görmektedir.1179
Mu‘tezile, insan fiillerini iki kısma ayırmaktadır:
a) Gücümüzün yettiği fiiller: Bunlar, on çeşit olup beş tanesi organlara, diğer beş tanesi ise
kalbe ait olan fiillerdir: 1) Ekvân [oluşlar]; 2) İ‘timâdât [ağırlık kanunları]; 3) Te’lîfât [maddenin
unsurlarının birleşmesi]; 4) Esvât [sesler]; 5) Âlâm [acı ve elemler]; 6) İ‘tikâdât [inanışlar]; 7) İrâdât
[arzu ve istekler]; 8) Kerâhât [arzu edilmeyen şeyler]; 9) Zunûn [zan ve vehimler]; 10) Enzâr [fikirler].
b) Gücümüzün yetmediği fiiller: Bunlar da onüç çeşittir: 1) Cevherler; 2) Elvân [renkler]; 3)
Tu‘ûm [tatlar]; 4) Revâih [kokular]; 5) Hararet [sıcaklık]; 6) Burûdet [soğukluk]; 7) Rutûbet [yaşlık];
8) Yubûset [kuruluk]; 9) Hayât [canlılık]; 10) Kudret; 11) Şehvet; 12) Nefret; 13) Fenâ [son bulma,
ölüm].1180
Bu ayırımıyla Mu‘tezile, ölü ve âciz bir kimseden organlara ait fiillerin meydana gelmesini
mümkün görürken, kalbî fiillerin meydana gelmesini imkân dâhilinde görmemektedir. Zira onlar, bu
düşünceleriyle “insanın fiilinin yaratıcısı olduğu” ve “mütevellidât”1181 görüşlerini
temellendirmektedirler. Ayrıca onların bu görüşlerinden insan fiilinin meydana gelmesi için, insanın
kudretli olmasının gerekli olduğu anlaşılmaktadır.

b. Eş‘ariyye
Ebu'l-Hasan el-Eş‘arî insan fiilleri meselesini “fiil” kavramının tanım ve tahlîline girmeden ele
alır ve bu konuda sadece insan fiillerinin Allah'ın yaratmasıyla meydana geldiğini1182 söyler.
Bâkıllânî1183 ve Cüveynî de1184 Ebu'l-Hasan el-Eş‘arî'nin yolundan gitmişlerdir.
Gazzâlî (ö. 505/1111) ise fiil kavramına temas etmektedir. Ona göre gerçek olan fiil, sadece
irâde yoluyla olandır.1185 Gazzâlî bu ifadesiyle, insan fiilinin irâde ile münasebetini kurmakta, açık bir
şekilde irâdeye fiilin meydana gelmesinde etkin bir rol tanımaktadır.
Faheddin er-Râzî (ö. 606/1209), nahivdeki fiil ve fâil sözü ile usûl [kelâm, usûl-u fıkıh]
âlimlerinin kasdettikleri fiil ve fâilin farklı olduğunu şu şekilde açıklar:
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Kâdî Abdulcebbâr, Şerhu'l-Usûli'l-Hamse, s. 324; el-Muhît bi't-Teklîf, s. 230 vd.
Bağdâdî, el-Fark, s. 128; Şehristânî, el-Milel, s. 52.
Kâdî Abdulcebbâr, Şerhu'l-Usûli'l-Hamse, s. 326; el-Muhît bi't-Teklîf, s. 350; krş. Yeprem, İrâde Hürriyeti, s. 180.
Mütevellidât konusunda ileride geniş bilgi verilecektir.
Gurâbe, Ebu'l-Hasan el-Eş‘arî, s. 96; Riyad, el-Felsefetü'l-Hulkiyye, s. 48; Hussain, “al-Ash‘ari's Doctrine of Human Actions”, s. 75.
Bkz. Bâkıllânî, et-Temhîd, s. 304-305; Gölcük, Kelâm Açısından İnsan ve Fiilleri, s. 174-175.
Cüveynî, el-İrşâd, s. 173 vd.
Gazzâlî, Tehâfütü'l-Felâsife, s. 58.
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“Biz nahivde fiil ve fâil dediğimiz zaman, usûl âlimlerinin söyledikleri şeyi kasdetmiyoruz.
Çünkü biz “ölme işi”ni kendisi yapmadığı hâlde, mâte Zeydun [Zeyd öldü] diyoruz. Nahiv açısından
mâte'ye, fiil Zeyd'e ise onun fâili diyoruz. Bilakis fiilden maksat, muayyen olmayan bir şey için
muayyen olmayan bir zamanda masdarın meydana gelmesine delâlet eden müfred lafızdır. Biz,
masdarın kendisi için meydana geldiği o şeyi açıkladığımız zaman, işte o fâildir. Malûmdur ki,
“Masdar kendisi için meydana geldi.” sözümüz, “Fâilin îcâd ve ihtiyârıyla [tercihiyle] oldu”
sözümüzden daha geneldir. Fâilin ihtiyârıyla olan kâme [kalktı]; ihtiyârıyla olmayan mâte [öldü]
sözümüz gibi. Eğer, “Fiil, fâilde meydana geldiği gibi, mef‘ûlde de meydana gelir” denilirse, deriz ki:
“Fiil sîgası, bu masdarın meydana gelmesini bir şey için gerektirir ki, o da fâildir. Lâzım fiillerin
mef‘ûle ihtiyaç duymaması buna delîldir.”1186
Râzî, burada fiilin fâil ile olan ilişkisine temas etmesi yanında, fiilin masdarla olan
münasebetini vurgulamaktadır ki bu, Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinin insan fiilleri probleminin izahında
etkin olarak kullandığı “masdar manâda fiil, masdarla hâsıl olan manâ” şeklindeki fiil taksiminin asıl
kaynağının Râzî olduğunu göstermektedir.

c. Mâturîdiyye
İmâm Mâtürîdî'ye göre insan, mecâzen değil hakikaten fiil sahibidir.1187 Cebriyye'ye göre ise
insan fiilleri hakîkî manâda değil, mecazen insana nisbet edilmektedir.1188
Mâtürîdî, Kitâbu't-Tevhîd'de konu başlığı olarak “Kulların Fiilleri ve İsbâtı”1189 ismini koymuş
ve bu hususta şu açıklamayı yapmıştır:
“Bizce, kulların kendi fiillerinin bulunduğunu ifade etmek gerekir. Bu husus naklî ve aklî
delillerle zarûrî olarak sabittir. Bunları reddeden kimsenin kibirli ve kendini beğenmiş bir kimse
olduğu anlaşılır.”1190
Bu şekilde insanın hakikaten fiil sahibi olduğunu vurgulayan Mâtürîdî, insanın fiil sahibi
olduğuna aklî ve naklî delil getirmektedir. O, naklî delili iki kısımda mütalaa etmektedir:
a) Fiil hakkında emir ve nehyin bulunması.
b) Fiil hakkında va‘d ve va‘îdin [sevâb ve cezânın] bulunması. Allah Teâlâ'nın emir ve
nehyini, va‘d ve va‘îdini içeren aşağıdaki âyetlerin hepsinde “fiil” ismi vardır.1191
اِ ْع َملُوا َما ِشئْت ُ ْم
Artık dilediğinizi yapın! (Fussilet, 41/40)
ََوا ْفعَلُوا ْال َخي َْر لَعَلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِلحُون
Ve hayır yapın ki kurtulasınız. (Hacc, 22/77)
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Râzî, Tefsîr-i Kebîr, I/72.
Bkz. Mâtürîdî, Risâle fi'l-Akâid, s. 18.
Bkz. Eş‘arî, Makâlât, s. 279; Bağdâdî, el-Fark, s. 211; Şehristânî, el-Milel, s. 87; İbn Hazm, el-Fasl, III/22.
Mâtürîdî, Kitâbu't-Tevhîd, s. 221.
Mâtürîdî, a.g.e., s. 225.
Mâtürîdî, a.g.e., s. 225-26.
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علَ ْي ِه ْم
ٍ س َرا
َ ت
َ َكذَلِكَ ي ُِري ِه ُم ّللاُ أ َ ْع َمالَ ُه ْم َح
İşte böylece Allah onlara bütün amellerini, üzerlerine yığılmış hasretler halinde gösterecektir.
(Bakara, 2/167)
ََجزَ ا ًء بِ َما كَانُوا يَ ْع َملُون
Yaptıklarına karşılık olarak. (Vâkıa, 56/24)
ُفَ َم ْن يَ ْع َم ْل مِ ثْقَا َل ذَ َّرةٍ َخي ًْرا يَ َرهُ َو َم ْن يَ ْع َم ْل مِ ثْقَا َل ذَ َّرةٍ ش ًَّرا يَ َره
Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.
(Zilzâl, 99/7-8)
Mâtürîdî, insanın fiil sahibi olduğuna dair aklî delil olarak şunları zikreder: “Tâ‘at, ma‘siyet,
fuhşiyyât ve münkerâtı işlemek, emredilen ve yasaklanan hususlardandır. Bunların Allah'ın fiili olması
mümkün değildir.”1192 Dolayısıyla bunlar insanın fiilidir.
Pezdevî (ö. 493/1099) ise fiili, “şey” olarak kabul etmektedir. Çünkü, Allah her şeyin
yaratıcısıdır. (En‘âm, 6/102) Böylece fiil, “şey” kelimesinin kapsamına dâhil edilerek Allah'ın
yarattığı bir nesne olmaktadır. Ona göre düşünürler, fiilin kulun yapmış olduğu iş olduğunda icmâ
etmişler; hatta “Masdar, mef‘ûl-u mutlaktır” demişlerdir. Bu durumda fiil, mef‘ûlden başka bir şey
olmaktadır. Fiil, insanın mef‘ûlü [yaptığı şey] olsaydı, onu yapmak için başka bir fiile ihtiyacı olurdu.
Araplar masdara mef‘ûl-u mutlak adını, onunla diğer mef’ûller arasında ayırım yapmak için
vermişlerdir.1193
Bu durumda masdar manâdaki fiil, mef‘ûlden başka bir şeydir. Dolayısıyla o, insanın meydana
getirdiği masdarla hâsıl olan mef‘ûllerden değildir. Öyle anlaşılıyor ki Pezdevî, bu açıklamalarıyla
insanın fiil sahibi olduğu, ancak fiil “şey” olduğu için fiilin Allah'ın yaratmasıyla olduğu
düşüncesindedir.
Nureddin es-Sâbûnî'ye göre fiil, mümkünü imkân halinden alıp gerçek varoluşa [vücûda] ircâ‘
etmektir. Burada gerçek varoluştan maksat, gerçekleşmek ve realitede var olmaktır.1194
Sadru'ş-Şerîa, fiil kavramının herhangi bir tarifini vermeksizin fiili iki kısma ayırmaktadır:
1) Masdar manâlı fiil: Fiil, bazen masdarın kendisine, yani bu durumun yaratılmasına denir.
Bu, izâfî bir durumdur, ne vardır ne de yoktur.1195 Yani bu manâdaki fiilin hariçte varlığı yoktur.
Meselâ; gitmek, gelmek vb. dediğimiz zaman bunlar hariçte var olmayan zihnî kavramlardır.
“Gitmek” masdarını ele aldığımızda, zihnimizde bu hususu tasavvur ettiğimiz halde, bunun hariçte var
olduğunu söyleyemiyoruz. Aynı şekilde böyle bir durumun yok olduğunu da söyleyemiyoruz.
Sadru'ş-Şerîa, bu şekildeki “ne var ne de yok olan” bir fiil açıklamasıyla cebr ve kader
arasındaki orta bir durum isbat etmeye çalışmaktadır.
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Mâtürîdî, a.g.e., s. 226.
Pezdevî, Ehl-i Sünnet Akâidi, s. 153-54.
Bkz. Topaloğlu, Mâturîdiyye Akâdi, s. 136, 15. dipnot.
Sadru'ş-Şerîa, Ta‘dîl, vr. 188b; et-Tavdîh, I/175.
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2) Masdarla hâsıl olan manâ: Fiil, bazen de mevcut duruma denir. Hareket edenin bir
mesafenin cüzlerinde olması gibi.1196
“Fiil” kavramının sözlük anlamından bahsederken, onun zamanla ilgili olup manâya yol açan
kelime olduğunu söylemiştik. Buna göre “masdar manâlı fiil” zamanla ilgili bir duruma gelince,
“masdarla hâsıl olan manâda fiil” olmaktadır. Meselâ “gitmek” masdarını, zamanla ilgili kılıp, “gitti,
gidiyor, gidecek” dediğimiz zaman bunlar hariçte var olan durumlardır ve bunlar hakkında “yaratma”
tabiri kullanılmaktadır.
Sadru'ş-Şerîa'ya göre insan fiilinin yaratılıp yaratılmamış olduğu söz konusu olunca, burada
ikinci manâdaki fiil anlaşılmalıdır. Buna göre insan fiili konusundaki ihtilaf, bu manâdaki fiiilin
Allah'ın yaratmasıyla mı, yoksa kulun yaratmasıyla mı olduğu hususundadır.1197
Sadru'ş-Şerîa'ya göre ayrıca fiil, sıfatın bir neticesidir. Meselâ, birisi bir divan [serîr] yaptığı
zaman, divan yapmak onun şânından olmuş olur. Divanın kendisiyle icad edildiği hareketler, masdarla
hâsıl olan durumdur. Bu da hariçte mevcuttur. Bir de divanı icad etmek durumu vardır ki bu, masdar
mânalı fiildir ve izâfî bir durum olup, hariçte varlığı yoktur.1198
İnsan fiilleri meselesinde fiilin yukarıdaki gibi iki kısma ayrılması Sadru'ş-Şerîa'dan önceki
bazı âlimler tarafından da yapılmıştır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, –çok net ve belirgin olmamakla
birlikte– Ebu'l-Yusr el-Pezdevî ve Fahreddin er-Râzî, fiilin masdarla olan münasebetine değinmiştir.
Bu sebeple bu hususta Sadru'ş-Şerîa'nın Pezdevî'den ve –özellikle– Râzî'den etkilendiğini
söyleyebiliriz. Ancak biz Sadru'ş-Şerîa'nın bu ayırımı, insan fiilleri probleminin çözümünde daha etkili
ve açık bir şekilde kullandığını görmekteyiz. Zira kendisinden sonra bu görüşü kabul edip problemin
çözümünde kullanan son dönem kelâm âlimlerinden bazıları1199, bu hususta Pezdevî veya Râzî'nin
değil, Sadru'ş-Şerîa'nın ismini zikretmektedirler. Bazıları hiç isim vermeksizin sadece konuya
değinmektedirler.1200
İbnu'l-Hümâm (ö. 861/1457) da, fiili aynı şekilde ikiye ayırarak meseleye çözüm getirmeye
çalışır.

1201

Mâturîdiyye âlimlerinin bu ifadelerinden, insanın gerçekten fiil sahibi olduğu anlaşılmaktadır.
Çünkü onlar, insan fiilini “masdar manâlı fiil” olarak kabul edip insanın bundaki rolunü ve payını
açıklamaya çalışmışlardır. Bu hususun Mâturîdiyye tarafından nasıl izah edildiğini ileride daha geniş
bir şekilde ele alacağız.

3. Fiil Çeşitleri
Kelâmcılar, insan fiillerini iki kısma ayırmışlardır:
1) Izdırârî [zorunlu] fiiller.
2) İhtiyârî [isteğe bağlı] fiiller.1202
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Sadru'ş-Şerîa, Ta‘dîl, vr. 188b; et-Tavdîh, I/175.
Sadru'ş-Şerîa, Ta‘dîl, vr. 188b; et-Tavdîh, I/175.
Sadru'ş-Şerîa, Ta‘dîl, vr. 194b.
Bkz. Beyâzî, İşârât, s. 243; Harputî, Tenkîhu'l-Kelâm, s. 240-41.
Bkz. Taftazânî, Şerhu'l-Akâid, s. 111; Şerhu'l-Makâsıd, IV/240-41.
İbnu'l-Hümâm, el-Müsâyere, s. 94.
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Cebriyye ve Ebu'l-Hasan el-Eş‘arî hariç, insan fiilleri genelde bütün kelâmcılar tarafından bu
iki kısımda mütâlaa edilmiştir.
İnsan fiillerini, “zorunlu” ve “ihtiyârî” diye ikiye ayırmak zarûrîdir. Bunları birbirinden
ayırma bizim irâdemizle gerçekleşir. Çünkü irâde, kendisiyle fâilin iki eşit taraftan birini tercih ettiği
ve eşyayı sahip olduğu özelliklerle tahsis ettiği bir sıfat olduğuna göre, bizim irâdemizin mevcut
olması gerekir. Ayrıca tercih ve tahsîsin insan tarafından yapılması gerekir. Aksi halde irâde soyut bir
“şevk” olur ki, bu durumda zorunlu ve ihtiyârî fiiller arasında bir fark kalmaz. Ancak biz zorunlu ve
ihtiyarî fiillerin birbirinden farklı olduğunu anlıyor ve biliyoruz ki, birincisi bizim fiillerimizle ilgili,
ikincisi ise değildir.1203 Meselâ; elimizin kendi ihtiyârımızla meydana gelen hareketiyle, titremeden
dolayı meydana gelen hareketi arasında çok büyük bir fark bulunduğunu kesinlikle biliriz. Şüphesiz
birincisi kendi kasd ve irâdemizle oluyor, ikincisi ise sırf bir sinir hastalığından meydana geliyor.1204
Bütün bunlar ortaya koyuyor ki, vicdanî bilgi, bizim zorunluluk ve gereklilik olmaksızın
işlediğimize, iki eşit taraftan birini veya tercih edilebileni tercih ettiğimize hükmetmektedir. İşte bu
tercih, ihtiyâr ve kasddır.1205
Din-felsefe uzlaştırıcısı bir düşünür olan Ebu'l-Hasen Muhammed b. Yusuf el-Âmirî (ö.
381/992) de fâilden sudûr eden fiilleri irâdî ve zarurî olmak üzere iki kısma ayırmaktadır. Âmirî'ye
göre irâdî fiiller, fikrî ve şevkî; zarurî fiiller ise tabiî ve kahrî olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.1206
Görülmektedir ki insandan sudûr eden fiillerin hepsi, onun ihtiyâr ve irâdesiyle meydana
gelmemektedir. Sorumluluk açısından bakıldığında, insanın herhangi bir katkısı olmayan zorunlu
fiiller, her ne kadar insanla ilgili olup onda meydana gelseler de, gerçekte insanın irâde ve isteği
dışında meydana geldiklerinden insanın sorumlu olduğu fiiller değildirler.

B. İRÂDE KAVRAMI
1. Sözlükte İrâde
İrâde kelimesinin kökü r-v-d, “ihtiyâr ve seçimle birlikte talep”1207 manâsındadır. Isfahânî, r-vd kökünü, “bir şeyi yumuşaklıkla tekrar tekrar isteme”1208 olarak açıklamıştır. Revd, tercih yapılıncaya
kadar devam eden taleptir. Bundan dolayı talep ve seçim aşamasında olması sebebiyle otlak arayan
kimseye “râid” denir.1209
İrâde, nefsin fiile iştiyak ve meyletmesi1210 olarak tarif edilmektedir. İrâde, aslında şehvet, akıl
ve emelden mürekkep bir kuvvettir. Daha sonra yapılması ve yapılmaması gereken şeylerde bir hüküm
vermekle birlikte, nefsin bunlardan birini istemesine isim olarak verilmiştir.1211
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Bâkıllânî, el-İnsâf, s. 46; Pezdevî, Ehl-i Sünnet Akâidi, s. 159; Sâbûnî, Mâturidiyye Akâdi, s. 136; Sadru'ş-Şerîa, Ta‘dîl, vr 189a; etTavdîh, I/186-187; Taftazânî, Şerhu'l-Akâid, s. 111.
Sadru'ş-Şerîa, et-Tavdîh, I/186.
Seyyid, Usûl-u Fıkıh Dersleri, s. 13.
Sadru'ş-Şerîa, et-Tavdîh, I/187.
Bkz. Turhan, Din-Felsefe Uzlaştırıcısı Bir Düşünür Âmirî ve Felsefesi, s. 280.
Mustafavî, et-Tahkîk, IV/283.
Isfahânî, el-Müfredât, s. 371.
Isfahânî, el-Müfredât, s. 371.
Isfahânî, el-Müfredât, s. 371; Tahânevî, Keşşâf, s. 552; Cürcânî, Kitâbu't-Ta‘rifât, s. 16.
Isfahânî, el-Müfredât, s. 371; Ebu'l-Bekâ, Külliyât, s. 74.
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Kindî'ye göre irâde, “bir şeyin kendisiyle kasdedildiği kuvvettir.”1212
İrâde'nin zıddı, kerâhet ve cebr'dir. Kerâhet, bir şeyin sınırlı ve kayıtlı olarak meydana
gelmesidir. Bu sınır arttıkça cebr artar, irâde ve ihtiyâr azalır ve zayıflar.1213
Kur’ân, hem Allah'ın hem de insanın irâde sahibi olduğundan söz etmektedir. Allah Teâlâ, her
türlü sınırdan ve sınırlamadan münezzeh olunca, O'nun irâdesinde herhangi bir noksanlık söz konusu
değildir. Ama insan irâdesi, sınırlı ve noksandır.1214
Bu yüzden irâde, iki anlamda kullanılmaktadır: 1) Mebde’ [başlangıç] hakkında, “nefsin bir
şeye meyletmesi” anlamında; 2) Müntehâ [sonuç] hakkında, “bir şeyin yapılması veya yapılmaması
gerektiğine hükmetmek” anlamında kullanılır. İrâde kelimesi, Allah hakkında kullanıldığı zaman,
mebde’ değil, müntehâ kasdedilir. Çünkü Allah, “meyl” manâsından münezzehtir.1215 Böylece “ilâhî
irâde” ile “hâdis olan insan irâdesi” arasında bir ayırım yapılmak istenmiştir. Çünkü ilâhî irâde bir
şeye taalluk ettiği zaman, o şeyin meydana gelmesini gerektirir.1216 İnsan irâdesi ise bir şeye taalluk
ettiği zaman o şeyin meydana gelmesini gerektirmez.
Kur’ân-ı Kerîm'de irâde, “emir” ve “kasd” anlamlarında kullanılmıştır: Allah sizin için
kolaylık ister, zorluk istemez (Bakara, 2/185) âyetinde “emir”; Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve
bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz (Kasas, 28/83) âyetinde ise “kasd” manâsında
kullanılmıştır.1217
İrâde, insanlar için kullanıldığı gibi, cansızlar ve hayvanlar için de kullanılır. 1218 Nitekim
Kur’ân-ı Kerîm'de “duvar” hakkında kullanılmıştır:
Fe-vecedâ fîhâ cidâren yurîdu en yenkazza [Derken orada yıkılmak isteyen (üzere olan) bir
duvar buldular] (Kehf, 18/77).
İrâde kelimesine, ilim dilinde kullanıldığı sahalara göre çeşitli istılahî manâlar verilmiştir.
Bizim burada bahsettiğimiz irâde, kelâm ilminde irâde hürriyeti ve insan fiilleri bağlımında ele alınan
irâdedir.
Kelâmda irâde ile eş anlamlı olarak meşîet, ihtiyâr, kasd gibi kelimeler kullanılmaktadır.
•Meşîet, “şey” kelimesinden alınmış olup mevcut için isimdir. Kelâmcıların çoğunluğuna göre
irâde gibidir.1219 Fakat irâde ile meşîet arasında fark vardır: İrâde, vakti geçmiş bir şey için de
geçmemiş bir şey için de olur. Meşîet ise, vakti geçmiş bir şey için olur. Meşîet kelimesinin zıddı
ibâ’dır [imtinâdır]. Bir şeyden imtinâ, ancak yapma girişimi ânında olur. Meşîet de, aynı şekilde ancak
yapma girişimi ânında olur.1220
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Kindî, Risâle fî Hudûdi'l-Eşyâ, s. 117.
Mustafavî, et-Tahkîk, IV/285.
Mustafavî, et-Tahkîk, IV/285-86.
Isfahânî, el-Müfredât, s. 301.
Tahânevî, Keşşâf, s. 554.
Isfahânî, a.g.e., s. 371.
Isfahânî, el-Müfredât, s. 301.
Taftazânî, Şerhu'l-Akâid, s. 112; Beyâzî, İşârât, s. 264.
Askerî, el-Furûk, s. 118.
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•İhtiyâr, “bir şeyi seçmek ve onu başkasından üstün görmek” demektir.1221 İrâde ile ihtiyâr
arasında fark vardır: İhtiyâr, “bir şeyin başka bir şeye bedel olmak üzere irâde edilmesi”dir. İhtiyâr,
tercih edilen şeyin ve başkasının aynı ânda kalbe doğmasıyla olmaz. İhtiyâr, bir fiili kalbe başkası
doğmayarak irâde etmektir. İhtiyâr'ın aslı, “hayr”dır. Bu yüzden gerçekte muhtâr [tercih yapan],
“zorlanmaksızın ve çaresiz bırakılmaksızın iki şeyden en hayırlısını veya kendisine göre iki şeyden
hayırlı olanı irâde eden”dir. Eğer insân, bir şeyi “irâde”ye zorlanırsa muhtâr diye isimlendirilmez;
çünkü ihtiyâr [tercih], ıztırâr'ın [zorlamanın] zıddıdır.1222
Şu halde ihtiyâr irâdeden daha husûsîdir. Çünkü irâde, bir nevi meyilden ibaret bulunurken,
ihtiyâr tercih ile beraber meyl anlamını içermektedir.1223
•Kasd, bir amele yönelmek ve bir işe girişmektir.1224 Kasd ile irâde arasında fark vardır: Kasd
sâhibinin kasdı, başkasının eylemi ile değil, sâdece kendi eylemi ile ilgilidir. İrâde ise, iki fiilden
sâdece birine özgü değildir. Kasd, “eylemin sâdece gerçekleştirilme ânında yapılma irâdesi”dir ve
eylemin çok öncesine tekâbül etmesi durumunda kasd diye isimlendirilmez. Nitekim, kasadtu en
ezûreke ğaden [seni yarın ziyâret etmeye kasdettim] demek doğru değildir.1225 Kasd lafzı ancak hâdis
irâdede kullanılır.1226
Bâkıllânî'ye göre irâde, meşîet, ihtiyâr, rızâ ve muhabbet kelimeleri arasında bir fark
1227

yoktur.

Buraya kadar anlattıklarımıza göre irâde, insanla ve onun fiilini oluşturmasıyla ilgili olan bir
sıfattır. Acaba insan fiilleri doğrudan ve bağımsız olarak insanın kendi irâdesinin tesiri ile mi meydana
geliyor; yoksa insan fiilinde Allah Teâlâ'nın irâdesi mi müessirdir? Yoksa insan fiilleri, sadece Allah
Teâlâ'nın irâdesiyle mi meydana geliyor? Şimdi kelâm ekollerinin insan irâdesinin fiili üzerindeki
tesirleriyle ilgili görüşlerini vererek bu meseleyi izah etmeye çalışacağız.

2. Kelâm Ekollerinde İrâde
a. Cebriyye
Cebriyye'ye göre insanın herhangi bir irâdesi yoktur. Zaten onlara Cebriyye ismi verilmesinin
sebebi de budur. Onlar, insan fiillerinin Allah'ın yaratmasıyla meydana geldiği görüşündedirler.
Allah’ın mutlak kudreti karşısında insanın bir tercihi ve irâdesi yoktur.1228
b. Mu‘tezile
Mu‘tezile'den Bişr b. el-Mu‘temir (ö. 210/825)'e göre insan zarûrî olarak irâdeyi bir fiil takip
etmeksizin irâde edebilir. Telkinler olmadan bir fiili işleyebilir. Bişr'e göre irâde, fiili gerektiren bir
sıfat değildir.1229
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Isfahânî, el-Müfredât, s. 301.
Askerî, el-Furûk, s. 118.
Yüksel, “İrâde-i Cüz’iyye”, s. 3-4.
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Bâkıllânî, el-İnsâf, s. 40-41.
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Sümâme b. Eşres (ö. 213/828)'e göre, insanın irâdeden başka fiili yoktur. Bunun dışındakiler,
muhdisi olmaksızın meydana gelmiştir. Taşın atıldığında gitmesi gibi. Bu, insana mecâz yoluyla nisbet
edilir.1230
İbrahim en-Nazzâm (ö. 231/845) ise irâdenin “fiil, emir ve hüküm” olduğu kanaatindedir.1231
O, bilgi ve irâdenin zihin hareketleri olduğu görüşündedir. İnsanın tek fiili irâdedir. Bu da zorunlu olan
ve her ikisi de Allah'tan gelen telkinlerin sonucu olarak ortaya çıkar. İrâde, insanda bulunan bir
harekettir. Onun dışında olan şey tabiat vasıtasıyla Allah'ın işidir. Doğrudan doğruya irâdeden çıkan
fiiller, zarûrî olarak irâdeye tâbi olur.1232
Mu‘tezile'den Mu‘ammer (ö. 228/842)'in görüşü de Nazzâm'ın görüşüne benzemektedir. Ona
göre insanın tek fiili irâdedir, başka her şey ise bedenin tabiatla ortaya koyduğu eserdir. İdrâk, irâdî bir
fiil olmayıp vuku bulduğu mahallin eseridir. İrâdeyi hemen izleyen fiili zorunlu kılan irâdedir.1233
Câhız (ö. 255/869) da, insanın irâdeden başka ihtiyârî bir fiili olmadığı görüşündedir. İrâdeden
sonraki fiiller, insanın ihtiyârıyla değil tabiatı icabıdır.1234
Mu‘tezilîlerin bu ifadelerinden insanın etkin bir irâdeye sahip olduğu görüşünde oldukları
anlaşılmaktadır. Onlara göre insan hür bir irâdeye sahip olan insanın, kendi fiillerinin meydana
getiricisi ve yaratıcısı olması gerekir. İnsanın fiiilinin meydana gelmesinde Allah'ın rolü doğrudan
değil, Allah'ın insanda yarattığı kudret vasıtasıyladır. Ancak insanın bu kudreti, irâdesine uygun olarak
kullanması gerekir.1235
Böylece Mu‘tezile, insanın fiilini meydana getirmesinde etkin bir irâde anlayışına sahiptir.
Yani onlara göre, irâde fiili gerektiren bir husus olmaktadır. Mu‘tezile, “insan fiilinin yaratıcısıdır”
görüşlerinden dolayı, böyle bir irâde anlayışını benimsemişlerdir.
c. Eş‘ariyye
Ebu'l-Hasan el-Eş‘arî, gerek el-İbâne, gerekse el-Luma‘ isimli eserlerinde insan irâdesinden
bahsetmez. O, ısrarla Allah'ın irâdesi üzerinde durmaktadır. Ona göre irâde, Allah'ın zâtî sıfatlarından
olup, ilim sıfatı ile birlikte mütâlaa edilmektedir. Eş‘arî'ye göre ilâhî irâde bütün mahlûkâtı
kapsamaktadır.1236 Onun mutlak ilâhî irâde anlayışında insan irâdesi âdetâ yok gibidir. Eş‘arî, kesb1237
kavramıyla insana hürriyet tanımak istemektedir. Ancak onun “kesb”den ne kasdettiği de muğlâk bir
meseledir.
Bâkıllânî, Allah'ın irâdesini her şeyin üstünde tutarak, onu dikkatle korumaya çalışmaktadır.
Ona göre, Allah'ın irâdesi her şeyi kapsamakta, bu arada insan fiilleri de bu kapsamın içine
girmektedir.1238 Fakat insanın fiillerini seçmede irâdesinin olup olmadığı konusunda Bâkıllânî'nin açık
ve net olarak ne dediği anlaşılmamaktadır. Onun, Allah'ın mutlak ve zâtî, ama muhdes olmayan
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irâdesini üstün çıkarmak gayretinde olduğu gözden kaçmamaktadır. Bâkıllânî'nin bu konudaki
endişesi, Mu‘tezile'nin durumuna düşme korkusudur. İnsanın fiillerinde irâde sahibi olduğunu açıkça
söyleyememesi, hep bu endişeden ileri gelmektedir.1239
Fahreddin er-Râzî'ye göre irâde, akıllı bir kimsenin nefsinde hissettiği bir mâhiyet olup irâdesi
ile ilmi, kudreti, elemi ve lezzeti arasındaki açık farkı idrâk eder. Bu yüzden irâdenin mahiyetini
tasavvur etmek tarife muhtaç değildir.1240 Râzî, kelâmcıların irâdeyi şu şekilde tarif ettiklerini
söylemektedir: “İrâde, vukû‘ ve ikâ‘ bakımından olmayarak mümkün olan şeyin iki tarafından [yapıpyapmamadan] birinin diğerine tercih etmeyi gerektiren bir sıfattır.” Râzî bu tarifteki vukû‘ ve ikâ‘
kaydıyla irâde ile kudretin karışmasından kaçınmak istediğini belirtmiştir.1241
Seyfüddin el-Âmidî'ye (ö. 631/1233) göre ise irâde, “hâdisin herhangi bir zamanla tahsisini
gerektiren manâdan [sıfattan] ibarettir.”1242 Bu irâde tarifinde insan irâdesine yer verilmediği açıkça
görülmektedir. Ancak o, Ebkâru'l-Efkâr isimli eserinde, düşünürlerin hâdis irâdenin varlığı hususunda
ittifak ettiklerini1243 belirtmektedir.
Eş‘arîlerin naklettiğimiz irâde anlayışlarında insan irâdesine yer verilmediği açıkça
görülmektedir. Böylece onlar, bu konuda Cebriyye'ye yakın bir görüşü benimsemişlerdir. Zira onlara
göre insan, hür görünümde mecburdur.1244 Bu durumda onların, insana irâde hürriyeti tanımaya
çalıştıkları kesb kavramlarının bir manâ ifade etmediği ortadadır.
Eş‘arîlerin insanın etkin bir irâdesinin bulunduğunu söylemekten ısrarla kaçınmaları, Allah'ın
irâdesine zarar vereceği endişelerinden kaynaklanmaktadır.
d. Mâturîdiyye
Mâtürîdîler, Allah'ın mutlak irâdesini kabul etmekle beraber insanın da irâdesi olduğunu
benimsemişlerdir. Onlar, bu konuda orta bir yol izleyerek irâdeyi iki kısma ayırmak suretiyle daha
gerçekçi davranmışlardır: Birisi, genel anlamda irâde ki buna daha sonraki dönemlerde küllî irâde;
diğeri “ihtiyâr”, “kasd”, “azm” gibi lafızlarla ifade edilen irâde ki sonraları buna da cüz’î irâde1245 ismi
verilmiştir.
İrâdenin “küllî irâde ve cüz’î irâde” şeklinde iki kısma ayrılmasını, eski kelâmcılarda
görmüyoruz. Kanaatimizce bu ayırım, daha sonraki dönemlerde, özellikle Osmanlı'nın son
dönemlerinde ortaya çıkmıştır. İrâdenin, “küllî” ve “cüz’î” şeklinde yapılan bu ayırımının önceki
Mâtürîdî kelâmcılarının irâde anlayışlarından kaynaklandığını açıkça ifade etmek gerekir. Seyyid
Bey'in bu konu hakkında, “bütün kavgaların üzerinde koptuğu bir meseledir”1246 sözü, Mâturîdilerle
Eş‘arîler arasında bu husutaki derin ihtilafa iaşret etmektedir.
Şimdi Mâtürîdîlerin sonraki dönemlerde küllî irâde ve cüz’î irâde kavramlarıyla ne
kasdettiklerini kısaca açıklayalım:
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1) Küllî İrâde
Küllî irâde, irâde sahibi olan bütün canlılarda bulunan sıfattır. Bu sıfat, Allah tarafından
yaratılmıştır. Meselâ; durduğumuz zaman hiçbir fiilî irâdemiz yoktur. Ancak bilkuvve irâdemiz
mevcuttur. İşte buna küllî irâde denir. Bunun yaratılmışlığı hususunda ittifak vardır.1247 Sadru'şŞerîa'nın, “fâilin kendisiyle iki eşit taraftan birini veya tercih edilebileni tercih etme imkânı veren bir
sıfat”1248 olarak tarif ettiği irâde budur. İnsan bununla bütün mümkün fiilleri irâde edebilir. Yani irâdei külliye, kendisinde henüz bir tercihin gerçekleşmemiş olduğu irâdedir. Bu irâde henüz bir tarafa
yönelmediğinden insanın onunla, verdiği kararından vazgeçmesi mümkündür.
2) Cüz’î İrâde
Cüz’î irâde, küllî irâdenin muayyen bir fiile taalluk etmesi keyfiyyetidir. Yani küllî irâdenin
muayyen bir fiile sarfedilmesi demektir. Mâtürîdîler bu nevi irâdeye “ihtiyâr” demektedir. Cüz’î irâde
[ihtiyâr], küllî irâdenin hariçte zuhur edip, bir fiile taalluk etmesine denir. Çünkü muayyen bir fiile
taalluk ettiği zaman kendisi taayyün ve teşahhus etmiş olur. Kısaca ihtiyâr, irâdenin belirli bir işe
yönelmesi ve o işte kullanılması demektir. İşte kasd, azm ve azm-ı musammam kelimeleriyle
kasdedilen budur.1249
Ebû Seleme es-Semerkandî'ye göre ihtiyâr [cüz’î irâde], bizzat kulun fiilidir. Çünkü ihtiyâr,
irâdesizliğin zıddıdır.1250
Sadru'ş-Şerîa'ya göre ihtiyâr, muayyen bir tarafı tercihtir. Başka tercihe muhtaç değildir.
Aksine tahsis ve tercihten ibaret olan irâde sıfatına muhtaçtır. İhtiyârda zorunluluk yoktur. Çünkü
muhtâr olan vucûb [zorunluluk] olmaksızın tercihte bulunur.1251
Burada şu noktayı belirtmek gerekmektedir. İnsan ihtiyârının, fiilinin meydana gelmesinde
etkin bir role sahip olduğunu ilk defa bu kadar net ve belirgin şekilde ortaya koyan kelâmcının
Sadru'ş-Şerîa'dır.1252 İmâm Mâtürîdî ve diğer Mâtürîdî kelâmcıları insanın ihtiyârı olduğunu önemli bir
şekilde vurgulamışlarsa da, ihtiyârın yaratılıp yaratılmamış olduğu konusuna girmemişlerdir. Her ne
kadar Mâtürîdîlerde insanın sorumlu olması için ihtiyârın büyük bir anlamı olsa da, onu insanın
tasarrufuna vermiş olsalar da Sadru'ş-Şerîa, insanın yaratılmamış bir sıfat olan “ihtiyâr”ı kullandığını
ifade ederek, onun fiillerindeki hürriyetini açıkça ortaya koymak istemiştir. Burada Eş‘arîlerin şu
şekilde bir itirazı olabilir: İhtiyâr, Allah'ın yaratığı olmayıp da sırf insan tarafından meydana getirilirse
insan onun yaratıcısı olmaz mı?
Sadru'ş-Şerîa bu soruya şöyle cevap vermektedir: “Hiç şüphesiz her şeyin yaratıcısı Allah'tır.
Ancak ihtiyâr “şey” değildir. Çünkü şey, mevcut duruma denir. Zira Arapça'da şey mevcut demektir.
İhtiyâr ise mevcut değildir. Daha önce de belirttiğimiz gibi ihtiyâr, irâdenin bir fiile taallukundan
ibarettir. Zihinde var olmakla birlikte hariçte varlığı yoktur. Bu ve benzeri şeylere “hâl” denilmektedir.
Bu gibi hâller, ne vardır, ne de yokturlar. Bunlar zihinde mevcut olan hakîkatlerdir. Bu gibi hâllere
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yaratma taalluk etmez. Yaratma hariçte varlığı bulunan haricî durumlarla ilgilidir. Bu bakımdan ihtiyâr
yaratmaya muhtaç değildir.”1253
Eş‘arîler tarafından yapılabilecek yukarıdaki muhtemel itiraza İbnu'l-Hümâm tarafından da şu
şekilde cevap verilmiştir: İhtiyârın insanın kendisi tarafından meydana getirildiği aklen zarurî olarak
sabit olduğu için inkârına mahal yoktur. Bu yüzden, Allah her şeyin yaratıcısıdır (Zümer, 39/62) âyeti
gibi, Allah'ın yaratmasının bütün eşyayı içine aldığını bildiren nassların umûmundan ihtiyârı çıkarmak
ve bu nassların umumunu ihtiyârın dışındaki eşyâ ve durumlara tahsîs etmek zarurîdir. Çünkü ihtiyârı
da Allah'ın yaratması kapsamına dâhil edersek, bu takdîrde insanların fiil ve hareketlerinde zorunlu ve
mecbur olmaları gerekir. Bunun neticesi olarak da emir, nehiy, sevâb, cezâ, sorumluluk gibi bütün
şer‘î tekliflerin bâtıl olması gerekir. İşte buna meydan vermemek için daha önce zikrettiğimiz Allah'ın
her şeyin yaratıcısı olduğuna delâlet eden nassların aklî tahsîs ile tahsîs edilmesi gerekmektedir.1254
Seyyid Bey, İmam Birgivî'nin Eş‘arîler'in itirazına karşılık olarak yukarıda bahsettiğimiz iki
cevaptan Sadru'ş-Şerîa'nın görüşünü tercih ettiğini1255 kaydetmektedir. Bize göre, İbnu'l-Hümâm'ın
verdiği cevap Mâtürîdîlerin irâde anlayışlarından ziyade, Mu‘tezilî anlayışa yakın durmaktadır. İmam
Birgivî de bu yüzden Sadru'ş-Şerîa'nın cevabını tercih etmiş olabilir. Sadru'ş-Şerîa'nın yukarıda
zikrettiğimiz “hâl” görüşü, kendisinden sonra gelen Hanefî-Mâtürîdîler tarafından kabul görmüş ve
insan fiilleri meselesinini izahında kullanılmıştır.1256
Kemâluddîn el-Beyâzî, ihtiyârın yaratılmamış olduğu görüşünü, Ebû Hanîfe'nin, “Kul, Allah'ın
kendisinde yaratmış olduğu istitâ‘atı sarfetme hususunda sorumludur. Allah, istitâ‘atı isyâna değil,
itâata kulanmasını emretmiştir” sözlerine dayandırmaktadır. Bu ifadeye göre ihtiyâr, Allah'ın
yaratması ve ihdâsıyla değildir. Ancak Ebû Hanîfe'nin bu ifadesinde “ihtiyârın yaratılmamış” olduğu
açık ve net bir şekilde zikredilmemiştir. Zirâ Ebû Hanîfe, istitâ‘atın ihdâs edildiğini söylediği halde,
“sarf” için yaratma tabirini kullanmıyor.1257
Mâtürîdîlerin irâde konusudaki görüşlerinden anlaşıldığına göre onlar, Eş‘arîlerin dedikleri
gibi tesirsiz bir irâde değil, aksine tesiri olan bir irâde kabul etmektedirler. Mesele Eş‘arîlerin dedikleri
gibi olursa insan kendi kasd ve ihtiyârıyla hiç bir şey yapamıyor, ne yaparsa cebren Allah'ın
kendisinde yarattığı ve kendisinin asla şuuru olmadığı mücerred bir kudretle yapıyor demektir. Bu
şekilde insanı sorumlu bir varlık kabul etmenin bir manâsı kalmıyor. Şu halde insanın sorumlu
olabilmesi için etkin bir irâdesinin gerekli olduğu ortaya çıkmış olmaktadır ki, bu irâde, ihtiyâr veya
cüz‘î irâde denilen şeydir.
Görülüyor ki irâde meselesinde Mâturîdiler ile Eş‘arîler arasında önemli bir fark vardır.
Eş‘arîler, irâdeyi ve netice olarak onun muayyen bir yöne sarf ve o yönde kullanılmasını kabul
etmiyorlar. Bu şekilde Cebriyye ile birleşmiş oluyorlar. Çünkü Eş‘arîler, ihtiyâr yaratılmış olduğunu
ve insanın onda bir katkısının bulunmadığını söylüyorlar. Mâtürîdîler ise ihtiyâr yaratılmamıştır,
doğrudan doğruya insanın meydana getirmesiyle hâsıl olur diyorlar.1258 Çünkü insanın sorumlu ve
mükellef bir varlık olması onun ihtiyâr sahibi olmasını gerekli kılmaktadır.
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C. KUDRET KAVRAMI
1. Sözlükte Kudret
Kudret, Arapça k-d-r kökünden masdar 1259 olup, “bir fiili işleme veya terk etmeyi tercih
kuvveti”dir. Bu, “dilerse [meşîet] ederse onu yapma, dilemezse yapmama kuvveti” anlamındadır.1260
Kudret, insan kendisiyle vasıflandığı zaman insanla kâim olan bir durumdur. İnsan, kudret
sayesinde fiil yapma imkânına sahip olur. Allah Teâlâ kudretle vasıflandığı zaman bu, O'ndan aczi
nefyetmektir. Allah'tan başkası mutlak manâda kudretle vasıflanamaz. 1261 Buna göre insanın
kudretinde “acz” bulunmaktadır. Dolayısıyla insan mutlak manâda kudret sahibi olamadığı için, onun
kudreti Allah tarafından verilmektedir.
Kudret ile yakın anlamlı olan istitâ‘at, kuvvet, tâkat, cehd ve vüs‘ kelimeleri vardır. Bunlar,
dilcilere göre yakın manâlı, kelâmcılara göre ise eş anlamlı kelimelerdir.1262 Fakat bu kavramlar
arasında bir takım farklar vardır.
•İstitâat: Bu kelimenin türediği t-v-‘a kökü, “istek ve arzuyla bir emir veya hükmün
gerektirdiği şeyi işlemek”1263, yani “boyun eğmek” demektir. Bu yüzden Allah Teâlâ, tâat ve itâat ile
vasıflanamaz.1264
İstitâatin kök anlamı ise, “tâati talep etmektir.” Buna göre istitâ‘at, “emre sarılmak sûretiyle
ameli gerçekleştirmek üzere gereğini yerine getirmektir.”1265 Kur’ân'da istiâat kelimesi bu anlamda
kullanılmıştır.1266
İstitâat kelimesi Kur’ân'da hem Allah hakkında hem de insanlar hakkında kullanılmıştır.
Rabbinin, bize semâdan bir sofra indirmeye istitâ‘atı var mı? (Mâide, 5/112) âyetinde istitâ‘at,
“icâbet” [cevâb verme] anlamında kullanılmıştır. Yani, “senin bu isteğine icâbet eder mi?”
demektir.1267
Kur’ân'da insanlar hakkında istitâ‘at kelimesinin geçtiği, İşitmeye istitâ‘at edemezlerdi (Kehf,
18/101) âyeti, “Kur’ân'ı dinlemek kendilerine ağır geliyordu” anlamında olup “buna güç
yetiremiyorlardı” anlamında değildir.1268
İstitâat [emrin gereğini yerine getirmek], kudrete bağlı olduğundan –daha sonra– kudret
manâsında kullanılmıştır. Tam manâsıyla istitâ‘at, fiile mukarin olan bilfiil kudrettir.1269
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Cürcânî istitâ‘ati, “Allah'ın, canlıda ihtiyârî fiillerini işlemesi için yarattığı bir araz” olarak
tarif etmiştir.1270
Cumhûra göre kudret, “irâdeye uygun olarak müessir olan bir sıfat”tır.1271
•Cehd: Tâkati, mümkün olan son haddine kadar kullanmaktır.1272
•Tâkat: Bu kelimenin kökü, “bir şeyi ihâta etmek ve kuşatmak” demektir. Takât ismi,
“kuşatmanın verdiği zorluğa katlanmak” anlamına gelir.1273 Bu yüzden tâkat, “fiilin son derece
meşakkatli olması” demektir.1274 Tâkat, “kâdirin kudretinin erişebileceği son sınırdır ve kudrete konu
olan varlığa yönelik olarak bütün gücün tükenmesi” anlamına gelir.1275
•Vüs‘: Bu kelimenin kökü, “kuşatmada genişlik” demek olup dayyik [dar] kelimesinin
mukâbilidir.1276 Vüs‘, “fiili meşakkatsiz olarak elde etmek”1277 şeklinde tanımlanmıştır.
•Kuvvet: Kelimenin kökü, “canlıya bir fiili işlemeye imkân veren şey”1278 demektir. Bu kökten
türeyen kavî, “bir şeye gücü yettiği gibi, daha fazlasına da gücü yeten” anlamına gelir. Bu nedenle
sâdece bir konuda gücünü tüketen için kavî kelimesinin kullanılması câiz değildir. Bundan dolayı bazı
âlimler, “kavî, güç yetirebildiği bir konuda, çok büyük kadîr [güç sâhibi] olandır” demişlerdir.1279
Ancak kuvvet ile kudret arasında fark olduğu söylenmiştir. Kuvvet, bir cihet için geçerli olduğu halde,
kudret her cihet için geçerlidir. Meselâ; bir taşın yuvarlanışı kuvvetledir, o yuvarlandığı yerden
dönemez. Kudret ile sağa giderken aksine de gidilebilir, yaparken bırakılabilir. Kısacası kuvvet,
zorunluluk [ıztırâr]; kudret ise ihtiyâr [hürriyet] ifade eder.1280
İnsan hürriyeti ve fiilleri meselesinde kelâm kitaplarında genellikle “istitâ‘at” kelimesi
kullanılmıştır.

2. Kelâm Ekollerinde Kudret
a. Cebriyye
Cebriyye'ye göre insan hiç bir şeye kâdir değildir. Bu yüzden insan “istitâ‘at” ile
vasıflandırılamaz. Allah, diğer cansızları yarattığı gibi onların fiillerini de yaratmıştır. Fiiller insanlara
ancak mecâz yoluyla nisbet edilebilir.1281
Onların bu açıklamasına göre insan kesinlikle kudret sahibi değildir. Çünkü onlar, fiili hakîkî
anlamda insandan nefyedip Allah'a nisbet etmişlerdir.1282 Netice olarak, Cebriyye'ye göre insan kudret
sahibi olmayıp yaptığı bütün fiil ve hareketlerinde mecburdur.
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b. Mu‘tezile
Mu‘tezilîlerin kudret [istitâ‘at] konusundaki görüşleri birbirinden farklılık arzetmektedir.
Hişâm b. el-Hakem (ö. 179/795 veya 199/815)'e göre istitâ‘at beş şeye dayanmaktadır. Eğer
bütün bunlar mevcut olursa fiil ortaya çıkar. Bu beş şey şunlardır: 1) Sıhhat [cismî kudret], 2) İrâde
[aklî kudret], 3) Zaman, 4) Fiili yapacak olan âlet, 5) Güdü veya sâik [es-sebebü'l-müheyyic].1283
Mu‘ammer'e göre istitâ‘at, bir araz olup sağlık ve sağlamlıktan başka bir şeydir.1284
Gaylân ed-Dımışkî, Sümâme b. Eşres ve Bişr b. el-Mu‘temir'e göre istitâ‘at, sağlıklı olmak ve
noksanlıklardan kurtulmak manâsında değildir.1285 Bunlara göre Allah, insanlara arazları, renkleri,
tadları ve benzerlerini meydana getirme gücünü vermiştir. Fakat ölümü meydana getirme gücünü
vermemiştir.1286
Ebu'l-Huzeyl el-Allâf (ö. 226/840) da istitâ‘atın araz olduğu düşüncesindedir. Ona göre
istitâ‘at, bedenen sağlam ve sağlıklı olmaktan daha fazla bir şeydir. Kalbin fiillleri istitâ‘atla aynı ânda
meydana gelir. İnsan kendisinde hareket, sükûn, irâde ve bilgiye sebep olabilir. Fakat mâhiyeti
bilinmeyen renk ve tad gibi arazlara sebep olamaz.1287 Ebu'l-Huzeyl'e göre insanların fiilleri, Allah'ın
fiillerine benzemez. Allah'ın, insan kudretine verdiği şey üzerinde hiç bir kudreti yoktur. Çünkü bir
fiilin iki yaratıcısı olmaz.1288
Nazzâm'a göre istitâ‘at, insanın kendisidir. Allah kötülük yapamayacağı için, kötü fiiller
insanın eseridir.1289 Ona göre insan gerçekte nefis ve rûhtur; beden ise âlet ve kalıptır. Rûh; istitâ‘at,
hayat, meşîet gibi vasıflara sahiptir. Dolayısıyla insan bizzat istitâ‘at sahibidir.1290 Bu ifadeleriyle
Nazzâm, insanın kudretinin yaratılmamış olduğunu vurgulamak istemektedir. Aksi halde insan fiilinin
yaratıcısı Allah olacaktır.
Dırar b. Amr ve Hafs el-Ferd'e göre ise istitâ‘at, insanın bir cüz’üdür.1291 Yani, tutma kudreti
sağlıklı bir el, yürüme kudreti sağlıklı bir ayaktır.1292
Görülüyor ki Mu‘tezile, insana fiilini mal edebilmek ve insan fiilinin yaratıcısı olduğunu
söyleyebilmek için bizzat insan orijinli bir kudret/istiâ‘at anlayışını benimsemiştir.
Burada kudret konusunda Mu‘tezile'ye çok yakın olan Şiî görüşlere de değinmek istiyoruz.
Şî‘a'ya göre şu dört vasfa sahip olan insan istitâ‘at sahibi olmaktadır. Bunlar: 1) Fiili itibarıyla hür
olmak; 2) Bedenî bakımdan sağlam olmak; 3) Organları sağlıklı olmak; 4) Yüce Allah tarafından
verilmiş gücü bulunmak. Bütün bu vasıflar bir arada bulunduğu zaman, o kimseye mustetî‘
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[istitâ‘at/güç sahibi] denilir. Şî‘a, buna şu şekilde bir misal vermektedir. Meselâ, fiilini yapmakta hür,
sağlıklı, normal organlara sahip bir adam var. Bu kimse, bir kadın görmedikçe zinâ etmeye muktedir
değildir. Bu kimse bir kadınla karşılaştığı zaman –ki bu kimse ister mâsum olsun ve Yusuf (a.s.) gibi
günah işlemekten sakınsın, ister serbestçe hareket edip onunla zinâ işlesin–, işte bu durumda o,
zânîdir. Onun için, zinâ fiilini işlemediği zaman, ‘Allah'a cebr altında itâ‘at etmiştir’ denemeyeceği
gibi; zinâ ettiği zaman da, ‘Cebr altında olarak O'na itâ‘at etmemiştir’ de denemez.1293
İmâm Ca‘fer es-Sâdık'a, Hâlbuki o secdeye [inkıyâda] onlar (dünyada) sağ-salim iken davet
olunuyorlardı (Kalem, 68/43) âyeti hakkında sorulduğu zaman şöyle demiştir: “Onlar, emredildikleri
şeyi işlemeye de, yasaklanan şeyden kaçınmaya da muktedirlerdi; onun için de denemeye tabi
tutuldular.”1294
Şî‘a'dan Süleyman b. Cerîr'e göre istitâ‘at, müstetî‘in [güç yetirenin] bir kısmıdır; onu
kuşatmış ve ona karışmıştır.1295 Onun bu görüşü, biraz önce zikrettiğimiz üzere Mu‘tezile'den Dırâr b.
Amr'ın görüşünün aynısıdır.
Görülmektedir ki Şî‘a, kudret konusunda Mu‘tezile'ye çok yakın bir anlayış benimsemiştir.
Aslında onların insan fiilleri hususundaki görüşlerinde, Ehl-i Sünnet ile –özellikle Mâtürîdîlerle–
aralarında fazla bir fark yoktur. Zirâ Şî‘a, cebr teklifi ortadan kaldırdığı için cebrin bâtıl olduğuna
inanır. Onlar, aynı zamanda Mu‘tezile'nin anladığı manâda insan hürriyetine [yani, tefvîze] de karşıdır.
Bu konuda Şî‘a, İmâm Ca‘fer es-Sâdık'ın “Cebir de yoktur, tefvîz de. Belki ikisi arası bir durum
vardır”1296 sözününü naklederek hem cebri hem de tefvîzi reddetmiş olmaktadırlar. Onların Cafer esSâdık'tan naklettikleri bu söz, Ehl-i Sünnet kelâmcıları tarafından da seleften1297 nakledilmektedir.
Böylece Şî‘a'nın insan hürriyeti konusunda Ehl-i Sünnet'e1298 –özellikle Mâtürîdîlere– yakın bir görüş
sergilediklerini müşahede ediyoruz.
c. Eş‘ariyye
Ebu'l-Hasan el-Eş‘arî, irâde konusunda olduğu gibi, kudret konusunda da özellikle Allah'ın
kudreti üzerinde durmaktadır.1299
Eş‘arî, insan fiillerinden bahsederken “kudret” kavramından ziyade “istitâ‘at” kelimesini
kullanmaktadır. Ona göre insan kendi dışından bir istitâ‘atla iş yapabilme gücüne sahiptir. Çünkü
insan, bazen istitâ‘at sahibidir, bazen de âcizdir. Nitekim insan bazen bilgili, bazen bilgisiz; bazen
hareketli bazen de hareketsiz olabilmektedir. Böylece insanın nasıl bilgin ve hareketli olması kendi
nefsinden olmuyorsa, istitâ‘at sahibi olması da kendinden değildir. Eğer kendinden veya insandan ayrı
düşünülmesi imkânsız olan bir husustan dolayı olsaydı, o takdirde daima istitâ‘at sahibi olarak mevcut
olması gerekirdi. Şu halde bazen istitâ‘at sahibi olan bazen de olamayan insanın istitâ‘atının
başkasından olması gerekmektedir.1300 Eş‘arî bu istitâ‘atın Allah'ın insana bir nimeti, fazlı ve ihsânı
olduğu görüşündedir.1301
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Bu görüşleriyle Eş‘arî'nin, insana hürriyet imkânı tanıyan bir görüşe sahip olduğu
görülmektedir. Ne var ki o, “Kulun bu hâdis kudretinin makdûr üzerinde hiç bir tesiri yoktur. Çünkü
makdûr da kudret de Allah tarafından yaratılmıştır”1302 dediği ânda insan hürriyetini tamamen ortadan
kaldırmış olmaktadır.
Âmidî'nin bildirdiğine göre Eş‘arîlerin çoğunluğu bu şekilde düşünmektedir.1303 İşte Eş‘arî'nin
ve bazı Eş‘arîlerin, Mâtürîdîlerden ayrıldığı ve kendisini cebrî düşünceye yaklaştıran temel
noktalardan biri, onun bu kudret anlayışıdır.
Eş‘âriyye'nin ileri gelen kelâmcılarından Bâkıllânî, insanın kudret sahibi olduğu görüşündedir.
Ona göre kudret, insanın özünde olmayıp sonradan yaratılmıştır. Bunun delîli ise, insanın bazen bir
harekete gücünün yetmesi, bazen de yetmemesidir.1304 Bakıllânî burada aynen Eş‘arî'nin düşüncesini
yansıtmaktadır. Ancak –kudret-fiil ilişkisi meselesinde de göreceğimiz gibi–, birçok âlim Bâkıllânî'nin
insan kudretinin fiilinde müessir olduğunu kabul ettiğini1305 nakletmektedir.
Âmidî'ye göre kudret, “bir şeyin yokluktan varlığa tahsisini gerektiren bir sıfat”tan
ibarettir.1306 Âmidî, bu tarifte Eş‘arî ve Bâkıllânî'nin düşüncesini yansıtmaktadır. Ancak o Ebkâru'lEfkâr isimli eserinde, “insanın kudret sahibi olduğunu kabul eden bütün mezhepler, kudretin vucudî
bir sıfat olduğunda ve onunla terkin yerine fiilin, fiilin yerine de terkin meydana getirildiğinde ittifak
etmişlerdir”1307 diyerek insanın kudret sahibi olduğunu çok açık bir şekilde ifade etmektedir.
Cürcânî kudreti, “hayat sahibine irâdesiyle bir fiili yapma veya terketme gücü veren sıfat” 1308
olarak tarif eder. Bu tarifte, insanın fiiline dair kudret sahibi olduğuna ve kudretin irâde ile olan
ilişkisine temas edilmektedir. Dolayısıyla bu tarifiyle Cürcânî, Eş‘arî ve Bâkıllânî'nin anlayışından
ayrılmıştır.
Görülüyor ki Eş‘arîlerin geneline göre kulun kudretinin, fiillerinde aslâ bir tesiri yoktur.
Onların bu görüşe varmalarına, Allah'ın kudretine zarar vereceği endişesinin yol açtığı
anlaşılmaktadır. Zira Mu‘tezile, insana sınırsız bir kudret imkânı tanımış, hatta insana “yaratma”
vasfını vermişti.
d. Mâturîdiyye
Mâtürîdîlere göre kudret, “irâdeye uygun olarak makdûrat üzerinde tesirde bulunan ve fâile bir
işi yapma veya yapmama imkânı veren kuvvet”1309 şeklinde tarif edilir. Zira Ebû Hanîfe'ye göre
kudret, “canlıya fiili yapma veya terketme imkânı veren kuvvet”1310 manâsındadır. Ebû Hanîfe bu
tarifiyle, kendisinden sonra gelen Hanefî-Mâtürîdî kelâmcılarına1311 öncülük etmiştir.
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Sadru'ş-Şerîa'ya göre kudret, “kulun ihtiyârı ile beraber bedel yoluyla bir fiilin yapılmasını ve
yapılmamasını fâile mümkün kılan şeylerin toplamıdır.”1312
Bu tariflerde açıkça görülüyor ki kudret, insan fiilinin oluşumunda irâdeyi takip eden bir unsur
olmaktadır. Bu anlamdaki kudret, istitâ‘at manâsınadır. Ancak kudretin kısımlarını işlerken de
belirteceğimiz üzere kudret ile istitâ‘at arasında fark vardır. Zira muhakkıklara göre istitâ‘at, kudretten
daha husûsîdir.1313 İstitâ‘at, “meydana getirilmek istenen fiil için insana imkân veren manâlar”1314
şeklinde tarif edilmiştir.
Mâtürîdîlere göre kudretin bulunabilmesi için bazı şartlar vardır:
a) Kudret, bazı illetlerin bulunmamasına bağlıdır. Meselâ; dilin kekemelikten, elin çolaklıktan,
bedenin ise hastalıktan sâlim olması gibi. Çünkü fiillerin insandan sudûru bu illetlerin insanda
olmamasına bağlıdır. Bu da sebeplerin ve zahirî âletlerin sağlam olması demektir.
b) Kudret, bazı hususların varlığına bağlıdır. Bu da şuur, kudret ve ihtiyârın bağlı bulunduğu
diğer hususların yaratılmasından ibaret olan gizli hususların kolaylaştırılmasıdır.
c) Kudret, hem vucudî hem de arazî olan hususların bulunmasına bağlıdır. Bu da fâilin ihtiyâr
ve irâdesidir. Çünkü insanın fiil elde edebilmesi için fiile teşebbüs etmesi, irâde ve ihtiyârını fiil
yönünde kullanması gereklidir.1315
Mâtürîdîler, insan kudretini iki kısımda mütâlaa etmektedirler. Çünkü insanın cebr altında
bulunmadığı ve fiilinin yaratıcısı olmadığı, ancak bu şekilde izah edilebilir. Kudret-fiil ilişkisinde de
göreceğimiz üzere bu ayırım, insanın irâde hürriyetini ortaya koymada önemli bir husustur. Şimdi
kader ve insan fiilleri konusunda yapılan pek çok çalışmada ihmal edilen Mâtürîdîlerin bu kudret
çeşitlerini zikredelim:
1) Küllî Kudret
Küllî kudret, insanda kuvve halinde mevcut olan kuvvet ve temekkündür. Bu kudret, sebep ve
âletlerin, bedenin uzuv ve organlarının sağlam ve sıhhatli olmasıyla meydana gelir. İnsan, bu kudret
ile bir fiilin iki tarafına [yapıp-yapmamaya] imkân sahibi olur.1316 İmam Mâtürîdî'ye göre küllî kudret,
fiilden önce bulunmaktadır. Fiillerin meydana gelişi her ne kadar bu nevi kudretin varlığına bağlı ise
de, bu kudretin o fiile mahsus olarak yaratıldığını söylemek pek mümkün değildir.1317
Mâtürîdîler, bu nevi kudrete Kur’ân'dan deliller getirmektedirler. Onlara göre, Yoluna gücü
yeten her kimsenin o Beyt'i haccetmesi de insanlar üzerine Allah'ın bir hakkıdır. (Âl-i İmrân, 3/97)
âyetinde istitâ‘at, “yiyecek ve binecek vasıta”dan ibarettir. Ona da güç yetiremeyen altmış miskîn
doyursun! (Mücâdele, 58/4) âyetindeki istitâ‘at ise, “sebeplerin tam, âletlerin sağlam olması”
manâsındadır.1318
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Ebû Seleme es-Semerkandî, küllî kudrete istitâ‘atü'l-hâl [potansiyel güç]1319 derken; Sadru'şŞerîa, teklîfe sebep olan kudret1320 demektedir.
Mâtürîdîlere göre küllî kudret, teklîfin sahih olması için gereklidir. Çünkü bu kudret
bulunmazsa âcize teklif gerekli olmuş olur.
2) Cüz’î Kudret
Cüz’î kudret, küllî kudretin muayyen bir fiile taallukudur ki, fiil bununla hâsıl olur. Sonucunda
sevap ve cezanın meydana geldiği, husün ve kubuh gibi vasıflar taşıyan fiillerin meydana gelmesinde
âmil olan, fiil ile birlikte ve fiil için olan kudrettir. Bu kudret, bizzat fiilin meydana gelmesini sağlar.
Yani cüz’î kudret, küllî kudretin fiile çıkan kısmı demektir.1321 Kelâmcıların istitâ‘at1322 dedikleri
kudret budur.
İmam Mâtürîdî'ye göre bu nevi kudretin tarifini yapmak mümkün olmayıp, bunun ancak “fiil
için” olduğu bilinir. Bu kudret sayesinde fiil kolaylaşır ve hafifler.1323
Mâtürîdî kelâmcılarından bazıları cüz’î kudrete, hakikî kudret1324 ismini verirken, yine bir
Mâtürîdî kelâmcısı olan Ebû Seleme es-Semerkandî istitâ‘atü'l-fi‘âl [dinamik güç]1325 demiştir. Ancak
daha sonraki ve günümüzdeki Mâtürîdî kelâmcılarının eserlerinde bu kudret için cüz’î kudret1326 tabiri
kullanılmıştır.
Mâtürîdîler, bu nevi kudret için de Kur’ân-ı Kerîm'den delil getirmektedir. Mâ kânû
yestetî‘ûne's-sem‘a ve mâ kânû yubsirûn [Hem işitmeye güç yetiremiyorlardı, hem de görmüyorlardı]
(Hûd, 11/20) âyetinde Allah Teâlâ, söz konusu kimseleri, sebepleri uygun olmadığı ve âletleri tam
olmadığı için değil, “hakikî kudret”leri olmadığı için kötülemektedir.1327
Görülüyor ki Mâtürîdî kelâmcıları kudretin bu şekilde ikiye ayrılmasında müttefiktirler.
Hâlbuki Eş‘arî, insan kudretinin makdûra hiç bir tesiri olmadığını, kudretin ve makdûrun Allah
Teâlâ'nın kudreti ile vaki olduğunu1328 kabul etmektedir. Bundan dolayı Mâtürîdîler, kudreti yukarıda
olduğu üzere ikiye ayırmak suretiyle, bunlardan hakikî [cüz’î] kudret'in insan fiilinin meydana
gelmesinde müessir olduğunu belirterek mükellef olan insanın irâde hürriyetine sahip olduğunu ve
bundan dolayı da sorumlu olduğunu izah etmektedirler.

3. İnsan Kudretinin Sınırı
Hanefî-Mâtürîdî kelâmcıları, insan fiilinin meydana gelmesinde insan kudretine etkin bir rol
biçmekle beraber, insan kudretinin sınırından bahsetmeyi de ihmal etmemişlerdir. Eğer insan
kudretiyle her istediğini yapacak olursa, onun kudreti ilâhî kudret gibi olmuş olur ki, bu mümkün
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değildir. Hanefî-Mâtürîdî kelâmcıları, insan kudretinin sınırlı oluşuna dair şu delilleri ileri
sürmektedirler:
a) İnsan, ihtiyarî fiillerinden terketmeye gücü yeten fiiller ile yetmeyenleri de birbirinden
ayırır.
İnsanın gücünün yetmediği ihtiyarî fiillerinin olduğunu bilmesi, kudretinin sınırlı oluşuna
delildir. Meselâ; düz bir arazide hareketlerimizi kontrol altında tutabiliriz. Hâlbuki dik olan bir dere
kenarında bizi birisi aşağıya iterse düşmeden kendi ihtiyârımızla aşağıya kadar tam bir süratle ineriz,
fakat yarı yolda durmak istesek kendimizi durduramayız. Çünkü bu hareketimizde cebrî bir kuvvetin
tesiri vardır. Aynı şekilde insan, terkedeceği fiillerde gücü yetenlerle yetmeyenler arasını ayırır. İnsan
bazen bir sâik ile bazen de sâik olmaksızın fiil işler.1330
1329

b) Fiillerin meydana gelmesindeki harikulâde olaylar da insan kudretinin sınırlı olduğunu
göstermektedir. Zayıf bir kişiden büyük hareketlerin meydana gelmesi, göz açıp kapayıncaya kadar
uzak mesafeyi katetmek gibi. Yine fiillerin meydana gelmemesinde de bir takım harikulâdelikler
görülür. Bu da insan kudretinin sınırlı olduğuna delâlet eder. Nitekim bu hususta peygamberler
hakkında mütevâtir olarak vârid olan haberler bulunmaktadır. Kâfirler peygamberlere çeşitli eziyetler
kasdetmişler, ancak organları sağlam, sâikleri tam olduğu ve irâdeleri bulunduğu halde bunu
başaramamışlardır. Hâlbuki onlar, o devirde bundan daha zor işlerin üstesinden geliyorlardı.1331
c) Ayrıca hareketler sinirlerin uzaması ve gevşemesiyle meydana gelmektedir. Ancak biz
bunun şuurunda değiliz ve herhangi bir hareketi yapmak için hangi sinirin uzaması gerektiğini
bilmiyoruz. Aynı şekilde harflerin mahreçlerinden nasıl çıktığını da bilmiyoruz.1332
Bunlara ilaveten sosyal ve psikolojik durumların da ihtiyârî fiile etkide bulunduğundan
sözetmek gerekir. Zira modern psikolojiye göre de irâdî fiil, teessür hallerinin etkisi altındadır. İnsan
dinî, ahlâkî, estetik hisler ile heyecan, ihtiras gibi hislerin tesiri altında kalmaktadır.1333
Görülmektedir ki, zorunlu fiillerinde kesinlikle bir katkısı olmayan insanın, bazı ihtiyarî
fiillerinde de herhangi bir rolü yoktur. Buna göre insanın bazı ihtiyarî fiilleri meydana getirmede
kudret sahibi olması, onun o fiilin yaratıcısı olmasını gerektirmez. Çünkü Mâtürîdîlerin yukarıda
zikrettikleri hususlar insan kudretinin tek başına fiilini meydana getirmede yeterli olmadığını ortaya
koymaktadır. Bu da göstemektedir ki insan, sınırsız bir irâde hürriyetine sahip değildir. Ona, ancak
sorumlu olduğu fiillerini işleyebilmesi için bir irâde ve kudret imkânı tanınmıştır. Fiil, irâde ve kudret
kavramlarını inceledikten sonra anlaşılmaktadır ki, insanın fiilinde dört mertebe olduğu ortaya
çıkmaktadır:
1) Küllî irâde; 2) Küllî kudret; 3) Cüz’î irâde [kasd ve ihtiyâr]; 4) Cüz’î [hakikî] kudret.1334
Bunlardan birincisi, insanın bütün mümkünler arasında seçim yapabilmesine imkân veren bir
sıfattır. İkincisi, insanda bulunan potansiyel güç olup, bu, insana teklifin yapılmasına imkân veren bir
sıfattır. Üçüncüsü, insanın küllî irâdesini muayyen bir tarafa sarfedip tercihte bulunmasıdır.
Dördüncüsü ise, insanın tercih ettiği fiilin meydana gelebilmesi için Allah'ın fiil ânında yarattığı
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kudrettir. İnsan fiilinin oluşumunda etkili olan son ikisidir. Bunları tesbit ettikten sonra insan fiilinin
meydana gelişini ortaya koyabilmek için kudret-fiil ilişkisine geçebiliriz.

4. Kudret-Fiil İlişkisi
İnsan fiilleri probleminde kudret-fiil ilişkisi çok önemli bir yer işgal etmektedir. Çünkü bu
mesele, insanın fiiline dair gücünün olup olmadığını ortaya koymaktadır. Mâtürîdîler, kudret-fiil
ilişkisinde üç husus üzerinde durmakta ve bu şekilde insan hürriyeti problemini izah etmeye
çalışmaktadırlar. Bu üç husustaki farklı görüşleri Mâtürîdîleri diğer kelâm ekollerinden ayırmaktadır.
Bunlar:
1) Kudretin fiille birlikte oluşu.
2) Kudretin iki zıt için elverişli olması.
3) Bir fiile iki kudretin etkisi.

a. Kudretin Fiil İle Birlikte Oluşu
Kudretin fiil ile birlikte olup olamayacağı meselesi insan fiilleri probleminde en çok tartışılan
meselerden biridir. İnsan fiili meydana gelirken insanın sahip olduğu kudret, o ânda Allah tarafından
yaratılan kudret midir? Yoksa insan, fiilini Allah'ın önceden yarattığı bir kudretle mi işliyor? İnsan
hürriyeti ve fiilleri meselesinde, Ehl-i Sünnet ile Mu‘tezile'yi birbirinden ayıran en önemli noktalardan
birisi bu husustaki görüş ayrılıklarıdır.
1) Mu‘tezile
Mu‘tezile'ye göre küllî kudret, fiilden önce bulunur; fiille birlikte değildir. Eğer fiille birlikte
olursa teklîf mâ lâ yutâk [güç yetmeyen işle teklîf]1335 olur. Çünkü onlara göre, sağlam bir el ve
sıhhatli bir ayak, “tutma ve yürüme”den önce bulunur.1336 Küllî kudret hakkında, Ehl-i Sünnet ile
Mu‘tezile arasında bir ihtilaf yoktur. İhtilaf, cüz’î kudretin fiil ile birlikte olup olmadığı hususundadır.
Onlara göre cüz’î kudret de fiilden öncedir.1337 Ancak bu konuda da bütün Mu‘tezile ittifak halinde
değildir. Meselâ Dırâr b. Amr ve Bişr b. el-Mu‘temir'e göre kudret, hem fiilden önce, hem de fiil ile
birlikte bulunur.1338 Âmidî, Mu‘tezile'den en-Neccâr, Muhammed b. İsâ, İbnu'r-Ravendî, Ebû İsâ elVerrâk'ın, kudretin fiil ile birlikte olduğu görüşünde olduklarını1339 kaydetmektedir.
Ancak Hişam b. el-Hakem'e göre istitâ‘at, fiilden önce bulunur. Fiil ile birlikte bulunan
istitâ‘at değil, “sebeb”dir. Ona göre fiil hâdis sebeple meydana gelir. Sebep bulunup Allah da fiili
yaratırsa, fiil mutlaka meydana gelir. Sebebin dışındaki istitâ‘at fiili gerektirmez. 1340
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Görülüyor ki Mu‘tezile mezhebine mensup olanlar arasında da kudretin fiil ile birlikte olup
olmadığı hususunda değişik görüşler serdedenler bulunmaktadır. Ancak onların genelinin bu konudaki
görüşleri, kudretin fiilden önce olduğu şeklindedir.
Mu‘tezile kudretin fiilden önce bulunduğuna dair şu iddiayı ileri sürmektedir: Eğer kudret fiil
ile birlikte olursa, insana gücünün yetmediği bir şey teklif [teklîf mâ lâ yutâk] olunmuş olur. Bu ise
kabîh [çirkin]tir. Kabîhi işlememek ise adâlettendir.1341 Hâlbuki Mâtürîdîlere göre teklife sebep olan
kudret, fiilden önce mevcuttur. Bu yüzden de kula, güç yetiremeyeceği işi teklif gerekli olmaz.
Pezdevî, Mu‘tezile'nin istitâ‘atin fiilden önce bulunduğu görüşlerini, onların büyük bir hatası
olarak değerlendirmektedir. Kudretin fiilden önce olduğunu benimseyen kimsenin, kulun fiillerinin var
edicisi olduğunu benimsemesi kaçınılmazdır.1342 Pezdevî'ye göre, onların bu görüşleri doğru değildir.
Zira canlı olanın fâil olmaması düşünülemez. Canlı, fâil oluşunu istitâ‘at ve kuvvet ile ortaya koyar.
Buna göre kudret, daima fiil ile birliktedir.1343
Pezdevî'nin, Mu‘tezile'nin istitâ‘atla ilgili görüşlerini eleşmesinden de anlaşılacağı üzere,
onların kudretin fiil ile birlikte olduğu meselesinde, sebeplerin ve âletlerin sağlam olmasından ibaret
olan kudreti kabul edip bunun da fiilden önce olduğunu ve fiilin bu kudretle meydana geldiğini
söylemeleri İslâm'ın ve Kur’ân'ın özüne aykırıdır. Çünkü önceki kudretin fiilden önce olduğunu
söylemek, kâinatta Allah'ın kudretinin haricinde bir takım fiillerin meydana geldiğini kabul etmek
demektir.
2) Eş‘ariyye
Kudretin fiil ile birlikte olduğu hususunda Eş‘arîler ile Mâtürîdîler ittifak hâlindedir.1344
İbn Küllâb el-Basrî (ö. 240/854), insanın ihtiyârî fiillerini meydana getirdiği kudretin, fiille
birlikte bulunduğu, fiilden önce veya sonra olmadığı görüşündedir.1345
Kâdı Ebû Bekr el-Bâkıllânî (ö. 403/1013) de kudretin fiil ile birlikte olduğunu; fiilden önce
veya sonra olmasının caiz olmayacağını söylemektedir. Nitekim ilmin mâ‘lûmdan, idrâkin idrâk
edilenden önce bulunması câiz değildir.1346
Bâkıllânî, kudretin fiil ile birlikte olduğuna dair şu aklî delîli getirmektedir. Ona göre hâdis
kudret fiilden önce olsaydı, fiil kudretsiz olarak meydana gelmiş olurdu. Çünkü kudret bir arazdır; araz
ise bâkî değildir. Kudretin fiilden sonra olması da mümkün değildir. Fiilden sonra olmuş olursa insan,
kudretsiz fâil olmuş olur. Buna göre kudret fiil ile birlikte olmalıdır.1347
Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1209) de kudretin fiil ile birlikte olduğunu söylemiştir. Ona göre
kudret, araz olduğu için devamlılık arzetmez.1348
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Netice olarak Eş‘arîlere göre kudret, fiil ile birliktedir. Ancak daha önce belirttiğimiz gibi,
onların kudret kavramına verdikleri anlam buradaki haklı görüşlerini bir nevi geçersiz kılmaktadır.
Şöyleki onlar, “hâdis kudret”in fiilde hergangi bir tesiri olmadığını söylemişlerdi. Fiilin meydana
gelmesinde hiç bir etkisi olmayan hâdis kudretin fiil ile birlikte olmasının bir manâsı olamayacağı
ortadadır. Dolayısıyla Eş‘arî gibi düşünen Eş‘arîlerin hâdis kudretin tesiri olmadığı anlayışlarıyla
kudretin fiil ile birlikte olduğu görüşleri bağdaşmamaktadır.
3) Mâturîdiyye
Mâtürîdîler, “kudret fiille birliktedir” görüşlerini, Ebû Hanîfe'den almışlardır. Ona göre kudret,
fiilden önce veya sonra değil, fiile mukarin olarak bulunur. Eğer kul, fiilden önce kudretli olsaydı, fiil
ânında Allah'tan müstağnî olurdu. İnsanın Allah'tan müstağnî olması, Allah'ın hiç bir şeye ihtiyacı
yoktur, sizler ise fakirsiniz (Muhammed, 47/38) âyetinin hükmüne zıttır.1349 Yine ona göre, eğer kudret
fiilden sonra olsaydı; kudret ve tâkat olmadığı için fiilin meydana gelmesi imkânsız olurdu.1350
Ebû Hanîfe'nin yukarıdaki görüşü, kendisinden sonra İmâm Mâtürîdî başta olmak üzere
Mâturîdiyye kelâmcıları tarafından kullanılmıştır. İmâm Mâtürîdî şöyle demektedir: “İnsanın istitâ‘atı,
fiilden önce kendisinde mevcut olmayıp, yaptığı işin her cüz’ü meydana gelirken onunla birlikte
vucûda gelir. Kaderiyye, “insanın gücü fiilden öncedir, kişi onu istediği gibi kullanır” diyorlar. Biz ise,
“Bu, Allah'tan müstağnî olmak, Allah'a lüzum yok demek anlamına gelir ki, sonu küfre varır”
deriz.”1351
Ebu'l-Mu‘în en-Nesefî de, kudretin fiil ile birlikte bulunduğuna, fiilden önce olamayacağına
dair, Ebû Hanîfe ve Mâtürîdî tarafından kullanılan delîli ileri sürmektedir: Kudretin fiilden önce
olması, insanın Allah'a ihtiyaç duymaması neticesini doğurur. İnsan, ömründe bir ân bile olsa kendini
Allah'tan bağımsız hissedemez. Eğer Allah, fiilden önce insana kudret verecek olursa, insanı, fiilini
yapmadan önce kudretli kılmış olacaktır. Bu durumda insan, kendisini Allah'tan bağımsız hissedebilir
ki bu mümkün değildir.1352
Sadru'ş-Şerîa'ya göre cebr ve tefvîzden kurtulmanın yolu, kudretin fiille birlikte olup iki zıt
için elverişli olmasını kabul etmeye dayanmaktadır. Sadru'ş-Şerîa bazılarının, kudretin fiil ile birlikte
olduğunu söyleyenlerin iki zıt için elverişli olmayacağı görüşünde olduklarını; kudretin fiilden önce
olduğunu söyleyenlerin ise iki zıt için elverişli olduğu görüşünde olduklarını zannettiklerini
kaydederek, bu düşüncenin yanlış ve hatalı olduğunu1353 söylemektedir.
Sadru'ş-Şerîa da, kudret-fiil ilişkisi meselesinde selefin, “Ne cebir vardır, ne de tefvîz. Ancak
ikisi arası bir durum vardır” prensibinden ve Ebû Hanîfe'nin, “Kudret fiile mukârindir ve iki zıt için
elverişlidir”1354 görüşünden hareketle izah etmeye çalışır.
Sadru'ş-Şerîa, kudretin fiil ile beraber olmasını şu şekilde izah etmektedir: “Eğer kudret fiilden
önce bulunacak olursa, cebr durumu ortadan kalkmaz. Çünkü kudret; hayat, sağlık ve uzun zaman
geçince bedenî bozulmaların ortaya çıkışıyla yakından ilgilidir. Ayrıca bedenin gelişimi esnasında
kudrette eşitlik, azalma veya çoğalma olabilir. Eşitlik, vukuf çağında; azalma ihtiyarlık çağında,
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çoğalma ise gelişme çağında olur. Aynı şekilde bedenin semizleşmediği ve zayıflamadığı durumda da
eşitlik olur. Eğer zayıflama olursa azalma, semizleşme halinde ise çoğalma olur. Beden bu durumların
her birinde önceki olduğu durumdan farklıdır. İşte bedenin bu farklılaşması kudretin bütün bu
durumlarda farklı olacağını ortaya koymaktadır.”1355
Ehl-i sünnet kelâmcıları kudretin fiil ile birlikte oluşu üzerinde neden bu kadar ısrarlı bir
şekilde durmuşlardır? Daha önce de belirttiğimiz gibi, kudretin fiilden önce olması durumunda,
insanın fiillerinin yaratıcısı kabul edilmesi gerekmektedir. Zira Mu‘tezile, kudretin fiilden önce olduğu
görüşünü benimsediği için insanın fiillerinin yaratıcısı olduğunu savunmak zorundadır. Çünkü onlara
göre Allah, sebeplerin ve âletlerin sağlam olmasından ibaret olan kudreti yaratmış, bundan sonrasını
kula bırakmıştır.1356 Fakat Mu‘tezile kudretin fiilden önce olduğunu söyleyerek açık bir hataya
düşmüştür. Çünkü Ehl-i Sünnet'e göre Allah, insanları sürekli olarak yaratmaktadır.1357 Dolayısıyla
Allah, insanların fiillerinin yaratıcısı olmaktadır. Netice olarak, insan fiil işlediği zaman Allah'ın o
ânda yaratmış olduğu kudretle işlemektedir. Bu da bize, kudretin fiil ile birlikte olmasının gerekli
oluşunun, Ehl-i Sünnet için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
Sadru'ş-Şerîa, “kudret fiil ile birlikte olunca, kâdir olmayana teklif gerekli olmaz mı?”
şeklinde sorulabilecek muhtemel bir soruya şu şekilde cevap vermektedir: “Eş‘arî, kâdir olmayana
teklîfi gerekli görürür. Eş‘arî'ye göre Allah, kudreti olmadığı için fiili terkedeni cezalandırır ve bu,
Allah hakkında kabîh değildir. Hâlbuki kâdir olmayana teklîf gerekli olamaz. Çünkü hakikî kudreti,
teklif için sebep kılmak mümkün değildir. Zira kul, ancak fiil ânında kudretin şuuruna
varabilmektedir. Bunun için de, hakikî kudretin kaynağı teklif için sebep kılınmıştır. Bu kaynak da,
“sebeplerin tam ve âletlerin sağlam olması” manâsındaki kudrettir. Çünkü “sebeplerin tam ve
âletlerin sağlam olması” zahirî bir durum, “hakikî kudret” ise gizli bir durumdur. Böylece gizli
durumun kaynağı olan zahirî durum, teklîf için sebep olmaktadır. Bu şekilde mükellefin, önceki
kudretle emredildiği hususları yerine getirmeye çalışması mümkün olmaktadır.1358
Bu noktada şöyle bir soru akla gelebilir: “Hakikî kudretin kaynağı teklîf için sebep olunca,
kudreti olmayana bir fiili terkinden dolayı cezâ gerekmez mi?” Hanefî-Mâtürîdîlere göre kudreti
olmayana bir fiili terkinden dolayı cezâ gerekmez. Sadru'ş-Şerîa, Eş‘arî'nin, kudreti olmayan bir
kimsenin fiili terkinden dolayı cezâ göreceği görüşünde olduğunu belirtir. Sadru'ş-Şerîa'ya göre,
ihtiyâr olmaksızın hakikî kudretle fiiilin meydana gelmesi gerekmez. Teklîf önceki kudretle ilgili
olduğu için, eğer Allah hakikî kudreti yaratır, kul da fiili işlerse sevap kazanır, işlemezse cezâ görür.
Şayet Allah hakikî kudreti yaratmamışsa, bu durumda kul da kesinlikle fiile kasd etmemişse ihtiyârını
terkten yana kullandığı için cezâ görür. Ancak kul fiile teşebbüs eder de, hakikî kudret olmadığı için
fiil meydana gelmemişse, cezâ görmemesi ümîd edilir.1359
Mâtürîdîler tarafından dile getirilen “kudret fiille birliktedir” görüşünün, bir Eş‘arî kelâmcısı
olan Bâkıllânî tarafından da benimsendiğini1360 görmekteyiz. Bu yüzden Hâlid el-Bağdâdî ve
Abdullatif Harpûtî, Mâtürîdî kelâmcılarının insan fiilleri konusundaki görüşlerini Bâkıllânî'ye
dayandırmaktadırlar.1361 Ancak yukarıdaki açıklamalar, Mâtürîdîlerin insan fiilleri konusundaki
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“kudret fiille birliktedir” görüşlerini, Bakıllânî'den değil doğrudan Ebû Hanîfe ve İmâm Mâtürîdî'den
aldıklarını bizzat kendileri ifadeleri göstermektedir.
Mâtürîdîlere göre, fiilin meydana gelmesi için gerekli olan kudret fiilden önce değil, fiil ile
birlikte bulunmasının sebebi, kula ait olan hâdis kudretin bir araz olmasıdır. Çünkü arazın devamlı
oluşu imkânsızdır. Eğer kulun kudreti fiilden önce bulunsaydı, fiilin meydana gelmesi sırasında
mevcut olmayacak ve böylece fiil kudretsiz meydana gelmiş olacaktı. Bir fiilin kudret olmaksızın
meydana gelmesi mümkün olsaydı, fiilin âciz bir kimseden de sudûr etmesi mümkün olurdu ki, bu
bâtıldır.1362
Açıkça görülüyor ki, kudretin fiil ile birlikte olduğu hususunda Eş‘arîler ile Mâtürîdîler
arasında tam bir mutabakat vardır. Kudretin fiil ile birlikte olduğuna dair getirdikleri delîller de hemen
hemen birbirinin aynıdır.

b. Kudretin İki Zıt İçin Elverişli Olması
Kudret-fiil ilişkisinin en tartışmalı konularından biri de kudretin iki zıt için elverişli olup
olmadığı meselesidir. Burada bahsedilen kudret, Ehl-i Sünnet'in kabul ettiği fiil ile birlikte olan
kudrettir.
1) Mu‘tezile
Mu‘tezile'nin, kudretin fiilden önce olduğu görüşünü benimsediğini daha önce belirtmiştik.
Onlara göre, fiilden önce olan kudret, hem fiile hem de zıddına elverişlidir.1363 Bu anlamdaki kudretin
iki zıt için elverişli olması doğaldır. Kaldı ki bu kudret, sadece iki zıt için değil, bütün alternatif fiiller
ve zıtları için elverişlidir.1364
Mu‘tezile'ye göre önceki kudretten sonrası kula bırakılmıştır. Bununla beraber fiil, Allah'ın
yarattığı mahlûkata dayandığı için Allah'ın yaratığı olmaktadır.1365
Mu‘tezile'nin bu ifadelerinden anlaşılmaktadır ki, kul fiilinin yaratıcısıdır. Bu durumda,
“Kâinatta insanın yaratıp da Allah'ın yaratmadığı şeyler de var mıdır?” sorusu akla gelmektedir. Yine
Mu‘tezile'nin açıklamaları gösteriyor ki Allah kulun yaratıcısı olduğundan, Allah Teâlâ dolaylı olarak
kulun fiilinin yaratıcısı olmaktadır. Böyle bir düşünce, Ehl-i Sünnet'in yaratma görüşüne aykırıdır.
Zira Ehl-i Sünnet'e göre kulun fiilini yaratması şöyle dursun, kul fiile mukârin olan kudretin bile
yaratıcısı değildir.
2) Eş‘ariyye
Eş‘ariyye'nin büyük çoğunluğu ile muhaddis kelâmcılar, kudretin iki zıt için elverişli olmadığı
görüşündedirler.1366 İmân kudreti, küfür için geçerli değildir. Zira küfür için olan kudret başkadır.1367
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Bâkıllânî ve Râzî de insan kudretinin iki zıt durum için elverişli olup olmadığı hususunda
Eş‘arî ile aynı görüştedir. Onlara göre, yaratılmış bir kudretin iki işe gücü yetmesi doğru olmaz. 1368
Âmidî, bu konuda şunları söylemektedir: “Ashabımızın ekserisine göre, bir kudretin –ister
bedel yoluyla olsun, isterse birbirine zıt, muhtelif ve mümâsil olsun– iki makdûra taalluku
imkânsızdır.”1369 Zira Eş‘arîlere göre, hâdis kudretin fiilin varlığında bir tesiri yoktur. Eğer hâdis
kudretin, îcâd ve ihtira‘ [yaratma] bakımından fiilde bir tesiri söz konusu olsaydı, onun her mevcudun
îcâd edilmesinde tesiri söz konusu olurdu.1370
Görülüyor ki Eş‘arîlere göre kudret iki zıt için elverişli değildir. Eğer bir kudret imân için ise,
onunla imân meydana gelir. Küfür için ise küfür meydana gelir. Dolayısıyla bir kudret ancak bir fiil
için geçerlidir.
3) Mâturîdiyye
Mâtürîdîlere göre, gerçekten hür olan bir fâil, bir şeyi yapmaya kâdir olduğu zaman onun
zıddını da yapmaya kâdir olur.1371 Bu, fiilini meydana getirmeye kâdir olanın, tekrar o fiili yok
edebilmeye kâdir olması anlamında değildir. Meselâ; birisi meyveli bir ağacı kesip, “Bunu ben
yarattım ve takdîr ettim” dese, o adamın tekrar o ağacı diriltmesi mümkün değildir? Ancak bir şeyi
yaratan onun zıddını da yaratmaya kâdir olur.1372
Kudret konusunda Mâtürîdîlerin orijinal tarafı, bir kudretin iki zıdda aynı anda elverişli
olmasını kabul etmeleridir.1373 Aksi takdirde insanın hür bir varlık olduğunu söylemek imkânsız
olacaktır.
Kudret fiil ilişkisinde, hakikî kudretin iki zıt için elverişli olması demek, insanın fiilini hem
yapmaya hem de yapmamaya kudretli olması demektir. Yani, hakikî kudretin bulunması mutlaka fiilin
de bulunması anlamına gelmez. Çünkü hür olan, vucûbiyet [zorunluluk] olmaksızın fiil işler. Bu
yüzden, hakikî kudret bulunduğu halde, fâilin fiili işlemekten vazgeçmesi mümkündür.1374
Ebû Hanîfe, bir kudretin zıt olan iki şeye elverişli olduğunu1375, fakat bunun bir anda değil,
bedel [münâvebe, yerine geçme] yoluyla olacağını1376 söylemektedir. Nesefî, Ebû Hanîfe’nin bu
ifadesindeki “bedel yoluyla” sözünü şu şeklide açıklamıştır: “Bu, şu demektir: Kendisiyle imânın
husule geldiği istitâ‘at, imâna mukârin olduğu zaman imân için geçerli olur, küfür için geçerli olmaz.
Eğer o istitâ‘at, imâna bedel olarak küfre mukârin olsaydı, imâna bedel olarak küfür için geçerli
olacaktı.”1377
Pezdevî, İbn Küllâb ve Eş‘ariyye'den bazılarının da bu görüşte olduklarını1378 nakletmektedir.
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İmâm Mâtürîdî, kudretin iki zıt için elverişli olduğu hususunda, Ebû Hanîfe'nin görüşünü
naklederek konuyu şöyle açıklamaktadır: “İnsanın kudreti imân için de küfür için de geçerlidir.
Kudretle imân elde edilmişse, küfür için geçerli olmaz. Küfür elde edilmişse imân için geçerli
olmaz.”1379 Yani iki zıttan biri için kullanılmış olan kudret, diğer zıt için geçerli olmamaktadır. Zira
böyle bir kudret, artık fiil ile birlikte olan kudret değildir.
Ebu'l-Mu‘în en-Nesefî, Mâtürîdî'nin bu konudaki görüşleri hakkında şunları söylüyor: “Şeyh
İmâm Ebû Mansûr el-Mâtürîdî bu konudaki ihtilafları ve her fırkanın delilini zikretmiş, ancak
bunlardan hiçbirine cevap vermemiştir. Bu yüzden onun hangi görüşe meyilli olduğu ortaya
çıkmamıştır. Onun sözlerinin çoğu, kudretin iki zıt için elverişli olmadığına delâlet eder.”1380
Fakat bizim kanatimize göre Mâtürîdî'nin bu konudaki görüşleri açıktır. Çünkü o, iki zıttan ne
anlaşılması gerektiğini yukarıdaki beyanlarıyla gayet net bir şekilde ortaya koymuştur. Ancak ona
göre, kudretle imân edilmişse, bu artık küfür için geçerli değil, küfür elde edilmişse artık imân için
geçerli değildir. Kaldıki Mâtürîdî'nin bu konudaki görüşleri Nesefî'nin görüşleriyle çatışması şöyle
dursun, her ikisinin de görüşleri aynı istikamettedir.1381
Mâtürîdî kelâmcılarına göre, kudretin mahalli zıt olan iki şeye elverişli olan bir âlettir ve
kudret de onun gibidir. Meselâ; tâat ile ma‘siyet, sahip oldukları fiil özelliği bakımından değil, sadece
ilâhî emir ve yasağa nisbetleri itibarıyla ayrıcalık arzederler. Nitekim secde fiili Allah'a yapılırsa tâat,
aksine puta yapılırsa ma‘siyet olur. Aslında burada, secdenin kendisinde bir değişiklik olmadığı gibi,
secdeye ait kudret de bir değişiklik arzetmez. Zira secde, alnı yere koymaktan ibarettir; adının
değişmesi ise, sadece ilâhî emir ve yasağa nisbetledir. İşte kudret de böyledir.1382
Nesefî'ye göre kudretin iki zıt için elverişli olduğunu benimsemek; güç yetmeyen işle teklifi
ortadan kaldırdığı gibi, zorunlu ile kâdir arasındaki farkı da ortaya koyar.1383
Görülüyor ki Mâtürîdî kelâmcılarına göre sadece kudretin fiil ile birlikte olması yeterli
değildir. Fiil ile birlikte olan kudretin aynı zamanda iki zıt için de elverişli olması gerekmektedir. Bu
konuda tartışma, “iki zıt” kavramından kasdedilenin ne olduğunun anlaşılamamasından
kaynaklanmaktadır. Mâtürîdî kelâmcıları, “kudretin iki zıt için elverişli olması” tabirini İmam Azam
Ebû Hanîfe'den almışlardır. Ancak Ebû Hanîfe, bu konuya herhangi bir açıklık getirmeden sadece,
“Kudret, fiil ile birlikte ve iki zıt için elverişlidir” demiştir. “İki zıttan maksadın ne olduğu”
hususundaki yorumlar, sonraki Mâtürîdî kelâmcıları tarafından yapılmıştır.
Sadru'ş-Şerîa ise bu hususa şu şekilde açıklık getirmektedir: “İki zıttan maksat, fiil veya terk
durumudur. Yani kul, fiile mukârin olarak yaratılan kudretle, fiili işleme imkânına sahip olduğu gibi
terketme imkânına da sahiptir.1384
Burada fiile mukârin kudretin yaratıcısının kim olduğu problemi ortaya çıkmaktadır. Eğer bu
kudreti Allah yaratıyorsa, kulun hürriyeti söz konusu olmayacak; kul yaratıyorsa, bu takdirde Allah'tan
başka yaratıcılar olacaktır. Sadru'ş-Şerîa bu problemi şu şekilde çözmektedir: “Bütün varlıklar, insanın
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ihtiyârının herhangi bir katkısı olmaksızın Allah'ın yaratmasıyla var olmuşlardır. Fiile mukârin kudret
de Allah'ın yaratmasıyladır.”1385
Neticede fâil bir fiili işlediği zaman onu, Allah'ın fiile mukarin olarak yarattığı bir kudretle
işlemiş olur. Eğer kul fiili işlemezse, Allah'ın hakikî kudreti yaratmadığı söylenemez. Böyle bir
durumda, Allah hakikî kudreti yaratmakla beraber kul fiili işlememiştir.1386
Bütün bunlardan sonra Mâtürîdîlere göre, insanın fiillerinde hür olmasının, kudretin fiil ile
birlikte olmasına ve iki zıt için elverişli olmasına dayandığını söyleyebiliriz.

c. Bir Fiile İki Kudretin Etkisi
Buraya kadar yaptığımız izahlardan anlaşılacağı üzere, Mâtürîdîlere göre insan fiili, hem
Allah'ın kudreti hem de kendi kudreti ile meydana gelmektedir. Eğer insan fiili, hem Allah'ın hem de
insanın kudretinin tesiriyle meydana geliyorsa, bu iki kudret sahibi o fiili ortaklaşa meydana getirmiş
olmazlar mı? Ortaklık vardır deniliyorsa, bu ortaklık nasıl olmaktadır?

1) Mu‘tezile
Bu meselede, Mu‘tezile şirk durumundan çekindikleri için insan fiili için bir tane fâil [yaratıcı]
kabul etmektedir ki, o fâil de insandır. Çünkü onlara göre, bir eserde iki müessirin etkisi söz konusu
olamaz. Ancak Dırâr b. Amr, bu hususta Mu‘tezile'den ayrılmaktadır. O, insan fiilinin iki fâili olduğu
görüşündedir. Bu fâillerden biri yaratır; diğeri iktisâb eder. Hem Allah hakîkî fâil, hem kullar hakîkî
fâildirler.1387
Mu‘tezile, insan fiilinde tek fâil olarak insanı kabul ettiği için, Ehl-i Sünnet'in tenkitlerine
maruz kalmıştır. Çünkü bu anlayış, Ehl-i Sünnet'in yaratma anlayışına zıttır.

2) Eş‘ariyye
Eş‘arî de bir fiile iki kudretin tesirini kabul etmez. Ancak ona göre fiil Allah'ın yaratmasıyla
meydana gelir. Kulun hâdis kudretinin fiilde bir etkisi yoktur. Kul, sadece kesbeder.1388 Çünkü ona
göre bir eserde iki müessirin tesiri mümkün değildir.1389 Burada Mâtürîdîler ile Eş‘arîler arasındaki
ihtilâf, yaratma ve kesb anlayışlarındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır.
Aslında Eş‘arî'nin kesb görüşü insan hürriyetini isbat etmekten çok, insanın cebr altında
olduğu anlayışına yakındır. Bu yüzden olsa gerek, Eş‘arî'nin bu görüşü bazı ileri gelen Eş‘ariyye
kelâm âlimleri tarafından kabul edilmemiştir. Meselâ; Ebû İshak el-İsferâînî, Kâdı Ebû Bekr elBâkıllânî ve İmâmu'l-Haremeyn el-Cüveynî bu hususta imâmlarından ayrılarak farklı farklı görüşler
ileri sürmüşlerdir.
Bâkıllânî (ö. 413/1013)'ye göre, insanın ihtiyârî fiilleri hem insanın hâdis kudretinin hem de
Allah'ın kadîm kudretinin tesiriyle meydana gelir. Kadîm kudret fiilin aslında, hâdis kudret ise tâ‘at ve
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isyân gibi fiilin vasfında tesirde bulunur.1390 Meselâ, yetime tokat vurmanın sebeplerine tevessül
edilince, tokadı vurmayı Allah Teâla yaratır ve tokat vurulmuş olur. Ancak bunun sevap mı, cezâ mı
getireceği kulun niyetine bağlıdır. Binaenaleyh kul, yetimi terbiye amacıyla vurmuşsa sevap kazanır.
Eğer ona eziyet kasdıyla vurmuşsa cezaya müstehak olur.1391
Böylece Bâkıllânî, insana, fiilinin meydana gelmesinde bir rol vererek insan hürriyetinin isbatı
hususunda Eş‘arî'den ayrılarak Mâtürîdîlere yaklaşmaktadır.
Ebû İshak el-İsferâînî (ö. 418/1027) de insan fiillerinin iki kudretin toplamıyla var olduğunu
kabul ediyor. Üstad Ebû İshak bu noktaya kadar Kadı Ebû Bekr el-Bâkıllânî ile aynı fikirdedir. Ancak
İsferâînî'ye göre iki kudretin ikisi de fiilin aslına taalluk eder.1392 Çünkü insan kudreti fiili meydana
getirmek için yeterli olmadığından fiil kadîm kudretin yardımıyla meydana gelir.1393
İsferâînî’nin bu anlayışı da insanın fiilinde rol sahibi olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak
onun, hem Allah’ın hem de insanın kudreti fiilin aslında müessir olduğunu söylemesi, izahı güç bir
durum ortaya çıkmaktadır. O, bu ifadeleriyle hem Eş‘arîlerden hem de Mâtürîdîlerden ayrılmaktadır.
Biraz sonra da göreceğimiz üzere, Mâtürîdîlere göre insan kudreti, fiilin aslında değil, vasfında
müessirdir.
Cüveynî (ö. 478/1085)’ye göre ise, ihtiyarî fiiller insanın kendi kudretiyle meydana gelir.
Kulun kudretinin tesirini inkâr etmek, dinî emirleri ortadan kaldırmak ve peygamberlerin getirdiklerini
yalanlamaktır. Cüveynî, burada hem Mâtürîdîlerden hem de müntesibi olduğu Eş‘ariyye'den farklı bir
görüş ortaya koymaktadır ki, ona göre “insan fiili, kadîm ve hâdis iki kudretin toplamıyla meydana
gelir” demek de doğru değildir. Çünkü bölünmeyi kabul etmeyen bir makdûr üzerinde iki kudretin
birlikte tesiri imkânsızdır. Bir fiil, ancak bir kudretin tesiriyle meydana gelir ki, o da insanın hâdis
kudretinden ibarettir. Bununla beraber, insanın kendi fiilinin yaratıcısı olduğunu söylemek de câiz
değildir. Zira insanın kudreti, diğer kuvveleri ve kendisi gibi Allah'ın yaratığıdır. İnsan, ancak Allah'ın
kudret ve imkân vermesi sayesinde bir şeyi seçmeye ve uygulamaya muktedir olabilir. Bu sebeple
insanın fiili, halk [yaratma] ve takdîr itibarıyla Allah'a nisbet edilir.1394
Râzî, Cüveynî'nin bu ifadelerinin filozofların ve Mu‘tezile'den Ebu'l-Hüseyn el-Basrî'nin
görüşlerine benzediğini1395 ifade etmektedir. Cüveynî, el-İrşâd isimli eserinde insan fiilleri meselesini
Eş‘arî'nin görüşleri doğrultusunda ortaya koyarken1396, el-Akîdetü'n-Nizâmiyye isimli eserinde bu
görüşünden vazgeçerek insana irâde hürriyeti veren bir görüş ortaya koymuştur.1397
Görülüyor ki Eş‘arîler, insan fiiline iki kudretin tesiri konusunda farklı kanaatlere sahiptirler.
Eş‘arî ve ashâbının çoğunluğu insan fiilinde sadece Allah'ın kadîm kudretinin müessir olduğunu
söylerken, Eş‘arî kelâmının ileri gelen isimlerinden Bâkıllânî, İsferâînî ve Cüveynî gibi kelâmcılar, bu
konuda insana hürriyet imkânı tanımanın gayreti içerisindedirler. Bunların ileri sürdükleri görüşler
birbirinden farklı olsa da neticede hepsi de insanın hür olduğunu söylemişlerdir.
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3) Mâturîdiyye
Mâtürîdîler, insan fiili için iki fâil kabul ederek, hem Mu‘tezile’den hem de Eş‘arîlerden farklı
bir görüş sergilemektedirler.
Mâtürîdî kelâmcılarından Pezdevî, bir fiile iki kudretin tesir edebileceği görüşündedir. Ona
göre fiil, sadece insanın mef‘ûlü [yaptığı şey] olursa, Kaderiyye'nin görüşü benimsenmiş olur. Sadece
Allah'ın fiili olduğu kabul edilirse, Cebriyye ve Eş‘arî'nin görüşü kabul edilmiş olur. Buna göre fiil, iki
kâdirin makdûru olmalıdır.1398
Ebu'l-Mu‘în en-Nesefî'ye göre, bir makdûr; biri ihtirâ‘ [yaratma] diğeri iktisâb kudreti olmak
üzere iki kudretin tesiri altında meydana gelir.1399
Bu noktada muhalifler tarafından şöyle bir itiraz yapılmaktadır. Kulun fiili, hem Allah'ın hem
de kulun icadıyla meydana geliyorsa bu şirk olmaz mı?
Pezdevî, bu soruya şu şekilde cevap vermektedir:
a) Bir fiile iki kudretin etkisi, kullar hakkında mümkündür. Çünkü başkasında yaratma imkânı
olmadığı için, yaratıcı Allah'tır.
b) Bir bilinenin [ma‘lûmun] iki âlimin bilgisi olması, aynı şekilde bir tek şeyin iki kişi
tarafından görülmesi mümkün ve câiz olduğuna göre, niçin fiil iki fâilin mef‘ûlü ve iki kâdirin
makdûru olmasın?
c) Zorunlu delil, bir fiile iki kudretin etkisini gerekli kılar. Zira insanın cevherleri yaratma
gücü yoktur. Arazlar ise cevherlerden daha incedir. İnsanların cevherleri yaratma gücü yoksa, arazları
yaratma gücü de yoktur.1400
Buna göre bir fiil, iki fâilin makdûru olmakta, ancak iki fâilin mef‘ûlü olmamaktadır. Zira
yaratmayı Allah'a, fiili de insana izâfe ve nisbet etmek gerekir. Çünkü fiil, Allah'ın yaratması olup
kulun yaratması değildir. Ama kulun fiilidir. Fiil, mef‘ûlden başkadır. Bu mef‘ûl [yapılan şey],
Allah'ın fiili olamaz. Allah'ın fiili, kulun fiilinden başka bir şey olan yaratma [îcâd]dır.1401
Ebu'l-Mu‘în en-Nesefî ise, “Kulun fiili, hem Allah'ın hem de kulun icadıyla meydana
geliyorsa bu şirk olmaz mı?” sorusuna şöyle cevap vermektedir: “Bu şirk [ortaklık] ile ilgili iddia câhil
kimselerin ortaya attığı bir sözdür. Zira ortaklık, her ortaktan birinin, ortağı için değil de kendisi için
olan bir şeyde ayrı olmalarıdır. Köy ve mahalledeki ortaklar gibi. Mecûsîlerin kabul ettikleri şirk, bu
nevidendir. Allah Teâlâ mülk olarak kullara çeşitli şeyler vermiştir ki bunlar yaratma [tahlîk]
yönünden Allah'ın mülküdür. Bu açıdan kullar, Allah'ın ortağı sayılmamaktadır. Fakat Allah'ın
yaratmış olduğu bu aynı mülk, tasarruf yönünden kula aittir.”1402
Saduddin et-Taftazânî de, bir fiile iki kudretin tesirinden dolayı “şirk” gerekmeyeceğini şöyle
açıklamaktadır: “Şirket ve ortaklık, iki zâttan her birinin, diğerinden ayrı olarak sadece kendisine
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mahsus olan bir şey için bir araya gelmeleridir. Köy ve mahalledeki ortaklar gibi. İnsan, kendi fiilinin
yaratıcısı, Allah da diğer araz ve cisimlerin yaratıcısı kabul edilirse; işte “şirk” budur. Bir iş, değişik
cihetlerden iki şeye nisbet edilince “şirk” gerekmez. Örneğin, “yer” yaratma yönünden Allah'ın mülkü
olduğu halde, tasarruf yönünden insanın mülküdür. İşte kulun fiilinin “yaratma” yönünden Allah'a,
“kesb” yönünden insana nisbet edilmesi de böyledir.1403
Görülüyor ki Taftazânî'nin bu açıklaması, hemen hemen Nesefî'nin ifadelerinin aynısıdır.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Taftazânî, yerine göre Mâtürîdî görüşleri benimseyen bir Eş‘arî
kelâmcısıdır.
Muhammed Abduh'a göre, “kulun, kendi fiillerini kesbettiğine inanmak insanı şirke götürür”
iddiası, Kur’ân ve Sünnet'in getirmiş olduğu “şirk”in manâsına iltifat etmemektir ve bu büyük bir
zulümdür. Hâlbuki şirk, Allah'tan başka bir varlığın O'nun vermiş olduğu zâhirî sebeplerin üstünde bir
güce sahip olduğuna ve bir şeyin mahlûkatın kudretini aşan bir güce sahip bulunduğuna inanmaktır.
Bu, kulun güç yetiremeyeceği şeylerde onu, Allah'tan bağımsız olarak kabul eden kimsenin inancıdır.
Ordu olmaksızın savaşta zafer kazanmak, Allah'ın bize gösterdiği tedavi yollarına başvurmaksızın
hastalıktan iyileşmek gibi. Bu, putperestlerin ve benzerlerinin şirkidir. İslâm şerî‘ati gelerek bu şirki
ortadan kaldırmıştır. İnsan kudretini ve kevnî sebepleri aşan durumlarda iş, Allah'a havale edilir.
İnsanın saadeti ve beşerî amellerin sağlamlığı iki hususa bağlıdır:
a) Kul, irâde ve kudretiyle kesbeder. Bu, onun saadetine vesiledir.
b) Allah'ın kudreti, bütün kâinatın merciidir.1404
Bazı son devir kelâm âlimleri, Mâtürîdîlerin insan fiilleri konusundaki görüşlerini Bâkıllânî ve
Ebû İshak el-İsferâînî'ye dayandırarak şöyle demektedirler: “İmâm Mâtürîdî zamanında cebir ve kader
fesadı sönmüş, bu konulara dalmama yasağına insanlar uymuş ve bu konularda âlimlere müracaattan
vazgeçilmiştir. Bu yüzden İmâm Mâtürîdî, kulların fiillerinin yaratılması meselesinde, kader ve cebri
reddetme hususunda görüşlerini gayet kısa ve özlü yapmıştır. Bu meselede İmâm Mâtürîdî'nin gayet
kısa ve mücmel olan görüşlerini Hanefî-Mâtürîdîlerin çoğu Bâkıllânî'nin görüşüne; Sadru'ş-Şerîa ve
İbnu'l-Hümâm işaretle, Ebû Said el-Hâdimî de açıkça İsferâînî'nin görüşlerine dayanarak
açıklamışlardır.”1405
Öncelikle İmâm Mâtürîdî’nin bu konudaki görüşlerini kısa ve mücmel tuttuğunu kabul etmek
mümkün değildir. Çünkü onun Kitabu't-Tevhîd ve Risâle fi'l-Akâid isimli eserlerine baktığımızda bu
konuda o zaman için söylenmesi gereken her şeyi söylemiştir. İmâm Mâtürîdî'nin bu konuda gerektiği
kadar açıklama yaptığını, onun “insan fiilleri” konusundaki görüşleri hakkında yapılan pek çok
çalışma ortaya koymaktadır.1406
Bundan başka Şeyhzâde Abdurrahim, bir fiile iki kudretin etki ettiği görüşünün Mâtürîdîlere
ait olduğunu; Eş‘ariyye'den de Bâkıllanî'nin bu görüşü benimsediğini belirtmektedir.1407 Bütün bunlar
gösteriyor ki, bir fiile iki kudretin etki ettiği görüşü Hanefî-Mâtürîdî kelâmcılarına has bir görüştür.
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İnsanın ihtiyârî fiilleri, sadece kulun kasd ve ihtiyârıyla [kesbiyle] olmayıp, aynı zamanda
Allah'ın yaratmasının da gerekli1408 olduğunu söyleyen Sadru'ş-Şerîa, bir fiile iki kudretin tesirini açık
bir şekilde kabul etmiş olmaktadır. Eğer sadece Allah'ın kudretinin insan fiilinde müessir olduğu
söylenecek olursa cebr, şayet sadece insan kudreti kendi fiilinde müessir olduğu söylenecek olursa
tefvîz olur.1409
Sadru'ş-Şerîa, irâde ve takdîr kavramlarından hareketle insan fiilinde iki kudretin nasıl
müessir olduğunu aydınlatmaya çalışır. Ona göre, küfür ve isyan dâhil insanın ihtiyârî fiilleri ister
masdar manâlı, isterse masdarla hâsıl olan manâda olsun Allah'ın irâde ve takdîriyledir. İrâde, eşyayı
bütün özellikleriyle tahsis eden bir sıfattır. Takdîr ise, bu sıfatın neticesi olan tahsistir. Çünkü fiile
mukârin kudret Allah'ın yaratmasıyla olduğu için Allah'ın takdîriyledir. Aynı şekilde esere vâsıl olmak
da, kulun ihtiyârı da Allah'ın takdîriyledir.1410 Allah'ın insan fiilini takdîr etmesinin, insanın hür
olmasına mâni değildir. Çünkü Allah Teâlâ, ezelde falan kişi, falan işi falan vakitte falan şekilde
ihtiyarıyla yapacağını, kendisinin kulun kasdını müteakip onu yaratacağını ezelde takdîr eder. İşte bu
durum, insanın ihtiyârını sağlamlaştırmaktadır.1411
Sadru'ş-Şerîa, “kesb”in izâfî bir durum olduğunu söyleyerek, “kesb”in yaratılmış olmadığını
vurgulamaktadır. Çünkü Mâtürîdîlere göre, kesb de fiildir.1412 Sadru'ş-Şerîa'nın fiili, masdar manâlı ve
masdarla hâsıl olan manâ olmak üzere ikiye ayırıp, masdar manâlı fiilde yaratmanın söz konusu
olmadığı görüşü hatırlanacak olursa; “kesb”in de masdar manâlı fiil olup onda yaratmanın söz konusu
olmadığı anlaşılacaktır. Çünkü kesbin hariçte varlığı yoktur. Sadru'ş-Şerîa'nın böyle izâfî durumlara
“hâl” ismini vermektedir. Bu gibi hâl kabilinden olan hususlara yaratma taalluk etmez. 1413 Eğer bunda
da yaratma söz konusu olsaydı, insanın hürlüğünden söz edilemeyecek, dolayısıyla insanın bütün
fiilleri kendi irâde ve ihtiyârının dışında sırf Allah'ın yaratmasıyla vâki olacaktı ki bu cebirdir.
Netice olarak insanın hür olabilmesi için Mâtürîdîlere göre kudretin fiille birlikte olması ve
fiille birlikte olan bu kudretin iki zıt için elverişli olması gerekmektedir. İnsan fiilinin hem Allah'ın
yaratması hem de kulun kesbi ile meydana gelmesi insanın hür olmasına mâni değildir.

D. HALK [YARATMA] VE KESB
1. Halk Kavramı
•Halk: Bu kelimenin kök anlamı, “bir şeyi irâde ve hikmetin gerektirdiği şekilde özel bir
keyfiyet üzere îcâd etmek”tir.1414 Bu manâdan hareketle halk, “oranlamak, ölçümlemek, yaratmak,
yoktan var etmek, ölçüp biçmek, bir şeyden bir şeyi îcâd etmek, bir nesneyi bir nesneye ölçerek kesip
dikmek, ayarlayıp yapmak, bir nesneyi bir nesneye ölçüp biçerek yeni bir nesne meydana getirmek,
takdîr, ibdâ‘ ve îcâd etmek”1415 gibi anlamlarda kullanılmıştır.
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Kur’ân-ı Kerîm'de “halk” kelimesinden başka “yaratma” anlamına gelen birçok kelime
bulunmaktadır. Şimdi kısaca kelimelerin lügat manâlarını vermek istiyoruz.
•Ber’: Kök anlamı, “yaratılış merhalesinde veya sonrasında her türlü noksanlık ve ayıptan
uzak olmak”tır.1416 “Alâkayı kesmek” anlamına gelen berâet kelimesi de buradan gelir.1417 Şüphesiz ki
ben, sizin şerik koştuğunuz şeylerden berîyim (En‘âm, 6/19); yani, “onlardan uzağım” âyeti bu kök
anlamdadır.
Bu kelimenin ifade ettiği yaratma tarzında, “topraktan yaratma, canlı varlıkları yaratma, onları
yabancı maddelerden kurtarma, âdeta yontup şekillendirme, başka bir ifadeyle, toprağı tasfiye, ta‘dîl
ve tesviye neticesinde canı kabul edebilecek en güzel sûrete koyma” özelliği vardır.1418 Dolayısıyla
ber’, “bir şeyi maslahata uygun şekilde meydana getirmektir”1419 denilmiştir.
O Allah hâlıkdır, bâri’dir, musavvirdir (Haşr, 59/24) âyetinden ber’ aşamasının, halk'den önce
ve tasvîr'den sonra olduğu anlaşılıyor. Halk, takdîr aşaması; ber’, takdîre uygun olarak tekvîn ve îcâd
aşaması; tasvîr ise husûsî özellikleri tayin aşamasıdır. Örfte halk, bu aşamaların tamamı için
kullanılır.1420
•Tasvîr: Bu kök, “değiştirme ve bir tarafa meyletme” anlamına gelir. Tasvîr; halk, takdîr ve
tekvînden sonra gelir. Tasvîr, cismin zahirî şeklindeki zâhirî özellikleri tayindir. Nitekim her şeydeki
aslî maddenin tekvîni ve halk edilmesi Allah Teâlâ'dandır; O'nun kudreti, tedbîri ve ilmiyledir.1421
•İbdâ‘: Kök anlamı, “öncesinde başka bir şey bulunmadan îcâd ve inşâ etmek”tir. Bid‘at,
sonradan ilk olarak meydana gelen şeydir. el-Bedî‘, fa‘îl kalıbında olup bid‘at ve bedî‘iyyetin kendisi
için sâbit olduğu zâttır. Çünkü fa‘îl kalıbı sürekliliğe ve devamlılığa delâlet eder. İbdâ‘ın, halk
kelimesinden daha umumî olduğu söylenmektedir.1422
•Fatr: Kök anlamı, “bir şeyi açmak ve ortaya çıkarmak”tır.1423 Fatr, “ilk durumun bozulmasını
gerektiren –ilk yaratmadan sonra meydana gelen değişiklikler gibi– bir değişiklik meydana getirmek”
anlamındadır. Bu ma‘nâ ikinci aşamadaki takdîr, halk, ihdâs, ve ibdâ‘a; önceki duruma göre çatlama
ve yarılmaya; bir durumun meydana gelmesi münasebetiyle açma ve ortaya çıkarmaya uygundur.1424
•İnşâ’: Bu kelimenin kökü, “bir şeyi sürekli olarak ihdâs etmek veya bir şeyin bekâsıyla ile
birlikte sürekliliğini yaratmak” anlamındadır. İnşâ’, muteaddî olarak kullanılır ve bunun fâilden sudûr
etmesi gözetilir.1425 İnşâ’ın, “sebep olmaksızın fiile başlamak” anlamında olduğu da
söylenmektedir.1426 İnşâ’, daha çok canlılar hakkında kullanılır.1427
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•İhyâ: Bu kelimenin kökü, “ölümün mukabilidir; hareket etme ve hissetme eserlerindedir.”1428
•Sun‘: Bu kelimenin kökü, “maharet, ilim ve dikkat üzere amel işlemek”tir.1429 Bu yüzden
sun‘, “önceden var olan bilgiye dayanarak ve beklenen amaca ulaştıracak şekilde ‘amelin belli bir
düzen içinde ve sağlamca yapılmasıdır”1430 şeklinde tarif edilmiştir. Sun‘, hayvanlar ve cansızlar
hakkında kullanılmaz; onlar hakkında fi‘l kelimesi kullanılır.1431
•İhdâs: Bu kelimenin kökü, “bir şeyin yok iken sonradan meydana gelmesi” anlamındadır.
İhdâs kelimesinde fiilin fâile nisbeti dikkate alınır.1432
•Ca‘l: Bu kelimenin kökü, “takdîr, takrîr ve tedbîr anlamına yakın olup bir şeyi halk ve
tekvînden sonra bir hâle dönüştürmek” anlamındadır. Ca‘l, bütün fiiller için kullanılan genel bir
lafızdır. Bu kelimenin, iki mef‘ûle müteaddî olduğu zaman “bir halden bir hale dönüştürmek”, bir
mef‘ûle müteaddî olduğu zaman “halk ve îcâd” anlamına geldiği söylenmiştir.1433
•Zer’: Kök olarak “îcâddan sonra yaymak ve dağıtmak” anlamına gelir. Zer’, halk ve
tekvînden sonra meydana gelen aşamadır. Zira halk, takdîr makamıdır. Ondan sonra ber’ ve tekvîn
makamı; sonra da tasvîr ve tahvîl makamı gelir. Zer’ ise, bu aşamalardan sonradır ki, bu aşama varlığı
devam ettirilmesi makamında yayma ve dağıtma aşamasıdır.1434
•Îcâd: Bir şeye mutlak varlık vermektir.1435
•İhtirâ‘: Kelimenin kökü “rehavet”e delâlet eder.1436 Bir şeyi yoktan yaratmaktır.1437 İhtirâ‘, bir
şeyi sebep olmaksızın îcâd etmektir. Arapça'da, “yumuşaklık” ve “kolaylık” anlamına gelir. Buna
göre, sanki muhteri‘ [yaratıcı] için fiil kolaylaştırlımış olur.1438 Yaratma anlamında kelâmcıların
kullandıkları bu kelime Kur’ân-ı Kerîm'de geçmemektedir.1439
Îcâd ve ihtirâ‘, maddeler üzerinde sûretlerin ortaya çıkarılmasıdır.1440 İbdâ‘, hikmete
uygundur; ihtirâ‘ ise “kudret”e uygundur.1441
•Tekvîn: Bu kelime, kâne kelimesinin tef‘îl babına nakledilmesinden elde edilmiş bir
masdardır. Kevn, “olmak, hâdis olmak, vücûd bulmak, var olmak, varlık, vücûd, hudûs”1442, birden
veya tekâmül ederek yeni bir şey meydana gelmek, ikâmet etmek, olup bitmek, halen olmakta devam
etmek, gelecekte olmak, sürekli oluş, yaratılmak ve hareket etmektir.1443
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Tekvîn, “var etmek, vücûda getirmek, oldurmak, yoktan var etmek, yaratmak, ademden
vücûda getirmek1444, bir şeyi maddeden icâd etmek1445 olup, genellikle değişme ve derece olmaksızın
yaratma”1446 demektir. Tekvînin, yaratma ile ilgili diğer kavramların anlamlarını da içerdiği 1447
söylenmektedir.
Kelâmcılar, bu kelimeler arasında herhangi bir fark gözetmezler. İnsan fiilleri konusunda
genellikle “halk” kelimesini kullanılar. Zira onların amacı “halk” ile “kesb”in birbirinden farklı
olduğunu göstermektir.
•Yaratma tabiri insanlar hakkında kullanılabilir mi?
Yaratma ve var etme ile ilgili olan, fâil, âmil, müktesib, kâsib, sâni‘, muhdis, câ‘il, müessir,
münşi’, mûcid, hâlık, bâri’, musavvir, kâdir, murîd gibi kelimeler hem Allah Teâlâ hem de insan için
kullanılabilir mi?
İbn Kayyim el-Cevziyye (ö. 751/1350), “yaratma” ile ilgili bu kelimelerden hangilerinin Allah
hakkında, hangilerinin insan hakkında kullanılabileceğini şu şekilde izah etmektedir:
“Bu lafızlar üç kısımdır: 1) Sadece Allah Teâlâ hakkında kullanılanlar: Bâri’, Bedî‘, Mübdi’
gibi. 2) Sadece kul hahakkında kullanılanlar: Kâsib, müktesib gibi. 3) Hem Allah Teâlâ hem de insan
hakkında kullanılanlar: Fâil, âmil, sâni‘, münşi’, murîd, kâdir gibi.”1448
Hâlık ve musavvir lafızları kayıtsız olarak mutlak manâda sadece Allah Teâlâ için kullanılır.
Nitekim Kur’ân-ı Kerîm'de, O Allah hâlıkdır, bâri’dir, musavvirdir (Haşr, 59/24) buyurulmuştur. Bu
kelimelerin mukayyed olarak kul hakkında da kullanılabileceği1449 söylenmiştir. Ancak halk, ibdâ‘
manâsına alındığında sadece Allah Teâlâ hakkında kullanılabilir.1450 Allah Teâlâ, Kur’ân-ı Kerîm'de
“halk” kelimesini halden hale çevirme manâsında İsâ (a.s.) hakkında kullanmıştır. Nitekim bir âyette,
Ve hani Benim iznimle çamurdan kuş biçimi gibi birşey tasvîr ediyordun [tahluku] (Mâide, 5/110)
buyurulmuştur.
Ca‘l, hem Allah hem de kullar hakkında kullanılır. Allah'a izâfe edildiği zaman, halk1451, suret
ve şekil verme1452 manâlarına gelir. İnsanlara izafe edildiği zaman ise vasf1453, fi‘l1454 manâlarında
kullanılır.1455
Görüldüğü üzere “yaratma” ile ilgili olarak birçok kelime bulunmaktadır. Ancak bunların
hepsi “yoktan var etme” anlamına gelmemektedir. Netice olarak, “yoktan var etme” anlamına gelip
Allah Teâlâ hakkında kullanılan kelimelerin insan hakkında kullanılması doğru değildir. Zira insanın,
yoktan bir şey yaratma gücü yoktur.
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2. Kesb Kavramı
Kesb kelimesinin kök anlamı, “maddî veya manevî bir şeyi elde etmek”tir.1456 Kesb, “insanın
–mal kazanmak gibi– bir menfaat elde edeceği veya bir pay alacağı bir şeyin peşinden koşmasıdır”1457
şeklinde tarif edilmiştir. Kesb, bazen insanın bir menfaat elde edeceğini düşündüğü ama sonucunda
zarar ettiği şey hakkında da kullanılır.1458
Manevî kesbe, Velâkin O, kalplerinizin kesbettiği şeyler sebebiyle muâhaze eder (Bakara,
2/225) âyeti örnektir. Yani, kalplerde meydana gelen bozuk fikirler ve niyetler sebebiyle sizi sorumlu
tutacaktır. Maddî kesbe, Ey îmân edenler! İnfâkı, gerek kesbettiklerinizin ve gerek sizin için yerden
çıkardıklarımızın temizlerinden yapın! (Bakara, 2/267) âyeti örnektir.
Bu kök manâdan hareketle kesb, “mal kazanmak, ticaret yapmak, ilim elde etmek, hayır
işlemek, günah işlemek, rızık ve geçimlik taleb etmek”1459 gibi anlamlarda kullanılmıştır.
Kesb, Kur’ân'da “günah ve kötülük” hakkında kullanılmıştır: Bununla birlikte kim bir günah
[ism] kesbederse [kazanırsa], onu sırf kendi aleyhine kesbeder. (Nisâ, 4/111); Seyyiât kesbedenlere
[kötü ameller işleyenlere] gelince, seyyienin [kötülüğün] cezası misliyledir (Yûnus, 11/27); İnsanların
ellerinin kesbi sebebiyle karada ve denizde fesâd ortaya çıktı. (Rûm, 30/41)
Kesb, Kur’ân'da “hayırlı işler” hakkında kullanılmıştır: Herkesin kesbettiği kendine, iktisâb
ettiği de kendinedir. (Bakara, 2/286)
Kesb, Kur’ân'da “mutlak anlamda” kullanılmıştır: Ve her nefse kesbinin (karşılığının)
tamamen ödendiği (Âl-i İmrân, 3/25) âyetinde olduğu gibi.
Kesb kavramının, faydası ve zararı ile fâiline âit bir fiil, girişim ve uğraşma yoluyla
gerçekleşen bir kazanç ve uzuv [câriha] ile yapılan bir fiil olması hasebiyle Yüce Allah hakkında
kullanılmadığı söylenmiştir.1460
Kesb ile iktisâb arasındaki fark konusunda şunlar söylenmiştir:
1) Kesb ve iktisâb arasında fark yoktur.1461
2) Kesb ‘hayr’, iktisâb ise ‘şerr’ hakkında kullanılır.1462
3) Kesb, kendisi veya başkası için bir şey kazanma hakkında kullanılır. İktisâb ise, sadece
kişinin kendisinin istifâde ettiği kazanç hakkında kullanılır. Dolayısıyla her iktisâb, kesbdir; ama her
kesb, iktisâb değildir.1463
4) Kesb, kişinin bir şeyi mutlak manâda elde etmesidir. İktisâb ise, ihtiyâra ve kasd-ı mahsûsa
delâlet eder.1464 Zira iktisâb, ızdırâr [mecbur kalmak] kelimesinin zıddıdır.1465
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5) Kesb ile dünyevî kazançların, iktisâb ile uhrevî kazançların kasdedildiği de
söylenmektedir.1466

3. Yaratma ve Kesb Arasındaki Farklar
Halk ve kesb kavramları hakkında yaptığımız izahlardan anlaşılacağı üzere halk [yaratma] ile
kesb [kazanma] arasında farklar vardır. Kelâmcılar, bu farkları şu şeklide ortaya koymaktadır:
1) Âletsiz meydana gelen şey halk, âletle meydana gelen şey kesbdir.1467
2) Halk, fâilin dışında meydana gelen ve fâilden ayrılması sahih olan eserin kendisiyle îcâd
edildiği fiildir. Kesb, fâilden ayrılmayacak bir şekilde, fâilde bulunan eserin meydana gelmesine
katkısı olan bir fiildir.1468
3) Halk, kâdirin, eserini münferid olarak meydana getirmesidir. Kesb, kâdirin, eserini
münferid olmayarak meydana getirmesidir.1469
4) Kesb, faydası ve zararı ile fâiline âit bir fiildir. Kesb, girişim ve kuvvet yoluyla gerçekleşen
bir kazançtır. Kesb, uzuv [câriha] ile yapılan fiildir.1470 Bunların hiçbiri halk'da mevcut değildir.
Ebu'l-Hasan el-Eş‘arî'ye göre, eğer fiil ‘kadîm kudret’le meydana geliyorsa buna halk, ‘hâdis
kudret’le meydana geliyorsa buna kesb denilir.1471
Halk ve kesb kavramları arasındaki bu farklardan anlaşılıyor ki kulun ihtiyârî fiilinde, Allah'ın
rolüne halk, kulun kendi rolüne ise kesb denilmektedir.
Yaratma ve kesb kavramları hakkında bu bilgileri verdikten sonra, kelâm ekollerinin bu
kavramlardan ne anladıklarını ve bunları insan hürriyeti ve fiilleri meselesine nasıl yansıttıklarını
kısaca zikretmek istiyoruz.

4. Kelâm Ekollerinde Halk ve Kesb
a. Cebriyye
Cebriyye mezhebine göre, onların insan fiillerinin sadece Allah'ın yaratmasıyla meydana
geldiğini; onların insanların fiillerine dair herhangi bir kudret ve irâdelerinin olmadığını
savunduklarını daha önce görmüştük. Bu görüşlerinin bir neticesi olarak onlara göre kesb, manâsı
olmayan ve kendisiyle bir şey hâsıl olmayan bir lafızdır.1472
b. Mu‘tezile
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Mu‘tezile'nin, kulların kendi fiillerinin yaratıcısı olduğu görüşünü benimsediklerini1473 daha
önce söylemiştik. Onlar, Cübbâî'ye kadar kula hâlık [yaratıcı] ismini vermekten kaçındıkları halde,
îcâd ve halk kelimeleri arasında bir fark görmeyen Cübbâî kullar için hâlık ismini kullanmıştır.1474
İnsan fiillerinin Allah'ın yaratığı olduğuna karşı çıkan Mu‘tezile, insanı fiillerinin yaratıcısı
olarak vasıflandırmaktadır. Onlar insanın yaratıcı olduğunu kabul ettiklerinden, kesbden anladıkları
manâ da bu anlayışlarına uygundur. Onlara göre kesb, kulun fiilinin, Allah'ın îcâdı ve dilemesi
olmaksızın kendi îcâdı, ihdâsı ve meşîetiyle meydana gelmesidir.1475
Mu‘tezile, kesb'in manâsını lügat ve ıstılah olmak üzere iki açıdan ele alır. Onlara göre kesb'in
lügat manâsı, “kendisiyle faydanın sağlandığı veya zararın defedildiği her fiildir.” Mu‘tezile, kesbin
ıstılahî manâsını kabul etmez. Onlara göre lugavî manâ yeterlidir. Çünkü bir şey önce düşünülür, sonra
tarif edilir. Onlar, kesbi lugavî manânın dışında düşünemedikleri için tarif etmediklerini
söylemişlerdir.1476
Mu‘tezile'ye göre Ehl-i Sünnet'in açıkladığı manâda kesb ma‘kûl değildir. Çünkü onlar, bir
fiili, ihdâs edicisinin dışında bir müktesibe nisbet etmenin mümkün olmadığı görüşündedirler.1477
Buna göre Mu‘tezile'nin insanın kesbi olduğunu kabul etmedikleri ortaya çıkmaktadır. Onlar,
insana hâlık sıfatını vermek suretiyle meseleyi hallettiklerini zannetmektedirler. Ne var ki onlar,
insana sorumluluk yükleyebilmek için insanı “yaratıcı” olarak nitelendirmekten çekinmemişlerdir.
Mu‘tezile bu görüşleriyle sırf Cebriyye'ye tepki olarak insana geniş bir hürriyet alanı vermektedir.
Bunu yaparken de insanı, fiillerinin yaratıcısı olarak kabul ederek, Allah'ın yaratmasına gölge
düşürmektedir.
c. Eş‘ariyye
Eş‘arîlere göre, kulların ihtiyârî fiilleri Allah'ın yaratmasıyla meydana geldiği 1478 ve kulun,
fiilinde aslâ bir tesiri olmadığı görüşündedirler. Kulun, kudreti de fiili de Allah'ın yaratmasıyla
olmaktadır.1479
Ebu'l-Hasan el-Eş‘arî'ye göre, “kulun fiilini Allah yaratır. Kulun bunda herhangi bir katkısı
yoktur. Kul, sadece kesbeder”1480 diyerek bu kesb kavramıyla insana hürriyet sağlamak istemiş, ancak
“kesb”in tesirsiz olduğunu kabul ettiği için bunu başaramamıştır. Bu yüzden Eş‘arî'nin bu kesb
anlayışı, darb-ı mesel halini almıştır. “Bu, Eş‘arî'nin kesbinden daha dakîktir” denilir.1481
Cüveynî, el-Akîdetü'n-Nizâmiyye isimli eserinde Eş‘arî'nin ‘kesb’ anlayışına karşı çıkmaktadır.
Çünkü ona göre bu ‘kesb’ ile insan hürriyetini sağlamak mümkün değildir.1482
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Râzî, “Biz, her ne kadar kulun kendi fiillerini yaratacağını kabul etmiyorsak da, onları yapan
ve kesbeden olduğunu itiraf ediyoruz”1483 diyerek, kesb konusunda iki görüş zikretmektedir:
a) Allah Teâlâ, âdetini, insan tâ‘ata ve isyâna azmettiği zaman onu yaratma şeklinde icrâ eder.
İşte, buna göre insan, mûcid değilken mûcid gibi olur. Niçin bu kadarcık imkân, emir ve nehiy için
yeterli olmasın?
b) Fiilin kendisi her ne kadar Allah'ın kudreti ile oluyorsa da, itâ‘at ve isyân olması, o kudretle
hâsıl birer sıfat olup bu da insanın kudreti ile meydana gelmektedir. Niçin bu, emrin ve nehyin sahih
olmasında yeterli olmasın?1484
Râzî, bu görüşleriyle kesb kavramını açıklamak istemişse de, Eş‘arî'nin “kesb” kavramındaki
kapalılıktan kurtulamamıştır.
Eş‘arîler, bu şekildeki “kesb” anlayışlarıyla, Selef düşüncesine dönmeye çalışmışlar ve “kesb”
diye isimlendirdikleri ve tabir ettikleri şey çerçevesinde Selef düşüncesini temsil etmeye gayret
göstermişlerdir.1485 Taftazânî, bu konuda doğru olanın, “Cebir de yoktur, tefvîz de. Ancak ikisi arası
bir durum vardır” şeklinde olduğunu belirtir. Çünkü ona göre, ihtiyâra yakın, zorunluluktan uzak
prensip, “İnsan hür görünümde zorunludur”1486 şeklindedir. İşte bu, “cebr-i mutavassıt”, yani orta
cebirdir. Fakat netice itibarıyla mutlak cebirle arasında bir fark kalmamaktadır. Zira zorunlu ihtiyârın
ne gibi bir faydası olabilir.1487 İmam Mehmed el-Birgivî'nin de dediği gibi, Eş‘arîlerin bu görüşü,
Selefin, “Cebir de yoktur, tefvîz de. Ancak ikisi arası bir durum vardır” görüşlerine zıttır.1488
Netice olarak, Eş‘arîlerin “kesb” anlayışları, insana hürriyet imkânı vermekten uzaktır. Çünkü
etkisiz bir kudretin, fiilin varlığında ne gibi bir katkısı olabilir? İşte onlar, insana etkisiz bir rol
biçtikleri için “kesb”den anladıkları manâ da hürriyet için bir fayda sağlamamaktadır.
d. Mâturîdiyye
Mâtürîdîler de kullarınn fiillerinin Allah’ın yaratmasıyla meydana geldiğini1489 kabul etmekle
beraber, “kesb” meselesinde Eş‘arîlerden ayrılmaktadır. İrâde bahsinde de zikrettiğimiz üzere,
Mâtürîdîlere göre kesb, “ihtiyâr”ın neticesinde elde edilen bir sıfattır.
Mâtürîdîlere göre fiil, îcâd yönüyle Allah'a, kesb yönüyle de kula aittir.1490 Burada kulun
kesbinden maksat, “kudret ve irâdesini fiile yöneltmesi”dir.1491 Eğer kulun fiilinde, sadece Allah’ın
yaratması müessir olursa cebr [zorunluluk], sadece kulun ihtiyâr ve irâdesi müessir olursa bu durumda
da kader [tefvîz] olur.1492
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Mâtürîdîlere göre kesb, fiilin meydana gelmesinde etkili olan kudret ve irâdenin insana
verilmesi anlamındadır. İşte bu kesb sayesinde insan sorumlu olmaktadır. Onlar, bu hususta
Eş‘arîlerden ayrılmaktadırlar. Mâtürîdîlerin kesb'i etkin ve dinamik, Eş‘arîlerin kesb'i ise etkisiz bir
sıfattır.
Sadru'ş-Şerîa'ya göre, insan fiili, Allah'ın yaratması ve kulun işlemesiyle meydana gelir. Bu,
cebr ve kader arasında orta yoldur.1493 O, yaratma ve kesb meselesine geçmeden önce yaratıkları iki
kısma ayırmaktadır:
1) Kudret sahibinin tek başına yarattığı şeyler. Kulun etkisinin bulunmadığı varlıklar gibi.
2) Kudret sahibinin tek başına yarattığı, ancak münferid olmadığı, bilakis kulun rolünün
bulunduğu şeyler. Kulun ihtiyârî fiilleri gibi.1494
Sadru'ş-Şerîa'ya göre, insanın ihtiyârî fiilleri, sadece kulun kasd ve ihtiyârıyla [kesbiyle]
olmayıp, aynı zamanda Allah'ın yaratması da gereklidir.1495 O, şu orijinal açıklamalarıyla kendisinden
önceki kelâmcılardan farklıdır: “Halk, izâfî bir durumdur. Eserin, onunla kudret mahallinin dışında
vaki olması gerekir. Bununla kâdirin makdûru tek başına meydana getirmesi mümkündür. Kesb de
izâfî bir durumdur. Kesb ile makdûr, kudret mahallinde meydana gelir. Bununla kâdir, fiilini tek
başına meydana getiremez. Çünkü kesb, eserin varlığını gerektirmez. Ancak fâilin bu eser ile
vasıflanmasını sağlar.”1496
Sadru'ş-Şerîa, “kesb”in izâfî bir durum olduğunu söyleyerek, ona yaratılmış olmadığını
vurgulamaktadır. Çünkü Mâtürîdîlere göre, kesb de fiildir.1497 Sadru'ş-Şerîa'nın fiili, masdar manâlı ve
masdarla hâsıl olan manâ olmak üzere ikiye ayırıp, masdar manâlı fiilde yaratmanın söz konusu
olmadığı görüşünde olduğu hatırlanacak olursa, kesb de masdar manâlı fiil olduğu için onda
yaratmanın söz konusu olmadığı anlaşılacaktır. Çünkü kesbin hariçte bir varlığı yoktur. Sadru'ş-Şerîa
böyle izâfî durumlara “hâl” demektedir. Bu gibi hâl kabilinden olan hususlara yaratma taalluk
etmez.1498 Eğer bunda da yaratma söz konusu olsaydı, insanın hürlüğünden söz edilemeyecek,
dolayısıyla insanın bütün fiilleri kendi irâde ve ihtiyârının dışında, sırf Allah'ın yaratmasıyla vaki
olacaktı. Görüldüğü üzere Mâturîlerde kesb, insanın ihtiyârı neticesinde elde ettiği bir sıfattır ki,
kişinin sorumlu olması buna bağlıdır.

E. MÜTEVELLİDÂT
1. Mütevellidât Kavramı
Mütevellidât, mütevellid kelimesinin çoğuludur. Bu konuda daha çok tevlîd ve tevellüd
kelimeleri kullanılmaktadır. Tevlîd ve tevellüd masdar, mütevellid ise ism-i fâildir.
Tevlîd lügatte, “doğurmak, doğurtmak, dünyaya getirmek, meydana getirmek, neticesini
vermek” demektir. Istılahta, “bir fiilin diğer bir fiil vasıtasıyla dolaylı olarak fâilinden meydana
gelmesi”dir. Elin hareketi sebebiyle anahtarın hareket etmesi gibi.
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Tevellüd, “doğmak, çocuk dünyaya gelmek, peydâ ve hâdis olmak, kendiliğinden doğmak”
anlamındadır. Yazın durgun suda meydana gelen anasız babasız canlılar gibi.1499
Mütevellid ise, “doğan, tevellüd eden, hâsıl olan, vücûda gelen”1500 anlamlarına gelmektedir.
Yani Sadru'ş-Şerîa'nın tabiriyle, tevlîd ve tevellüd masdar manâlı, mütevellidât ise masdarla hâsıl olan
manâdır. Bundan dolayı burada yaratmanın söz konusu olabilmesi için, müellifimiz “masdarla hâsıl
olan manâ”daki “mütevellidât” kelimesini kullanmıştır. Tevlîd ile mütevellidât arasındaki farkı şöyle
izah edebiliriz. Meselâ, kul camı kırmak için ilâhî kudret ve icâdın müdahalesi olmadan tamamen
kendi kasd ve irâdesiyle yumruğunu kaldırarak cama vurur. Bu, birinci safhaya fiilin vukuu diyoruz.
İkinci safha camın kırılmasıdır, buna fiilin netice ve eseri denir. Mu‘tezile’ye göre ikinci safha ilâhî
kudret ve icâdın müdahalesi olmadan, tamamen fiilin mahsûlüdür, ondan doğma [mütevellid]dır. İşte
kelâm ıstılahında bu hadiseye yani fiilin kendi neticesini yine kendisinin doğurmasına tevlîd, doğan bu
neticelere mütevellidât denir.1501
Mütevellidât kelimesi hakkında bu bilgileri verdikten sonra, şimdi de bu konuda Mu‘tezile ve
Ehl-i Sünnet'in görüşlerini vererek meseleyi izah etmek istiyoruz.

2. Kelâm Ekollerinde Mütevellidât
a. Mu‘tezile
Mu‘tezile'ye göre tevlîd, “fâilin fiilinin, fâil için kudret mahallinde veya bu mahallin dışında
başka bir fiil meydana getirmesi”dir.1502 Mu‘tezile, mütevellid fiilin, ma‘dûm [yok, olmayan] bir
kudretle ve ma‘dûm bir sebeple meydana gelmesinin câiz olduğu görüşündedir. Yani insan mütevellid
fiil meydana gelirken ölü veya âciz olabilir.1503
Mu‘tezile'nin çoğunluğu taş, ok, anahtar gibi araçların insanın kudretiyle hareket ettiği ve fiilin
bu şekilde hâsıl olduğu görüşündedirler.1504
Bişr b. el-Mu‘temir (ö. 210/825), bunların sebebi insan olduğu için bunları, insanın fiili olarak
kabul ediyor. Ona göre, okun fırlatılışı, ok tarafından meydana getirilen yaralama ve ölüm fiili oku
atan kimsenin fiilleridir.1505 Bütün bunlar insan tarafından yaratılmış olup, Allah'ın bir sun‘u
yoktur.1506
Sümâme b. el-Eşres (ö. 213/828), mütevellidâtın fâilleri bulunmayan birer fiil olduğunu1507
iddia etmiştir. Zira ona göre insanın irâdeden başka bir fiili yoktur. Bunun dışındaki şeyler fâilsiz
olarak meydana gelmişlerdir.1508 Binaenaleyh mütevellidâtın da fâili yoktur. Bunlar insana ancak
mecâz yoluyla nisbet edilirler.1509 Sümâme'nin bu görüşü benimsemesinin sebebi, mütevellidâtın fâile
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nisbet edilemeyeşidir. Eğer bunlar fâile nisbet edilecek olursa, fiilin ölüye de nisbet edilmesi gerekir ki
bu ma‘kûl değildir. O, bunları Allah'a da nisbet etmez. Çünkü Allah çirkin bir fiil işlemez. 1510 Burada
Sümâme'nin mütevellidâtı izahta zorlandığı açık bir şekilde görülmektedir.
Muammer (ö. 215/830), bütün bu fiillerin cismin eseri olduğunu ve cisimdeki arazların bu
fiilleri meydana getirdiğini belirtmektedir.1511
Ebu'l-Huzeyl el-Allâf (ö. 226/840) ise, vurmadan dolayı meydana gelen acı, taşın atılışı gibi
mütevellid fiillerin insana ait olduğunu söylemektedir.1512
Mu‘tezile'den Nazzâm (ö. 231/845), mütevellidâtın tabiatleri icabı Allah'ın yaratığı
olduğunu1513 söylemektedir. Kalânîsî de bunların hilkatleri [yaratılışları] icâbı Allah'ın fiili olduğu
görüşündedir.1514 Nazzâm ile Kalânîsî'nin bu konudaki görüşleri arasında bir fark yoktur. Onların bu
konudaki görüşleri, neticede tabiatçıların görüşleriyle birleşmektedir. Ancak şu farkla ki tabiatçılar;
her şeyi tabiata nisbet ederken, Nazzâm ve Kalânîsî bunları Allah'a nisbet etmektedirler. Bir şeyin
icâbî olduğunu söylemek, onun zorunlu olduğunu söylemektir.1515
Mu‘tezile, mütevellidâtın kulun fiili olduğuna dair şu delilleri ileri sürmektedir:
1) Mütevellid fiiller hakkında, doğrudan fiillerde olduğu gibi emir ve yasaklama
bulunmaktadır. Meselâ, savaşlarda ağır şeyleri taşımak, nazarî bilgiler, savaşlarda vurma, yaralama ve
öldürme gibi. Bu fiiller, kulun hâdis kudretiyle ilgili olmasaydı, bunlarla teklif ve bunlara teşvik güzel
olmazdı.
2) Bu fiillerde medh ve zemmin bulunması. Düşünürler, bu gibi fiillerde medh ve zemmin
bulunmasını güzel görürler ve bunlar sebebiyle insanın sevâb veya azâba hak kazanacağını kabul
ederler. Bu da mütevellidâtın insanın fiili olduğuna delâlet eder.
3) Mütevellidât, Allah'a değil kula nisbet edilmektedir. Meselâ, “Falan yük taşıdı”, “Falan
dövülmeden dolayı acı çekti” denilir. Bu da mütevellidâtın kulun fiilleri olduğunu göstermektedir.1516
Mu‘tezile'ye göre bir fiilden doğan diğer fiiller de aynen doğrudan fiiller gibi insanın
yaratmasıyla meydana gelmektedir. Zira bunların müsebbibi ve fâili insandır.
b. Ehl-i Sünnet
Ehl-i Sünnet'e göre, kullara ait fiillerin eserleri Allah'ın yaratması ve îcâdı ile meydana gelir.
Bunlar kulların fiillerinden doğmuş değilllerdir.1517 Ehl-i Sünnet'e göre emir, nehiy ve teklif sâikler
itibarıyla olmaktadır. Yani Allah Teâlâ fiili sâikin akabinde yaratır. Zemme veya medhe hak
kazanmak fâiliyyet itibarıyle değil, mahalliyet itibarıyla olmaktadır. Mütevellidâtın insana nisbet
edilmesi, örfe göre zâhire bağlıdır. Bizim konumuz ise hakikate göredir.1518
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Ehl-i Sünnet, mütevellidâtın kulun fiiliyle meydana gelmediğine dair şu delilileri ileri
sürmüştür:
1) Eğer mütevellidât kulun fiiliyle meydana gelmiş olsaydı; a) Ya tamamen kudretsiz meydana
gelecek, b) veya fiilin kendisiyle vuku bulduğu kudretle, c) Yahut da başka bir kudretle vuku
bulacaktı. Birinci şıkın kabul edilmesine imkân yoktur. Çünkü kudretten yoksun bir netice muhaldir.
İkinci şık da kabule şayan değildir. Çünkü fiilin kendisiyle vuku bulduğu kudret, fiil ile hemen beraber
bulunduğundan neticenin husûlü zamanında ortadan kalkmış olur. Üçüncü şıkka gelince o da ma‘kûl
değildir. Zira fiil ile eserinin kudreti ayrı ayrı olduğu zaman, insanın fiil olmaksızın eser, eser
olmaksızın fiil elde edebilmesi gerekirdi.
2) Dövme fiilini işleyen bir kimsenin o fiilden hemen sonra ölmesi mümkündür, elem ise
ölümden sonra meydana gelmiş olur. Hâlbuki ölüden fiilin sâdır olması imkânsızdır. Ne var ki Allah
Teâlâ, kanununu sebebe tevessülün hemen peşinde eserini yaratmak tarzında yürütmüştür. Kul, eserin
hâsıl olması kasdıyla sebebine başvurunca, bu eser, her ne kadar onun fiiliyle meydana gelmiş değilse
de ona nisbet edilmiş, mes’uliyet âdeten ona yönelmiş, şer’an dünyada tazminata, ahirette de azaba
düçar olmuştur.1519
İmam Mâtürîdî, mütevellidâtın Allah'ın yaratığı olduğunu şöyle izah etmektedir: Ona göre
mütevellid, bir şeyin içinde bulunan diğer bir şeyin meydana gelmesinden ibarettir. Zarf mahlûk
olunca, zarfın içinde olanın mahlûk olmaması mümkün değildir. Kul, oku attıktan sonra okun geçip
gitmesine mani olmaya muktedir değildir. Eğer kudret kişinin elinde olsaydı, bunu yapması
gerekirdi.1520
Sadru'ş-Şerîa'ya göre, vurma, öldürme ve kırmanın peşine meydana gelen elem, ölüm ve
kırılma gibi fiiller, Allah’ın yaratmasıyladır. Çünkü esere vâsıl olmak, bizim gücümüzde değildir.1521
Mu‘tezile'nin, mütevellidâtın insanın fiili olduğu görüşleri makul değildir. Bunun tutarsızlığını
bir örnekle izah edelim. Meselâ bir terörist, bir yere bomba yerleştiriyor. Ancak bomba patlamadan
önce kendisi ölüyor. Onun ölümünden sonra bombanın patlaması sonucu ortaya çıkan fiillerin
Mu‘tezile'ye göre teröristin fiili olması gerekir. Hâlbuki o ölmüştür. Böylece Mu‘tezile'nin
mütevellidât konusunda ne kadar mantıksız düşündüğü açıkça görülmektedir.
Netice olarak Ehl-i Sünnet'e göre doğrudan fiillerde olduğu gibi mütevellid fiiller de Allah'ın
yaratmasıyla meydana gelmektedir. Zira Allah, her şeyin yaratıcısıdır.

1519
1520
1521

Sâbûnî, Mâturîdiyye Akâidi, s. 140.
Mâtürîdî, Risâle fi'l-Akâid, s. 20.
Sadru'ş-Şerîa, Ta‘dîl, vr. 192a.
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UYGULAMALAR
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Uygulama Soruları
1-Küllî ve cüz’î irâde nedir açıklayınız?
2-Kelam ekollerinin özgürlük anlayışını özetleyiniz?
3-Mütevellidât nedir açıklayınız?
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Bu bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsandan sudûr eden fiillerin hepsi, onun ihtiyâr ve irâdesiyle meydana
gelmemektedir. Sorumluluk açısından bakıldığında, insanın herhangi bir katkısı olmayan
zorunlu fiiller, her ne kadar insanla ilgili iseler de, gerçekte insanın irâde ve isteği dışında
meydana geldiklerinden onun fiilleri değildirler. Cüz’î kudret, küllî kudretin muayyen bir fiile
taallukudur ki, fiil bununla hâsıl olur. İnsan fiilleri probleminde kudret-fiil ilişkisi çok önemli
bir yer işgal etmektedir. Çünkü bu mesele, insanın fiiline dair gücünün olup olmadığını ortaya
koymaktadır. Genel olarak kudret-fiil ilişkisinde üç husus üzerinde durulmakta ve bu şekilde
insan hürriyeti problemi izah etmeye çalışılmaktadır. Bu üç husus, Mâturîdîleri diğer
mezheplerden ayıran en önemli farklılıktır.
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Bölüm Soruları
1) Fiilin tanımlanması ve anlaşılmasında Ebu'l-Hasan el-Eş‘arî'nin yolundan giden
kelâmcılar kimlerdir?
2) Fiil, sadece irâde yoluyla olandır diyen kelâmcı kimdir?
3) İnsan, mecâzen değil hakikaten fiil sahibidir diyen kelâmcı kimdir?
4) Hangi mezhebe göre insan fiilleri hakîkî manâda değil, mecazen insana nisbet
edilmektedir
5) Kelâmcılar, insan fiillerini kaç kısma ayırmışlardır?
6) Kelâmda irâde ile eş anlamlı olarak hangi kelimeleri kullanılmaktadır?
7) Mâtürîdîlerin irâde anlayışını bir cümle ile özetleyiniz?
8) İnsana fiilini mal edebilmek ve insanın fiilinin yaratıcısı olduğunu söyleyebilmek
için bizzat insan orijinli bir kudret/istiâ‘at anlayışını benimseyen mezhep hangisidir?
9) İnsan fiilinin meydana gelmesinde onun kudretine etkin bir rol biçmekle beraber,
insan kudretinin sınırından bahsetmeyi de ihmal etmeyen kelâmcılar kimlerdir?
10) Kudretin fiil ile birlikte olduğunu savunan kelâm ekolü hangisidir?
CEVAPLAR
1) Bâkıllânî ve Cüveynî
2) Gazzâlî
3) İmâm Mâtürîdî
4) Cebriyye
5) İki kısma ayırmışlardır. 1) Izdırârî [zorunlu] fiiller, 2) İhtiyârî [isteğe bağlı] fiiller.
6) Meşîet, İhtiyâr, Kasd
7) Allah'ın mutlak irâdesini kabul etmekle beraber insanın da irâdesi olduğunu
benimsemişlerdir.
8) Mutezile
9) Hanefî-Mâtürîdî kelâmcıları,
10) Eş’arîler
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İSLÂM KELÂMINDA İNSAN FİİLLERİ BAĞLAMINDA KADER ANLAYIŞI

Fethi Kerim KAZANÇ*

Özet
Bu makale, bir yandan İslâm kelâmında derin tartışmalara ve fırkalaşmalara neden olan
kader ve insan fiilleri ilişkisi sorununu analiz etmeyi amaçlamakta, öte yandan kaderi inşa’î
bir süreç olarak değerlendirmektedir. Dolayısıyla, kaderin bir süreç ve yaratış oluşuna bağlı
olarak aslında her şey, ezelde vasfen, sûreten, amaçsallık ve hikmetlice belirlenmiştir. Bu
bağlamda, her yaratığa doğuştan birtakım imkânlar ve yeteneklerin bahşedildiği ön plana
geçer ve insan bunları yaşamında etkin olarak kullanarak kendi yön ve geleceğini bir şekilde tayin eder.
Dahası, tüm doğal olgular ile beşeri yapıp etmeleri ve başarıları yöneten temel ilkeler
ve kurallar, Levh-i Mahfûz’da tümel olarak yazılıp kaydedilmiştir. Allah katında ya da O’nun
ilminde bu evrensel ilkeler asla değişmez. Evrende her şey kısmen bunların belli bir zaman ve
mekân koşulları altında bir gerçekleştirilmiştir.
Bu makalede insanın sorumlu bir varlık olduğu açıkça vurgulanmaktadır. Çünkü
insan eylemlerini serbestçe seçme gücüne sahip bir varlık olarak donatılmıştır ve onun asıl
kaderi özgürlüğü yerli yerinde kullanmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Allah, kader, kazâ, insan fiilleri, ihtiyâr, sorumluluk, belirleme,
imkân, değişim ve yenilik.

Abstract
The Conception of Predestination within context of Human Acts in Muslim
Theology
This paper aims at analysing the problem of relation of predestination to human
acts that cause deep debates and sect diffrences in Muslim theology on one hand, and values
the predestination as a process of construction on the other. So, everything was essentially
predestined from the aspects of quality, form, aim, teleology and wisdom in eternity,
depending on the fact that presestination is a process and creation. In this context, it
is the most important thing that each creature is originally endowed with possibilities and
abilities, and by some manner of means, human being determines his direction and future,
activating them in his life.
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Moreover, the main principles and rules that govern natural facts and human deeds
and successes were universally written and recorded in the Well- Preserved Tablet (alLawh al-Mahfûz). These universal principles never change near God, or in His
omniscience. In part, everything is manifestation of them under conditions of particular
time and place in universe.
In this article, it is clearly stressed that human is a responsible being. Because he was
provided with capacity to choice his acts freely, and his essential fate is that he uses freedom
in its proper place.
Key Words: God, predestination, divine judgment, acts of human, choice,
responsibility, determination, possibility, change and newness.

Giriş
Kader kavramı, Allah’ın nesne ve olayları, insanların başına gelen çeşitli musibetleri ve
belâları, bu arada özellikle sorumluluk doğuran beşerî fiilleri, ezelde plânlayıp zamanı gelince
muayyen koşullar altında yaratması ve var etmesi anlamında kullanılır. Kavram, hem ilâhî
fiileri, hem doğal olguları hem de insanı ilgilendiren fiilleri kapsar niteliğe sahiptir. İnsanı
ilgilendiren fiiller, onun doğumundan ölümüne kadar geçen süreçteki bütün yaratımları ve
oluşumları içerir. Biz ise bu çalışmamızda daha çok insana ait fiiller ve mantıksal sonuçları
(sorumluluğu) sorunu üzerinde durmaya çalışacağız.
Dinlerin yanı sıra, teolojinin ve felsefenin de köklü problemlerinden birini tekil eden
kader meselesini bütün itirazları ve muhalefetleri sona erdirecek ve her insanı tatmin edecek
açıklıkta ve yeterlikte çözmenin zor olduğuna öteden beri pek çok alimin ve düşünürün dikkat
çektiği görülmektedir. Bununla birlikte, bu mevzûda öne çıkan problem sorumluluk doğuran
fiillerde ve amellerde insanın bir etkisinin ve rolünün bulunup bulunmadığıdır.
Cebir ve irade meselesi hakkındaki düşünce umumî olarak her zaman ve her yerde
kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Bu düşünce dine bağlı toplulukları daha belirgin bir hale koyar.
Çünkü cebir ve irade konuları, dinsel akîdeye sahip her toplulukta birbirinin lazımı olarak
tezahür eder. Din tarihçileri ve sosyologları, dindar bir toplulukta cebir ve ihtiyar
görüşlerinden birini tespit ettikleri zaman, o topluluğun inançları arasında hemen diğer görünümünü de araştırmak zorundadırlar. Gerçek şudur ki, bu problem insan aklını / zihnini
meşgul eden, yoran ve daha doğrusu insanların yaratıldığı günden bugüne kadar devam
edip gelmiş olan en karmaşık bir sorundur.1522 Eski, yeni ne kadar filozof ve kelâmcı varsa, bu
konuda şaşırıp kalmışlar1523 ve bu sorunu imkanları ve ufukları elverdiği kadar çözüme
kavuşturacak bir çaba içerisine girmişlerdir. Bu arada hür irade ve kader meselesi ister istemez
müslümanlar arasında da tartışma konusu edilmiştir. Aslına bakıldığında, Allah’ın mutlak
failliği ile zamansal ve mekansal faillik arasında kurulan gerilim hattı problemin odağında

Emrullah Yüksel, Sistematik Kelâm, İz Yayıncılık, İstanbul 2005, s. 65.
İrfan Abdülhamid, İslâm’da İtikâdî Mezhepler ve Akaid Esasları, çev. M. Saim Yeprem, Marifet Yayınları,
İstanbul 1983, s. 269; Abdülkerîm el-Hatîb, el-Kazâ ve’l-Kader beyne’l-Felsef ve’d-Dîn, Dâru’l-Ma’rife li’t-Tıbâ’a
ve’n- Neşr, Beyrut (trz.), ss. 8-9, 37-41.
1522
1523
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yer alır. Dolayısıyla özgürlük ile belirlenmişlik, mutlak ile göreceli, genel ile özel, tümel ile
tikel, nicel ile nitel, olgu ile ilke, pratik ile teorik, sonsuz ile sonlu, sınırsız ile sınırlı, öncesiz
ile önceli, yaratan ile yaratılmış, zorunlu ile mümkün vb. gibi ikircikli kavramlar, problemin
çözümünde kullanılan ve işlevselliğe sahip olan önemli anahtar terimlerdir. Daha doğrusu,
çözümler âdeta bu ikircikli kavramsal örgü arasındaki gerilime ve karşıtlığa dayalı teolojik dil
oyunlarını1524 yansıtır. Öyleyse, problemin kurgulanma gereği olarak dil oyunlarının temelinde
ikircikli düşünme yapısı ya da Şablonu yer alır. Ayrıca zamansal açıdan geçmiş, Şimdi ve
gelecek boyutları ve belli bir uzam (mekân) ve özel durumlar da konunun ele alınmasında
göz önünde tutulmalıdır. Çünkü kader, belli sınırlılıklar ve ölçülülükler dahilinde belli bir
zaman ve uzam koordinatlarında davranış kanunlarına tabi ola- rak gerçekleşmektedir.
Eskilerin, özellikle belli bir kesimin anladığı gibi, kader olup bitmiş, hükmedilmiş bir hadise
değil, belli koşullar altında ve belli zamansal sınırlılıklar içerisinde husûsî bir süreçte
gerçekleşir.
Kader kavramı ya da zorlama (cebr) ve ihtiyâr (seçme) meselesi, bakış açılarının ve dünya
görüşlerinin çeşitliliğine bağlı olarak, düşünürlerin zihinlerini geçmişte olduğu gibi, günümüzde
de halen meşgul eden önemli bir sorundur. Düşünce tarihinde söz konusu mesele çeşitli
şekillerde ele alınıp çözüme kavuşturulmuştur. Belki bu durum, konunun düşünürlerin
karşılaştığı en karışık ve çözümü kabulde en zor meselelerden birisi oldu- ğundan ileri
gelmektedir.1525
Cebr ve ihtiyâr sorunu ya da kader anlayışı, müslümanlar arasında, özellikle akâid,
felsefe ve tasavvuf çevrelerinde büyük önemi olan ve gündemden düşmemiş bir meseledir.
Daha doğru bir söyleyışle, kelâmcı, filozof ve mutasavvıflar meseleye tam olarak dalmışlardır
ve bu alanda yoğun olarak hararetli tartışmalara girişmişlerdir.
Yukarıda ana hatlarıyla özetlemeye çalıştığımız geçmişte klâsik kelamcıların meseleye
yaklaşım tarzlarının dışında kader anlayışını yeniden oluşturmakta ve geliştirmekte fayda vardır.
Bu noktada Tanrı-âlem, özellikle Tanrı-insan ilişkisinin, denge bir taraf aleyhine
bozulmadan, yeniden kurulması ve dolayısıyla insanın edimlerinden ve fiillerinden
kaynaklanan ödev ve sorumluluğun daha sağlam zemine oturtulması elzem görünmektedir. Bu

Dil oyunları deyimi ikinci dönemde Ludwig Wittgenstein’a özgü bir düşünce- dir. Çünkü bu dönemde
Wittgenstein, dili, dünyanın bir resmi olarak değil, tam tersi, dünyanın kendisi aracılığıyla anlaşıldığı bir araç
olarak görmeye başlar. Dil, belirli yaşam biçimleri sonunda ortaya çıkan uylaşımlarla iç içe oluşmakta ve ancak o
yaşam biçimleriyle beraber düşünüldüğünde, bir an- lam ifade etmektedir. Wittgenstein’a göre, dil ile dilin iç içe
geçtiği etkenlikle- rin bütünü dil oyunu diye adlandırılır. Yani bir şeye dil oyunu denmesi için o şeyin bir dil
kullanımı veya dil kullanımı ile birlikte, bu kullanımda rol alan herhangi bir etkenlik olması gerekir. Olaylar
olduklarından başka türlü tasarımlandıklarında, bazı dil oyunları önemini yitirirken, bazıları önemli olmaya
başlar. Dil oyunları değişince, kavramlar değişir ve kavramlarla bir- likte, sözcüklerin anlamları da değişir. Bkz.
Ömer Naci Soykan, Felsefe ve Dil: Wittgenstein Üstüne Bir Araştırma, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 1995, ss. 8792.
1524

1525

Ebû’l-Vefa el-Taftâzânî, Kelâm İlminin Bellibaşlı Meseleleri, çev. Şerafeddin Gölcük, Kayıhan
Yayınları,

İstanbul 1980, ss. 157-158.
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durumda yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında, Allah’ın, insanın, sorumlu tuttuğu
eylemlerini icbar ve ıztırar altında bulunmadan gerçekleştiren hür irade sahibi bir varlık
olmasını dilemesi, bu imkânı bahşederek onu yaratması ve donatması, kaderin odak noktasını
teşkil ettiğinden, ilâhî sıfatlarla insanın sorumluluğu arasındaki ilişkiyi ya da gerilim hattını,
bu gerçeğe göre kurgulamak ve kurmak isabetli olacaktır. Daha doğru bir deyişle,
meselenin çözümü iki taraf arasındaki gerilimin dengede tutulmasında yatmaktadır. Şu halde
kader, ne ezelde olmuş bitmiş bir hadisedir, ne de iş tamamen dünyasal koşullarda yeniden
olucudur. Elbette metafizik âlemde ezelde birtakım aslî ve küllî yasalar ilâhî ilim, irade,
kudret ve hikmete uygun olarak ana kitaba konulmuştur; ama dünyasal koşullarda gerçekleşen
olaylarda bu yasaların işlevinin yerine getirilmesi ve devamının sağlanmasında metafizik âlem
hesaba katılması gereken bir taraf olarak kalacaktır. Zaten Kur’ân’da Allah merkezli üslûp
insanın kendi çabasıyla elde ettiği şeyler ve fiilleriyle ilgili pasajlarda hakim olan bir anlatım
tarzıdır. Bunun Kur’ân’a özgü bir ifade ya da hitap biçimi olduğu unutulduğu ve dikkate
alınmadığı taktirde, insan fiillerinin oluşumu ile ilgili yanlış yorumları Kur’ân’a mal etme
tehlikesi ve indirgemeci bir tutum takınma ortaya çıkacaktır. Elbette Kur’ân’da kimi âyetler
Allah’ın mutlak gücünü ön plana çıkarmaya yöneliktir. Çünkü Kur’ân’ın hitap ettiği müşrik
toplumda Allah’ın gücü gereği gibi takdir edilip değerlendirilmemektedir.1526
Bu meselede Kur’ân, yaratıcısı karşısında dindar ruhların aldığı iki psikolojik hali ya da
tutumu ortaya koymaktadır: Birincisi, Allah’ın azamet ve kudreti karşısında şuur hali ki, bu
azamet karşısında insan ve diğer mahlûkât küçüldüğünü hisseder. Bu yönden bakıldığı zaman,
Kur’ân’da cebir ifade eden ayetler görürüz ve bu tür ayetler bize acizliğimizi duyumsatır.
İkincisi de, zaman zaman insanın sınırlı ve önceli (hâdis) kudretinin şuuru halidir. Bu şuur, ona
sahip olduğu kudretin taalluk ettiği şeylere tesirinde gerçek payı olduğunu duyumsatır. Bu
açıdan baktığımız zaman, Kur’ân’da zahiriyle hürriyet, ihtiyâr, failiyet ve role delâlet eden ayetler
buluruz. Mutlak varlığın fiilleri bütünüyle mutlak ihtiyardır. Onun kudreti mantıksal açıdan
mümkün olan her şeye şâmil ve umumidir. O, hiçbir kayıtla bağlı değildir. Sınırlı insanın
nazarında kısaca ifadesini bulan nisbî itibarlardan ve ilintililiklerden hiç biri ona atfedilemez
ve tatbik edilemez.1527
İslâm kelâmında kader konusunun, bir yandan Allah’ın önde gelen nitelikleri olarak ilim,
irade, kudret ve yaratma sıfatlarıyla, öte yandan insanın failliği ve sorumluluğu ile sıkı ve
yakın bir ilişkisi vardır. Daha doğrusu, bu mesele metafizik alem ile fizik alem ve bu arada
onun bir parçası olan insanoğlunun yapıp etmeleri arasındaki gerilimin bir ürünü olarak su
yüzüne çıkar. Dolayısıyla sadece bir yanı alarak ya da daha ziyade onun üzerinde
yoğunlaşarak mesele somut, gerçekçi, nesnel ve rasyonel bir çözüm şekline kavuşturulamaz.
Öyleyse konu, teolojik olarak çok boyutlu düşünümlere, içerimlere ve sonuçlara sahip
bulunmaktadır. Sorun, hem teorik hem de pratik yanıyla dünya görüşünü ve insan yaşamını çok
yakından ilgilendirmektedir. Aslında geçmiş kültürde ortaya konan ürünlere bakıldığında,

Bkz. Bkz. Âl-i İmrân Sûresi (III), 26-27; Hadid Sûresi (LVII), 2; Nisâ Sûresi (IV), 133.
Krş. Ebû’l-Muzaffer el-İsferâyînî, et-Tabsîr fî’d-Dîn, neşr. Zâhid el-Kevserî, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut
1408 / 1998, ss. 153-154; İmâmü’l- Harameyn Ebû’l-Meâlî el-Cüveynî, el-Akîdetü’n-Nizâmiyye fî’l-Erkâni’lİslâmiyye, thk. Muhammed Zâhid el-Kevserî, el-Mektebetü’l-Ezheriyye li’t- Türâs, Kahire 1412 / 1992, s. 35; Ebû
Hâmid el-Gazzâlî, el-İktisâd fî’l- İ‘tikâd, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, ss. Beyrut 1402 / 1983, ss. 54-55.
1526

1527
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İslam kelamında çözümler daha çok bir boyuta ağırlık verilerek geliştirilmiştir. Elbette bunda da
inançsal, siyasal, kültürel ve toplumsal çeşitli faktörler ve realiteler etkili ve yönlendirici
olmuş bulun- maktadır. Bu doğrultuda, ya cebirci ya da özgürlükçü yaklaşımlar sergilenmiştir.
Kimi zaman da Ehl-i Sünnet kelâmî düşünce geleneğinde olduğu gibi, her iki yaklaşımı
uzlaştırma denemelerine rastlamak mümkündür. Ancak Ehl-i Sünnet’in önemli bir kanadını
oluşturan Mâturîdîlik, özgürlükçü anlayışın önemli temsilcileri olan Mu’tezilî düşünüme daha
yakın bir duruş sergiler gözükürken, Eş’arîlik kelâmcılarının kelâmî söylemlerinin, bu arada
kaza ve kader telakkilerinin, son tahlilde onları cebre ve edilgenliğe götürdüğünü ve onların
cebrî anlayışı daha inceltilmiş soyut bir hale soktuklarını söylemek mümkündür. Dolayısıyla,
Eş’arîlik insanın yaratıcılığı, üretkenliği ve sorumluluğunu sağlam temellere dayandırarak
açıklamakta zorlanmakta ve naslara aykırı bir teolojik dünya görüşüne kaymaktadır.
Mâturîdilik ise, insana bir ölçüde istenç, seçim, beğenme ve tercih etme gücü tanımakta, ancak
eylemlerin yaratımını son tahlilde Tanrı’ya bırakmaktadır. Ebû Hanîfe’nin söylemine göre, dış
âlemde her şey ve bu arada insan eylemleri, Allah’ın ilmi müvacehesince levh-i mahfûz’a
hükmen değil, vasfen yazmasına uygun olarak gerçekleşir. Öyle anlaşılıyor ki, ezelde
belirlenmişlik imgesini, genel ilkelin, tümellerin, davranış kalıplarının ve yasaların
belirlenmesi olarak anlamakta fayda vardır. Aksi taktirde zamanda ve mekanda meydana gelen
tikel olguları açıklama ve anlamlandırma çabası güçleşecektir. Daha doğrusu, özgürlüğü,
yeniliği ve değişmeyi, ilerlemeyi, düzenliliği ve devamlılığı açıklamak ve anlamlandırmak
zor bir hale gelecektir. Üstelik böyle bir anlayış, Allah’ın, göklerde de yerde de var
olduğunu, her an yeni bir işte bulunduğunu ve bize şah damarın daha yakın olduğunu
duyumsatan sürekli yaratımlarını görmezlikten gelerek, bizi her şeyin ezelde bütün
yönleriyle belirlendiği ve saptandığı telakkisi ile karşı karşıya bırakacaktır. Bu da, dünya
görüşümüzü ve gelecekle ilgili planlama ve amaçsallıklarımızı yönlendirecek; İslam’ın tarihî
tecrübesinde yaşanan çarpıcı somut örneklerde olduğu gibi, günümüzde müslümanların akîdevî,
ahlâkî, siyâsî ve iktisâdî düşünümlerinde ve pratiklerinde etkili olacaktır.
Kader meselesi, sosyal, kültürel ve siyasal sonuçlarıyla beraber, çok boyutlu olarak ele
alınması gereken bir mevzudur. Çünkü her şeyden önce Tanrı-âlem ilişkisinin son derecede
tutarlı, sistemli ve verimli bir biçimde kurgulanması ve kurulmasının yolu, bu meselenin izahı
ve çözümlenmesinden geçer.
Kader meselesi, esasında kendi bünyesi içinde derinliğine incelenmesi gereken ve çok
boyutlu müstakil bir konudur. Biz ise bu makalemizde, daha çok kaderle insan fiilleri,
oluşumu ve onun irade hürriyeti arasındaki ilişkiyi aydınlatmaya ve çözümlemeye çalışacağız.
1.Determinizm ve Özgür İrade

Determinizm, evrende olup biten her şeyin bir nedensellik bağlantısı içinde
gerçekleştiğini, fiziksel evrendeki ve dolayısıyla da insanın tarihindeki tüm olgu ve olayların
mutlak olarak nedenlerine bağlı olduğunu ve nedenleri tarafından koşullandığını savunur. Bu,
evrendeki her sonucun, her olayın gerçekte bir nedeni ya da nedenleri bulunduğu görüşünü,
daha doğru bir anlatımla, doğanın nedensel yasalara tabi olduğu ve evrende hiçbir şeyin
nedensiz olmadığı düşüncesini ifade eder. Bu anlayış, tarihte ya da insan yaşamında söz konusu
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olan nedenleri yeterince geriye giderek araştırdığımız taktirde, insanın denetimi dışında kalan,
insanın üzerlerinde hiçbir etkisi bulunmayan temel nedenleri bulabileceğimizi öne sürer.1528
Her olayın bir nedenin sonucu olduğunu ileri süren sav nedensellik ilkesi olarak
bilinmektedir. Nedensellik ilkesine evrensel bir geçerlilik yüklenmesine ve dolayısıyla her
olayın bir nedenin sonucu olduğunun savlanmasına determinizm denilmektedir. Buna
mukabil, nedensellik ilkesine evrensel bir geçerlilik yüklenmesine karşı çıkan ve dolayısıyla
dış dünyada her şeyin bir nedenin sonucu olmadığını öne süren tez ise intederminizm olarak
nitelendirilimektedir.1529
Determinizm, zamanın kendilerine gerçekten tesir etmediği, üzerlerinden kayıp geçtiği
varlıklar için geçerli olan bir görüştür. Madde âlemini teşkil eden varlıklar, hiç olmazsa,
makroskopik görünüşlerinde böyle varlıklardır; bunlar zamandan çok, mekân içindedirler;
böyle olduğu için eski hallerine dönebilirler. Hürriyet, elimizin altında hazır bulunan bir şey
olmaktan çok, kazanılması gereken çabadır ve insan hür olmaktan çok hür olabilen bir
varlıktır. Ancak, bu imkân ve potansiyel ona yaratılıştan Allah’ın bir bahşı olarak gelir. Bu
itibarla âlem madde yüzüyle determinizme bağlı olduğu gibi, insanla hürriyete çevrilmiştir. İnsan hürriyetine inanmanın doğru olduğunu haklı göstermenin ve gerekçelerini ortaya koymanın
mümkün olup olmadığı ayrı bir meseledir, ancak bu hürriyete inanılıyormuş gibi, düşünüldüğü
ve hareket edildiği bir olgudur.1530
Özgür irade, hiçbir şey tarafından belirlenmeksizin kendi kendini belirleme gücüdür.
Bu özgürlük, yaptığım şeyin (varoluşum) olduğum şey (özüm) tarafından belirlenmediğini, fakat
tam aksine, yaptığım şeyin onu yarattığını ya da özgürce seçtiğini varsayar. Özgürlük
kavramının, mutlak bir özerklik gerekliliğini içinde barındırdığı, özgür bir davranışın
tohumlarını önceki bir dünyada bulmanın imkansız olduğu, mutlak yeni bir üretim olduğu ve
bunun devamında da özgürlük ve yaratmanın tek bir bütün olduğudur. Bundan dolayı da bu
özgürlük, Sartre’ın tüm açıklığıyla gördüğü gibi, sadece varoluş, özün önüne geçerse
mümkündür. Yine Sartre’ın dediği gibi, insan özgürse, öncelikle hiçbir şeydir ve yalnızca
olduğu şey haline gelir. Hiç kuşkusuz, çelişkili bir ifade olsa da, sadece olduğum şey olmamak
ve olmadığım şey olmaya muktedir olmak koşuluyla, yani kendimi tamamen kendim seçmek
koşuluyla özgürüm. Yani onca, her kişi kendisinin mutlak seçimidir.1531
Özgürlük bir gizemdir, en az bir problemin olduğu kadar: Onu asla tam olarak
kanıtlayamaz ve hatta anlayamayız bile. Bu gizem bizi oluşturur. Bundan dolayı herkes de
kendi için bir gizemdir. Eğer olduğum şeyi olmayı seçtiysem, bu sadece, Platon’un istediği
gibi başka bir yaşamda, Kant’ın söylediği gibi başka bir dünyada ya da en azından Sartre’ın
söylediği gibi buna bağlı olan istemli karar düzeyinde mümkün olabilir. Ancak bu başka
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yaşam, başka dünya ya da başka düzey hakkında hiçbir tanımsal bilgiye sahip olamayız. İşte
bundan dolayı da, bunu asla kanıtlayamadan daima özgür olduğumuza (özgür irade anlamında) inanabiliriz.1532
Eğer beşerî düzlemde günlük yaşamımızda keşkeler, temenniler, beklentiler, kusurlar,
hatalar ve pişmanlıkları dilimizden düşürmüyor isek, mutlak anlamda olmasa da, belli ölçülerde
ve koşullar altında bilinçli ve özgür iradeli bir varlık olduğumuzu ifade ediyoruz, demektir.
Çünkü beşerî fiiller, bizim dışımızdaki canlı ve cansız varlıkların hareketlerine benzemez ve
uymaz. Hal böyle olunca, kendimizin bilinçli ve amaçlı (kâsıd) hareket eden özgür ve
yaratıcı bir fail olduğumuzu deneyimlemekteyiz. Yaptıklarımızın sonuçlarına da katlanmak
zorunda olduğumuzu da yaşantıladığımızdan, bir süreç olarak algıladığımız kaderi kendi
isteklerimiz doğrultusunda tayin ettiğimizi ve yönlendirdiğimizi ve böylelikle kendimizi
iyiliklerimizle ve kötülüklerimizle, hatalarımızla ve sevaplarımızla, acılarımızla ve
sevinçlerimizle kabiliyetlerimiz ve imkanlarımız çerçevesinde gerçekleştirdiğimizi de müşahede etmekteyiz. Bu psikolojik şuur hal de, bize yapıp etmelerimizden ötürü
sonuçlarına katlanmamızı ve sorumluluk bilincine sahip olmamızı dikte etmektedir.
Eğer herhangi bir şey ya da biri, teistik düşünce bağlamında, Tanrı’nın kanunlarından
bağımsız olabilseydi, ilahlık olmayacaktı. Böylelikle, bilimsel kanunlarda olduğu gibi, insanı
istisna olarak kanunların şemsiyesinin dışında bırakmak gerekmemektedir. Çünkü insan
ilâhî olana uyarken tüm diğer varlıklarla eşittir, ama bilinçlilik derecesi bakımından onlardan
üstündür. Tamamıyla bilinçli olabilen insan, yine de bu tâbi olmanın bilincine sadece kendisi
varabilir ve kimse bir şeyin bilincine onun karşıtını ya da ne olmadığını bilmeden varamaz.
Eğer karanlığı bilmeseydik, aydınlığı da bilemezdik. Bir farklılığın ya da karşıtlığın farkında
olmak, bu ya da şu, veya artı ya da eksi arasında bir iç seçim olanağını akla getirmektedir.
Farkında oluş gerçekleşmememişse, böyle bir imkan yoktur, ama farkında oluş gerçekleşmişse,
böyle bir imkan kaçınılma olarak ortaya çıkar. Böylece insanın seçme özgürlüğü, göreceli olsa
da, sadece kendisinin tam anlamıyla bilinçli olmasına bağlı bir işlevdir. Özgür iradeyi
kötüye kullanmak mümkün olmasaydı ve kötüye kullanışın doğurduğu sonuçlar olmasaydı,
zaten özgür irâde olmaktan çıkardı. Gerçekten de durum böyle olsaydı, nedensellik ilkesi
ortadan kalkardı, ki bu imkansızdır. Çünkü eğer olayların akışı öngörülemeseydi, -ki bu onun
zaman ötesi bir kurala uygun olarak düzenlenmesi anlamına gelir- hiçbir düzen olmayacaktı;
ama özgür irade olmadan da bu düzen kusursuzluğa erişemeyecekti.1533
İnsanın kozmostaki yerine bakıldığında, o diğer doğal varlıklardan bambaşka bir
varlıktır.1534 Çünkü insanın yeryüzünde diğer canlı varlıklar gibi davranmamakta olduğu
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gözlemlenmektedir. Nitekim coğrafya, iklim, sıcak, soğuk, hayvanlar, bitkiler, dağlar,
denizler, nehirler, tüm bunlarla uyumlu yaşayacak şeyi kendisi, yani bizzat bedeni
oluşturmakta; bir başka söyleyişle doğaya ve çevreye uyum kendisinden gelmekte ve başka bir
yerden kaynaklanmamaktadır; kendisi bunu yapmakta ve ortama uyum sağlamaktadır. İnsan
diğer canlılar gibi kendini koruyabilecek doğal silahları doğuştan getirmemektedir; insanoğlu
akıl ve zekâsını kullanarak çevresel koşullara ve tehlikelere karşı silahlarını ve âletlerini kendi
yeteneklerini devreye sokarak üretmektedir. İşte bu haliyle insan doğadan ayrı kültür üreten1535
ve doğanın tehlikelerine karşı reflekslerini geliştirebilen hür ve muhtar bir varlık olarak
karşımıza çıkmaktadır.
İnsanoğlu dış doğal dünyada sıcağı, soğuğu, iklimi deneme yoluyla zamanla tanıyıp
öğrenmektedir; işte burada tüm bu fenomenleri tanıma karşısında insanoğlunun duyumları ve
tecrübeleri önemli bir rol oynamaktadır. Bütün bu öğrenmeler ve uyum süreci insanın
kendisinden kaynaklanmaktadır. Esasen bedeni bu uyumu sağlamaktadır. Bu durum diğer
canlı varlıklarda böyle gerçekleşmemektedir.
Sözgelimi, Allah Adem’i yeryüzüne göndermiştir. Bu âlem onun daha önce hiç
bilmediği bir yer; daha önce geldiği yerden çok farklı bir yerdir. Çünkü daha önce cennette
yaşıyordu. Buradaki eşyaları, bunu şunu, bu eşyayı şu eşyayı tek tek tanıyarak öğrenmiştir. Allah
Adem’e, yani insanoğluna yaratılışının başlangıcında tek tek nesneleri ve isimlerini değil,
faydalı ile zararlı şeyleri, iyi ile kötü nitelikleri tanımasını sağlayacak genel (bilgi) ilkelerini
öğreterek zihnine yerleştirmiştir. Bu nesneleri, doğalarını ve işlevlerini tek tek tanıma sürecinin
ilkelerin bir gerçekleştirimi ve pratiği olduğu söylenebilir. İnsan davranışlarında mutlak anlamda
determinizm yoktur. Çünkü vahiy, insanın hürriyetini ortaya koyup ispat etmektedir. Allah’ın
insanoğluna peygamberler göndermesi, onlar için birtakım emirler ve yasaklar koyması
insanın hürriyet ve sorumluluğunu teyit etmektedir. Öte yandan, insanın çevresine, doğaya
uyumlu hale gelişi kendi varlığından ve yapısından kaynaklanmaktadır; o doğanın bir parçası
olmayıp, oraya uyumlu bir varlık haline kendi gelmektedir; bu durum başka bir yerden
kaynaklanmamaktadır, bu da yine kendi bedeni, imkanlarını ve güçlerini kullanmasından ileri
gelmektedir.
2.Kader Kavramının Levh-i Mahfûz ve Yazmayla İlişkisi
2a.Kader Kavramı
Sözlükte ölçmek, planlamak, takdir etmek ve hükmetmek anlamlarına gelen kader,
yaratılmiş varlık ve olayların hepsinin Allah’ın bilgi ve takdiri dahilinde olmasını ifade eder.
İslâm kelâmı söz konusu edildiğinde, Kâdî Abdülcebbâr’a göre, kader kelimesi ile bazan beyan,
bazan da i’lâm ve ihbar kastedilir. Birinci anlamda bütün fiiller, ikinci anlamda ise sadece
hikmetli belli ve adalete uygun düşen fiiller kader kapsamına girer.1536 Ehl-i Sün- net’e göre,
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kader, Allah’ın bütün nesne ve olayları ezelî ilmiyle bilip belirlemesi diye tanımlanır. Kazâ ise,
Allah’ın nesne ve olaylara ilişkin ezelî planı gerçekleştirmesi şeklinde tanımlanır.1537
Makalemizin odak noktasını oluşturan kader ve insan fiileri ilişkisi konusu etrafında,
içinde yaşadıkları çağın kültürel biri- kimleri, tarihsel realiteleri ve sosyal gereksinimlerine
bağlı olarak, Klâsik İslâm kelamcıları arasında üç ana eğilimin temayüz ettiğini belirtmemiz
mümkündür: 1. Kaderiyye ve Mu’tezile kelâmcıları kaderi inkâr veya ihtiyar görüşüne eğilim
göstermişlerdir. Buna göre, insan eylemlerini yaratmaya güç yetirebilen bir varlıktır. Yani
insan, fiilinden önce kendi nefsinde bir kudret ve istitâ’a (iş yapma gücü)’ya sahip bir yapıdadır.
2. Bazı kelâmcılar, cebre ya da ön belirlenimciliğe meyletmişler ve böylece fiili Allah’a izafe
etmişlerdir. Onlara göre, insan fiillerinde ve yapıp etmelerinde mecbûrdur. İnsanın ne
iradesi ne de kudreti vardır. Bu görüşte olanlar Cebriyye mensuplarıdır. 3. Bir kısım kelâmcı
da, bu mesele karşısında Cebriyye ve Kaderiyye arasında orta bir yer işgal ederler. Bunlar,
Allah’ı insanın fiillerinin ve edimlerinin yaratıcısı kabul ederler. Çünkü insan, zâtıyla olduğu
kadar bütün fiilleriyle de Allah’ın bir yaratığıdır. Bununla beraber, insanın seçimli (ihtiyârî)
eylemlerinde istitâ’ası vardır ve bunu Allah onda fiille birlikte yaratır. Bu kudret insanda ne
fiilden önce ne de sonra bulunur. Onlara göre, insan amelinin ve davranışlarının kazananı
(müktesibi)’dır. Bunlar, Eş’arîlik ve Mâturîdîlik şeklinde iki kanada sahip olan Ehl-i Sünnet ve’lCemâ’at’a mensup olan kelamcılardır. Hür irade ve kader meselesinde birbiriyle tartışan ve
mücadele eden kelâmî fırkalardan her biri, görüş açısını bazan naklî bazan aklî delillerle
gerekçelendirmeyi ve desteklemeyi denemiştir.1538
Doğrusu, Kur’ân’a göre, iman esasları arasında kadere imanın açıkça yer almadığı
söylenebilir.1539 Kur’ân’da Allah-âlem, bu arada özellikle Allah-insan ilişkisi bağlamında
temas edilen kader konusu doğrudan doğruya iman edilmesi emredilen ve istenen esaslar
arasında zikredilmemiş olup, sadece bir yandan Allah’ın her şeyi kuşatan mükemmel
sıfatlarına, öte yandan insanın cebir altında bulunmayıp seçim gücü ve hürriyetine sahip bir
varlık olduğu hususuna vurgu yapılmıştır.1540 Ancak konu hadislerde farklı bir durum arz
etmektedir. Bazı rivayetlerde kader iman esasları arasında yer almadığı halde,1541 bazılarında
hayrı ve şerriyle birlikte kadere iman etmenin gerektiği hatırlatılmıştır.1542 Gerçi Kur’ân’da
kader ve kadr sözcükleri geçmektedir. Ancak bu kelimeler, miktar, ölçü, bir şeyi bir ölçüye
göre tayin ve tahsis etmek anlamlarına gelmektedir. Kadr ve takdir kelimelerinin Allah’a
isnadı, O’nun yaptığı işlerin bir nizamı, ölçüsü ve hikmeti olduğunu gösterir. Lüzumsuz,
anlamsız, gelişigüzel, rastgele iş yapmadığını ifade eder. Bunu için her şeyin bir ölçüsü,
miktarı ve uyduğu nizamı vardır. Kur’ân’da zikredilen kader ve takdir kelimelerinin Hz.
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Peygamber’in vefatından sonra dinî, fikrî, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan
ve tartışılan türlü fikirler sonucunda ıstılahî bir manaya gelen kaderle alakalarının bulunmadığı
görünmektedir. Kur’an’da söz, geçen bu kelime, Allah’ın yaptığı işlerin yarattığı nesnelerin bir
hikmete göre var edildiklerini ifade eder ve kâinatta düzensizlik, uyumsuzluk bulunmadığını
ve hiçbir nesnenin kendi kendine tesadüfen meydana gelmediğini teyit eder. Bu yüzden,
Kur’ân’da zikredilen kader kelimesi ve türlü iştikakları, insanın iradesini mecburî olarak harekete
geçiren ezelî bir yazının mevcut olduğunu kanıtlamaz.
Bunlar, ilâhî sünnetin ya da tümel (ana) yasaların başka bir şekilde ifade edildiğini
gösterir.1543
Kader kavramını genel muhtevası içinde tabiatın yaratılması, yönetilmesi ve işleyişinin
devâmının sağlanması, ayrıca tabiat içinde özel bir konuma sahip bulunan insanın
yaratılması ve müstesna yeteneklere sahip kılınması da yer almaktadır. Kur’ân’ın, tabiattan
söz ederken, en çok üzerinde durduğu konular, tabiatın yaratılışı, insanın hizmetine verilmesi ve
orada belli bir düzenin varlığı ve devamlılığıdır. Kur’ân, tabiattaki tasarım ve düzeni, evreni
yöneten gücün birliğine bağlamaktadır. Bu nizam, yaratılışla (varlıkla) birlikte her şeye hareket
kanunlarının ve potansiyel güçlerinin (biçimlerinin ve özelliklerinin) verilmesiyle tasarımlanıp
kurulmuştur.1544 Her şey, kendisi için belirlenen amaca doğru yönelir ve kendisini gerçekleştir.
Bu biçim ve amaç, her varlık için ayrı ayrı takdir edilmiştir. Çünkü Allah her şeyi yaratıp
düzene koymuş, her şeyin biçimini, özelliğini ve süresini belirleyip amacını göstermiştir.
Evrendeki bu düzenlilik ve amaçlılık, onun insanlığın hizmetine sunulmuş olması itibariyle bir
nimettir. Diğer taraftan da, insanın denenme ve sınavında iki zıt işlevi yerine getirebilen bir
müşahede alanıdır. Zira evrendeki bu amaçlılık ve düzenlilik, insanı Allah’a ulaştırabileceği
gibi, bu düzenin gerisindeki mutlak gücü bihakkın idrak edilmediği taktirde,
gölgeleyebilmektedir de. Kur’ân’a göre, insanoğlu, Allah’ın yeryüzündeki halifesi
(temsilcisi)dir. Kendisine gerçek Hâkim / otorite sahibi tarafından verilenler dışında hiçbir
güce ve yetkiye sahip değildir. Allah kendisine sınırsız bir düzeyde bulunan sıfatlarından sınırlı
bir seviyede vererek insanı yaratıp donatmıştır. Şu halde insanoğlu yeryüzünü imar ve ıslah
etmek görevini üstlenmiştir. İnsanın yüklendiği bu emaneti anlamlı kılan özgürlüğü, onun daha
başlangıçta olumlu ve olumsuz birtakım güçlerle, yani yeteneklerle ve zaaflarla
biçimlendirilmiş ve donatılmış olmasının bir sonucudur. İnsanda bu iki zıt kutbun potansiyel
olarak iç içe bulunması,1545 onun yeryüzündeki sınavı açısından kaçınılmazdır. Şöyle ki,
insanın bir şeyle sorumlu tutulması, o şeyi yapmaya kabiliyetli ve istidatlı olması halinde
anlamlıdır. Bir şeyi yapma kabiliyetine sahip olmak ise, o şeyi yapmama özgürlüğü- nü de
beraberinde getirir. Eğer bu iç içelik söz konusu olmasaydı, bir sınavdan değil, zorunlu bir
rolden bahsetmek icap ederdi ve böylelikle de hayatın bir anlamı ve amacı kalmazdı.
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Ehl-i Sünnet, kader inancını temel iman esaslarından biri olarak kabul eder.1546 Hadis
ve kelâm kitaplarında iman esasları sayılırken, onların altı olduğu beyan edilir, kader ve
kazaya inanmak da bunlardan biri olarak zikredilir.1547 Ne var ki, başta Mu’tezile olmak
üzere bazı mezhepler kader ve kaza kelimelerinin Kur’ân’da kavramsal anlamda
kullanılmadıklarını, inanılması gereken esaslar sayılırken de bu kavramlara yer verilmediğini,
dolayısıyla kader ve kazaya inanmanın Kur’ân’da açıkça geçmediğini kaydederek kaderin iman
esaslarından olmadığını öne sürerler.
Mu’tezile kelamcıları, kaza ve kader kelimelerine verdiği an- lamlarla Allah’ın kaderini
inkar tezini savunmaktadır. Onlara göre, kaza haber verme ve bildirme; kader ise beyan
anlamlarına gelir. Ancak kaza ve kader asla yaratma anlamına gelmez. Bu taktirde insanın
kusur ve arzularına göre meydana gelen insanın fiillerinin ve sorumluluk gerektiren insanın
yaptıklarının Allah’a isnad edilmesi gerekir ki, böyle bir şey kabul edilemez.1548 Bu arada
hemen belirtmeliyiz ki, Mu’tezile’nin bu konudaki açık endişesinin insanın fiillerinde irade ve
kudret sahibi olduğu ilkesine halel getirmemekten kaynaklanmaktadır. Onlara göre, kader
ve kazâ insanlara ait fiillerin hükmünü açıklayıp haber vermekten ibarettir;1549 takdîr de bir
fiili önceden tasarlayıp belli bir şekilde meydana getirmektir.1550 Dolayısıyla Mu’tezile
kelamcılarının, sorumluluk doğuran beşerî fiilleri kader ve kazanın dışında tutmuş oldukları
anlaşılmaktadır.
2b.Kur’ân’da Kaza ve Kader
Kader ve kaza kelimelerinin Kur’ân’da kavramsal anlamda kullanılıp kullanılmadıkları
tartışmaya açıktır ve bu kelimeler anlamı kapalı âyetler (müteşâbihât) kapsamında
değerlendirilir. Çünkü herhangi bir mezhebin görüşünü meşrulaştırma amacıyla seçmeci
davranarak Kur’ân’dan sadece belli anlamlara gelen âyetleri alıp, hem kaderin varlığını, hem
de yokluğunu iddia etmek olasıdır. Kur’ân bütün halinde göz önünde tutulmadığı ve mütalaa
edilmediği taktirde, düşünen kimse Kur’an’da cebre işaret eden âyetler bulduğu gibi, ihtiyârı
gösteren âyetler de bulabilir. Nitekim ‘Rabbiniz Allah, işte budur. O’ndan başka Tanrı yoktur. (O),
her şeyin yaratıcısıdır. O’na kulluk edin, O, her şeye vekildir’,1551 ‘Oysa sizi de, yaptığınız (bu
şeyleri) de Allah yaratmıştır’,1552 ‘Rabb’in dilediğini yaratır ve seçer. Seçim onlara ait değildir.
Allah, onların koştukları şeylerden uzaktır, yücedir’,1553 ‘Allah’ın dilemesine bağlamadıkça
(inşâallah demedikçe), hiçbir Şey için ‘Bunu yarın yapacağım’ deme...’,1554 ‘(Savaşta) onları siz
öl- dürmediniz, fakat Allah öldürdü onları; attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı

Ebû’l-Hasan Alî b. İsmâ’îl el-Eş'arî, Makâlâtü’l-İslâmiyyîn ve’htilâfü’l- Musallîn, neşr. Hellmut Ritter, Franz
Steiner Verlag, Wiesbaden 1980, s. 292; a. mlf., el-İbâne fî Usûli’d-Diyâne, thk. Muhammed el-Hadar Hüseyn,
Dâru’l-Kâdirî, Beyrut 1412 / 1991, s. 26.
1547
Müslim, İmân, 1.
1548
Abdülcebbâr, Şerhu’l-Usûli’l-Hamse, ss. 770 vd..
1549
el-Kâdî Abdülcebbâr, Fazlü’l-İ‘tizâl ve Tabakâtü’l-Mu‘tezile, thk. Fuâd Seyyid, ed-Dâru’t-Tûnusiyye li’nNeşr, Tunus 1393 / 1974, ss. 169-170.
1550
Fâruk ed-Desûkî, el-Kazâ ve’l-Kader, Dârü’s-Sa’âde, İskenderiye (trz.), c. II, ss. 261-262.
1551
En’âm Sûresi (VI), 102.
1552
Saffât Sûresi (XXXVII), 96.
1553
Kasas Suresi (XXVIII), 68.
1554
Kehf Sûresi (XVIII), 23-24.
1546

497

(onu). Ve bunu, müminleri güzel bir imtihanla denemek için (yaptı). Şüphesiz Allah işitendir,
bilendir’,1555 ‘Allah kimi doğru yola iletmek isterse, onun kalbini İslâm’a açar; kimi de saptırmak
istese göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır. Allah inanmayanların üstüne işte böyle
murdarlık verir’,1556 ‘... Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola getirir.
Çünkü O, güç ve hikmet sahibidir’,1557 ‘Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı; fakat O,
dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir...’,1558 ‘De ki: Allah’ın bizim için yazdığından
başkası bize asla erişmez. O bizim mevlâmızdır. Onun için müminler yalnız Allah’a dayanıp
güvensinler’,1559 ‘Allah kimi şaşırtırsa, artık onun için yol gösteren yoktur. Ve onları azgınlıkları
içinde şaşkın olarak bırakır’,1560 ‘De ki: ‘Ben, Allah’ın dilediğinden başka kendime herhangi bir
fayda veya zarar verecek güce sahip değilim...’,1561 ‘Allah dilseydi, onlar (müşrikler) ortak
koşmazlardı. Biz seni onların üzerine bekçi kılmadık. Sen onların vekili de değilsin’1562 vb.
cebri ilham eden ve çağrıştıran ayetler, her Şeyin zarûrî olduğuna ve her Şeyin çizilmiş bir kadere
bağlı bulunduğuna delalet ederler ve kaderin ispatının delili olarak öne sürülebilir.
Sözgelimi, ‘Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim
de doğruluktan saparsa, kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah
yükünü üstlenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz’,1563
‘Ve de ki: Hak Rabbinizdendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin...’,1564 ‘Her
nefis, kazandığına karşılık bir rehindir’,1565 ‘Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmederse de
sonra Allah’tan mağfiret dilerse, Allah’ı çok bağışlayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Kim bir günah
kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi bilicidir, büyük hikmet
sahibidir’,1566 ‘Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa,
aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir’,1567 ‘Şüphesiz biz ona (doğru) yolu
gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör’,1568 ‘(Doğrusu) size Rabbiniz tarafından
basiretler (idrak kabiliyetleri) verilmiştir. Artık kim hakkı görürse, faydası kendisine, kim de
kör olursa, zararı kendinedir. Ben üzerinize bekçi değilim’,1569 ‘De ki: Ey insanlar! Size
Rabbinizden Hak (Kur’ân) gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse, ancak kendisi için
gelecektir. Kim de saparsa, o da ancak kendi aleyhine sapacaktır. Ben sizin üzerinize vekil
değilim. (Sadece tebliğ etmekle memurum)’,1570 ‘İşte bu, önceden yapıp ettiklerin
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yüzündendir (denilir). Elbette Allah kullarına asla haksızlık edici değildir’1571 vb. gibi
seçim gücü (ihtiyar)ne delalet eden âyetler ise, insanın yaptığı işlerin zarûrî değil de, mümkün
vasfını taşıyan işler olduğu ve bunlarda insanın kesbi bulunduğuna delalet ederler ve dolayısıyla
kaderin inkârına delil olarak sunulabilirler. Hemen şu hususu belirtelim ki, insana seçim gücü
veren ve irade hürriyeti tanıyan âyetler insana raci olup, neleri yapabileceğini gösterir,
insandan iradeyi ve seçimi kaldırdığı görünen âyetler ise Allah’a raci olup, insanın gücünün
imkânını ve sınırını tayin eder.
Kur’ân’da geçen bazı ayetlerde ise her iki yön birden hatırlatılmaktadır. Bu hususta, ‘...Bir
toplum kendindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah, onlarda bulunanı değiştirmez. Allah
bir topluma kötülük diledi mi, artık onun için geri çevrilme diye bir şey yoktur. Onların
Allah’tan başka yardımcıları da yoktur’,1572 ‘(Bunların gidişatı) tıpkı Fir’avun ailesi ve
onlardan öncekilerin gidişatı gibidir. (Onlar da) Allah’ın âyetlerini inkâr etmişlerdi de, Allah
onları günahları sebebiyle yakalamıştı. Allah güçlüdür. O’nun cezası şiddetlidir. Bu da, bir
millet kendilerinde bulunanı (güzel ahlâk ve meziyetleri) değiştirinceye kadar Allah’ın onlara
verdiği nimeti değiştirmeyeceğinden dolayıdır. Gerçekten Allah işitendir, bilendir’,1573
‘Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin
dilemesi (izin vermesi) sayesinde (bir şeyi) dileyebilirsiniz’,1574 ‘‘Dileyen ondan (düşünüp)
öğüt alır. Bununla beraber, Allah dilemeksizin onlar bir öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan
da O’dur. Mağfiret sahibi de O’dur.’,1575 ‘O (Kur’ân), herkes için, sizden doğru yoldan gitmek
isteyenler için bir öğüttür. Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz’,1576 ‘...
Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamber için mucize getirme imkanı yoktur. Her müddetin (ecel)
(yazıldığı) bir kitap vardır. Allah dilediğini siler, (dilediğini) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı
(ümmü’l-kitâb) O’nun yanındadır’,1577 ‘Eğer biz onlara (müşriklere) melekleri indirseydik, ölüler
de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de
inanacak değillerdi; fakat çokları bunu bilmezler. Böylece biz, her peygambere insan ve cin
şeytanlarını düşman kıldık. (Bunlar), aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar.
Rabbin dileseydi, onu da yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak.’1578
2c.Hadislerde Kader
Kaderle ilgili olarak ele alınan hadisler de, bu konuda çelişkili görünümde ifadeler
olarak algılanabilir: ‘Sizden hiçbiriniz hayrı ile, şerri ile kadere iman etmedikçe, iman etmiş
olmaz’,1579 ‘Şakî (bahtsız kimse) anasının karnında iken, Şakî olandır. Saîd (mutlu insan) ise
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kendinden gayrısı ile öğütlenendir (Başka varlıklara bakıp ibret alandır)’,1580 ‘Allah cennet
için onlara lâyık insanlar yaratmıştır. Onları daha babalarının sulblerinde iken cennet için
yaratmıştır. Cehennem için de insanlar yaratmıştır. Onları da daha babalarının sulblerinde iken
yaratmıştır’,1581 Kul, başına gelen bir şeyin başına gelmemesinin ve başına gelmeyen bir şeyin
de başına gelmesinin mümkün olmadığını bilmedikçe, imanın hakikatine ulaşamaz,’1582
‘Sizden birinizin, annesinin karnında oluşumu kırk günde teşekkül eder... sonra ona rûh üflemek
için bir melek gönderilir. Ya Rabbi, Şakî mi yoksa saîd mi olacak? Bunun üzerine biri yahut
öteki yazılır. Ey Rabbim, erkek mi yoksa dişi mi olacak? Bunun üzerine biri veya öteki
yazılır. Keza melek, onun amelini, eserini, ecelini ve rızkını yazar. Sonra meleğe denir:
Sahifeleri topla, çünkü artık bu hususta ne bir ziyade ne de bir eksiltme yapılmayacaktır.
Böylece, kendinden başka ilâh olmayana yemin ederim ki, sizden biriniz, Cennetlikler gibi
amel işler, öyle ki, kendisiyle cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır da, yazılmış olan
hüküm ona engel olur ve böylece o cehennemliklerin yaptığı gibi ameller işler ve binaenaleyh
oraya girer. Sizden biriniz, Cehennemlikler gibi amel işler, öyle ki kendisiyle Cehennem
arasında sadece bir arşın mesafe kalır da yazılmış olan hüküm ona engel olur ve böylece o
cennetliklerin yaptığı gibi ameller işler ve binaenaleyh oraya girer,’1583 ‘Adem ile Musa
tartıştı. Musa dedi: Ey Âdem! Sen bizim babamızsın, bizim kaderimizle oynadın ve bizi
cennetten çıkardın. Âdem ona Şu cevabı verdi: Sen ey Mûsâ! Allah kelâmıyla seni seçti ve
senin için kendi eliyle yazdı. Beni yaratmadan kırk yıl önce Allah’ın benim için takdir etmiş
olduğu bir şeyi yapmaktan dolayı beni mi kınıyorsun? Böylece Âdem tartışmada Mûsa’ya üstün
geldi.’1584
Bu hadislerde, ilâhî takdire göre, insanın fiilleriyle insanın başına gelen şeylerin eşitliği
üzerine vurgu yapılır. Bu hadisler, masiyet ve küfrün her ikisinin de Allah’ın mahlûku
olduğunu göstermekte ve kul bunlara mecbur bulunmaktadır.
Burada bazı hadisler de varid olmuştur ki, bunlar küfür ve imanın sebebinin kulun
kendisinden neşet ettiğine ve kulun kesbi ile meydana geldiğine delâlet etmektedir. Hz.
Peygamber’in şu sözleri buna örnek oluştur: ‘Her doğan tabiî fıtrat üzere doğar. Sonra ana
babası onu Yahudileştirirler, Hıristiyanlaştırlar veya ateşperest yaparlar’,1585 ‘Amel ediniz
herkese yaratılışına uygun gelen şey kolaylaştırılmıştır. Kötülere, kötülerin ameli, iyilere de
iyilerin ameli kolaylaştırılmıştır.’1586, ‘Yüce Allah buyurur ki: Ben kullarımın hepsini
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kötülükten arınmış
saptırmıştır.’1587

olarak

yarattım.

Fakat

Şeytanlar bilâhare onları dinlerinden

2d. Kelâmî Mezheplerde Kaza ve Kaderin Anlamları
Kader ve kazanın anlamları kelâmî mezheplere göre farklılık göstermektedir. Şöyle
ki:
Eş’arî Kitâbu’l-Lum’a’da kazayı ezelî yazgı olarak tanımlamaktadır.1588 Genel Eş’arî
görüşü ise buna uygun olarak gelişerek daha sonraki tanımlarda kader hep yaratma olarak ele
alınmıştır. Kâdî Ebû Bekir el-Bâkıllânî kaderi takdir ve yaratma olarak tanımlayıp buna
ayetleri delil olarak getirmektedir.1589
Eş’arîlere göre kaza, yaratma, yazma, farz kılma, hüküm verme anlamlarına gelir. Buna
göre kaza, Allah’ın ezelî karar ve hükmüdür. Bu Allah’ın iradesine göre bütün varlıklar için
geçerlidir. Bu ezelî hüküm zamanla gerçekleşir. Kader ise, her şeye ait özel hüküm ve
karardır. Varlıkların birer birer yokluktan varlığa geçmeleridir. Bu da ilâhî iradenin zaman
içinde onların her birinin ölçü ve sınırını tespit ederek onları ayrıntılarıyla ortaya
koymasıdır.
Bir şeyin mahiyet ve niteliklerinin yanı sıra, var oluş zamanı ve mekânını belirlemek
demek olan takdîr de, kaderle eş anlamlı olup bazan onun yerine kullanılır.1590
Mâturîdîler ise, kaza ve kadere Eş’arîlerin verdikleri anlamların tersini vermektedirler.
Mâturîdîlere göre, kaza varlıkların Allah tarafından hikmet ve kemalle meydana getirilişidir.
Kader ise, Allah’ın ezelî olarak yaratıkların zararlı, çirkin, iyi ve güzel niteliklerini bilip tespit
ettiği ezelî takdîr, hüküm ve tahdiddir. Mâturîdî kaderi iki anlamda ele alır: 1. Kader her
eşyanın vücûda gelişindeki özellikleri (had) ve mahiyetidir. Her şey, husün, kubuh, hayır, şer,
hikmet ve sefeh açısından nasıl olacaksa öyle yapmaktır. Hikmetin anlamı da her şeyi olması
gerektiği gibi yapmak veya her şeye kendine layık olanı isabet ettirmek demektir. ‘Biz her
şeyi bir ölçüye göre yarattık’ [Kamer Sûresi (LVI), 49] ayetinin anlamı da budur. 2. Meydana
gelecek olan şeylerin zaman ve mekanını, hak veya batıl oluşlarını, sevap veya ıkaba maruz
oluşlarını belirlemektir. Mâturîdî açısından burada kaderin bir tayin ve tesbit olarak ele
alındığını görmekteyiz. Bu tür bir tayinin ancak Allah’ın ilmi açısından yapılabileceğini
söylemek mümkündür. Çünkü belirleme bir yaratma değil, belki yaratmanın nasıllığının

Müslim, Cennet, 51/16;
Ebû’l-Hasan el-Eş’arî, ‘Kitâbu’l-Luma„ fî’r-Redd alâ Ehli’z-Zeyğ ve’l-Bida„‘, The Theology of al-Ash‘arî, neşr. ve
İng. trc. R.J. McCarthy, el- Matba’atü’l-Katolikiyye, Beyrut 1952, ss. 45-46, (ss. 5-83).
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el-Kâdî Ebû Bekr el-Bâkıllânî, Kitâbu Temhîdî’l-Evâ’il ve Telhîsi’d- Delâ’il, thk. Imâdüddîn Ahmed
Haydar, Mü’esssetü’l-Kütübi’l-Arabiyye, Beyrut 1414 / 1993, ss. 365-369; a.mlf., el-İnsâf fî mâ Yecibu İ‘tikâduhû
ve lâ Yecûzu’l-Cehl bih, thk. Zâhid Hasan el-Kevserî, el-Mektebetü’l- Ezheriyye li’t-Türâs, Kâhire 1369 /
1949, 146-149.
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tayinidir. Bu açıdan bakıldığında, kader ve kazâ akîdesinde ezelî olan belirleme Mâturîdî
açısından kader olmaktadır.1591
Nesefî’ye göre, kader hikmetin bir gereğidir ve eşyanın nasıl var olacaksa öylece ezelde
belirlenmesi ve her varlığa layık olan vasfın verilmesidir.1592
Taftâzânî’ye göre, Allah’ın kaderi demek, yaratması ve doğrudan veya mucib bir vasıta
ile takdir etmesi anlamındadır. Hükmedilene (makzîye) değil de sadece kazaya rıza
göstermek gerekir. Oysa Mu’tezile’ye göre, bu kullanım sadece ilâm ve yazma manasında veya
özellikle vâciblerde ilzam manasında uygun olur. Ehl-i Hakka göre, önceliler (havâdis)
Allah’ın kaza ve kaderiyle olur. İşte bu kulların fiillerini de içerir. Açıkçası, Allah fiillerin
kendilerini de, onları gerektiren kudret ve dürtüyü de yaratandır. ‘Böylece onları, yedi gök
olarak yarattı ve her göğe görevini verdi...’1593 ve ‘... ve orada (yeryüzünde) tam dört günde
isteyenler için fark gözetmeden gıdalar takdir etti’1594 âyetlerinde olduğu gibi, kaza ve
kaderin anlamı halk ve takdirdir. Bu anlam Kaderiyye’ye göre doğru ve isabetli değildir. Allah
kaza ve kaderle, ‘Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı
kesin bir şekilde emretti...’1595 ve ‘Aranızda ölümü takdir eden biziz. Ve biz, önüne
geçilebileceklerden değiliz’ âyetlerinde icâb ve ilzâm manasında olabilir. Geri kalan diğer
ödevler (bevâkî) değil de, vâcipler (vâcibât) kaza ve kaderle olur. Kaza ve kaderle, ‘‘Biz,
Kitâp’ta İsrailoğullarına: Sizler, yeryüzünde iki defa fesad çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde
bir kibre kapılacaksınız, diye bildirdik’ 1596 ve ‘Bunun üzerine onu (Lut’u) ve ailesini kurtardık.
Yalnız karısı müstesna; onun geride (azaba uğrayanların içinde) kalmasını takdir ettik’1597
ayetlerinde ilam ve tebyîn kastedilebilir. Yani, ‘bununla bildirdik, bunu levhe yazdık’,
demektir. Buna göre bütün fiiller kaza ve kaderle olur.1598
Ehl-i Sünnet’e göre göre, yaratıkların fiilleri, halleri ve sözlerinin hepsi Allah’ın kaza ve
kaderi ile varlık alanına çıkar. Allah’ın iradesi ve yaratmasıyla varlığını kazanan her şey, O’nun
kaza ve kaderine bağlıdır. Kaza, lügatte, sağlam ve mâhirâne bir şekilde yapmak, işlemek
demektir. Kader ise, her bir mahlûku kendisine ait vasfıyla tayin ve tesbit etmektir; bu vasfa
iyilik, kötülük, fayda ve zarar gibi şeyler dahil olabileceği gibi, o mahlûka ait zaman ve mekân
unsuru ile ona terettüp edecek mükâfat veya azâb da dahildir.1599 Nitekim Allah

Ebû Mansûr el-Mâturîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, thk. Bekir Topaloğlu ve Mu- hammed Aruçi, İSAM Yayınları,
Ankara 1423 / 2003, ss. 488-489; a. mlf., Kitâbü’t-Tevhîd Tercümesi, çev. Bekir Topaloğlu, İSAM Yayınları,
Ankara 2002, ss. 392-393.
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Hüseyin Atay ve Şaban Ali Düzgün, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2003, c II, s. 311; a. mlf., etTemhîd fî Usûli’d-Dîn, thk. Abdülhayy Kâbîl, Dâru’s-Sekâfe li’n-Neşr ve’t-Tevzî„, Kahire 1407 / 1986, s. 82.
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buyurmaktadır ki: ‘Biz her şeyi bir kadere, (nezdimizde bulunan bir düzene, plâna) göre
yarattık’ [Kamer (LIV), 49]. Zemahşerî’ye göre,1600 kader takdîr demektir; yani ‘Her şeyi
hikmetin gerektirdiği şeye göre müretteb, muhkem, mukadder ya da Levh’de mektûb mukadder
ve varlığa gelmeden önce malûm yarattık ve o şeyin halini ve zamanını bildik’ anlamına gelir.
Kaderiye ve Mu’tezile kelâmcıları, Allah’ın kaderini inkar ediyorlardı. Ayrıca
Mu’tezile, insanda bir kudret bulunduğunu ileri sürerek yaptıklarının fâili ve sorumlusu
bulunduğunu savunuyorlardı.1601 Bunlara göre, dileyen istediği fiili işler. İsteyen kendini
hidâyete iletir; isteyen de dalâleti kendine yol olarak seçer. Bunlarda Allah’ın iradesi de
yaratması da müessir değildir. Kulun tüm işleri, ister hayır olsun isterse şerr olsun, sadece kendi
iradesi ve kudretine bağlıdır. Kısacası, Allah’ın dilemesi ya da kudreti bu fiilere müdâhele
edemez.
Aslına bakıldığında bu görüş, Emevî hanedanının kendilerinin Allah’ın halifeleri
olduklarını ve yaptıkları her şeyin de, yine Allah tarafından takdîr ve tayîn edilmiş olduğunu öne
sürmeleri karşısında bir tepki hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü Allah’ın onların insanlara
yaptıkları kötülüklerde ve baskılarda bir payı yoktur.1602 Onlar kendi kötülüklerini kendileri
yapmaktadırlar. Buradan hareketle Mu’tezile, insanın kendi sorumluluğunu Allah’a
yüklemesinin önüne geçmek için, Allah’ın irâde ve yaratmasına bir sınırlama getirmiştir.
Mu’tezile kelâmcıları, kaderin olmadığı tezini şöyle bir mantıkla isbât etmeye çalışıyorlardı:
Allah sadece iyiyi dileyip kötüyü irâde etmez. O salâh ve aslahı murâd eder. Çünkü
Mu’tezile’ye göre kötülüğü dilemenin kendisi de bizzât kötülüktür. Allah’tan böyle bir şeyin
sâdır olması düşünülemez. O halde Allah’ın iradesi zâtıyla kâim olmayıp, hâdistir. Bundan dolayı
kaderden söz etmek de mümkün değildir.1603
Mu’tezile’ye göre, kaza deyince, ‘Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı
(fekadâhünne) ve her göğe görevini vahyetti…’ [Fussilet Sûresi (XLI), 12] ve ‘Sonunda
Mûsâ süreyi doldurup (kadâ) ailesi ile yola çıkınca, Tûr tarafından bir ateş gördü…’ [Kasas
Sûresi (XXVIII), 29] âyetlerinde geçtiği gibi, bir şeyi yapmak (fi’l), bitirmek ve
tamamlamak; ‘Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı
kesin bir şekilde emretti (ve kadâ)…’ [İsrâ Sûresi (XVII), 23] âyetinde beyân edildiği
üzere, îcâb (ilzâm); sözgelimi, ‘Biz, Kitap’ta İsrailoğullarına: Sizler, yeryüzünde iki defa

Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşerî, el-Keşşâf ‘an Hakâ’iki Gavâmizi’t-Tenzîl ve ‘Uyûni’l-Ekâvîl fî Vücûhi’tTe‘vîl, thk. Mustafâ Hüseyin Ahmed, Dâru’l- Kitâbi’l-„Arabî, Beyrut 1406 / 1986, c. IV, s. 441.
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ve’t-Tecvîr), ss. 137 vd..
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fesat çıkaracaksınız ve azgınlık derecesinde kibre kapılacaksınız, diye bildirdik (ve kadaynâ)’
[İsrâ Sûresi (XVII), 4] âyetinde bildirmek ve haber vermek murâd edilir.1604
Kadere gelince, onunla sözgelimi, ‘Bunun üzerine onu (Lût’u) ve ailesini kurtardık.
Yalnız karısı müstesna; onun geride (azaba uğrayanların içinde) kalmasını takdir ettik
(kaddernâhâ)’ [Neml Sûresi (XXVII), 57] âyetinde ifade edildiği gibi açıklamak (beyân)
kastedilir. Kulların fiillerinin Allah’ın kaza ve kaderiyle gerçekleşip gerçekleşmediği
tartışmasına bakıldığında, o fiilleri kazâ ve kaderle yaratma kastedilmez. Kulların fiilleri
onların eksiklikleri, dürtüleri ve yönelimlerine bağlı olarak meydana geldiği halde, nasıl olur da
onlar Allah’ın birer yaratığı olur? Çünkü kullar o filleri isterlerse yaparlar, istemezlerse
yapmazlar. Hal böyleyken, şâyet kulların fiillerinin kendilerinden kaynaklanmaması mümkün
olsaydı, Allah’ın fiiileri hakkında da aynı şeyi söylemek mümkün olurdu. Öyleyse, fiil onu
yapanın bir fiilidir. Eğer kulların fiiileri Allah’ın birer yaratığı olsaydı, onlar o fiillere bağlı
olarak övgü ve yergiye, ödül ve cezaya hak kazanmazlardı. Eğer kulların fiillerinin hepsi
Allah’ın kaza ve kaderiyle meydana gelseydi, içlerinde küfür ve ilhâd eyelemleri olduğu halde,
onların hepsine rızâ göstermek lazım gelirdi. Oysa küfre rıza göstermek de bir tür küfürdür.
Öyleyse diğer vasıfları ve cihetleriyle küfür Allah tarafından O’nun kaza ve kaderiyle vukûa
gelmez. Hiçbir sûrette o küfre rızâ gösterilemez.1605
Kader, ‘…Orada bereketler yarattı ve orada tam dört günde isteyenler için fark
gözetmeden gıdalar takdir etti (ve kaddera)’ [Fussilet Sûresi (XLI), 10] meâlindeki âyette
geçtiği gibi, ‘fiilî gerçekleştirme’ şeklinde kullanılabilir. Onları O’nun yarattığı zannını
uyandırdığı için bütün fiilleri, Allah’ın kazasıyla olmaya izafe etmek doğru değildir. Eğer kaza
ile bildirmek ve haber vermek kastedilirse, bu doğrudur. Eğer ilzâm murad edilirse, ancak bazı
durumlarda doğrudur. Eğer kazâ ile yaratma (halk) kastedilirse, kulların hiçbir fiili hakkında bu
kullanım doğru olmayacaktır. Kader hakkında da durum aynen böyledir. Ancak kazânın
Allah’ın yarattığı ve yaptığı şeyler hakkında geçerli olduğu söylenir. Böyle bir şey, haddi aşan
(te’addâ) fillere değil, ancak fâilin zâtına mahsûs olur. Bundan dolayı, Allah’ın yarattığı ve
yaptığı şeylerin tümü hakkında O’nun onları kaza ettiğini söylemek doğru olur.1606
2e.Kalem, Levh-i Mahfûz ve Küllî (Tümel ve Kapsayıcı) İlkeler
Kalem hakkında naslarda bildirildiğine göre, hilkatin başlangıcından sonsuza kadar
vuku bulacak nesne ve olayları ilâhî ilme göre kaydeden madde ötesi bir kalem vardır. Ancak
bunun mahiyeti bilinmemekte ve kavranmamaktadır. Kalemle ilgili hadislerin yanı sıra,
Kur’ân’da her şeyin bir kitapta ayrıntılı olarak yazıldığının bildirilmesi,1607 mahiyeti bilinmese
de madde üstü bir kalemin veya kaydın bulunduğuna delalet eder. Şu halde kalem, bütün
nesne ve olayların kaderini kaydeden bir vasıta olup, kadere imanla da ilişkili bulunmaktadır.
Her ne kadar bu anlayış, ilk bakışta insanın irade ve eylem özgürlüğünden yoksun bulunup,

el-Kâdî Abdülcebbâr, el-Muhît bi’t-Teklîf, ,thk. Ömer es-Seyyyid Azmî, el- Müessesetü’l-Mısriyye li’t-Te’lîf
ve’l-Enbâ’ ve’t-Terceme, Kahire 1965, s. 420.
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1607
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bütün fiillerini ve yapıp etmelerini ilâhî bir icbar altında gerçekleştirdiği izlenimini
uyandırıyorsa da, ilgili naslar bir bütünlük içinde mütalaa edildiği ve değerlendirildiği
taktirde, durumun hiçte sanıldığı gibi böyle olmadığı görülür. Çünkü âyetlerin ümmü’lkitab’ın Allah’ın nezdinde / katında bulunduğu ve bu kitaptan dilediğini silip dilediğini sabit
bırakacağı vurgulanmaktadır.1608 Bu konuda etkili olan şey, kulun ilâhî buyruklar ve yasaklar
karşısında göstereceği irade ve takınacağı tutumdur. Buna göre, Elmalı’lı Muhammed Hamdi’nin
de belirttiği gibi, ilâhî kalemin işlevi, tamamen bitmiş değildir. Olmuş bitmiş olan yazılmış ve
sonuçlanmıştır, ancak olacaklarla ilgili olarak kalemin fonksiyonu devam etmektedir.1609
Levh-i mahfûz terkîbi, Kur’ân’ın çok şerefli ve değerli olduğu ve levh-i mahfûzda
bulunduğu ifade edilen bir sûrede geçer.1610 Kur’ân’da levh-i mahfûz yerine kitâb,1611 ‘kitâb
mübîn’,1612 ‘kitâb meknûn’,1613 ‘kitâb mestûr’,1614 ‘ümmü’l-kitâb’1615 terkipleri de kullanılır.
Çünkü müfessirlere göre Kur’ân’da bu deyimlerle kastedilen şey levh-i mahfûzdur.1616 Bu tür
âyetlerin genel muhtevasından anlaşıldığı üzere, kâinatta meydana gelecek bütün varlık ve
olaylar bu kitapta yazılmıştır. Gökte ve yerde küçük ve büyük ne varsa, insanların ecelleri,
fertlerin başına gelecek musibetlerin tümü Allah’ın ilminde yer almış ve levh-i mahfûz denen bir
kütüğe kaydedilmiştir.1617
Ana Kitap veya Levh-i Mahfûz, Allah’ın sonsuz ilmini sembolize eder. Fakat Kitap tabiri,
son vahiy olan Kur’ân’ı ifade ettiği gibi, tarih boyunca peygamberlere indirilen bütün
vahiyleri de ifade eder. el-Kitâb, çoğu kez bütün kitapların vahyedildiği kaynağı ifade
etmektedir. Peygambere hikmetle birlikte verildiği belirtilen kitap da bu ‘Aslî Kitâb’dır. Çoğu
kez Kur’ân için kullanılan kitâb ifadesi ‘Tâ, Sîn. Bunlar Kur’ân’ın ve apaçık bir Kitâb’ın âyetleridir’
mealinde Neml Sûresi (XXVII), 1. ayetinde, Kur’ân’ın ve daha önce vahyedilen kitapların
hepsinin özünü içeren, Allah katındaki ‘Aslî Kitab’a işaret etmektedir.
Ana Kitab, Kur’ân’ın ve daha önce vahyedilen kitapların hepsinin özünü içeren, Allah
katındaki Aslî Kitab’a göndermede bulunmakta olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü Allah
katında bulunan ve olduğu gibi ilmini özsel ve soyut olarak yansıtan Aslî Kitap’ta evren ve
insanla alakalı genel (küllî/tümel) ve aslî ilkeler, yasalar, amaçlar ve anlamlar, form olarak
yazılı halde bulunur, korunur ve saklanır; bir başka anlatımla kainatın yaratılışı ve işleyiş yasaları
(kevnî ve tabiî yasalar), insanoğlunun yaratılışı ve âkibetini ilgilendiren psikolojik kanunlar ve
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toplumların ecelini (sonunu) hazırlayan ve tayin eden içtimâî kurallar genel bir şekilde yazılı
halde yer alır. Yani burada topluca ve mücmel olarak bu prensipler ve kuralların derç
edildiğini söylemek mümkündür. Eğer kanun ve yaratılış ilkelerinin dışındaki her şey;
örneğin insan fiilleri ezelde bütün ayrıntılarıyla belirlense ve kodlansa idi, o taktirde
peygamberlerin ana kitapta bulunan emirler ve yasakları içeren genel ilkeleri ve kuraları
gönderildikleri toplumlara, bu arada evrensel anlamda tüm insanlığa anımsatmaları,
öğütlemeleri ve uyarmaları anlamsız ve abes olurdu. İşte Kur’ân, dünyasal otoriteleri de aşan
haşr, cennet, cehennem, hesap, mîzân, ceza ve mükâfat gibi uhrevî hayata göndermede
bulunan birtakım kavramlara başvurarak insanoğlunun kendisini inşa ve gerçekleştirme
sürecine yardımcı ve yönlendirici olmaktadır. İşte bu noktada amellerin ve niyetlerin Levh-i
Mahfuz’daki ana ilke ve kanunlara göre kayıt altına alınması, insanın hayatı boyunca psikolojik
anlamda motive edici, terbiye ve ıslah edici bir işlev görmektedir. Dünyasal koşullarda kitap
kavramı, tabiat, insan ve toplumlarla ilgili oluşum ve gelişmelerin ayrı ayrı ve detaylıca zapt
edildiği ve saklı tutulduğu bir tescili sembolize eder. Kur’ân, ilâhî sıfatların kuşatıcılığı ve
fonksiyonelliği ile sık sık bu hususa vurgu yapar. Gaybın anahtarlarının Allah katında olduğu,
Allah’ın karada ve denizde olanı bildiği, O’nun bilgisi dışında bir yaprağın bile düşmediği, yerin
karanlıklarında olan tane, yaş ve kuru her şeyin, apaçık bir kitapta (fî kitâbin mübîn)
bulunduğunun altını çizer.1618 Kur’ân’da, ‘Göklerde ve yerde Allah O’dur; gizlinizi, açığınızı bilir;
kazandıklarınızı da bilir’ ifadesi,1619 Allah’ın kâinat ve yeryüzü ile olan ilişkisindeki içkinliğini
ifade etmekte, Allah’ı yeryüzüne içkin kılmakta ve oradaki ahlâkî muhtevalı her insan ve
toplum fiilinde O’nu bir taraf yapmaktadır. Dolayısıyla Kur’ân’da, İslâm alimlerinin, geleneksel
olarak Allah’ın aşkınlığını vurgulamalarının (tenzîh) ve içkinlik aleyhine bozmalarının aksine,
aşkınlık-içkinlik dengesi kurulmuştur.
Sık sık, İslâm’da öngörülen Allah inancının tamamiyle aşkın olduğu iddia edilir ve bunun
delilinin de Allah’ın birliğine ve yüceliğine yapılan büyük vurgu olduğu söylenir. Ancak, bu
yargı Kur’ân’a değil, sonraki kelâmî (teolojik) tartışmalara dayanır. Kur’ân dikkatli bir biçimde
incelenip, âyetler bütüncül olarak göz önünde bulundurulursa, yağmur yağmasından,
toplumların yükseliş ve düşüşüne, savaşı kaybetme, kazanma ve barıştan, kozmik varlıkların
düzenli hareketlerine kadar bütün süreçlerin Allah’a atfedildiği görülür. Bu açıkça
göstermektedir ki, O sadece aşkın değil, aynı zamanda en içkin olandır. Ancak Allah’ın içkinliği
doğal yada insani hareket ve davranışların bilfiil O’nun tarafından yerine getirilmesi ve
gerçekleştirilmesi anlamına gelmez. Allah olgu ve olayları oluşturmada tabiat ya da insanın ne
rakibi, ne de ikamesidir; ne de bunların işleyişine dışarıdan müdahele eder. O kadar ki, Allah’ın
gerçek özne gibi göründüğü her ifadede söz konusu olan eğer doğal ve insani olgusal içerik ise,
Allah’ı devreden çıkarıp, onları tamamen doğal ve aklî açıklamalar haline dönüştürebiliriz ve
hiçbir şey kaybetmiş olmayabiliriz. Çünkü Allah, olgular arasında bir olgu olmayıp, daha
ziyade, onlara anlamlılık bahşeden, yeni bir boyut veren ve onları bir düzene sokandır.
Görünüşte, Allah’ın insanları doğru yoldan saptırdığı veya doğru yolu bulmasına engel
olduğu anlamına gelebilecek âyetlerin mantığını anlamakta ciddî sıkıntılara ve yanlışlara
düşülmüştür. Kur’ân’da Allah’ın hakikate günah işleyenlerin kalplerini mühürlediği / kapattığı,
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En’âm Suresi (VI), 59.
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kulaklarını tıkadığı ve gözlerini kapattığının ifade edilmiş olduğu doğrudur. Böyle ifadeler,
hür irade ve ön belirleme (determinizm) şeklindeki felsefî sorun çerçevesinde anlaşılarak, ‘O
zaman insanın sorumlu tutulması niye?’ diye ortaya bir soru atılmaktadır. Aslında, Kurân böyle
bir felsefî soruna en ufak ilgi göstermediği gibi, insan davranışını doğru hatta tutmak için
bu gerilimin ‘iki tarafını’ da vurgular, onun esas amacı da zaten bu düzeyi tutturmaktır,
genel olarak Ortaçağ İslam kelamcılarınca sanıldığı gibi, Allah’ın mahiyeti değildir. Aslına
bakıldığında, sözü edilen âyetlerden, Allah’ın insanları kayıtsız şartsız yoldan çıkardığına
hükmetmek mümkün değildir. Bu tür âyetlerden, Allah’ın kötü davranışlarda ısrar edenleri ve
hakikati sürekli reddedenleri doğru yola iletmeyeceği fikrini / sonucunu çıkarmak mümkündür.
Bu, bütün kanunların işleyişi gibi, işleyişi Kur’ân tarafından Allah’a isnat edilen ‘psikolojik bir
kanun’dur.1620
Kur’ân’da dünyada amellerin tesbiti ve kayda geçirilmesi, kaderle çok yakından irtibatlı
ve dünyevî hayatta insanın inşâî serüveni ve sürecini ortaya koyan ve aydınlatan önemli bir
husustur. Bu kayda geçirmenin, önemli ölçüde amellerin ezelde tayin ve tesbitini ortadan
kaldırdığı, saadet ve şekâvetin bu dünyadaki inanç ve davranışlarımızın sonucu olarak âhirette
ortaya çıkacağı görünmektedir. İnsanların sözlerinden, niyetlerinden, fiillerinden ve
yaptıklarından sorumlu olduklarını ve hesaba çekileceklerini vurgulamada önemli bir işlevi
yerine getirir. Kur’ân, insanın hayata ve dünyaya katıldıkça, kendi akibetini / âhiretini inşa
edeceğini belirtmektedir.1621 Kur’ân’da Mekke kâfirlerinin yaptıkları her şeyin kitaplarda
(amel defterlerinde) mevcut olduğu, küçük büyük her şeyin satır satır yazılmış bulunduğu
önemle vurgulanmaktadır.1622 Allah’ın katında her şeyi unutulmaktan koruyan bir kitabın
bulunduğu, her insanın boynuna işlediklerinin asıldığı, dolandığı, kıyâmet günü önüne, açılmış
bulacağı bir kitap çıkartılacağı, her ümmetin bir kitabı olduğu, onların aleyhine konuşacağı ve
amel defterlerini yazan meleklerin insan davranışlarını baştan sona kaydettikleri (istinsâh), iyilik
yapanların az ve çok sarf ettikleri her şeyin, yürüdükleri her yolun, onlar için yazıldığı
belirtilmektedir.
İslam kelamında Allah’ın nesne ve olaylara ilişkin yazması konusunda farklı görüşler
serdedildiğini görmekteyiz. Selefiyye ve Sünnî kelamcılara göre, Allah kâinatı yaratmadan önce
kalemi ve levh-i mahfûzu yaratmış, vuku bulacak her şeye dair ilmini, yani ilke, kanun ve
delillerini levh-i mahfûza yazmıştır. Dolayısıyla bu yazma fiili nesne ve olayların tasvîrinden
ibarettir. Bu, belli bir zamanda ve belli bir yerde şöyle şöyle olursa böyle böyle olacak
şeklinde bir tasvir olup, kayıtsız şartsız vuku bulsun şeklinde bir hüküm değildir. Dolayısıyla
kâinata dair ilâhî ilmin levh-i mahfûza yazılması insanları fiillerinde ve yapıp etmelerinde
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icbar altında bırakmaz. Nitekim insan levh-i mahfûz’da kendisi hakkında daha önce ne
yazıldığını bilmeden kendi hür iradesine göre davranır.1623
Ebû Hanîfe el-Fıkhu’l-Ekber’de bu konuyu şöyle aydınlatmaktadır: ‘Allah onu levh-i
mahfûza hüküm olarak (kesin ve icbârî olarak) değil, vasıf (sebeplere bağlı kesbî) olarak
yazmıştır. el-Vasiyye’de şu izahı getirmektedir: ‘Allah kaleme yazmayı emretti de kalem: ‘Ey
Rabbim! Ne yazayım?’ dedi. Yüce Allah, kıyâmet gününe kadar olacak şeyleri yaz,
buyurdu.’1624
Hanefîlere göre, Allah’ın dünya ve âhiretteki her şeyi levh-i mahfuza hüküm olarak
değil, vasıf olarak yazması demek, Allah’ın eşyayı dilediği gibi düzenlemesi (tedbîr), onların
bazısını bazısına raptetmesi, her ne kadar ilkeler ve sebeplerin kendilerini yarattığı gibi,
hepsini âdî sebepler ve aracılar olmaksızın icad etmeye kudretli olsa da, onları sebepler ve
müsebbepler, ancak hikmetinin iktiza ettiği, onun hakkında daha önce kelimesinin geçtiği
ve adetinin üzerinde cereyan ettiği bir iş kılması anlamındadır. Vasfen yazmanın anlamı, kesbî
sebepler ve ihtiyârî ilkelere bağlı yazmasıdır. Çünkü vasıflar, mevsûflarına ait kayıtlardır.
Yazmasının hükmen olmaması, sebeplere raptetmeksizin kesin ve nihâî kararla
yazmamasıdır.1625
Mu’tezile ile Zeydiyye kelamcılarına göre, Allah’ın levh-i mahfûza yazdığı olaylar,
sadece insanların başına gelecek olan belâ, sıkıntı, felâket ve musîbetlerdir. Mükelleflerin
fiilleri levh-i mahfûza yazılsa bile, bu yazıya aykırı fiiller yapabilirler. Eğer levh-i
mahfûza yazılanlara aykırı davranmak mümkün olmasaydı, insanlar önceden haklarında
yazılanları tıpatıp yapmaya mecbur kalırlardı. Bu, aynı zamanda Allah’ın irade ve kudretini
sınırlandırır ve dilediğini yapan bir varlık olma niteliğini ortadan kaldırır.1626
Zeydî âlim Hâdî ile’l-Hak Allah’ın nefsi yaratmadan musibetleri bilmesi hususunu Şöyle
aydınlatmaktadır: ‘Kaderci Cebrîler Allah’ın ‘Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen
herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz
bu, Allah’a göre kolaydır’ [Hadîd Sûresi (LVII), 22] âyetiyle delil getirdiler ve bu konuda en
kötü teville yorum yaptılar ve ayetin hakkında eni konu düşünmediler. Şu halde onlar için
tevillerinin yanlışlığı doğru olur. Onlar musîbetin, küfür vb. günah amelleri [gibi]
olduğunu öne sürdüler. Halbuki musibetin durumu böyle değildir, çünkü âyetin so- nu, tevil
ettikleri ve söylediklerinden başka şeye delalet etmektedir. Ancak Yüce Allah kavliyle,
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yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, o nefsi
yaratması gibi, o musîbeti yarattığı halde, nefsi yaratmadan önce Allah bunu bilmemiş olsun.
Dünyada âfetlerden olan şeyler [doğal kötülükler]in manası, yorumu çok uzun olan
mallar, mahsûller (simâr) vb. musibetlerde meydana gelen şeylerdir. Yüce Allah bununla,
iman, küfür ve isyanı kastetmedi. Eğer Yüce Allah cahillerin iman ve küfre dair tevil ettikleri
cebri murat etseydi, ‘Sabredenlere müjdele’ demezdi. Nasıl oluyor da, kafir ve fâsık,
muhsin, sabreden ve hayır yoluna girmesi kolaylaştırılmış kimse olur. ‘(Allah bunu) elinizden
çıkana üzülmeyesiniz ve Allah’ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye açıklamaktadır’
diye buyurduğu zaman, âyetin tamamında dediğimiz şeyin doğrulanmasını (tasdîk) görmüyor
musun? Anlayış sahibi herkese göre Allah’ın bu sözüyle, ancak dünyanın sıkıntılarını ve
belalarını, sevincini ve üzüntüsünü, mal çokluğu ve azlığını, mahsûllerin artışı (zekât)nı
kastettiği doğru olur. Eğer Yüce Allah’ın, bu sözüyle muradı küfür ve iman olsaydı, imana
nail olduğunuz takdirde ona sevinmeksizin elinizden çıkan imana üzülmeyesiniz ve küfrün
elinizden çıkmasıyla şımarmayasınız demezdi, Öyleyse kulu iman sevindirmediğinde hangi
sevinç mesrûr eder? Hangi sevinç kula bundan daha büyük ve küfrün o kulun elinden
çıkmasından ve ondan kurtulmasından daha tatlı gelir. Bu konuda kanıt, zikrettiklerimizi kabul
eden ve onlara iman ve küfür isabet ettiğinde, ‘Biz Allah’a aidiz ve O’na döneceğiz’ diye
söylemeyenin sözüdür. Bununla, [âyette kastedilen] mananın dünyanın sıkıntıları ve
belalarından zikrettiğimiz şeyler olduğunu bildik. Eğer Allah sana şerhettiğim illetten ötürü
onlara ona sabretmeyi emretmeksizin, musibet denen şey cahillerin yaptıkları tevil üzere
olsaydı, nasıl olur da, Allah’ın onların küfre sabretmelerini emretmesi ve onları sevapla
müjdelemesi caiz olur? İşte bu en muhal saçmalık / saçmalığın daniskasıdır.’1627
Gazzâlî’ye göre, eşyanın hakikatleri Levh-i Mahfûz’da ve mukarreb meleklerin
kalplerinde yazılıdır. Bir mühendis önceden hazırladığı plâna göre inşâatı yaptığı gibi, yer ve
gökleri yoktan var eden Yüce Allah da nüsha-i âlemi önceden, evvelinden sonuna kadar levh-i
Mahfûz’da yazdı. Sonra o yazıyı uygun şekilde vücûda getirdi. Vücûd bulan bu âlemin his ve
hayalde bir sûreti vardır. Yer ve göklere bakan bir kimse gözlerini yumduğu an, hayâlde
kalan sûretlerini kafasında, onlara bakıyormuş gibi düşünür. Öyle ki, yer ve gök kaybolsalar da
onların sûretleri kafasında kalır, sanki onlara bakıyor, görüyor gibi olur. Sonra bu sûret,
hayâlinden kalbine intikal eder. His ve hayâle giren eşyanın hakîkati kalbde hasıl olur. Kalbde
meyadana gelen hakikatler hayâldekine, hayâldeki hakîkatler de hâriçteki hakîkate uygun
olur. Buna göre âlemin dört derecesi olmuş olur: 1.Levh-i Mahfûz’daki vücûdu, plân ve
projesi. Bu, vücûdundan öncedir. 2.Hakîkî vücûdu. 3.Hayâldeki vücûdu, yani oradaki sureti.
4.Akılda vücûdu, yani kalbde kalan sûreti. Sayılan bu varlıkların bir kısmı rûhânî ve bir kısmı
da cismânîdir. Rûhânîlerin bazısı bazısından daha ince ve saklıdır. Bu lütuf, ilâhî
hikmettendir. Zira o kadar küçüklüğüne binaen yer ve gökleri içine alır. Sonra aldığı bu
suretler hayâle, oradan da kalbe sirayet eder. İnsan ancak kendisine ulaşanı bilebilir. Eğer
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âlemin hepsi için onun zâtında misal ve mekân yaratmasaydı, insan kendinden başkasını
bilemeyecekti.1628
el-Gazzâlî İhyâ’da levh hakkında şöyle demiştir: ‘Bilmiş ol ki, Yüce Allah’ın zatı ve
sıfatlarının yaratıkların zatı ve sıfatlarına benzemediği gibi, Allah’ın levhi de yaratıkların (halk)
levhine benzemez, aksine levhde miktarların sabit oluşu, Kur’ân’ı ezberleyen kimsenin beyin ve
kalbinde Kur’ân’ın kelimelerinin ve harflerinin sabit oluşuna benzer, çünkü o iyice zihnine
yerleşmiş (manzûr fîh)tir, hatta okuduğu durumda sanki ona bakar gibi olur. Kelimeler parça
parça ve peyderpey onun beyninden dökülse, işte bu deneyimi yaşayan kimsedeki bu deneyim
[diğer insanlarca] algılanıp müşâhede edilemez.’1629 Gazzâlî, burada metafizik âlemle ilgili bir
hakikati ifade eden levh’in mahiyetinin dünyasal koşullanmışlık- larımız altında beşerî
olanaklarımızla tam anlamıyla kavranamayacağının altını çizmektedir.
Kur’ân’a göre, Allah bir şeyi yarattığı, yani onu varlığa çıkarıp dış şeklini verdiği zaman, ona varlık
kanunlarını, gelişimi için gerekli imkanları ve fiziksel güçlerini de hemen yerleştirir. Varlık
alanına çıkarma ve şekil verme, yaratma (halk), ona temel niteliğini veya hareket kanunlarını
vermek ise, emr veya takdir kelimeleri ile belirtilir. Kelime anlamıyla takdir, bir şeyi ölçme,
kader ise o şey için ölçülen, biçilen, belirlenen ölçü, yer, özel ve belli konum, hacim vb.
anlamına gelir. Daha doğru bir anlatımla, takdir, geleneksel ve yaygın anlaşım ve yorumun bize
aksetmeye ve dayatmaya çalıştığı gibi, olaylar açısından değil, sınırlı güçler, nitelikler,
imkânlar, iç kabiliyet ve yönler açısından anlaşılmalıdır. Olayların önceden belirlenmesi
şeklindeki takdir anlayışı ya da telakkisinin Kur’ân’ın temel öğretisi ile ilgisi yok gibi
görünmektedir; İslâm kelâm tarihinde etkili ve yaygın olan birçok fikir gibi, dişarıdan Kur’ân’a
yüklendiği söylenebilir. Erken Mekke dönemi sûrelerinden birinde ‘Rabbini yücelt, (her şeyi
yarattı (onlara şekil verdi) ve (aynı zamanda) onlara imkân, ölçü ve kendilerine özgü nitelik
verip (kaddara), yönlerini gösterdi’ [A’lâ Sûresi (LXXXVII), 2-3] âyeti şu husus ifade
etmektedir ki, Allah bir şeyi yaratıp, şekil verdiği zaman, ona iç ya da doğal yapı, dinamik
davranış kanununu, yani onun takdirini de yükler; bu aynı zamanda onun yolunu (hidâyet), bir
başka deyişle onun yöneldiği yön ve hedefi de gösterir. Burada birbiriyle bağlantılı iki husus
ortaya çıkar: Birincisi, evrendeki olaylar ve olgular asla Allah veya hatta fiziksel güçler
tarafından önceden belirlenmez. Sözgelimi, ‘X’ hadisesi belli bir zaman ve mekanda fiilen
ortaya çıkana kadar, diğer seçenekler arasında bir seçenek, açık uçlu bir ihtimal olarak vardır.
Çünkü belirlenen olaylar değil, güçler, ölçüler ve yeteneklerdir. Bir başka anlatımla, evrende
karşımıza somut sonuç olarak çıkan olaylar, hiçbir zaman önceden belirlenmeyip, çok sayıda
faktöre ve ortama bağlıdır. Ancak varlıkların belirli ve ölçülmüş niteliklere sahip oluşu, Kur’ân
tarafından bazen kudretin başka bir anlamı ile irtibatlandırılır. Bunun nedeni, ölçülen her
şeyin,bir anlamda sınırlandırılmış olması, tamamen başıboş, bağımsız, hür ve daha doğru bir
söyleyişle, kanunsuz olmamasıdır. Bu yüzden, kader / kudret, aynı zamanda iktidâra işaret

Ebû Hâmid el-Gazzâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, çev. Ahmed Serdaroğlu, Bedir Yayınevi, İstanbul 1974, c. III, ss.
44-45.
1629
el-Gazzâlî, İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, c. III, ss. 44-45; Muhammed Alî b. Ali b. Muhammed et-Tehânevî,
Keşşâfü Istılâhâti’l-Fünûn, Muhammed Hasan Besic, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1418 / 1998, c. IV, ss. 70-71,
(70-73).
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eder.1630 Günümüz İslâm felsefesi ve teolojisi söz konusu edildiğinde, dinamik felsefe yapmayı
savunan Muhammed İkbal’e göre, doğal olarak yaşam kavramı, özgürlüğü gerektirir. Yaşam,
özgür yaratıcı faaliyettir ve o, özgürlüğe ve özgünlüğe işaret eder.1631 Ego, bizatihî
geleceğini yaratır ve belirler, böylece kendi güç ve imkanlarını gerçekleştirir. Kader, bir şeyin
içe doğru erişimi, doğasının derinliklerinde yatan ve haricî bir zorlamanın etkisi olmaksızın
kendilerini adım adım gerçekleştirebilen imkanlardır. İkbal’e göre, Allah fizikî gerçekliği
yaratır ve bu fizikî gerçeklikten çeşitliliği ortaya çıkartır. Allah, her şeyin kaderini tayin eder ve
her şeyi kaderine göre gerçekleştir. Sayılamayacak kadar farklı kaderler vardır. Allah, bu
kaderleri, varoluşları süresince kendini gerçekleştiren farklı varlıklara tahsis eder. Ancak
buradaki kader, özgür yaratıcı etkinlik olarak tanımlanan saf süre fikriyle çatışma içerisinde
değildir.
Öte yandan, yine İkbal’e göre, insanın önünde sonsuz bir uğraş alanı ile büyük bir
özgürlük ve yaratıcı güç sahası vardır. Bunlar, insanın kısmetidir. Bu insana Allah tarafından
verilen ve Allah’ın belirlediği kaderdir. Allah, insanın kaderini tahsis eder- ken ona yaratıcı güç
ve yetenek vermiştir. İnsan, bir şeyi başlat- makta bütünüyle özgürdür ve o, bir girişimde
bulunduğunda, Allah ona ilâhî lütfu, ilâhî emri ve ilâhî yaratıcı gücüyle yardım eder. Şu
halde insanın hayat yolu, özgürlük ve determinizm ara- sında bulunur. İnsan varlığını, bedenini,
ruhunu, kaderini, güç- lerini ve imkanlarını ilâhî yaratma ve ilâhî emre borçludur. İn- san, bu
kainatta güçlerini ve imkanlarını gerçekleştirmeye mec- burdur ve İlâhî Gerçeklik tarafından ona
girişim gücü verilmiştir. Ama insanın kaderi ve konumu eŞsizdir. İnsani mümkün alternatiflerin mümkün yönleri arasında seçim yapmaya özgürdür.1632 İnsan, bir seçim yaptığında,
Allah ona yaptığı seçimi gerçekleşti- rebilmesi için yardım eder. Bu anlamda insan, eylem ve
davra- nişlarından sorumludur ve onların semerelerini alır.1633
Aslında Kur’ân’da kader kelimesinin kullanımlarına bakıldığında, bu sözcüğün hem bu
dünyaya hem de öteki dünya (metafizik âlem)ya ilişkin gerçeklikleri (hakikatleri) kuşatacak ve
betimleyecek denli geniş ölçekte kullanıldığına tanık olmaktayız. Bu cümleden olarak, kader
sözcüğünü, sadece öte dünyaya ilişkin gerçekliklere, belirlenimlere ve düzenlemelere
hasretmek, Kur’ân’ın temel öğretileri ve dünyasal tecrübeye göndermede bulunan âyetleriyle
bağdaşmaz. Çünkü denenme (imtihan) sürecinin, bu dünyasal koşullar altında belirlenmiş bir
süre zarfında gerçekleşeceği Kur’ânî bildirimlerin merkezî bir öğretisi olarak açıkça
vurgulanmaktadır. Dolayısıyla daha bu süreci yaşamadan ve denenmeye tabi tutulmadan insanın

1630

Rahman, ‘Kur’ân’da Allah, Evren ve İnsan’, ss. 19-21, (ss. 13-33).
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Jamila Khatoon, İkbal’in Felsefe Sisteminde Tanrı İnsan ve Kâinat, çev.
Celal Türer, Üniversite Kitabevi, İstanbul (trz.), ss. 155, 157.
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Muhammed İkbal, İslâm’da Dinî Düşüncenin Doğuşu, çev. N. Ahmet Asrar, Bir Yayıncılık, İstanbul

1984, ss. 76, 120, 150-152; ayrıca krş. Meh- met S. Aydın, ‘Süreç (Proses) Felsefesi Işığında Tanrı-Âlem İlişkisi’,
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daha doğmadan ve dünyaya gelmeden evvel kader çizgisinin ve seyrinin ezelde tayini,
peygamberlik kurumu, peygamberlerin gönderilmesi, sınav, yükümlülük, sorumluluk, ödül,
ceza, cennet ve cehennemi anlamsızlaştıracaktır. Çünkü insan belli bir zaman ve zeminde
kendisini (özünü) gerçekleştiren ve inşa eden gelişmeye açık psikososyo-kültürel ve tarihsel
bir varlıktır. Ezelde her şeyin kodlanması demek, açık uçlu ihtimal, imkan, yenilik, hürriyet,
katılım, girişim ve sürekli yaratımın inkarı anlamına gelir.
Ezelde belirlenmişlik tezinin, İslâm’ın tarihî tecrübesinde, daha sonra sosyal, kültürel, siyasal vb.
gibi çeşitli gerçeklerin ve faktörlerin devreye girmesiyle ve yeni teşekkül eden İslam toplumuna
farklı inanış ve kültürlere mensup zümrelerin katılımıyla, öteki alemde her şeyin olup bitmiş
olması, kuvveliğe, imkana, özgürlüğe, yeniliğe ve değişikliğe yer olmaması şeklinde telakki
edilip, mevcut fiilî durumun meşrulaştırılmasına ve anlamlandırılmasına yaradığını ve buna
zemin hazırladığını görmekteyiz. Çünkü Kur’ân’da, Allah’ın kâinattaki yaratımlarında ve
eylemlerinde belli bir ölçü, denge, miktar, biçim, tedbir, plan, düzen ve amaca uygun hareket
ettiğini ve hikmetlice davrandığını, yani genel kanunlar olarak nitelendirilebilecek ilâhî adete ya
da sünnetullah’a göre tasarrufta bulunduğunu ve bu yasaların kâinatın imkanları, koşulları ve
sınırlılıkları kadar gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Allah’ın evrenle ve bu arada özellikle
insanla ilişkisinde hikmet, adalet, inâyet, rahmet, imtihan (sınama ve deneme), vahiy
(bilgilendirme ve yönlendirme), aydınlatma, hidâyet, dalâlet ve mühürleme (hatm)
bağlamları önemli bir rol oynar. Tüm bu bağlamlar teolojik dilin yapısını, içeriğini ve ilişki
ağlarını belirler. Elbette bu ölçü, hikmet ve adalet işığında belli ilkelerin ve yasaların
gözetilmesini ve işlevsel hale sokulmasını ifade eder. Aslında bu ölçü, hem diş ve doğal
dünyanın işleyişi, hem insan eylemlerinin, hem de toplumsal hareketler ile bunların
yönlendirdiği değişimlerin gerçekleşmesi ve anlaşılması için geçerlidir. Bütün bu ölçü,
adetullah ya da değişmez yasalar çerçevesinde işlerlik kazanır. Kamer (LIV), 52-53.
ayetlerde, insanların işledikleri her şeyin, kitaplarda (fî’z-zübür) mevcut olduğunu, küçük,
büyük hepsinin satır, satır yazılmış (müstetar) olduğu önemle vurgulanır. Aslında bu yazmanın
ardında, büyük ölçüde, bir yandan yeryüzünde insanın tüm yapıp-etmelerinin ve ürünlerinin hiç
eksik bırakmadan kayıt altına alınması, öte yandan böyle bir kaydın beşerî platformda insan
davranışları üzerinde yaptırımsal olarak etkili ve motive edici bir güce sahip olması amacı
yatar. Çünkü böyle bir kayıt işlemi, bu dünyayı aşan ve öte dünyaya uzanan bir yaptırımsal
güçle psikolojik olarak insanların davranışlarını yönlendirir. Dolayısıyla bu yolla insanın
olabildiğince ahlâkî ilkelere ve maksimlere daha bağlı ve daha uygun olarak hareket etmesi,
böylelikle yeryüzünü imar etmesi yeryüzünde ayrılık (fitne) ve bozgunculuk (fesad)
çıkarmaması, ölçülü (ılımlı) davranması ve dengeyi (mizân) gözetmesi sağlanmaya çalışılır.
Aslında Kur’ân’ın bildirimlerinde kâinatta hak, mîzan ve ölçülü (kader/ilâ kaderin ma’lûm/bikaderin ma’lûm/bilinen bir mikdâr ile) yaratımların ağırlıklı olarak vurgulanması insana bu
gerçeklerin anımsatılmasına ve belletilmesine yarar. Böylece insan zihni daha bilinçli ve
duyarlı bir hale getirilir.
Anlaşılan o ki, Kur’ân’da iman esasları arasında açıkça kader inancı bulunmamaktadır.1634
Fakat ameli hayatta kader olabilir. Olan şeylerin yazılı oluşu, ilâhî sünnete, yani Allah’ın
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kanunlarına göre cereyan edeceğini gösterir, Hanefîler bunu vasıfla, yani şartla yazılı olduğu ile
dile getirmişlerdir. Ra’d Sûresi (XIII), 39. âyeti, değişmez surette yazılı kader anlamını
ortadan kaldırır. Çünkü Allah istediğini siler, dilediğini yapar demek bir kader yoktur,
demektir. Silmesi ve tespit etmesi ilâhî kanunlara, yani küllî ve aslî kanunlara bağlıdır.
‘Allah’ın emri makdûr bir kaderdir’ demek, Allah’ın emrinin bir ölçü ve kaide içinde meydana
gelmesine hiçbir şey engel olmaz, anlamına gelir. Dolayısıyla buradan ezelde yazılmış ve
değişmez bir kader anlamının çıkarılabileceğini iddia etmek zor görünmektedir. Kader
meselesinde insanın iradesini ilgilendiren nokta (irâdî eylem) ile tabiî ve kevnî nesne ve
olayları (doğal fiiller) alakadar eden yönü birbirinden ayırmakta yarar vardır. Çünkü insanın
iradesi rûhî bir davranıştır. Fakat ölmesi, hastalanması, yaralanması, zarar görmesi, rızkı, geçim
darlığı, kazanması rûhî davranış değildir. Tabii ve kevnî oluşumlar ve hadiseler, ilâhî sünnet
denen tabiat kanunları çerçevesine girer. Bundan ötürü daha önceden yazılmış, çizilmiş,
değişmez surette sabit olan kaderin anlamını rûhî davranışa teşmil etmeden kevnî ve tabii
olaylarla ilgili olduğunu anlamak gerekir ki, bu da ilâhî kanundur. Daha sonra tarihsel ve
siyasal süreçte kelâm âlimlerince ıstılah haline getirilip malum anlamda anlaşılan kader
anlamını destekler görünen âyetlerin kevnî olaylarla ilgili olduğu ve rûhî davranış olan imanla bir
münasebetinin olmadığı anlaşılmaktadır. Kaderin rûhî bir davranış olan irade ile bir ilgisinin
bulunmadığı görülünce, Kur’ân bütün insanların istediklerini yapmakta tam kudrete ve
salahiyete sahip olup olmadıklarını açıklamıştır. İnsanların kendilerine özgü iradeleri ve seçimleri
olduğunu, istediklerini yapabileceklerini ve daha önce onları belirli işleri işlemeye zorla
sürükleyen sabit bir kader olmadığını belirtirken, niyetlerinin, işlerinin ve güçlerinin her an
Allah’ın mutlak iradesi ve kudretinin kontrolü ve denetiminde olduğunu, Allah’ın her an
doğrudan müdahele edebileceğini vurgulamıştır.1635 Görüldüğü gibi, doğal olayların işleyişi ile
ilgili tabiat yasaları ile beşerî eylemlerde geçerli psikolojik kurallar, Allah’ın genel ve aslî
kanunlarının bir tezahürüdür, denebilir. İşte ana kitapta yazılı ve sabit tümel (soyut) ilkelerin
kaderle bağlantısını bu açıdan yeniden kurmak daha doğru olacaktır. Çünkü kaderin bilgi ve
hikmet uyarınca düzen, ölçü, miktar, sınırlılık, belirleme anlamları, belli bir çerçevede tabiat ve
insan davranışlarını yönetecek ve tayin edecek, bu davranışların gerçekleşmesini ve devamını
sağlayacak genel yasaların ezelde tasarımlanması ve düzenlenmesini gerektirmektedir.
Kâinatta, insan, toplum ve doğa için yürürlükte olan âdetullah ya da Sünnet-i İlâhiyye, ezelde
Ana Kitap’ta ilim ve hikmete uygun olarak vasfen ve mücmelen belirlenmiş ve tasarımlanmış
değişmez tümel ilkelerin zaman, mekân ve ilinti boyutlarında varlıklar, nesneler ve olaylar
üzerinden bir dışavurumu şeklinde telakki edilebilir.
2. Kader ya da Hür İrade Tartışmalarını Doğuran Faktörler
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, İslam kelamında kader ya da hür irade tartışmalarının
yürütülmesinde, fırkaların birbirine gösterdikleri tepkiler önemli bir rol oynamıştır. Her bir
fırka, bu konuda kendi savını, aklî ve naklî kanıtlara dayanarak savunma yoluna gitmiş ve
kelâmî sistemini kurmuştur. Hal böyle olunca, kelâmî mezhepler, yükümlülük, irade, kudret,
fiil, sorumluluk konuları üzerinden görüşlerini temellendirme yoluna gitmişlerdir. Tartışmaların
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ortaya çıktığı İslâm’ın erken dönemlere bakıldığında, daha ziyade Cebriyye ve Kaderiyye gibi
daha ziyade birbirine karşıt konumda yer alan hâlis fırkalarla karşılamaktayız.
Kaderiyye’nin ortaya çıkışı İslâm’ın ilk dönemlerinde meydana gelen iç çekişmelerle
irtibatlandırmak mümkündür. Cemel Vak’ası ile Sıffîn Savaşı’nda müslümanların birbirinin
kanını dökmesi, imanın mahiyeti, büyük günah ve siyasal otorite ya da önderlik (imâmet)
gibi diğer kelâm meseleleriyle birlikte kader konusunu da gündeme getirmiş, hâkim anlayış
olayları ve öldürmeleri ilâhî takdirle ilişkilendirirken, bunu reddedip özellikle kötülük, zina,
masiyet, küfür olumsuz fiilleri tamamen insan iradesine dayandıran görüşler ortaya atılmaya
başlanmıştır. Kader konusunu gündeme getiren ve tartışmaya açan ilk kişinin Ma’bed elCühenî olduğu kaydedilir. Emevî yöneticilerinin, halkın karşı çıktığı bazı siyasal davranışlarını
ve uygulamalarını kadere yükleyerek cebir ideolojisi ile kendilerini aklamaya ve icraatlarını
meşrulaştırmaya çalışmaları siyasal muhalefet çevrelerinde hoşnutsuzluk ve tepki doğurmuş, bu
tepkilerden biri olarak Ma’bed, zulüm, baskı ve şiddet niteliğini taşıyan davranışların ve
eylemlerin kaderle değil, insan iradesiyle gerçekleştiğini öne sürmüştür.
Kökleri düşünce tarihinin ve dinlerin başlangıç dönemine kadar uzanan cebir görüşünün
izlerine Câhiliyye döneminde ve Asr-ı
Saâdet
Arapları’nda
da
rastlamak
1636
mümkündür.
Purperest Araplar, insanın asla kontrol edemediği kör ve önüne geçilemez kadere /
talihe inanıyorlardı. Bir insan, her şeyin önceden tayîn ve tesbît edildiğini ve neticede ortaya
çıkan her şeyin, kendi çabası ile kontrol altına alınamayacağını bildiği zaman, çöl şartlarında
felâkete götürmede bir âmil olan yersiz endişe ve kaygıdan kurtuluyordu. Arap çölündeki yaşam
deneyimi, gelecek hâdiseler karşı korunma faydasızlığını da akla getiriyordu. Böylece
kadercilik (fatalism), bedevîlerin çölde yaşama teşebbüsülerini devam ettirmelerine yardımcı
oluyordu.1637 Sırlarına tam manasıyla nüfuz edilemeyen ve pratik sonuçlar vermeyen çözümü
zor bu tür konular üzerinde tartışmanın tasvip görmediği Asr-ı Saâdet döneminden sonra
gelişen çeşitli siyasal, sosyal, dinî-fikrî hareketlerin tesiriyle önceki devreye ait sade ve
teslimiyetçi inanç ve tutum değişerek bunun yerine dinî anlayışlarda derin etkiler meydana
getiren yeni bir tartışma ortamı doğmuştur.
Kelâm tarihçileri ilk itikâdî problemlerden birini oluşturduğu kabul edilen cebir ve ihtiyar
meselesi yahut hür irade ve kader etrafındaki tartışmaların doğuşunu farklı sebeplere
bağlarlarsa da, bunları üç noktada toplamak mümkündür:
2a. Siyasal Sebepler ve Sosyal Gerçekler

Cevâd Ali, el-Mufassal fî Tarihi’l-Arab kable’l-İslâm, Dârü’l-İlm li’l- Melâyin, Beyrut 1970, c. VI, ss.
121-122; W. Montgomery Watt, Hz. Mu- hammed’in Mekkesi, çev. Mehmet Akif Ersin, Bilgi Vakfı Yayınları,
Ankara 1988, ss. 52-58; a. mlf., Hz. Muhammed Mekke’de, çev. M. Rami Ayas ve Azmi Yüksel, A.Ü.
Basımevi, Ankara 1986, ss. 31-32, 35; a. mlf., İslâm Dü şüncesinin Teşekkül Devri, çev. Ethem Ruhi Fığlalı,
Umran Yayınları, An- kara 1981, ss. 108-109.
1637
Fazlur Rahman, ‘Kur’â’ın Öğretiler Sistemi’, İslâmî Yenilenme Makaleler III, Ankara Okulu Yayınları, Ankara
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Hz. Muhammed’in peygamberlik hayatında, Müslümanlar arasında kader konusunun bir
problem çapında gündeme geldiğini söylemek pek mümkün değildir. Çünkü Hz.
Peygamber, sahâbeden bir grubun kader üzerinde münakaşa ettiğini işitmiş, öfkeyle çıkışmış ve
daha önceki ümmetlerin bununla sapıtmış olduğunu hatırlatmıştır. Hz. Peygamber’in vefâtını
takip eden ve h. 1. asrı içine alan bir zaman diliminde Müslümanları meşgûl eden meseleler
içinde hiç kuşkusuz ilki kader konusu olmuştur.1638 Dört halîfe döneminde Hz Ömer ile Hz.
Ali’nin hilâfetlerinde sorunun giderek daha belirgin hale geldiğini müşâede etmekteyiz.1639
Hz: Ömer döneminde hırsızlık yapan biri, bunu Allah’ın takdîr ve kazâsıyla yaptığını iddia
edince, Hz. Ömer bu adama hırsızlığından ötürü el kesme, ayrıca Allah’a iftirâ ettiğinden ötürü
de sopa cezası tatbik etmiştir.1640
Hz. Peygamber’in hayatında her şeylerini paylaşacak derecede kardeşlik bağları güçlü olan
müslümanların, onun ölümünden sonra farklı siyasal görüşleri benimsedikleri için onları iç
savaşlara ve çekişmelere götürecek kadar ayrılığa düşmelerine anlaşılabilir (ma’kûl) bir açıklama
getirme çabalarının yanı sıra, bazı Emevî idarecilerinin, Hz. Ali taraftarlarına karşı siyasî
otoritelerini hakim kılma ve yanlış icraatlarından dolayı kendilerini mazur göstermek, bu
uygulamaları herkese kabul ettirmek ve siyâsî muhalefetin önünü kesmek amacıyla ilâhî irade
ve takdirin değişmezliği, her şeyin ezelde kesin şekliyle kodlandığı / belirlendiği fikrini
benimsemeleri, kötülüğü ve zulmü desteklemeleri ve bunları Allah’a havale edilmesi
doğrultusunda kullanmaları konuyla ilgili siyasî sebeplerin başında kabul edilmiştir.
Öte yandan, Hz. Ali’nin, tabilerinden bir ihtiyarla Sıffîn savaşında çekilip gittiği sırada
aralarında geçen konuşmada, orduya katılanların hiçbir hal ve hareketlerinde zorlanmış kişiler
olmadıklarını ve o hareketlere mecbur kalmadıklarını belirtmiştir. Eğer kazanın zarûrî, kaderin
de kesin olduğu sanıldığı takdirde, sevab ve ıkâbın batıl olacağını, vaad ve vaîdin
düşeceğini, Allah’tan ne günahkâra yergi, ne de iyi kişiye övgü gelmeyeceğini, kötünün
yaratılıştan kötü, iyinin de yaratılıştan iyi olduğunu söyleyenlerin bu ümmetin Kaderiyyesi
ve Mecûsîleri olduğunu dile getirmiştir. Hz. Ali, Allah’ın muhayyer bırakarak emrettiğini ve
sakındırarak nehyettiğinin, cebren mükellef tutmadığının, peygamberleri boş yere
göndermemiş olduğunun altını çizmiştir.1641 Yine, bir adam, Abdullah b. Ömer’e gelerek,
zamanlarında bazı adamların ortaya çıkarak, zina ettiklerini, hırsızlık yaptıklarını, şarap
içtiklerini, Allah’ın haram kıldığı kişileri öldürdüklerini ve bunun Allah’ın ilminde zaten böyle
olduğunu kendilerine karşı delil gösterdiklerini dile getirince, Abdullah b. Ömer, bunla- rın

Ebû Dâvûd, Sünnet, 17; a.mlf.,, Sünen-i Ebû Dâvûd Tercemesi, c. III, s. 504; Bekir Topaloğlu, Kelâm ilmi:
Giriş, Damla Yayınevi, İstanbul 1981, ss. 20-21.
1639
İlhami Güler, Allah’ın Ahlâkîliği Sorunu: Ehl-i Sünnet’in Allah Tasav- vuruna Ahlâkî Açıdan Eleştirel Bir
Yaklaşım, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 1998, s. 78.
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Dârü’l-Ma’rifeti’l-Câmi’iyye li’-Tıbâ’a ve’n-Neşr, el-İskenderiyye 1985, ss. 18-19; Muhammed Ebû Zehrâ, İslâm’da
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Allah’ın ilminde böyle olduğunu, ancak O’nun ilminin onları günahlara zorlamamış ve mecbur
bırakmamış olduğunu hatırlatmıştır.1642
2b. Dinî-Fikrî Sebepler
Kur’ân’da insanların hür bir iradeye sahip olduğunu ifade eden nasslar yanında, insanların
yapıp etmelerinde mecbur olduklarını benimseyen cebir görüşünü temellendirecek müteşâbih
nasların da mevcudiyeti, ilim, irade, kudret ve tekvîn (yaratma) gibi ilâhî sıfatlarla ilgili
yorumların başlaması ve nihayet tasavvufî düşüncenin telkin ettiği tevhîd anlayışı, cebir görüşünü
tartışma alanına çeken dinî-fikrî sebeplerin en önemlileri telakki edilmiştir. Zira varlıkların en
yetkini olan Allah’ın zâtı gibi sıfatlarının da yetkin olması, aşkın Tanrı anlayışının bir gereği
olarak görülmüş, buna bağlı olarak da ilim, kudret, irade ve yaratma sıfatlarının bütün varlık
ve olayları kuşattığına, bu arada insanların da bu metafizik gücün koyduğu zorunluluk
kanunlarına tabi ve mecbur olduklarına inanmak gerektiği görüşü ortaya atılmıştır.
Kader, insanın hür iradesi ve seçim gücüyle ilgili sorular, Ortaçağ Müslüman
düşünürleri arasında önde gelen tartışma konusu olmuştur. İnsanın kendi fiillerini belirleme
yeteneğini kabul veya reddetme bir kelamcıyı sınıflar ve onu bir ya da öteki mezhebin üyesi
yapar. O dönemin koşulları altında aşırı görüşler Mu’tezilîler ve Cebriyye (Cehmiyye)
tarafından savunulmuştur: Buna göre Mu’tezilîler insanın özgürce ve serbestçe eylemde
bulunduğu söylemini dillendirirken, Cebriyye insanın rüzgarda sallanan bir ağaçtan daha öte
bir özgürlüğü bulunmadığını iddia etmiştir. İnsanın bütün fiilleri Allah tarafından yaratılmış
olup, görünüşte özgürce eylemde bulunuyor görünse de, gerçekte kendi fiillerini irade ve
yapma gücüne sahip değildir. Sonra Eş’arî kelamcıları, ‘Fiili Allah yaratır, ancak aynı
zamanda insanda da o fiili kesbetmeyi yaratır’ diyerek bu aşırı görüşler arasında uzlaşma
oluşturmaya (cebriyye-i mutavassıta) girişmışlerdir. Mâturîdîler de, bu noktada Mu’tezilîler ile
Eş’arîler arasında, ama Eş’arîlere biraz daha yakın bir konumda durarak orta bir yol izleyip,
insana biraz daha özgürlük ve seçim gücü (yaratılmamış cüz’î irade) tanıdıkları izlenimi
vermektedir. Ama onlara göre de, insan için bir yaratıcılıktan değil, psikolojik olarak içsel bir
sezgiyle kazanmadan, eylemi kendisine mal edip sahiplenmeden söz edilebilir (kesb/iktisâb).
Öte yandan tasavvufî düşüncenin, ‘vahdet-i vücûd’ denen varlık felsefesi yanında,
amelî bakımdan da hakikî manada bir tevhîdin gerçekleşebilmesi için insanın ilâhî irade
karşısında1643 bütün benliği ile kendisini yok farz ederek ‘fenâfillah’ olması ve her şeyin
O’ndan geldiğine inanması gerektiğini telkin ederek ko- yu bir teslimiyet ve aşırı bir tevekkül
fikrini yerleştirmeye çalıştırması cebir (yazgıcılık) görüşünün yaygınlaşmasında etkili olmuştur,
denebilir.
Cebriyye-i Hâlisa’nın, tevhîdi, Allah’ın irade ve kudreti karşısında kulun bütün benliği ile
kendisini yok farz etmesi şeklinde anlayan Sûfîlerce temsil edildiği kabul edilmektedir. Her ne
kadar Kelâbâzî, bütün mutasavvıfların insanlara gerçek anlamda fiil isnat ettiklerini, cebir ve

Ahmed b. Yahyâ b.el-Murtazâ, Tabakâtü’l-Mu‘tezile, thk. Susanna Diwald- Wilzer, Dârü’l-Muntazar, Beyrut
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zorlama altında bulunmadıkları görüşünde birleştiklerini belirtmişse de,1644 bu müelliften
önce ve sonra birçok mutasavvıf kesin bir cebir anlayışını benimsemiştir. Nitekim Abdülkerim
el-Kuşeyrî’nin naklettiğine göre, Cüneyd-i Bağdâdî tevhîdi, ‘bütün yaratılmışların her türlü
davranışlarının Allah’a ait olduğunu bilmek’ şeklinde tanımlamıştır. Zünnûn el-Mısrî’ye göre
tevhîd ve tevekkül öncelikle Allah’tan başka tanrılar edinmeyi, ikinci olarak da O’ndan başka
sebepler göstermeyi imkansız kılar. Herevî’ye göre, bunların ilki ‘avâmın tevhidi’, ikincisi de
‘havâssın tevhidi’dir.1645 İbn Teymiyye, Muhammed Abduh ve çağdaş bazı yazarlara göre,
mutasavvıfların bu şekilde bir yandan kulun ilâhî irade karşısında kendini yok farz etmesi, öte
yandan onun cebir altında bulunmadığını öne sürmesi tutarlı değildir.1646
2c. Kültürel Sebepler ya da Yabancı Kaynaklar
Bazı müslüman yazarlarla çeşitli şarkiyatçılar tarafından öne sürülen iddiaya göre,1647
müslümanların yabancı kültürler ve medeniyetlerle tam olarak temas kurmalarını sağlayan ve
onlarla fikir teatisi (alış verişi) yapmalarına yol açan fetihler sonunda, insanın fiillerinde hür
veya mecbûr oluşu problemini yoğun bir biçimde tartışan yabancı kültürle, özellikle
Hıristiyan ve Yahudi teolojisiyle karşılaştıktan sonra İslâm bilginlerinin ister istemez bu
konulardaki İslâm inancını ya da itikadını formülleştirmeye ve belirlemeye çalışrmaları Cebriyye
ve Kaderiyye mezheplerinin teşekkülünde önemli bir rol oynamıştır.1648
Hiç kuşkusuz, Ortaçağ sonlarında Müslüman toplumlarda güçlü bir cebriye (önbelirlenimcilik) anlayışı yaygın idi. Fakat böyle bir fikrin Müslümanlar arasında
yayılmasına ana sebep Kur’ân’ın bildirimleri ve öğretileri değil, dışardan gelen yabancı etkiler
ve kültürel unsurlardır. Bunlar arasında en çok göze çarpan Eş’arî kelâm ekolünün büyük
ölçüdeki başarısı ve yaygın hale gelişidir. Bu kelâmî ekol, Allah’ın mutlak kudretinin her şeyden üstün ve her şeye egemen olduğunu, yani Allah’ın kudretinin hiçbir şeyle kayıt altına
alınamayacağını gösterebilmek için, insanı hiçbir şey yapamaz derecede alçaltmak zorunda
kalmış ve insanın failliğini ortadan kaldırmıştır. Ayrıca Panteist Sûfî görüşlerin, özellikle XVI.
yüzyıldan sonra yayılması ve en fazla da Fârisîler gibi gelişmiş milletlerin kadercilik anlayışı
ile yoğrulmuş dünya görüşlerinin Müslümanlar arasına girmesi, bu determi- nizmin
yerleşmesini sağlamıştır. Bu tip kaynakların ve unsurların tesirleriyle kader (veya
takdir/belirleme) anlayışı, insan davranışları da dahil her şeyin önceden ilâhî olarak takdir ve
tespit (ön-belirlenimcilik) edilmesi şeklinde yorumlanmıştır. Kısaca ifade etmek gerekirse,

Kelâbâzî, Doğuş Devrinde Tasavvuf: Ta‘arruf, haz. Süleyman Uludağ, Dergâh Yayınları, İstanbul 1992,
ss. 73-75.
1645
Bkz. Mustafa Çağrıcı, İslâm Düşüncesinde Ahlâk, M.Ü.İ.F.V. Yayınları, İstanbul 1989, ss. 31-32.
1646
İbn Teymiyye, Mecmû‘atü’r-Resâ’il, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1983, c. IV, ss. 209-302; en-Neşşâr, a.g.e., c.
I, ss. 486-487; Muhammed Abduh, Risâletü’t-Tevhîd, thk. Muhammed ReŞî Rızâ, Mektebetü’l-Kâhire, Kahire
1379 / 1960, s. 64.
1647
el-Makrizî ve İbn Nubâte gibi bazı müslüman yazarlarla Max Horton, De Boer, Karl Becker, Joseph
Schacht, William Thomson, H. Austryn Wolfson, Morris Seale gibi muhtelif şarkiyatçılar hakkında ayrıntılı
bilgi için bkz. Abdülhamid, İslâm’da İtikâdî Mezhepler ve Akâid Esasları, ss. 280-283; Ahmed Emin, Fecrü’lİslâm, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut 1975, ss. 286- 287; a. mlf., Fecrü’l-İslâm (İslâm’ın Doğuşu), trc. Ahmet
Serdaroğlu, Anka- ra 1976, s. 409-410; H. Austryn Wolfson, Kelâm Felsefeleri: Müslüman- Hıristiyan-Yahudi
Kelâmı, çev. Kasım Turhan, Kitabevi, İstanbul 2001, 43-48, 51-53.
1648
Ignaz Goldziher, el-Akîde ve’ş-Şerî‘a, Ar. çev. M. Yûsûf Mûsâ v.dğr., Kahire (trz.), ss. 77 vd..
1644

517

İslâm dünyasında siyasal, kültürel ve toplumsal koşullar önceden belirlemeyi veya halis /
cebri (cebr-i mahz) esas alan teolojik bir dünya görüşünün yerleşmesini kolaylaştırmıştır.
Elbette böyle bir anlayış, İslam toplumlarında sorgulanamazlık, eleştirisizlik, taklitçilik,
teslimiyet, yazgıcı tevekkül, rıza, bağnazlık, içe kapanma, lâkaytlık, vurdumduymazlık ve geri
kalmışlığa sebebiyet vermiştir. Günümüzde İslam medeniyeti ve biliminin içinde bulunduğu
durumu daha tutarlı ve istendik ölçüde analiz etme ve değerlendirmemizde yanlış kader
anlayışı ve sonuçlarının bütün çıplaklığıyla ortaya konması ve iyice irdelenmesi bize ışık
tutacaktır.
Max Horton’a göre, Hıristiyan akâid ilmi ve Hıristiyan kelâm ilmi şarkta her şeyden önce
insan iradesini ve tasarruflarında insanın tam sorumluluğunu teyit ve tekit etmiştir. Kilisenin
bu görüşünün delilleri ve argümanları, hürriyetçi müslümanların, Mu’tezile alimlerinin
nazarında ikna edici görününce, onlar hiç şüphesiz buna tabi olmayı ve bu görüşü almanın
lüzumunu uygun bulmuşlardır.1649 Sözgelimi, kader akîdesinin ortaya çıkışına ve teşekkülüne,
Yuhanna ed-Dımeşkî’nin bir Müslümanla bir Hıristiyan arasında geçtiğini tasarımladığı kurgusal
(hayâlî) tartışmasının etkide bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu tartışmada, Hıristiyan
kendisinin Allah tarafından hür iradeyle donatıldığını ve bu iradenin onun iyi veya kötüyü
yapmasını mümkün kılan etken olduğunu, kendisinin bu irade hürriyeti nedeniyle iyiyi
yaptığında, mükâfata ve kötüyü işlediğinde cezaya müstahak olacağını savunur. Buna karşılık
müslüman, iyi ve kötünün yapılmasının Allah’ın emriyle olduğunu, yani onların Allah
tarafından önceden takdir edildiğini öne sürer. Kısaca, insan fiili ile herhangi bir tabiat fiili
arasında hiçbir ayrılık yoktur. İyi ve kötü insan fiili, bir başka tabiat fiili gibi, Tanrı tarafından
önceden belirlenmiştir ve doğrudan Allah tarafından yaratılır.1650 Ancak söz konusu edilen
iki faktörden, özellikle dinî-fikrî olanını dikkate almadan cebir görüşünü, sadece yabancı
kültürlerin tesirine bağlamak ve açıklamak isabetli ve tutarlı görünmemektedir.1651 Daha
doğru bir anlatımla, yabancı medeniyet mensuplarıyla kar- şılamalar, tartışmalar ve fikir
alışverişleri kader ve hür irade anlayışının tekevvün, teşekkül ve gelişim sürecine ivme
kazanmıştır. Çünkü bilimsel manada daha doğru ve sağlam sonuçlara varmak için, tüm bu
etkilerin varlığını birlikte göz önüne alıp değerlendirmekte fayda vardır. Kaza ve kader
konusundaki aklî münakaşaların, problemin gelişip derinleşmesinde büyük tesir icra etmiş
olduğu söylenebilir. Yani içten ve dıştan gelen tüm faktörler cebir ve ihtiyâr sorununu ele alıp
tartışmayı birlikte tetiklemişler ve hızlandırmışlardır.
Hz. Peygamber döneminde bazı müşriklerin, inançlarını ilâhî iradenin zorlamasına
bağlamaları bir yana bırakılırsa,1652 İslâm düşünce tarihinde cebir görüşünün ilk defa kimler
tarafından ortaya atıldığı kesin bir biçimde belirlenememektedir. Hz. Ali ile İbn Abbâs’ın
Cemel ve Sıffîn savaşlarından sonra cebir telakkisini öne sürenleri tenkit ettiklerine dair bazı

Muhammed el-Behiyy, İslam Düşüncesinin İlâhî Yönü, çev. Sabri Hizmet- li, Fecr Yayınevi, Ankara 1992, ss.
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rivayetler doğru kabul edilirse,1653 cebir tartışmasının başlangıç tarihi ashâbın son
dönemlerine kadar götürülebilir. Söz konusu rivayetlerde, insanların bütün fiillerinin kesinlikle
kaza ve kadere göre cereyan ettiği, fakat bu durumun onları zorlamak anlamına gelmediği,
yani Allah’ın insanları kendisine isyan etmeye zorlamadığı, kaza ve kaderin irade hürriyetlerine
engel oluşturmadığı, ashâbın anlayışı olarak bildirilmesine karşın, Emevî idarecilerinin cebir
görüşünü teyit edecek ve destekleyecek beyanlarda bulundukları, halifeler adına söylenen
şiirlerde bu inancın işlendiği kelâm tarihçilerince kabul edilmektedir.1654

1.İnsan Fiillerinin Kaderle İlişkisi Konusunda Mezheplerin Görüşleri ve Argümanları

Klâsik kelâmda sorumluluk doğuran insana ait fiillerin kaderle ilişkisi meselesini ele
alıp çözümleme noktasında üç ana eğilimin tebarüz ve temayüz ettiğini müşahede
etmekteyiz.
3a. Halis Cebriyye Mezhebi ve İnsan Filleri
Kelamcılara göre, cebr çoğu kere kulun fiilinin Allah’a isnat edilmesi anlamında
kullanılmaktadır ki, bu da kaderin aksinedir. Oysa kader, kulun fiilinin Allah’a değil, bizzat
kendisine isnat edilmesidir. Cebr, kulu iradesi ve ihtiyarı olmayan cansız bir varlık konumuna
getirecek sûrette, işi Allah’a havale etme konusunda ifrattır. Kader, ise kulu müstakil olarak
fiillerinin yaratıcısı kılacak surette, bu konudaki tefrittir. Ehl-i Sünnet’e göre, her iki şık ve tutum
birden geçersiz (butlan)’dir, doğru olan ifrat ile tefrit arasında kesb denen orta yoldur.1655
Cehm b. Safvân et-Tirmizî’nin ashabı olan Cehmiyye’ye gö- re, kulun asla ne müessir ne de
kazanan bir kudreti vardır. Bila- kis kul, kendilerinden ortaya çıkan ve kaynaklanan şeylerde
can- sız varlıklar mesabesindedir. Bu fırka Halis Cebriyye’dir. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat ve
aynı şekilde en-Neccâriyye ve ed-Dırâriyye de halis değil, orta Cebrîlerdir. Aksine, cebr ve
tefvîz arasında or- ta bir yoldur, çünkü onlar, kul için, kendisinde hiçbir tesir ol- maksızın
kesbi kabul etmektedirler.1656
Klâsik kelâmî kaynaklarda1657 Cebriyye’ye atfedilen kaza ve kader görüşüne göre,
Kur’ân’da her şeyin yaratılmadan önce Allah’ın ezelî ilim ve iradesine göre bir kitapta (Levh-i
Mahfûz) yazıldığı ve böylece kaderin tayin edildiği, Allah’ın dilediği kullarını hidâyete
erdirdiği, dilediklerini dalâlete sevk edip doğru yolu bulmalarına engel olduğu, kâfirlere

İbnü’l-Murtazâ, Tabakâtü’l-Mu‘tezile, ss. 9-10.
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azap etmeyi murad edip onların kalplerini imandan çevirdiği, mülkünde dilediğini yaptığı,
bundan sorumlu tutulamayacağı ve nihayet her şeyin Allah tarafından yaratıldığı
bildirilmektedir.1658 Şu halde kulların iman-inkâr, hidâyet-dalâlet, itâat-isyan, iyi-kötü
adalet-zulüm cinsinden yaptığı bütün fiilleri dileyen Allah’tır. İnsanları her taraftan kuşatan ve
ablukaya alan kader çizgisinin dışına çıkmak mümkün olmadığından, onların bütün fiilleri
kaderin bir sonucu olup, Allah’ın ilim ve irâde sıfatlarına bağlıdır. Aksi taktirde O’nun her şeyi
bilmediğini ve mülkünde irade etmediği birtakım fiillerin meydana geldiğini söylemek
gerekir ki, böyle bir şey ulûhiyyet makamı için tasavvur edilemeyecek bir eksiklik ve
âcizliktir. Şu halde âlemde vuku bulan iyi ve kötü ne varsa bütün fiillerin, olayların
Allah’ın dilemesiyle gerçekleştiğine inanmak gerekir. Buna bağlı olarak Allah’ın kullarına
güç yetiremeyecekleri sorumluluklar yüklemesi de mümkündür. Nitekim onlara göre, Allah
iman etme imkânı bulunmayan kâfirleri yükümlü ve sorumlu tutmuştur.
Cebriyye’nin kulların fiillerine yaklaşımlarına bakıldığında, Kur’ân’da Allah’ın her şeyin
yaratıcısı olduğu bildirildiğine göre [sözgelimi bkz. En’âm (VI), 102; Ra’d (XIII), 16], diğer
olgu ve olaylar gibi kullara ait fiillerin de Allah tarafından yaratılmış ol- ması icap eder.
İnsanlara ait fiillerin kendileri tarafından yönlen- dirildiğini ve yaratıldığını öne sürmek bir
anlamda yaratıcılıkta O’na ortak tanımak demektir. Müstakil olarak fiil yapma imka- nından
yoksun olan insanların hür oldukları öne sürülemez. Kul vasıtasıyla meydana gelen kötü fiilleri
yaratmak Allah’a nispetle güzel, kula nispetle çirkindir. Çünkü her şeyin yegâne sahibi bir
varlık olarak Allah’ın kendi mülkünde dilediği gibi davranarak her bir yaratımı ve tasarrufu
değerli, güzel ve doğrudur.
Cebrî anlayış, insanın irade hürriyeti ve ihtiyârını nefyeden ve insanı pasifliğe sürükleyen
bir güç olarak Kur’ân’ın bildirimlerine yabancı ve aykırıdır. Çünkü Kur’ân, iradeden yoksun
kimseleri sorgulamakta ve kınamaktadır. Cebir görüşü, insanın içinde yaşadığı ve iktisâdî
faaliyetin birer safhası durumunda bulunan teşebbüs etme, çalışma, başarma dünyasının
realiteleriyle bağdaşmamaktadır. Cebriyye’nin iktisâdî alanda fakirlik sorunu karşısındaki tutumu,
her şeyin kazasına rıza göstermek, fakirliğe sabretmek, verilene kanaat etmek şeklinde
formüle edilebilir. Böyle bir formülasyonun sonucu ise açlık ve darlıktır. Cebriyye,
zenginliğe veya bazı zenginlerin içinde bulundukları israf ile ikinci derecede ihtiyaçlar olan lüks
ve kültürel ihtiyaçlara önem vermediği için maddî yönden zenginlere herhangi bir öğütte
bulunmaz. Ancak Cebriyye, ‘Bu, Allah’ın size bir taksimidir; buna razı olun, bunun üstünde bir
şey istemeyin’ tarzında fakirlere öğütte bulunmaktadır.1659 Kısaca fakirliği asla bir problem
olarak kabul etmeyen ve rızkı, insan arasında yağmur gibi taksim edilmiş bir kader olarak
gören kimselerden fakirlikle ve yoksullukla ilgili bir çözüm bulmalarını beklemek çok güç
görünmektedir. Böyle bir düşüncenin sonucu fakirliğin olanca şiddeti ile devam etmesi
demektir.

3b. Halis Kaderiyye, Mu‘tezile ve İnsan Filleri
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Ahmed b. Muhammed er-Râzî, Hucecü’l-Kur’ân, Beyrut 1986, ss. 17-34.
Yusuf el-Kardâvî, Fakirlik Problemi Karşısında İslâm, çev. Abdülvehhâb Öztürk, Ankara 1975, s. 12.
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Halis Kaderiyye, kader ve irâdeyi kula nispet etmekle kalmamış, bilâkis aşırılığa
kaçılarak ilim ve takdîr anlamındaki kaderi de inkâr etmişlerdir. Ma’bed el-Cühenî ma’siyet
hakkında kadere itimat etmiş. O, kaderin kulların fiillerinde ihtiyârı olumsuzlayan (sâliben) bir
telakki olmasını nefyetmekte ve teklîflerin Şer’îliğini savunmayı amaçlamaktadır. Ma’bed
b. Hâlid el- Cühenî’nin, ‘Kader yoktur, bütün işler elimizdedir’1660 dediği rivayet olunmuştur.
Yani insan kendi amellerini kendi bilgisiyle bizzat kendisi takdir eden bir varlıktır. O fiillere
iradesi ile yönelir, sonra kudretiyle o fiilleri yaratır. Bunun anlamı, Allah ezelde bu amelleri
takdir etmez. Allah’ın iradesinin bunda hiçbir dahli ve etkisi yoktur. Allah’ın kudretinin bu
fiillerin ortaya çıkmasında rolü yoktur ve bu fiilleri ancak vukûundan sonra Allah bilir,
demektir. Gaylân ed-Dımeşkî de bu görüşleri Ma’bed’den alarak Şam’da ortaya çıkmıştır.1661
Hasan Basrî, masiyetlerin dışında her şeyin Allah’ın kaza ve kadriyle gerçekleştiğini kabul
eder. Hasan Basrî’nin kader konusundaki görüşleri hakkında Abdülmelik b. Mervân’a gönderdiği
mektupta şu ifadeleri kullanmakta olduğu dikkati çekmektedir: ‘... Eğer iş hata edenlerin dediği
gibi olsaydı, iyi amel işleyen için bir övgü, ihmal eden için ise bir kınama söz konusu olmazdı.
Ve Yüce Allah, ‘yaptıklarından dolayı ceza olarak....’ demezdi de, ‘Benim onlara
yaptığımdan dolayı ceza olarak...’ derdi.’1662
Kaderiyye, sabık kaderi, ilâhî ezelî ilmi, sabık kitâbı inkâr ederlerse de, emir ve nehye,
va’d ve va’îde pek ziyade ehemmiyet ve tazim gösteriyorlardı. Dine olan bu tazimin bir ürünü
olarak kaderi inkâr ediyorlardı.
Bazı kaynaklarda Kaderiyye’nin biri sabık kaderi, ilâhî ilmin ezelîliğini, sabık kitabı
yadsıyan aşırı grup, diğeri ezelî ilmi kabul eden mutedil grup olma üzere ikiye ayrıldığı ifade
edilmektedir.1663 İkinci grup, kulların fiillerinin müstakil olarak onlardan sudûr ettiğini
benimsemiş, emir ve iradenin birbirinden ayrılmaz olduklarını addederek, Allah’ın emrettiği
şeyi irade edeceğini öne sürmüştür.1664
Bazı Mu’tezile âlimlerine göre, aslında Hz. Peygamber’den rivayet edilen ‘Kader
Allah’ın sırrıdır, onu saklayınız; o derin bir denizdir ve ondan kaçınınız’ şeklindeki haberle,
bizim için haklarında ayrıntılı olarak delil bulunmayan şeylerde tartışma (kelâm)dan uzak
durma amaçlanır. Allah’ın kimi kullarını fizikî anlamda hasta etmesi, fakirleştirmesi, kör etmesi
ve müzmin hastalık vermesinin hepsi genel (mücmel) olarak salâh diye bildiğimiz şeylerdendir.
Ma’siyetleriyle onu hak etmedikleri sürece, Allah’ın kullarına ancak onlara menfaat sağlayacak
şeyi yapacağını bilmemiz bu tartışmaya ihtiyaç göstermez. Şu halde tıpkı Hasan Basrî’nin

Ebû’l-Kâsım Alî b. el-Hasan İbn Asâkir, Tebyinu Kezibi’i-Müfteri fî mâ Yunsebu ilâ’l-İmâm Ebî’l-Hasan
el-Eş‘arî, Dâru’l-Fikr, Dımaşk 1399 / 1978, s. 11.
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insan için maddî varlık alanında öngördüğü hastalık, çoraklık, kıtlık ve kısırlık vb. musîbetler
ve kötülükler gibi,1665 bazı Mu’tezile âlimleri de, insanın fiiileri kapsamında görülen
masiyetlerin aksine, Allah’ın insanı maruz bıraktığı doğal kötülüklerin birer salâh olduğunu
tezini savunmaktadırlar.1666 Bazı Mu’tezile âlimleri de, tıpkı Allah’ın, tâatleri bu şekilde takdir
ettiği gibi, onların hükmünü açıklama (beyan) anlamında masiyetleri takdir etmekle de
vasıflandırılmasını kabul ederler. Ancak bu konu ihtilaflıdır. Mu’tezile’ye göre, Allah’ın
taatleri takdîr etmesi, o tâatlerde lütuf göstermesi ve onlara götüren yolu kolaylaştırması /
açması (teshîl) anlamındadır. Oysa masiyetler konusunda böyle bir şey mümkün değildir,
ancak masiyetleri bağlamsal (mukayyed) olarak takdir etti, denilebilir ve bununla Allah’ın
onları haber verdiği ve onların halini açıkladığı (tebyîn) kastedilir.1667 Anlaşılan o ki,
Mu’tezile, burada insan fiilleri bağlamında masiyetlerle takdîr arasında onları kayıt altına
alma açısından alaka kurmaktadır.
Aslına bakıldığında, Allah fizikî anlamda kimi kullarını hasta etmez; bu durum daha önce
insan bedeninde genlerin yapısıyla ilgili bir belirlenim (kader)dir; fakirleştirmez; kör etmez;
onlara müzmin hastalık vermez. Bunlar Mu’tezile’nin öne sürdüğü gibi, salâh olarak bildiğimiz
şeylerden değildir. Eskiden geçerli bilimsel anlayışta ya da bilim yapma geleneğinde insanlar
bu tür kötülükleri Allah’tan bilip salâh olarak görebilirler, ama bugün has- talığın genlerle ilgili
bir illet olduğu ya da genlerden kaynaklandığı tıbben sabit bir olgudur. Zenginlik, servet ve
mal biriktirme salâh değildir, denemez. Çünkü zenginlik ve servet insanoğluna daha iyi
koşullarda yaşamaya ve dünyevî nimetlerden faydalanmaya imkân verir. Mu’tezile’nin bu
anlayışı ve çözümü, bu noktada eleştiriye açıktır ve doğal ya da fizikî kötülükleri etkisizleştirme,
önleme ve azaltma açısından pek de doğru gibi görünme- mektedir. Öyleyse Allah kullarını
fakirleştirmez; dolayısıyla onların zararına bir şey yapma diye bir şey söz konusu değildir.
Kulların zararına olan bir şeyde salâh yoktur. O halde kulları fakirleştirmede de salâh yoktur.
Mu’tezilî genel esaslara göre, adâlet ilkesi uyarınca kullar fiillerinin meydana getiricisi ve
yaratıcısıdırlar. Kulların kendi kazançları olan fiillerinde Allah’ın ne yaratma suretiyle ne de
ortadan kaldırma suretiyle bir fiili, bir dahli ve takdiri yoktur. Bununla beraber onlar,
Allah’ın ezelî ilmini inkâr etmemişler ve özellikle insan işleri kategorisine ait bu ezeli bilginin
zorunluluk doğurmayacağını öne sürmüşlerdir. Çünkü onlara göre, Allah mahlûkâtından
hasıl olacak her çeşit fiili ezelde bilmiştir. O’na ezelde gizli hiçbir şey yoktur. Kimin iman
edeceğini, kimin küfredeceğini ezelde bilmiştir. Dolayısıyla bu görüş onları halis
Kaderiyye çerçevesinde düşünmekten çıkarmıştır. İnsan irade sahibi hür bir faildir. İlâhî
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el-Hasan el-Basrî, ‘Risâle fî’l-Kader’, ss. 82-93.
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Salâh kavramı için bkz. el-Kâdî Abdülcebbâr, el-Muhît bi’t-Teklîf , s. 243;
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Abdülcebbâr, Fazlü’l-İ‘tizâl, ss. 168-169.
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inâyetin kendisine bahşettiği hâdis kudretiyle bu fiilleri yapar. O kudretle tasarruflarda
bulunur ve dilediği doğrultuda onu kullanır. Bu kudret, yapmak ve yapmamak (terk) gibi fiilin
iki zıddına da uygun/elverişlidir. Onlara göre, Allah’ın emri ve iradesi birbirinin lâzımıdır. Allah
hayır işlerinin olmasını irade eder ve onları emreder. Allah bizim namaz kılmamızı, zekât
vermemizi, kedisinin birliğine inanmamızı (tevhîd) ve peygamberlerine iman etmemizi irade
eder. Allah iyilikleri ve tâatları irade eder ve bunları bize emreder. Allah günahları irade etmez.
Küfrü, fesâdı, fıskı, isyânı da irade etmez ve bunları emretmez. Yani Allah Şerri meşîetiyle
istemez, irade etmez ve emretmez. Bilakis bu şerler insanın iradesi, ihtiyârı ve fiili ile meydana
gelir. Böylelikle Mu’tezile, Allah’ı kötülük ve masiyetleri irâde eden ve emreden bir varlık
olmaktan uzak tutmaya (tenzîh) çalışır.1668
Mu’tezilî savunusuna göre, Allah kulların fiillerinin yaratıcısı olduğu taktirde, bunların o
kulların fiilleri olmaması gerekir. Çünkü bu durumda dinî yükümlülükler geçersiz hale (bâtıl)
gelir. Zira din (Şerîat) emir ve nehiylerden ibarettir. Emir ve nehiylerin her ikisinde de taleb söz
konusudur. Taleb ise kudret, hürriyet ve ihtiyâra dayandırılmalıdır. Aksi takdirde talep, güç
yetirilemeyen teklîf (teklîf mâlâ yutâk) konumuna girer. Onların görüşlerine göre, eğer kul fiilini
yaratmakta müstakil davranmış olmazsa, hakkında va’d ve va’îdin vârid olduğu sevâb ve ıkâb
geçersiz (bâtıl) olur. Nitekim, medih veya zemm vasfı taşımaksızın insana mutlak olarak
nisbet edilen hiçbir fiil yoktur. İnsan hürriyeti ve ihtiyârı olmadığı takdirde,
peygamberlerin gönderilmesinde bir fayda kalmaz. Çünkü peygamber göndermek bir
davettir. Davet ise hürriyet ve ihtiyâr esası üzerine oturtulmalıdır.
Mu’tezile’nin çoğunluğuna göre, Allah, insana kudret bah- şettiği bir şey üzerinde kudret
sahibi olarak tavsif edilemez.1669 Buna göre, Allah için, insanın hür iradesini sergilediği ve
gerçek- leştirdiği hallerde kudretini kullanmak, hikmeti gereğince âleme yerleştirdiği
imkânsızlıklardan biridir.
Mu’tezilî kelâmcılara göre, ma’siyetler onun kazâ ve kaderiyle gerçekleşmezler. Çünkü
onlar, Allah’ın rızâsına uygun olmayan şeyin, O’nun irâdesi kapsamına dahil olmadığı tezini
öne sürmüşlerdir.
Mu’tezilî düşünce sisteminde, kazâ ile bir işi bitirmek ve tamamlamak kastedilebilir.
Nitekim Allah buyurur ki: ‘Böylece onları, iki günde yedi gök yaptı ve her göğe emrini
(kanunlarını) vahyetti... ‘ [Fussilet (XLI), 12], ‘Mûsâ, süreyi bitirip âilesiyle yola çıkınca
Tûr’un (sağ) yanında bir ateş gördü... ‘ [Kasas (XVIII), 29]. Kaza ile, ‘Rabb’in, yalnız
kendisine tapmanızı ve ana babaya iyilik etmenizi emretti... ‘ [İsrâ (XVII), 23] meâlindeki âyette
geçtiği gibi, zorunlu kılma (îcâb) kastedilebilir. Onlara göre, kaza ile, bildirme ve haber verme
kastedilebilir. Sözgelimi, ‘Kitâb’da İsrâil oğullarına şu hükmü verdik: ‘Siz o ülkede iki kere
bozgunculuk yapacaksınız ve çok böbürleneceksiniz (zorbalık edeceksiniz)!’ [İsra (XVII),
4] gibi.1670

Abdülcebbâr, Şerhu’l-Usûli’l-Hamse, ss. 302-303, 344, 778-779.
Abdülcebbâr, Şerhu’l-Usûli’l-Hamse, s. 345.
1670
Abdülcebbâr, el-Muhît bi’-Teklîf, s. 340.
1668
1669

523

Yine, Mu’tezile mezhebine göre, kazâ teriminin bu şekillerde (vücûh) kullanımı, hakikatte
isbât gibi o şekillerin bazısında sürekliliğe sahip olan bir şey (bâkî)in o şekillerle tanınmış
olmasını engellemez, çünkü isbât hakikatte icâb hakkındadır. Bir şeyin varlığı hakkındaki
haber ve ilim anlamlarında zikredilebilir. Mu’tezile’ye göre kader ile beyân kastedilir.
Sözgelimi ‘Biz de onu ve âilesini kurtardık. Yalnız karısısının (azâbda) kalanlardan olmasını
takdir ettik’ [Neml (XVII), 57]1671gibi.
Mu’tezilî düşünce bağlamında, eğer kazâ ve kader ile yaratma (halk) kastedilirse, onlara
Allah’ın, bu tür bir yaklaşımdan kendilerini sakındırmasını temenni ederler. Çünkü kulların
fiilleri, onların acizlikleri (kusûr) ve dürtüleri (devâ’î)ne bağlı olarak gerçekleştiği halde, nasıl
olur da bu tür fiiller Allah’ın birere yaratımları olur? Hal böyle iken, kulların fiillerinin onlar
cihetinden sadır olmaması mümkün olsaydı, Allah’ın fiilleri hakkında da aynı şey mümkün
olurdu. Eğer kulların fiilleri Allah’ın yaratımları olsaydı, kullar bu fiillere bağlı olarak övgü,
yergi, ödül ve cezayı hak etmezlerdi. Eğer kulların fiillerinin hepsi Allah’ın kaza ve kaderiyle
olsaydı, aralarında küfür ve ilhad da bulunduğu halde, onların hepsine birden rıza göstermek
lazım gelirdi. Oysa küfre rıza göstermek de bir küfürdür.1672
Öte yandan yine, Mu’tezile’ye göre, ister hak ister batıl, ister iman ister küfür olsun,
kulların herhangi bir fiili yoktur ki, bunların, ancak Allah’ın kaza ve kaderiyle meydana geldiği
öne sürüldüğü takdirde, Mülhidlerin çelişkiye düşmeleri gibi çelişkiye düşülmüş olmasın.
Çünkü onlar, feleğin hareketlerinin her birinin bir öncesi olduğunu ve tümü için bir öncesinin
olmadığını kabul ederler. Bu durum nasıl çelişik ise, burada da durum aynıdır. Kaza ve kaderle
yaratma ‘halk’ murad edilirse, durum böyledir. Şu halde, Mu’tezile mezhebine göre, kulların
fiilleri arasında vacib olmayan, aksine güzel olmayan şeyler [de] vardır. Nasıl olur da, Allah
onları vacip kılar, kaza eder ve takdir eder?
Kaza ve kaderle bildirmek (ilâm) ve haber vermek (ihbâr) kastedilirse, bu kullanım
bazı koşullara / yönlere (vucûh) bağlı olarak doğru olur. Ancak, bu ifadeyi genel olarak
söylemek (ıtlak) mümkün değildir, çünkü ne zaman ki ifade biri sahih diğeri fasid iki anlamda
kullanılırsa, ancak hikmeti sabit ve adli sahih olan kimse için o ifadeyi genel olarak söylemek
mümkün olur. İçimiz- den bir kimse hakkında bu sabit olmayınca, bu kullanım doğru olmaz.
Bu mevzûda Mu’tezile mezhebi, Mecûsîler karşısında kendi itikadî konumlarını şöyle
nitelemektedir: ‘Bizim mezhebimiz Mecûsîlerin mezhebine benzemez. Biz onların ispat
ettikleri ölçüde iki yaratıcı (sâni’) ihdâs (ispat) etmiyoruz. Çünkü onlar, nuru, tab’an
ondan ayrılması mümkün olmayacak ölçüde hayrın faili ve zulmeti de, tab’an ondan ayrılması
mümkün olmayacak ölçüde şerrin faili kabul ediyorlar. Ne var ki bizim [akîdevî]
durumumuz buna benzemez, çünkü biz ancak ihtiyar ve tercih yoluyla eylemlerini yapan iki fail
ispat ediyoruz. Ancak bu açıdan bizim mezhebimiz Mecûsîlerin mezhebine benziyorsa,
Yahûdilerin ve Hıristiyan- ların mezhebine [de] benzer. Çünkü hepsi bu fiillerin bize taalluk
ettiği ve onların fâilleri olduğumuz konusunda bize muvafakat ederler. Hz. Peygamber,
Kaderiyye’yi mezhepleri başkalarının mezheplerine katılmayacak derecede Mecûsîlere
benzetmiştir. İşte bu benzetme ifadesi, Kadîm Varlığı, zulmü tek başına yapması (infirâd)
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doğru olmadığı için, kabîhe muktedir olmayacak sûrette hayrı işlemeye mecbur (mecbûl)
bırakan ve Şeytanı ondan ayrılması ve kopması mümkün olmayacak sûrette şerre mecbur
(mecbûl) eden Cebrîler (Mücbire) hakkında sabit olur’.1673
Ca’fer b. Harb’in görüşüne göre, Cebrîlerin (Mücbire) hali, diğer din mensuplarının
halinden daha da berbattır. Bu gayet açıktır. Çünkü onların dışında kalan fırkalardan her
biri, mabûdlarına sadece kendisinde güzellik gördükleri (i’tikâd) niteliği izafe ediyorlar.
Sözgelimi, inkârcılar (Mülhide) bu sûretlerin çirkinliğine inanınca, ‘İşte burada hikmet
sahibi bir yaratıcı (sâni’) bulunsaydı, hikmetine gölge düşüreceği için, bu çirkin sûretlerin
benzerini yaratması mümkün olmazdı’, derler. Dolayısıyla inkârcılar, ona kabîhi izafe etmek
kendilerini ilzam etmesin diye yaratıcıyı reddettiler.1674
Bu durumda sözü edilen çirkin görülenlerin çirkinliğini bilmeleriyle beraber, işte bu
Cebrîler (Mücbire) hiç korkmadan ve utanmadan onları rahatlıkla Allah’a izafe
etmektedirler. Hatta onların bu tutumlarıyla iftihar ettikleri ve bundan hiç çekinmedikleri de
açıkça dikkati çekmektedir. Bu nedenle onların duru- mu diğer kâfirlerin durumundan daha
kötü konumda bulunmaktadır. Öte yandan, güzeliyle çirkiniyle fiillerin hepsini Allah’a izafe
etmeleri nedeniyle, Allah’ı tanıma yolunu tıkamaları, İslâm’da onların içine düştükleri kötü
durumu gözler önüne seren iyi bir örnektir. Çünkü genel bir ilke olarak gâib’te Muhdis’i ispa- ta
götüren yol, şâhidde Muhdis’i isbat etmekten geçer.
Çirkinleri Allah’a nispet etmeleriyle, Cebrîler kendilerini peygamberlerin
peygamberliğini bilme imkânından da yoksun bırakmışlardır. Çünkü bunu bilme imkânı
Allah’ın adli ve hikmetinin bir sonucu olarak gerçekleşir. Doğrusu, Allah çirkinliği seçmez
ve işlemez; yalancıları doğrulamaz, onların üzerinde mucize belirtilerini (a’lâm) ızhar etmez.
Bu açılardan ötürü onların içinde bulundukları itikâdî durum, Mülhide, Mücessime vb. diğer
hakkı geçersiz kılan fırkaların durumundan daha vahimdir.1675
Kulların fiillerini, ‘Allah’tan, O’nun katından ve tarafından sâdır oldu’ şeklinde
nitelendirmek mümkün değildir. Bu husus gâyet açıktır. Çünkü onların fiilleri onların
cihetinden sadır olur, onların dürtüleri ve kasıtlarıyla meydana gelir ve onlar bu fiillere bağlı
olarak övgü, yergi, ödül ve cezâyı hak ederler. Eğer bunlar Allah cihetinden veya katından
yahut tarafından ileri gelseydi, böyle bir hak ediş / kazanma (istihkâk) mümkün olmazdı.
Öyleyse bu fiillerin Allah’a izafe edilmesi ancak umûmluk / kapsamlık (tevessü’) ve mecaz
yoluyla mümkün olabilir. Çünkü böyle bir şey, o fiilerin [sadece] tâatlerle kayıtlı tutulması
koşuluyla mümkün olur ve onların, ‘Allah bize yardım etti, bize lütfetti, bizi muvaffak kıldı ve
bunun aksi durumlardan bizi muhafaza etti’ anlamında, Allah cihetinden ve tarafından ileri
geldiği söylenebilir.1676
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Eş’arî’ye göre, taâtler ve kendilerine yasak getirmediği şeyler gibi hak olan şeyi yaratmak
Allah’ın kazasından olduğu gibi, küfür ve ma’siyetler gibi cevr olan şeyi yaratmak da O’nun
kazasından ileri gelir, çünkü yaratmak O’nun açısından / namına hak olduğu gibi, bâtıl da
mümkün olur. Emir demek olan kazâ ile ilâm, ihbâr ve yazma (kitâb) demek olan kazâ,
haktır; çünkü böyle bir kazâ, kazâ edilen şey (makzî) demek değildir.1677
Eş’arî’ye göre, cebrî hadisler göstermektedir ki, Allah olacak şeyin olacağını bilir ve onu
yazar; Cennet halkını ve Cehennemlikleri yazmıştır ve onların bir bölüğü cennet için ve bir
bölüğü yakıcı ateş için olmak üzere, iki grup halinde yaratmıştır.1678 Yine, Eş’arî’ye göre,
gerçekte fail Allah’tır ve bu Muhdis, yani yokluktan varlığa çıkartan anlamına gelir. Çünkü o,
muhdes’i müktesib olarak vasıflandırmakta ve Allah’ın bu sıfatla vasıflandırılmasını muhal
saymaktadır.1679
Eş’arî’nin benimsediği görüş doğrultusunda, kesb hadis kudretle var edilir ya da
meydana getirilir ve bu, gerçekleşme (vukû) tabiriyle ifade edilir. Fiil, muhdes kudretle
kesb olarak vukûa gelirken, kadîm kudretle yaratma olarak meydana gelir. Hudûsa taalluk
eden şeyler olarak zâtına (nefs) raci olan bütün sıfatlarıyla kesb de, aynı şekilde onu yaratan
(ihdâs) varlık tarafından meydana getirilir ki, o varlık da Allah’tır. Yine, Eş’arî’nin, kesbin dışında
kalan hadislerin özleri (a’yân)yle ilgili olarak benimsediği ilkeye göre, özler, sahip oldukları
bütün hükümleri ve sıfatlarıyla, ancak onların Muhdisi tarafından meydana getirilmeleri doğru
olduğu için, hadis olur. Çünkü onun savunduğu teze göre, madûm ne bir bir şey, ne bir ayn, ne
bir zât, ne bir cevher, ne bir araz, ne bir siyahlık, ne bir beyâz, ne bir kabîh, ne de bir
hasendir. Gerçi onları vucûd ile hudûs diye vasıflandırmanın O’na taalluk ettiği gibi, tüm
bu nitelikler (evsâf), onları taşıyan özün (‘ayn) de Yaratıcısına (Muhdis) taalluk ederler.1680
Eş’arî düşünce bağlamında, her mümkün zatından dolayı zorunlu varlığa ihtiyaç duyar. Allah’ın
dışındaki her varlık, Allah’a muhtaçtır ve Allah’ın icâdıyla varlık alanına çıkar. Dolayısıyla Allah’ın
dışında kalan her şey, ancak Allah’ın icadıyla meydana gelir.1681
Eş’arî, birisi yaratıcısı, diğeri ise müktesibi olmak üzere tek bir makdûrun iki kâdir
arasında bulunduğu ve dolayısıyla da iki kâdirin aynı makdûra iki farklı cihetten taalluk ettiği
gö- rüşünü kabul ediyordu. İki Muhdis arasında bir ihdâsı reddet- tiği gibi, iki fail arasında bir
fiil görüşünü de reddediyordu. O, emir ve nehyin, kesbinde kazanan kimseyle olan
taallukunun, hudûs ve halk itibariyle değil de, kazanan emredilen (memûr) kimsenin
kendisiyle vasıflandırıldığı nitelik itibariyle mümkün olduğunu öne sürüyordu.1682
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Ehl-i Sünnet’e göre, olurluk (imkân), bütün olurlular arasında ortak bir niteliktir. Bunun
için hepsi, Allah’ın gücü altında (makdûr) olabilmesinde müşterektir. Ehl-i Sünnet
kelâmcıları, Allah’ın bütün güç yetirilenlere kadir olduğu görüşünü benimsemişlerdir. Güç
yetirilenlerin Allah’ın gücü altında olmasının nedeni olurluktur (imkân). Allah’ın bütün
olurlulara muktedir olduğu sabit olunca, olurlulardan hiçbir nesne, O’nun kudreti ve kudretinin
taalluku olmadan varlık alanına çıkamaz.1683
Eş’arî’ye göre, kul fiilini Allah’ın dileyip yarattığı hâdis kudretle yapar ve böyle bir kudretle
de olsa, fiili yaptığı için sorumlu olur. Eğer kul, fiilini ilâhî irade ve kudretten bağımsız olarak
tek başına yapabilseydi, ona dilediği niteliği verebilmesi gerekirdi. Oysa kulun güzel ve iyi
olmasını istediği bir şey çirkin ve kötü olabilmektedir.1684 Bütün ilâhî fiiller hikmet ve adâlet
ürünü olduğu halde, irâde sıfatına göre gerçekleşir. Dolayısıyla bu fiillerde menfaat elde etme
veya zararı bertaraf etme anlamında herhangi bir hikmet aramak gereksizdir. Esasen hiçbir şey
O’nun hakkında vâcib değildir.1685
Eş’ariyye’ye göre, Allah’ın kulları hakkında önceden tayin ettiği değişmez bir kaderi
mevcuttur. Kullara ait fiillerin Allah tarafından yaratıldığı hususunda anlaşan Eş’arî kelâmcılar,
insan kudretinin fiilleri üzerinde etkisinin olup olmadığı konusunda kendi aralarında farklı
görüşler serdetmişlerdir. Eş’arî’ye göre, kulun kudret ve fiilini yaratan Allah’tır, fiilin meydana
gelişinde kula verilen hâdis kudretin hiçbir etkisi yoktur. Kul, Allah tarafından yaratılan fiilin,
kendine âit hâdis kudretle ciheten irtibatlı bulunmasından dolayı sorumlu olur.1686
Eş’arî’ye göre, insanın hakikatte mukaddir olarak nitelendi- rilmesi mümkündür, ancak onun
takdiri Allah’ın mahlûku olur. Böyle bir durum, her ne kadar bu manâların hepsi Allah’ın
mahlûku olsa da, insanın bânî, katib, müteharrik ve vuran olarak vasıflandırılmasının mümkün
olmasına benzer. Eş’arî, hakikatte Allah’tan başkasını mukaddir olarak kabul etmemeleriyle
birlikte, bu yerilmiş (mezmûm) kaderî vasfını kendilerinden (Eş’arîlerden) nefyeden
kimsenin, bu takdîri, Allah’tan başka bir varlığın tek başına gerçekleştirdiği şeylerden
saymadıklarını fark edemediğini söylemektedir. Aksine, Eş’arîler, bu takdiri başkası için bir
takdîr ve yaratma kıldıklarını öne sürüyorlardı.1687
Eş’arî, mütevellid fiil ve mübâşir fiil ayırımını benimseyenlerin görüşünü muhal
saymaktadır. Ona göre, arazlarda tevellüd ve tevlîd [gücünün] olması mümkün değildir.
Çünkü hakikatte bu, ya cisimlerin ve cevherlerin sıfatlarındandır ya da Muhdis Muhteri’in
sıfatlarındandır. Oysa her iki vasıf da imkansız (mümteni’)dır. Eş’arî bu konuyu aydınlatmak
amacıyla şöyle söylemektedir: ‘Bütün hadisler onları gerektiren bir sebep olmaksızın ve onları
doğuran bir illet bulunmadan başlangıçta ve icad bakımından (ibtidâ’en) Allah’ın birer
yaratımıdır. Bir arazla birlikte ya da o arazdan sonra veyahut ondan önce Allah’ın yarattığı
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(fi’l) hiçbir araz yoktur ki, bu birlikte bulunma vechinin aksine ya da öncelik ve sonralık
bakımından bu vechin aksine o arazı yaratması mümkün olmamiş olsun.’1688
Eş’arî’ye göre, Allah’ın insanda yarattığı ve onunla birlikte makdûrunu da yarattığı kudret
makdûru doğuran ve gerektiren kudret değildir. O, kudretin makdur için bir illet olarak
adlandırılmasını kabul etmiyordu. O, kudretin mevcut olmadığını ve her ne kadar makdûr
olmasa da, arazın kudretin yokluğuyla beraber makdûrunun cinsinden olduğunu mümkün
görür. 1689
Eş’arî, el-İbâne’de, Allah’ın keyfî (mutlak hür) kudretini insan inisiyatifine hiçbir faaliyet
sahası bırakmayacak terimlerle tavsif eder ve insanın ezelî kudrete tabi olduğunun
şuûrunu açıkça vurgular.1690 Bâkıllânî, Ebû İshâk el-İsferâyînî ve Cüveynî, Eş’arî’nin cebre
yaklaşan bu tutumunu isabetsiz bularak konuya kulun sorumluluğuyla uyum sağlayacak bir çözüm
getirmeye çalışmışlardır. Eş’arî’nin aksine Bâkıllânî, kulun hâdis kudretinin fiil üzerinde etkili
olduğunu benimsemiştir. Ona göre, insana ait fiilin aslını Allah yaratır; bir fiilin iyi veya
kötü, itâat veya ma’siyet oluşu gibi vasıflarının meydana gelişinde ise insanın gücü ve iradesi
etkili olur. Bâkıllânî’ye göre, içimizden akıl sahibi bir kimse, sıtmaya tutulduğunda elinin ve
bedeninin diğer organlarının cebren hareket etmesiyle herhangi bir organını seçimiyle ona
yönelerek (kâsden) hareket ettirme durumlarını birbirinden ayırt eder. Yaratık, Hakkın
vasıflandırıldığı şeyle vasıflandırılmaz; yaratığın vasıflandırıldığı şeyle de Hakk
vasıflandırılmaz. Nasıl ki Allah’a müktesib denilemeyeceği gibi, öylece kula da Hâlik
denemez.1691
Eş’arî kelamcılar topluluğuna göre hâdis kudretin fiilin gerçekleşmesinde asla bir etkisi ve
dahli yoktur. Onlara göre, hâdis kudretin fiile taalluku vardır ki bu taalluk ‘kesb’ diye
adlandırılır. Hadis kudret müessir değildir. Eğer kulun fiili kendi kudretiyle ve o kudretin o fiilde
tesiriyle mümkün olmuş olsaydı, bu durumda o fiil, birincil derecede Yüce Allah’ın kudretiyle
meydana gelmiş olurdu. Yani, onlar, Yüce Allah’ın bütün mümkün nesnelere kudret yetirdiğine
delil getirdikleri için, O’nun kudreti icad ve yaratma açısından kulun fiiline taalluk eder, daha
doğrusu kulun fiili, Allah’ın kudretinin o fiilde tesiriyle gerçekleşir, mümkün eşyânın hepsi icâd
ve yaratma cihetiyle sadece O’ndan sadır olur. Eğer Allah kulun makdûru olan fiillerden birini
irâde ederse ve kul da onun zıddını irade ederse, ikisinin vukûunun ya beraberce
gerçekleşmesi, iki zıddın bir arada bulunma (ictimâ’)sı ya da ikisinin yokluğunun beraberce
olması lâzım gelir.1692
Ebû İshâk el-İsferâyînî de, kula ait fiillerin Allah’ın kudreti ve kulun kudretinin ortak
etkisiyle oluştuğunu benimsemiştir. Ona göre kendi nefsine bakan herkes, kendisi hakkında
seçimi bulunmayan zarûrî bir işten üzerinde varid olan şeyle seçtiği ve kendi nefsine izafe
ettiği şey arasında içinde sezgisel olarak bir ayrım yapar ve bu ayrımı hisseder. Nitekim her
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akıl sahibi kimse, titreyen kimsenin hareketi gibi her zarûrî hareket ile muhtâr hareketi
birbirinden ayırdığı gibi, söz konusu iki tür hareket arasındaki ayrılığı içinde hisseder.1693
Cüveynî ise, kulda fiilleri üzerinde etkili olmayan bir kudret bulunduğunu ileri sürmekle
onun kudretini temelden inkâr etmek arasında fark olmadığını belirterek fiillerin, yaratma
anlamında olmamak üzere hakiki olarak kula nispet edilmesi gerektiğini kabul etmiştir. Çünkü
ona göre, kul kendisinde sezgisel olarak fiil yapma gücü bulunduğunu hisseder. Fiilin Allah
tarafından yaratılması, kuldaki gücün çeşitli sebepler aracılığıyla son merhalede Allah’a
dayanması tarzında açıklanmalıdır. Bu görüşüyle Mu’tezile’ye yaklaştığı kabul edilmesi
mümkün olan Cüveynî’nin, kulun fiillerini Allah’ın doğrudan değil, dolaylı olarak yarattığını
benimsemiş ve kulun sorumluluğunu daha tutarlı bir temele oturtmuş olduğu görünmektedir.
Şehristânî, onun bu görüşünü, Allah’tan başka hakiki hiçbir sebebin bulunmadığı ilkesine aykırı
bularak eleştirmiştir.1694 Kulun iradesinin fiillerinde rol oynadığını kabul etmekle birlikte,
insanın cebir altında bu- lunduğunu ya da muhtâr sûretinde mecbûr (muztarr) olduğunu
savunan Fahreddin er-Râzî’den1695 sonra Teftâzânî ve Cürcânî gibi müteahhirîn âlimleri de
fiillerin meydana gelişinde insan gücünün hiçbir etkisi olmadığını iddia ederek insanı
‘fiillerinde hür görünen, fakat aslında mecbur olan bir varlık’ şeklinde değerlendirmek suretiyle
Eş’arî’nin görüşüne dönüş yapmışlardır. Zira onlara göre, bir eseri iki müessirin meydana
getirmesi imkansızdır. Ayrıca, naslar da kulun fiilleri üzerinde etkili olmadığını
vurgulamaktadır.1696
Gazzâlî’ye göre, işler, bir tesadüf veya araştırma mahsûlü değil, belki irade, hikmet ve
hak hükmü ve kesin emri ile meydana gelen işledir ki, âriyet olarak biz bunlara kazâ-ilâhiyye
deriz. Bunlar göz yumup açmaktan daha kısa zamanda olan işlerdir. Ezeldeki kazaya uygun
olarak mukadderât, zamanında zuhur eder. Mukadderâtın sıra ile meydana gelmesine de
kader denir. Yani kader, ezelde mukadder hükmün zamanında zuhurudur. Kaza ve kaderin
dışında hiçbir şey cereyan etmez. Allah mutlak hikmet sahibidir. Sebepleri düzene koyup
müsebbebâta yönelmek, ilâhî hikmettir. Mücmel ve mufassal bütün sebeplerin sebebi O’dur.
Her şey O’ndan meydana gelir. Kaza ve kader O’nun hikmetinden doğar. Müsebbebâta yönelmek
için sebeplerin asıl vasfını tedbîr, O’nun hükmü, bozulmayan ve değişmeyen asıl ve küllî
sebepleri ezelde icadı ise, O’nun kazasıdır. Yani kaza, O’nun bilmesi, dilemesi ve yapması ile
meydana gelen ezeldeki bir hükmüdür. Ezeldeki bu Rabbânî hükmün lâyezelde vaktinde ve
zamanında azar azar / peyderpey meydana gelmesi de kaderdir. Bunun için kaza ve kader
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dışında bir şey kalmaz. Kaza küllî tek bir emrin karşılığı kader de sonuna kadar meydana
gelecek işlerin karşılığıdır.1697
Gazzâlî’ye göre, insanın ihtiyârî işlerinde mecbûr olması, bütün bunların kendisinden
değil, başkasından hasıl olması demektir. Muhtâr olması, işin hayırlı ve uygun olmasına akıl
hüküm verdikten sonra mecbûrî olarak meydana gelen iradenin mahalli olması
bakımındandır. İrade mecburî olduğu gibi, hükmün hâdis olması da mecbûrîdir. Böylece
ihtiyârına mecbûrî olduğu meydana çıkmış olur. Sözgelimi, ateşin yakıcılık işi cebr-i mahz,
Allah’ın işi ise sırf ihtiyârîdir. İnsanın işi, cebr-i mahz ile ihtiyâr-ı mahz arasındadır. O da
ihtiyar üzere cebirdir. Ehl-i Hakk’a mensûp âlimler, bunun için üçüncü bir ifade aramışlardır. Çünkü bu, üçüncü bir fendir. Zira burada da Allah’ın kitabına uyarak ona kesb demişlerdir.
Bu isim, cebre de ihtiyara da münafi değildir. Belki anlayana göre, her ikisini de bir arada
toplamıştır.1698
İlâhî fiillere ihtiyar adını vermek, tereddütsüz olan ihtiyar anlamındadır. Yoksa tereddüt
ve tahayyürden sonra tercih anlamında ihtiyarı, Allah’a izafe etmek caiz değildir. Bu, Allah
hakkında muhaldir. Dilde kullanılan her sözü Allah hakkında ancak, bir nevi istiare mecaz
yollu kullanmak caizdir.1699
Fahreddin er-Razî’ye göre, Allah’ın ezelde kudreti, onları halen gerçekleşeceğini bilmesi bir
ilim olup, cehl olmasın diye, halen bu fiilleri gerçekleştirmeye ya da halen bu fiilleri
gerektiren şeyi gerçekleştirmeye taalluk eder.1700
Fahreddin er-Râzî’ye göre takdir iki çeşittir: Birincisi, bir şeyi mahsûs bir miktarda
ihdas etmektir. Bu tefsirle yaratma (halk)nın sonucu ihdastaki mahsus keyfiyete raci olur.
İhdas ancak Allah’tan mümkün olduğu zaman, bu tefsirle takdir böyle olur, yine Allah’tan
mümkün olması gerekir. İkincisi: Hakim, bu şeyin bu miktarda vaki olacağın hükmederse, takdir
diye adlandırılır. Denilir ki: Sultan falan rızıktan şöyle ve idareden (memleke) böyle takdir
etti. Bu tefsirle takdirin kuldan sudûru mümkün olur.1701
Gerek Selefî gerekse kelâmcı olsun Ehl-i Sünnet bilginlerinin kanaatine göre, ihtiyârî
fiillerin ilâhî iradenin zorlamasıyla gerçekleştiğini öne sürmek, Allah’ın adalet, rahmet ve
hikmet sıfatlarıyla bağdaştırılamaz; ayrıca peygamber göndermek suretiyle insanları
buyruklarına uymakla yükümlü tutmasına ve sonuçta uymayanları cezalandırmasına, hem
naslar hem de apaçık aklî ilkeler açısından savunulabilir bir açıklama getirmek de mümkün değildir. Zira kullarına karşı rahmetle muamele ettiğini beyan eden Allah’ın, [En’âm (VI),
12] insanları hem iman ve itaati sağlayacak irade ve kudretten yoksun bıraktıktan sonra inkâr
ve isyanları sebebiyle cezalandırması, adalet ve rahmet anlayışına aykırıdır.1702 Şunu da
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belirtmek gerekir ki, cebir görüşü, insanın içinde yaşadığı teşebbüs etme-çalışma-başarma
dünyasının realiteleri ve kendi vicdânî kanaatleriyle de bağdaşmamaktadır.1703
İbn Rüşd’ün de belirttiği gibi, insan iradesinin gözlenebilen dış etkilerden kurtulması hemen
hemen imkansızdır. Her ne kadar irade ve fiil gücüne sahip olduğumuz şuurunu taşıyorsak da,
beşerî fiillerin ilâhî irade ve kudretten tamamen bağımsız olarak gerçekleştiği tarzında elimizde
ne dinî ne de aklî delil vardır. Esasen ilâhî sıfatların varlık ve olaylarla ne tür bir irtibat içinde
bulunduğu hususunda yeterli ve kuşatıcı bilgiye de sahip bulun- mamaktayız. Şu halde,
önemli olan insanın bir fiili yapmayı dileyebilmesi, kararlaştırabilmesi, sonra da hangi şekilde
olursa olsun onu geçekleştirebilmesidir; bu da onun icbar altında olmadığını gerekçelendirmek
ve ispat etmek için yeterli görülmelidir.1704
Mâturîdî’ye göre, kaza kavramı, nesne ve olayları yaratma anlamın gelmektedir; çünkü
yaratma, eşyanın kendi mahiyeti çerçevesinde oluşmasını gerçekleştirmek ve her şeyin
yaratılışına en uygun düşecek pozisyonda / konumda bulunmasını sağlamaktır. Çünkü mahlûkatı
yaratan ilim ve hikmet sıfatlarıyla nitelenmiştir; hikmet ise her şeyin gerçekliğine isabet
etmek ve her şeyi yerli yerine koymak demektir. Allah, bu minvalde ‘Böylece onları iki günde
yedi gök olarak yarattı (kadâhünne)’1705 buyurmuştur. Buna bakarak kullara ait fiilleri
‘Kendilerine kazâsını yürütmüştür’ şeklinde nitelendirmek mümkündür, yani fiilleri yaratmış
ve onlara hükmünü geçirmiştir. Ayrıca, kaza, Allah’ın olacağını bildiği bir şeye hükmedip karar
vermesinden ibarettir, bunun yanı sıra, O’nun, fiil icra eden kişinin lâyık olacağı yergi veya
övgü, mükâfat veya cezaya da hükmetmesi gerekir. Kader kavramı ise, iki anlamda kullanılır:
Birincisi, bir şeyin oluşumu açısından sahip olduğu değer hükmüdür. Buna göre kader, şeyi
hayır-şer, husün-kubuh, hikmet-sefeh bakımından taşıdığı mahiyet üzere yaratmaktır. Bu
mana, ‘Her şeyi kendi mahiyetine uygun bir şekilde oluşturması ve her şeyde ona uygun olana
isabet etmesi’ şeklindeki hikmet kavramının tanımını da içermektedir. Kader için şeyi kendi
mahiyeti üzere yaratmak şeklindeki söz konusu birinci mana, kullara ait fillerde mevcuttur.
Şöyle ki, bu fiiller insan zihninin düşünemeyeceği ve akılların takdir edemeyeceği bir husün ve
kubuh niteliğinde gerçekleşir. Şu halde fiillerin Allah sayesinde meydana getirildiği ortaya
çıkmaktadır. İkincisi, her şeyin oluşacağı zaman ve mekanını, hak veya batıl oluş vasfını,
doğuracağı mükâfat veya cezayı belirlemektir. Kadere yüklenen bu ikinci mana da, aynı
konumda olup, kulların kendi fiillerini zaman ve mekân faktörleri açısından takdir etmeleri
mümkün olmadığı gibi, onların bilgileri konunun detaylarına da nüfuz edemez. Bu açıdan da,
kullara ait fiillerin Allah’tan değil de, kendilerinden sâdır olması ihtimal dahilinde
bulunmamaktadır.1706
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Ebû’l-Mu’în en-Nesefî’ye göre, Allah’ın fiilleri yaratanolduğu esası sabit olduğuna göre, O’nun
onların tekevvününü kaza ettiği ve nasılsa öylece olduğu gibi iyilik ve kötülüğü de takdir
ettiği sabit olur.1707
Kaza, aslında bir şeyin sona erdirilmesi (inkıtâ’) ve tamamlanması demektir. Tâatlar ve
masiyetler sözünden, hepsinin Allah’ın kazasıyla, yani, yaratması ve tekvîniyle meydana
gelmesi amaçlanır.
Kader iki şekilde anlaşılabilir: Birincisi, bir şeyin kendisine göre varlık alanına çıktığı
ölçüdür ve bu ölçü, her şeyi hayır ya da şerr, husün ya da kubuh, hikmet ya da sefeh
nitelikleriyle olduğu gibi belirlemektir. Başka bir deyişle, her şeyin ne ise öylece olduğu gibi
belirlenmesi ve her şeyin kendisine uygun (evlâ) olan şekliyle takdir edilmesidir. en-Nesefî,
bunun için, kâfirin fiilini yaratmanın sefeh olmadığını öne sürmektedir. Nitekim bu konuda,’Biz her şeyi bir kadere, (nezdimizde bulunan bir düzene, plana) göre yarattık’ [Kamer (LIV),
49] meâlindeki âyeti gerekçe olarak kullanmaktadır. İkincisi: Her şeyin zaman ve mekan
bakımından kendisine göre vukûa geleceği ve o şey için ödül ve cezanın terettüp edeceği
şekilde bir belirleme ve düzenlemedir.1708
Ehl-i Sünnet’e göre, kulların bütün fiilleri Allah’ın kazâsı ve kudretiyle meydana gelir.
Buna karşılık Mu’tezile âlimleri, Allah’ın küfrü kaza etmeyeceği savını öne sürmektedirler; zira
küfür aykırı / uygunsuz (mütefâvit) ve bâtıldır; Allah’ın kazası ise hak ve doğru (savâb)dur.
el-Ka’bî de konuya bu savla delil getirmektedir. Oysa Ehl-i Sünnet’e göre, küfür Allah’ın kazası
değil, O’nun kazasının bir eseri(makzî)’dir. O’nun kazası hak ve doğru (savâb)’dır; O’nun kazasının
eseri ise batıldır. Bu kazanın eserini kaza etmek o şeyde bulunan hikmetten ötürü doğrudur. Her
kim Allah’ın küfrü bâtıl, kabîh ve şerr kılmasına rıza gösterirse, Allah’ın kazasına rıza
göstermiş olur; her kim buna rıza göstermezse, Allah’ın kazasına rıza göstermemiş olur. Her kim
buna rıza gösterir ve O’nun zatında o küfrü yapması gerekmediği halde, küfrün O’nun bir sıfatı
olmasına rıza göstermezse, Allah’ın kazâsına rıza göstermiş olur ve O’nun kızgınlığı (makt) ve
tazîbini gerektiren şeye ise rıza göstermemiş olur. Nitekim, el-Ka’bî, Hz. Peygamber’in, ‘Her
kim benim kazama rıza göstermez ve belâma sabretmezse, benden başka Rabb arasın!’ sözüyle
bu husûsa delil getirmiştir.
Ehl-i Sünnet kelâmcıları Allah’ın kazâsına razı olduklarını ve bu kazânın keyfiyetini
şöyle beyân etmektedirler: ‘Söz konusu haber gerçekte hastalıklar ve musîbetler hakkında vârid
olmuştur. Nitekim, Mu’tezile’ye göre cehennemde ebedî kalma (hulûd) Allah’ın
kazasındandır; zira Mu’tezile mezhebi, ebedî kalma anlamı dışında Allah için ebedî kılma
(tahlîd)yı kabul etmez (isbât). el-Ka’bî kendisi için o kazâya razı olsun, aksi taktirde O’ndan
başka bir Rabb arasın! Ehl-i Sünnet’e göre, bunu şu husus doğrumaktadır ki, her ne kadar
küfür Allah’ı kazâsıyla mümkün olsa da, ancak o küfürle aleyhine hükmedilen kimse buna
rıza gösterir ve ondan uzaklaşmaya / vazgeçmeye rıza göstermeyecek bir şekilde ona tutunur.
Aleyhine hükmedilen kimsenin, ancak kendilerine rıza göstermediği ve ara sıra (fî’l-ehâyîn)
kendilerinden rahatsızlık duyduğu şeyler [belâlar], ancak ve ancak [irâde dışında marûz
bırakıldığı] hastalıklar ve musîbetlerdir. Mu’tezile ise bunlara ancak karşılık / bedel (‘ıvad)
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ile rıza göstermektedir.1709 Öyleyse onlar, o hastalıklar ve musîbetlere uğratmak sûretiyle kedilerinin aleyhine hükmeden varlığın (ilâhın) dışında bir Rabb ara- sınlar!’
Bu hadîsi duyduğu vakit, el-Ka’bî’ nin davranışı çok garipsenecek bir durum arz
etmektedir, çünkü bunu tutup, Hz. Peygamber’in sözü olan ‘Hayrıyla ve şerriyle kader
Allah’tan gelir’ şeklindeki müstefîz ve meşhûr olan haber ile, Sa’îd b. Vakkâs’ın Hz.
Peygamber’den, ‘Her kim dörd [esâsa şehâdet ve imânı] kendisinde [toplayıp] barındırısa
mü’mindir, her kim üçünü ortaya koyar ve birini açığa vurmazsa küfretmiş olur: [İşte bunlar]
Allah’tan başka ilâh olmadığına, benim Allah’ın elçisi olduğuma ve öldükten sonra
diriltileceğime şehâdet etme ve hayrıyla ve şerriyle kadere iman etmeden ibarettir. Her kim
üçünü ortaya koyar ve birisini açığa vurmazsa, küfretmiş olur, ancak insan, hevâsına uyan
şeyi alır ve ona aykırı olan şeyi terk eder’ şeklinde buyurduğunu rivâyet ettiği hadise hiç kulak
vermedi.’1710
en-Nesefî kaza ve kader konusunu şu sözleriyle aydınlatmaya çalışmaktadır: ‘Bil ki,
tahlîk, irâde, kazâ ve kader konusunda hiç kimsenin bir gerekçesi (‘uzr) bulunamaz. Çünkü bu
[sözcüklerin] anlamları, o kimseleri, yaptıkları şeye mecbûr (muztarrîn) bırakmaz, aksine
onlar yaptıklarını muhtâr olarak yaparlar; fiili yaratma, irâde, kazâ ve takdîr etme, fiillerin
kendilerinde gerçekleştiği ve kendilerinin dışında gerçekleşmediği zamân ve mekân
[boyutlarını ve taalluklarını] yaratmaya benzer. Bunlardan bir şeyi yaratma (tahlîk), o
kimselerin mecbûr oluşlarını (ıztırâr) gerektirmeyeceği için, [bu durum onlar için] bir
gerekçe (‘uzr) olamaz. Çünkü kendisi uğruna gerçekleştirdikleri fiil anında bundan hiçbir şey
onların akıllarına [bile] gelmez. Dolayısıyla bunu gerekçe gösterme ve delil getirme geçersiz
(bâtıl) olur. Eğer onlar için bununla delil getirme [mümkün] olsaydı, ilim, sağlamlaştırma
(takviye) vb. ile delil getirme de [mümkün] olurdu. Çünkü Allah, keremine, cömertliğine
(cûd) ve onlara azab etmeye muhtaç olmadığına (ğınâ), affedici ve mafiret edici
olduğuna ve onların tâatlerinde Kendi için bir fayda ve masiyetlerinde de Kendi aleyhine
bir zarar bulunmadığına güven duyarak, kendilerinden sâdır olacak şeyler ile yaptıkları
şeyleri işlediklerini bildiği halde, onların bir mazereti / gerekçesi olamaz. Ancak onlar için
kendilerinde muhtar davrandıkları fiilleri bulunduğuna ve Allah’ın bunlara bağlı olarak o
kimseleri cezalandıracağına kanıt getirdik.’1711
Ebû Hanîfe, küfrün de îmânın da kulun kendi kazancı olduğu gerçeğinin açıkça altını
çizer. Çünkü ona göre, Allah insanları küfür ve îmândan boş ve sâlim (selîm) olarak yaratmış,
sonra onları emir ve yasakları ile muhâtap kılmıştır. Bu durumda kâfir olan kendi imkânı,
isteği ve işiyle kâfir olmuştur. İman etmemekte inat edenlerin red ve inkârları Allah’ın onlara
yardım ve inâyetini kesmesinden ileri gelir. Yani, Allah, yardımını ondan esirgeyerek kâfir
olmuştur. İnananlar da, kendi istekleri, ikrârları, tasdîkleri ve fiilleriyle imân etmişlerdir. İkrâr
ve tasdîk etmelerinde Allah’ın inananlara yardım ve inâyeti olmuştur. Yani, Allah inanan kimseye
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yardım edip, imanda onu muvaffak kılmıştır. Allah, yaratıklarından hiçbir kimseyi küfür veya
iman etmeye zorlamamıştır. Onları, mü’min ya da kâfir olarak da yaratmamıştır. Belki Allah
kullarını iman etmeye ve küfretmeye kabiliyetli ve meyilli birer şahıslar olarak yaratmıştır.
Buna göre, küfür ve iman, kulun kendi işleri ve kazançlarıdır. Çünkü Ebû Hanîfe’ye göre,
Allah kulun kalbinde itâat ve kötülüğü onun istek, inanç ve kazancına makrûn olarak var eder.
Allah, kâfir olanı küfür halinde iken kâfir olarak bilir ve ona öfkelenir; küfrü irtikâb ettikten
sonra iman ederse, ilminde ve sıfatında bir değişiklik olmaksızın, aynı zamanda onu mümin
olarak da bilir ve sever. Değişiklik, ancak zamanın değişikliği (ihtilâf) hasebiyle, iman ve küfrün
taalluk ettikleri hususlarda ortaya çıkar.1712
Ebû Hanîfe’ye göre, hareket ve durgunluğa (sükûn) ait kulların türlü işleri, hakikatte onların
kendi kesbleri (kendi işleri)dir. Yalnız, o işleri yaratan Allah’tır. Kulun kudret ve iradesi Allah’a
göre, halktır; kula nispetle bir vasftır. Kulun kesbi değildir. Hareket ve durgunluğun (sükûn)
hepsi Allah’ın dilemesi, bilmesi, takdir ve kaza etmesiyle olur. İyi ve yarayışlı işlerden hepsi,
Allah’ın emriyle, sevmesiyle, kaza ve takdîr buyurmasıyla boynumuzun borcu olmuştur. Fena
ve kötü işlerin cümlesi de O’nun bilmesiyle, istemesiyle, kaza ve takdîr buyurmasıyladır.
Yalnız, sevmesiyle, beğenmesiyle ve emretmesiyle değildir.1713
Ebû Hanîfe’ye göre, kulun iradesiyle bir iş hasıl olmaz. Ancak onu Allah’ın da dilemesi ve
kulun dileğini halketmesi esastır. Kulun dileğini Allah halketmeseydi, kulun iradesi hiçbir iş
meydana getiremezdi. İşte her fiil ve olayda hakim ve galip olan kulun iradesi değil, Allah’ın
iradesi ve halk buyurmasıdır. Hayır, Allah’ın hem halk etmesiyle, hem de rızasıyladır. Şer ve
ma’siyet ise, Allah’ın halk etmesiyledir. Hoşnut olmasıyla değildir.1714 Çünkü Allah Kur’ân’da,
‘... Allah da bozgunculuğu sevmez’ [Bakara Sûresi (I), 205], ‘... fakat kulları için küfre razı
olmaz...’ [Zümer Sûresi (XXXIX), 7] ve ‘... Allah kötülüğü (fehşâ’) emretmez, de’ [A’râf
Sûresi (VII), 28].
Aliyyü’l-Kârî’ye göre, Allah, her şey hakkında, böyle böyle olacak diye yazmıştır; fakat
şöyle şöyle olmalıdır diye yazmamıştır. Daha doğru bir anlatımla, varlıklar, Allah yazdığı zaman
mevcut değildi. Allah, Levh-i Mahfûz’da var olacak eşyayı vasfetmek suretiyle kazasına uygun
olarak, olacak diye yazmıştır; bunu bir emir tarzında yazmamıştır. Yani bu iş olacak demiştir,
olmalıdır dememiştir. Çünkü Allah olacak bir iş için olsun derse, o anda eşyanın var olması
gerekir. Çünkü yaratılanın, yaratanın yaratma ile ilgili emrinden sonraya kalmasını tasavvur
etmek mümkün değildir. Sözün kısası, kader, ezelde takdir edilen hayır, şer, tatlı, acı ne varsa
kuldan sudûr etmesi, Allah’ın iradesi ve yaratması ile olmaktadır. Allah’ın dilediği olur,
dilemediği olmaz.1715
Mâturîdî düşünce sisteminde, kader hayır ve şer, güzel ve çirkin, hikmet ve sefeh gibi
nitelikleri açısından bir şeyi planlamak ve oluş zamanıyla mekânının yanı sıra, hak veya batıl

Mollâ Aliyyü’l-Kârî, Şerhu’l-Fıkhi’l-Ekber, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1404 / 1984, ss. 72-73, 77-78.
Ebû’l-Müntehâ, Fıkh-ı Ekber ve İzahı, Çev. ve açıklayan, Sabit Ünal, D.İ.B. Yayınları, Ankara 1991, ss. 45-48.
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olmasına göre doğuracağı mükâfat ve cezayı belirlemektir. Kazâ ise belirlenen plana göre
varlık ve olayları yaratmaktır. Kadrin anlamı, insan fiillerinde ortaya çıkar ve merkezinde
onun fiilleri yer alır. Kader ve kazâ sorumlu bulunduğu fillerinde insanı icbar altında bırakmaz
ve yükümlülükten kurtarma aracı olarak görülemez. Çünkü insan kader ve kazaya ilişkin
bilgilerden habersiz ve iradesini kullanmak suretiyle fiillerinde rol oynar.1716 Hiçbir olay
kaderin kapsamı dışında kalmadığından, canlıların ecelleri ve rızıkları da aynı kapsam içinde
yer alır. Her canlının ölümü ilâhî ilim ve iradeye göre gerçekleşir, maktûl de eceliyle ölür.
İnsanın ömrü sıla yapıp yapmayacağı ve sadaka verip vermeyeceği dikkate alınarak belirlendiği
için, sıla ve sadaka ömür uzunluğu ve kısalığı üzerinde etkilidir. İlgili âyet [Fâtır (XXXV), 11]
ve hadisler böyle yorumlanmalıdır.1717
Mâturîdiyye’ye göre, fiiller kazanımları (kesb) ve gerçekleştirilmeleri cihetinden insanın,
yaratılmaları cihetinden ise Allah’ın tesiriyle meydana gelir.1718 Eylemde bulunamayan ya da
fiil yapamayan birine emir verip yasak koymak anlamsızdır. İnsanın kendini hür hissetmesi
ve istediği fiilleri yapması fiillerinin faili olduğunu kanıtlar. Eğer sözü edilen fiiller, Allah
tarafından yaratılmasaydı, O’nun ‘halk’ fonksiyonu eksik kalır ve yaratmasının kapsamına
girmeyen alanlar mevcut olurdu. Fiillerini insanın yarattığını kabul etmek, yaratıcılıkta Allah’ın
ortağı ve benzeri bulunmasını gerektirir. Ayrıca insanın, fiillerini planladığı ve tasarımladığı
tarzda gerçekleştiremeyişi, kendisi dışında yüce bir varlıkla fiilleri arasında bir irtibat
bulunduğunu gösterir. Fillerin ilke bazında Allah tarafından yaratılması, kişinin yükümlülüğünü
ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Zira onları gerçekleştirmeyi mümkün kılacak irade ve
güç insana verilmiştir. Her ne kadar gerçekleşmesi sırasında asıl rol oynayan güç fiil anında
Allah tarafından yaratılıyorsa da, varlıkla ve yoklukla nitelenemeyen cüz’î iradesini kesin bir
kararlılıkla fiile yöneltmesi halinde onu yaratmak ilâhî âdet olduğundan insan pratikte dilediği
fiili yapabilecek konumdadır. Fiilin oluşmasında asıl rol insana verildiğinden kişi sorumludur,
mükâfat ve cezayı hak eder. İnsanı küllî irâdesi hâdis olmakla beraber, cüz’î iradesi zihnî bir
fonksiyondur ve zihnin dışında mevcut değildir, bu yüzden Allah’ın yaratmasına konu teşkil
etmez. Buna göre, cüz’î irade hâdis değildir ve insan fiillerinde hür olması için yeterlidir. Kişinin
fiile başlamadan önce eylem yapmaya elverişli olması (istitâ’at) gerektiği noktasında kuşku
yoktur, bu anlamda fiilden önce güç sahibi kılınmıştır.1719
Eş’ariyye göre, kulların iradesi de, kudretleri de fiilleri gibi, Allah tarafından yaratılmış
olduğu halde, Maturîdiyye’ye göre, iradenin iki anlamı vardır: Kulların küllî iradesi Allah
tarafından yaratılmış olmasına rağmen, cüz’î iradeleri mahlûk değildir. Bu iradenin durumu
kulların elinde bulunur. Cüz’î irade kullara nispet edilen ve onların mülkiyetinde /
tasarrufunda bulunan fiillerden ibarettir. Ayrıca kulların fiillerle yükümlü kılınıp, onlardan
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mesûl oldukları yerdir. Cüz’îlik, her muayyen ve muşahhas şeyler için kullanılır. Belki de
Mâturîdiyye, cüz’î iradeyi, küllî iradenin muayyen bir tarafa yönlendirilmesinden ve
kullanılmasından ibaret saymıştır. Onlara göre, kullardan çıkan bu cüz’î irade, ne mevcud, ne de
ma’dûmdur. Sadece bu iki durum arasında bir hal kabilinden ya da itibârî şeylerdendir.
Mâturîdiyye’nin, irâdenin yönelmesini kulların mülkiyetine vermek suretiyle, bir ölçüde
cebirden kurtulduğu söylenebilir. Çünkü Mâturîdiyye göre, iradenin taallukunda, bir başka
söyleyişle, onun kullar tarafından yönlendirilmesinde ve kullanılmasında, bu meselede kula
cihet olarak nispet edilmiş olan ‘kesb’ anlamının yattığı kolayca anlaşılmaktadır.1720

Sonuç ve Değerlendirme
İnsan kozmozun, varlığın tam bir parçası değildir. Çünkü aynı zamanda bu varlığı aşan
ve onu bir başka varlık âlemine bağlayan (götüren) tinsel (manevî) bir yanı da vardır. Böyle
bir anlayışın, dış doğal dünyada yaratıcının varlığı ve fonksiyonunu inkar edenlerin görüşünü
yansıtacağını söylemek mümkündür. İnsan varlıktan bambaşka bir varlıktır. Çünkü eğer insan
doğal bir varlık ya da doğal varlığın bir parçası olsaydı, zorunlu olarak hareket etmesi
gerekirdi. Oysa insan dış dünyada hür olarak davranır; çünkü hür iradeye sahip bir varlıktır.
Diğer varlıklardan farklı olarak yapıp etmeleri bilinçlilik, amaçlılık, özgürlük, seçim ve
yönelimlerine göre gerçekleşir.
Hiç kuşkusuz, kazâ ve kader ya da cebir ve ihtiyâr meselesi ve bunları bağdaştırma
problemi üzerinde durma, insan aklının çözmeye çalıştığı en kompleks problemlerden biridir.
Çünkü bu mesele, bütün dinlerde ve bütün felsefî ekollerde en karmaşık denklem olarak
karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla ihtiyâr ve özgür irâde meselesi, gerçekte insanın kâinatla
ebedî ilişkisi içinde meşgûl olduğu en büyük meseledir. Âdeta zamanın kendisi kadar sonsuzluk
taşımaktadır.1721
İslâm kelâm mezheplerinin büyük bir kesimi, Allah’a kaderi nispet etmenin anlamının,
mahlûkâtından hasıl olacak işleri ezelî ilmiyle bilmesi demek olduğu görüşü üzerinde anlaşırlar.
Bir grup Kaderiyye ile Mu’tezile kelâmcıları, Allah’ın kullarının işlerine ait ilminin cebir anlamını
gerektirmediğini ve onları işlerinde mecbur bırakmadığını savunurlar.
Cebrîlere ve Eş’arîlere göre, Allah’ın kazâsı hak olup, O’nun kulları hakkında önceden tayin
ettiği değişmez bir kaderi mevcuttur. Hanefîlere ve Mâturîdîler göre ise, insan fiilleriyle
ilgili olarak böyle bir kader, ezelde Levh-i Mahfûza hükmen değil, vasfen ya da nitelik
olarak yazılmıştır, yani onlar, böyle bir yazmayı, olayları ve fiilleri nasıl olacaklar ise, o şekilde
Allah’ın ezelde takdir edip, Levh’e yazmış olması olarak anlamışlardır. Bu noktada, Allah’ın
yaratımının kişinin irâdî seçimine, eğilime ve yönelimine endeksli olduğunu söyleyebiliriz. Bu
da, ana/asıl kitapta derç edilen temel ilkelerin ve yasaların ilintisizliğini, bağımsızlığını ve
değişmezliğini gölgelemektedir.
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Allah, ezelde ilke, kanun ve delilleri bilmektedir. Ebû Hanîfe ‘vasfen’ derken, aslında
ilke ve nitelik olarak bilmeyi demek istemiştir. Ancak Ebû Hanîfe’nin, eserlerinde, bu ilke ve
kanun hususunu çok ayrıntılı olarak ele almamış olduğu müşâhede edilmektedir. Ne var ki,
Ebû Hanîfe’nin ana hatlarıyla belirlediği akîdevî görüşleri, yine onun koyduğu çerçeve içinde
farklı bir metodla, yani kelâm metoduyla izaha girişen Mâturîdî’nin ise, kader ve kazâ
meselesini daha ayrıntılı olarak örnekler ışığında işlediğini ve zenginleştirdiğini söylemek
mümkündür.
Mâturîdîlere göre, Allah insanın aklını özgürce kullanmasıyla seçtiği, yapmaya niyet
ettiği ve kesin karar verdiği (azm-ı musammam) fiili yaratır. Böylece de, Allah, ister iyi
olsun, ister kötü olsun, herhangi bir kimsenin seçeceğini ve yöneleceğini bildiği bir fiili irade
eder ve sonuçta insan o fiili seçtiği ve kazanmaya niyet ettiği (kesb) zaman, Allah da, bu fiili
onun için yaratır. Esas itibariyle Allah’ın fiilleri yaratması da, insanın istemesi ve beğenip
seçmesi sonucunda gerçekleşiyor gibi görünmektedir. İşte insanın ahlâkî sorumluluğu da,
ondaki bu beğenme ve seçme özgürlüğünden ileri gelmektedir. Hanefîlere-Mâturîdîlere göre,
fiil, kulun iradesinin, Allah’ın onun kasdının / niyetinin akabinde yaratması ve o kasıt olmadığı
taktirde ise yaratmaması şeklindeki âdetinin yürürlüğe girdiği yola sımsıkı tutunan kesin
kasdının ve yöneliminin hemen ardından meydana gelir. Ancak burada Allah’ın böyle bir
yaratım eyleminin, sanki kişinin yönelimine ve niyetine bağlı olduğu izlenimi vermekte olduğu
söylenebilir.
Kaderiyye, Allah’ın sadece tâatleri takdir ettiğini savunurken, Eş’arîler ve Mâturîdiler,
Allah’ın taâtlerin yanında, ma’siyetleri de takdir ettiğini öne sürmektedirler. Mu’tezile, kulların fiillerinin Allah’tan kaynaklanmasını küllîlik/tevessü’ ve mecaz yoluyla kabul ederler.
Ancak bu kapsamlılığı, tâatlerle kayıt altına alırlar. Çünkü Mu’tezile’ye göre, kul güç yetirdiği
şeylerde (makdûrât) tek başına eylemlerini yapabilen mutlak kâdir bir varlık olarak
tasavvur edilir. Mu’tezile’ye göre, Allah küfrü kaza etmez. Allah’ın kazası hak ve doğru
(savâb)'dur. Ehl-i Sünnet’e göre, küfür Allah’ın kazası değil, O’nun tarafından kaza edilen şey
(makzî)dir. Mâturîdîlere göre, bu kaza edilen şeyi kaza etmek, o şeyde yer alan hikmetten ötürü
doğrudur.
Mu’tezile dahil bütün kelamcılar, doğal âlemdeki olaylarla insanın başına gelen
musibetlerin, sıkıntıların ve hastalıkların ezelde belirlendiğini ifade etmişlerdir. Ancak
Kaderiyye ve Mu’tezile bilginleri, sorumluluk doğuran irâdî insan fillerini ve yapıp
etmelerini böyle bir ön belirlenimin dışında tutmuşladır.
Tıpkı Hasan Basrî’nin yaptığı gibi, Mu’tezile kelâmcıları da, maddî varlık alanı ile manevî
(irâdî/ihtiyârî) alan arasında bir ayırıma giderler. Onlar, maddi varlık alanı ile başımıza gelen
musibetleri ve hastalıkları genel olarak kavrayabileceğimizi savunurlar ve hastalıklara ve
musîbetlere, ancak ivaz ile sıcak bakarlar. İnsanı irâdî alanda tam fail saydıkları için, onu
sorumlu bir varlık olarak görür.
Bir kısım âlimler, Hz. Peygamber’in vefatından sonra kader kavramını çeşitli fikirlerden ve
kültürlerden etkilenerek değişmez, kesinleşmiş ve sabit bir yazgı haline dönüştürmüşlerdir.
Böylece Kur’ân’a parçacı yaklaşılarak ve Kurân’daki anlamı göz ardı edilerek söz konusu kavramın
içi haricî ve dâhilî başka unsurlarla ve etkilerle doldurularak değişmez bir ıstılâh haline
getirilerek dondurulmuştur.
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İnsan fiilleri ele alınıp çözümlenmeye çalışılırken, iki taraf, yani metafizik (gayb âlemi)
ile fizikî dünya, bu arada özellikle insan arasındaki gerilim hattı üzerinden dengeyi
sarsmayacak, günümüz İslâm toplumlarının dünyaya bakışını daha iyiye yönlendirebilecek,
beşerî sorumluluğu daha iyi temellendirebilecek yeni teolojik dil oyunlarına ve olup bitenleri
daha iyi anlamamıza yardımcı olacak açıklama modellerine ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü eski
kelamcıların dil kalıpları ve çözüm şekilleri, günümüzün kader anlayışını ve sorumluluk
bilincini doyurucu ve istendik nitelikte şekillendirememektedir.
Allah, ezelde âlemin mümkün olan en güzel şekil üzere var edilmesini kararlaştırmıştır.
Allah’ın ilmi, ezelde sûretler (var olabilecek ihtimaller) içerisinden tek bir sûretin belirlenmesi
noktasına ulaşmıştır; artık o sûrete başkaları katılamaz. Allah’ın ezelî ilminde tüm yaratıkların
ölçüleri sûret olarak belirlenmiş ve yazılmıştır. Allah, ezelde bütün mahlûkâtı, ezelî inâyeti
hasebiyle yaratıp, orada here şeye bir sûret vermiştir. İşte bu sûretler de, hadiselerin orada
belirlendiği şekil üzere meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bir başka anlatımla, ezelde
önceden belirlenmiş sûretler, hadiselerin aynen oradaki mevcut halleriyle varlık safhasına ve
sahasına çıkmaları sonucunu doğurmaktadır. Kader, sebeplerin sonuçlarını (müsebbeb)
doğurmasını engellemez. Çünkü kaderin taalluku, toptan ve bir defada zincirleme (müsel- sel)
olarak olayların birbiri üzerine tertibi yoluyla mümkün olur.
Allah’ın fiilleri, bir anlamda doğaya yerleştirilmiş olan kuvvetlere dayalı olarak varlık
alanına çıkar. Sözgelimi, öldürme, kılıçla vurma veya zehir içmenin bir sonucudur; rahimde
çocuğun yaratılması meninin dökülmesinden sonra meydana gelir; tohumun çimlenmesi,
ağacın bitmesi, ekme, dikme ve sulama sonrasında gerçekleşir. Hiçbir kimsenin bu olgulardan
kuşku duyabileceği öne sürülemez. Bu istitâ’at (kabiliyet) nedeniyledir ki, yükümlülük gelmiş
ve insanlar bazı şeyleri işlemekle emrolunmuşlar; bazı şeyleri yapmaktan da
yasaklanmışlardır. Şu halde insanoğlu bu emir ya da yasağa göre yaptıklarının iyi ya da kötü
karşılığını görecektir.1722
Eskilerin ya da klâsik kelamcıların, sorumluluk doğuran insana ait fiillere bakışlarının,
Kur’ân’ın kader anlayışının çok basit bir şekilde yanlış yorumu olduğu açıktır. Dolayısıyla kader
kavramının mahiyetinin yeniden gözden geçirilmesi ve aydınlatılması elzem görünmektedir.
Aslında kader, ölçmek demektir. Buna göre, yalnız Allah mutlak sonsuz olduğu halde, diğer
bütün mahlûkât yaratılmışlık ve sınırlılık damgası olan ölçülme özelliğini taşır. Bu
kabiliyetlerin alanı, insanda olduğu gibi çok geniş olabilse de, onların bir sonu vardır. Kur’ân,
bu kabiliyetlerin bizzat fiile dökülmelerinden bahsetmiyor; konu ettiği, bu kabiliyetlerin
kendileridir. Kurân’a göre, Allah bir şey yaratacağı zaman, o şeyin kabiliyetlerini ve davranış
kanunlarını (emr veya hidâyet), mahiyeti (tabiatı veya karakteri) içerisine yerleştirir. Böylece
o şey, bir düzen içerisine girmiş olur ve âlemde bir etken (faktör) durumuna geçer.1723
Evrendeki her şey, mahiyeti içerisine yerleştirilmiş kanunlar çerçevesinde hareket ettiği, yani
Allah’ın emrine doğrudan doğruya uyduğu için, tüm evren müslümandır. Yani, Allah’ın iradesine
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teslim olmuştur. Bu evrensel kanunun tek istisnası insandır. Çünkü Allah’ın emrine uyup
uymamakta bir seçim yapabilme kabiliyeti kendisine verilen tek varlık odur. Diğer bütün
varlıkların mahiyetine yazıldığı gibi, bu emir, ‘İnsanın şahsiyetine (nefse) ve onu şekillendirene
andolsun ki, Allah, ona bozukluğunu ve iyiliğini işlemiştir (tâ ki insan böylece ahlâkî
tehlikelerden sakınsın). Nefsini (şahsiyetini) temizleyen kurtulur, ama onu kirletip örten
ziyana uğramıştır’ [Şems (XCI), 7-10} mâlindeki âyetlerde vurgulandığı üzere, insanın
kalbine de yazılmıştır: Aralarındaki fark şudur ki, diğer bütün mahlûkât kendi mahiyetinin
gereklerini otomatik olarak yerine getirdiği halde, insan, mahiyetinin gereklerini bizzat kendi
iradesiyle ifa etmektedir. İşte buradaki otomatikliği bir ahlâkî buyruğa çevirmek hem
insan için çok yüksek ve nadir bir yetkidir, hem de onun yegane riskidir. İşte bunun için,
şeytanın iğvaları, ayartmaları ve entrikalarına rağmen, kendi mahiyetine kulak vermek, ama
iyice kulak vermek insan için çok önemlidir.
Tabiat yasalarının yanı sıra, psikolojik ve icimâî kuralları yöneten ve düzenleyen
tümel genel geçer yasalar da ana kitapta toplanır ve saklanır, bu ana kitaptaki ilkeler ve
kurallar değişmez. Daha doğrusu, tabiat yasaları ile psiklojik ve sosyal kuralların ilkelerinin
bilgisi asıl kitapta değişmez halde mücmel olarak toplanır. Allah’ın fiilleri olan ilâhî kanunlar
ya da ilâhi sünnet, kaderin anlamında saklı umûmî tasarımlama, belirleme ve düzenlemeyle
yakından bağlantılıdır.
Günümüzde eskilerin, yani klâsik kelamcıların bilim yapma geleneği ve kurgularının,
doğa bilimlerindeki gelişmeler ile kültür bilimlerinin sonuçları ve verileri ışığında yeniden
gözden geçirilip ele alınmasında ve iyileştirilmesinde fayda vardır. Çünkü bu kurgular ve
düzenekler, o dönemin inançsal, bilimsel, kültürel ve si- yasal konjonktüründe oluşturulmuş ve
o zaman diliminde gelişen ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen beşerî ürünler ve çözüm
önerileridir. Dolayısıyla günümüzdeki kadere ilişkin çözüm yollarının ve kaderin doğasını
aydınlatmaya yönelik yaklaşımların daha gerçekçi, anlaşılır, mantıklı, rasyonel ve fonksiyonel
bir hale kavuşturulması gerekir. Çünkü kaderî çözümler ve yaklaşımlar, içinde yaşadığımız
çağın gereksinimlerini, isteklerini ve ilgilerini karşılayabilecek, psikolojik olarak insanları daha
tatmin edebilecek bir karaktere, yapıya ve güçlülüğe büründürüldüğü ve daha sağlam zemine
oturtulduğu taktirde, anlamlı, değerli ve işlevsel olabilir.
Kader öğretisinin, bir yandan evrenin yaratımı ve doğal olaylarla, öte yandan insan
karakteri ve eylemleri ile çok yakın bir alakası vardır. Kader, ölçü anlamına alındığında,
tasarım, plan, amaç, düzen ve yasa gündeme gelmektedir. Zaten her iki alanda da olayların
tezahürü ve akışında belli bir düzenlilik ve yasallık esastır. Daha özelde burada doğal
nedensellik ve iradî nedensellik ayrılığı önemli bir rol oynar. Her iki alandaki yaratımlar ve
oluşumlar, belli bir ölçü, düzenlilik ve tabiat (kuvvet) içinde gerçekleşir. Doğal alanda
varlıklar otomatik olarak ya da içgüdüsel hareket ederken, iradî alanda bilinçli ve amaçlı
olarak davranırlar. İrade özgürlüğünün mevcut olduğunun savunulabilmesi ve
haklılaştırılabilmesi için, her şeyden önce, bilinçli bir varlık olarak insanın beğenen, seçen ve
hür bir fâil olduğuna inanması gerekir. Bundan başka, insanın başına gelen ve başından geçen
olaylar karşısında kontrol, denetim ve inisiyatif sahibi bulunması ve dolayısıyla olaylara yön
verebilmesi irade özgürlüğünün varlığına göndermede bulunur. Bilinçli bir varlık olarak
insan, karşılaştığı olaylar ve sorunlar karşısında pes etmeyerek farklı ve zengin seçenekleri
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(imkanları) devreye soktuğu, dünyayı seyreden bir varlık konumundan kurtulduğu ve yaşama
etkin bir biçimde katılabildiği oranda1724 girişimciliğini ve özgürlüğünü kullanmış olur.
Böylelikle yaşamındaki zorlukları göğüsleyebilir ve hayatın akışına aktif olarak katılır, aksi
taktirde edilgen bir varlık konumuna düşerek dünyasal süreçte ve ağır koşullar altında
ezilmeye mahkum olarak kaybolup gider. Zaten edilgen bir tutum, cebr ve yazgıcı tevekkül
anlayışı içinde meselelere bakmayı ifade eder. Aslında bu noktada doğru kader tanımlaması ve
anlayışı, psikolojik ve sosyolojik olarak hayatımızı daha düzenli ve planlı bir biçimde
yönlendirmemizi, dünyayı ve çevremizi daha müreffeh ve daha yaşanılabilir hale getirmemizi
ve hayata güvenle iyimser bakmamızı sağlar. Çünkü toplumsal ve kültürel alanda doğru kader
anlayışı insanoğluna, eski dünya görüşünün ve geleneksel düşünce kalıplarının gözden
geçirilerek değiştirilmesini ve yeni düzenlemelere girişilmesini sağlayacak bir imkan ve
vizyon kazandırır. Böylelikle insanoğlu, çevresini ve dünyayı daha sağlıklı ve daha tutarlı bir
biçimde algılamaya ve değerlendirmeye yeltenir. Daha doğru bir deyişle, ezelde kodlanmaya
ve belirlenmişliğe dayalı olmayan süreççi bir kader algısı, kendine özgüveni olan, etkin ve
yaratıcı (plastik) kabiliyetlerini verimli olarak kullanabilen özgür bir insan anlayışı
geliştirmemizi ve geleceğimizi olabildiğince planlamamızı sağlar. Doğayı daha elverişli hale
getirmemiz doğrultusunda, doğal âfetler karşısında kendi olanaklarımızı devreye sokmamız ve
doğayı, daha rahat yaşamak için kendi olanaklarımızla dönüştürmemiz konusunda bizleri
yönlendirir. Daha doğru bir anlatımla, doğru bir kader telakkisi, insan-doğa ilişkisini doğru ve
sağlam bir biçimde kurgulamamıza ve doğaya karşı sorumluluğu öğütleyen ahlâkî ilkeler
ışığında doğaya yaklaşmamıza yardımcı olur. Ayrıca, süreççi bir kader algısı, doğru bir tarih
bilinci geliştirmemiz konusunda bize yön verir; yani toplumsal geleceğimizle ilgili daha
doğru tasarımlar oluşturmamıza zemin hazırlar.
Kader anlayışının açıklanması ve anlamlandırılmasında, ezelde bilgi, irade, kudret ve
yaratma sıfatları önemli bir rol oynar. Çünkü bu sıfatların izahına bağlı olarak belirlenmişlik
ve belirlenemezlik seçenekleri ortaya çıkar. Bu arada genel ilkeler ve özel durumlar (örnekler)
telakkisi konunun daha iyi anlaşılmasını ve aydınlatılmasını sağlayacaktır. Ayrıca, doğal
fenomenlerin, dünyevî koşulların, insan güdülerinin, eğilimlerinin ve istemlerinin de kaderin
doğasını açıklığa kavuşturmada dikkate alınması icap eder. Çünkü insanı tek bir alana tabi bir
varlık olarak algılamak, sorunun çözümünü güçleştirir. Sözgelimi, insanı sadece bu dünyaya
bağlı bir varlık olarak telakki etmek, öteki dünyayla irtibatını kesmek ve varlık tarzlarını
sınırlandırmak anlamına gelir. Ya da insanı yüzü tamamen öte dünyaya dönük bir varlık olarak
düşünmek ve onu büsbütün metafizik âlemden hareketle anlamaya çalışmak, insanın içinde
bulunduğu dünyasal koşulları, kültürel çevresini, fizyolojik özelliklerini ve yaratıcı
kabiliyetlerini görmezlikten gelmeyi ifade eder. Aslında Tanrı, bir yandan daha başlangıçta
her bir varlığa hem mahiyetini hem de hidayetini (amacını/yönünü) kazandırmıştır, öte
yandan her bir varlığın fonksiyonunu yerine getirebilecek ortamı ve koşulları da sağlamıştır.
İster canlı, isterse cansız olsun, her bir varlık bu koşullar altında belli bir ölçülülükler,
sınırlılıklar ve yasallıklar dahilinde fonksiyonlarını yerine getirir.
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Kader anlayışının izahında ve çözümünde, tarihsel deneyim ve uygulamalarda özellikle
siyasal bir işlevselliğin etkin bir rol oynadığı dikkati çekmektedir. Çünkü Emevî halifeleri ve
yöneticileri siyasal uygulamalarını cebr ideolojisi ile meşrulaştırıp bütün kötülükleri ve
işkenceleri Allah’a izafe ederek halkı psikolojik olarak rahatlatmışlar, onların isyan etmelerinin
önünü almaya çalışmışlar ve yönetimleri esnasında halkı birlik içinde tutmayı sağlamışlardır. Bu
şekilde halk yığınları, kötülükleri kanıksamış, onların gerçekliğini kabul etmiş ve böylelikle onlar
karşısında duyarsız bir hale getirilmişlerdir. Aslında Ehl-i Sünnet kelâmcıları, bir yandan
siyasal birlik, dirlik, düzen ve yöneticiye mutlak itâat adına siyasal uygulamaları Allah’a izafe
ederek sorunu beşerî düzlemde çözmeye çalışırken, öte yandan Allah’ın va’îdi
(tehdîdi)’nden dönebileceği temel ilkesine tutunarak ve şefâat doktrinine dayanarak büyük
günah işleyen ve tebaasına zulmeden siyasal önderleri ebedî olarak cehenneme gitmekten de
kurtarmışlardır. Böyle bir anlayış, ister istemez meseleye Kur’ân’ın temel öğretileri ışığında
bakıldığında, ilâhî adalet kavramını mezhepler arasında tartışmalı bir hale sokmuş, ahlâk
dokusunun incinmesine ve yara almasına sebebiyet vermiş ve ahlâkî kavram- ların mahiyeti,
gücü eksene alan ilâhî öznellik öğretisi ışığında ve doğrultusunda anlaşılmaya çalışılmıştır.
Büyük oranda güç kavramı, beşerî ve ilâhî alan arasında paralellik ve koşutluk sağlanarak
temellendirilmeye tabi tutulmuştur. Beşerî alandaki siyasal güçler Tanrı’nın yeryüzündeki bir
uzantısı olarak telakki edilmiştir. Ehl-i Sünnet’in kader anlayışı, daha çok mevcut fiilî
durumun sosyo-kültürel ve siyasal yanlarıyla değiştirilmesi yönünde bir çaba sarf etmekten
ziyade, o mevcut durumun ve gerçekliğin kabullenilmesini salık veren bir anlayıştır. Böyle bir
anlayış, mevcut durumun ya da olumsuzluğun değiştirilmesi ve iyileştirilmesi yönünde atılacak
adımların önünü şöyle ya da böyle tıkamış, İslam dünyasında siyasal iktidarın ve icrâatlarının
sorgulanamazlığı, eleştirilemezliği ve muhalefetsizlik geleneğinin oluşmasını ve
kökleşmesini sağlamıştır, demek mümkündür.
Cebrî anlayışın, iktisâdî alanda teşebbüs etme, çalışma, başarma dünyasının realiteleriyle
bağdaşmayacağını söyleyebiliriz. Çünkü böyle bir anlayış, toplumda pratik yaşamda
tedbirsizlik, yazgıcı (aşırı) tevekkül, teslimiyet, sabır ve rıza anlayışının yerleşmesine zemin
hazırlayacak; böylece dünya ve nimetlerine karşı mesafe bilinci oluşmaya başlayacak; bu
durum, kalkınma ve ilerleme için insanoğluna daha rahat yaşam koşulları sunabilecek yeni
projeler geliştirme ve uygulama şevkini ve cesaretini kıracaktır.
Kader, olup bitmiş bir hadise değil, belli bir zaman ve uzam (mekan) koşullarına ve
koordinatlarına bağlı olarak im- kanların ve açık uçlu ihtimallerin gerçeklik kazandırıldığı,
yeniliklere ve özgürlüklere gebe olan inşâî bir süreçtir. Çünkü bu süreç, beşerî güdüler, dualar,
yakarışlar, yönelimler, istençler ve kararlar doğrultusunda Allah’ın anbean sürekli yaratımları
(şe’n) ile inanç-küfür, tâat-ma’siyet, iyilik-kötülük, acı-tatlı, keder- sevinç olmak üzere
yaşamın değişik boyutlarını deneyimlemeyi içerir. Ayrıca, bu deneyimleme ve yaşantılama
hayatın her anın da sınava tabi tutulmayı ve olgunlaşmayı da kapsar. Dolayısıyla insan, her bir
deneyimle, eskiden yaptığı hatalarını gözden geçirerek aynı hataları yinelemeksizin yoluna
umutla ve güvenle devam eder. Doğru kader imgesi, insanın kendini gerçekleştirmesini ve
özünü kendisinin oluşturmasını kolaylaştırır. Doğasına ve başına gelenlere olduğu gibi öylece
teslimiyet ve uymadan ziyade, olanaklar elverdiği ölçüde iyimser bir tutumla olumsuz
durumların giderilmesini ve değiştirilmesini, daha iyi koşullarda yaşama devam edilmesi
doğrultusunda insana yol göstericilik eder. Doğru kader algısı, doğru bir (özgürlükçü) tevekkül
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anlayışını bünyesinde barındırır ve herhangi bir konuda Allah’a teslim olurken, beşerî ve
dünyasal koşullarda yapılması gerekenleri ve alınması gereken tedbirleri aldıktan sonra, kadere
tabi olmayı ve rıza göstermeyi öğütler.
Aslında dinsel bildirimler, insanı kuşatan bütün olayların ve olguların, açıklamasını ve
anlamlandırılmasını ihtiyâtlı bir şekilde olumlu, iyimser ve umut içinde ele alarak hikmet, sınav
ve denenme boyutlarında değerlendir. Dinsel bildirimler olaylar karşısında teselli, rıza,
sabır, metanet ve tahammül inanç ve duygusunun inananların kalplerinde kökleşmesini ve
edimsel hale gelmesini sağlar. Dinsel bildirimler insana bir tür ‘teselli te- olojisi’ sunarlar.
Daha doğrusu, evrende olup bitenleri Allah’ın ilmi, iradesi, kudreti ve yaratımları, yani kaderi,
takdiri, meşîeti ve kazası dışında görmez ve insanoğlunu olaylar karşısında ezilmeyecek bir
inanç düzlemine getirir. Her bir varlığın yaratımında belli bir ölçü, amaç ve anlamlılığın
gözetildiğini ve Allah’ın insanı yeryüzü serüveninde tek başına bırakmadığı (inâyet) anımsatır.
Çünkü olayların ve olguların Allah’ın yaratımlarından bağımsız telakki edilmesi, inananların
yaşama bağlılıklarını sarsar ve onların umutlarını kırar. Tanrı, kutsal bildirimler yoluyla
insanoğlunu devamlı sûrette aydınlatarak onun zihnini ve yaratıcı güçlerini zinde tutup
yönlendirir. Dolayısıyla kader, insanoğlunun belli bir zaman ve uzam koordinatlarında kendisini
gerçekleştirmesi ve yeteneklerini geliştirmesiyle yaşantılanan bir süreçtir. Ancak kadere böyle
bir bakış, her şeyin önceden tasarlandığı, belirlendiğini, olup bittiğini ve dolayısıyla da
imkânın ve yeniliğin bulunmadığını öne süren temel sava aykırı düşer.
Kur’ân’da başa gelen musibetlerin, belaların ve zararların Allah tarafından yazıldığını ve
takdir edildiğini, ama insanın, yine de beşerî olanaklar çerçevesinde birtakım çarelere başvurma
ve tedbîrini alma yükümlülüğü ve özgürlüğünün bulunduğu anımsatılır. İnsan bu özgürlüğü
şöyle ya da böyle kullanır, ama tüm istekleri, arzuları ve amaçları yerine gelemeyebilir. O
takdirde Allah’ı gerçek sahibi (mevlâ) olarak görüp O’na dayanması tavsiye edilir. İnsan bu
özgürlüğü ve girişimi kullandığı ve yaratıcılık cesaret gösterdiği oranda, yaratma ortaklığına
bilfiil katılır. Aksi takdirde, kendi içinde bulunduğu duruma ve şartlara boyun eğerek teslim
olur; böylelikle musîbetler, belalar ve sıkıntılar karşısında donuk, hareketsiz ve duyarsız kalır.
İşte bu seçenek, insanın kaderine razı olması ve kaderini kendisinin çizemeyeceği anlayışının
kökleşmesine ve yerleşmesine sebebiyet verir. Aslında insanoğlu, yeryüzü serüveninde,
Tanrı’nın yaratım yasalarını ve ilkelerini, değişmez âdetini ne oranda kavramaya ve bunun
akabinde tatbik etmeye çalışırsa, o oranda kendi başına gelen kötülükleri ve zararların
kaynağını görme, fark etme ve değerlendirmede isâbet eder. Yoksa bu isabetsizlikler,
insanoğlunu karamsarlığa ve umutsuzluğa sevk edecektir.
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1) Mu‘tezile
2) Ehl-i Sünnet
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kelâm ekolleri arasında meydana gelen kader ile ilgili tartışmaların bir
sonucu olarak görülen çeşitli problemleri göreceğiz. Bu mânada temel bir problem olarak
Allah’ın önceden bilmesinin ne demek olduğunu öğreneceğiz. Kur’an’da zorluklar yazmak
şeklinde anlaşılabilecek bazı âyetlerin nasıl anlaşılması gerektiğini işleyeceğiz. Kalplerin
mühürlenmesini kader algısı çerçevesinde değerlendireceğiz. Son olarak hidayet ve dalâlet
konusunu göreceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Allah’ın önceden bilmesi ile kader algısı arasında nasıl bir irtibat vardır?
2. Kalplerin mühürlenmesi insanın cebr altında olduğu/olmadığı açısından nasıl
anlaşılmalıdır?
3. Teklif-i mâ lâ yutak kader ilişkisini kısaca açıklayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kader ile ilgili Bazı Problemler

Kazanım

Kader tartışmaları bağlamında ortaya
çıkan çeşitli problemleri görerek bunların
doğru anlaşılmasının nasıl olacağını öğrenir.

Kazanım Yöntemleri

İlgili
kaynaklardaki
bilgilerin
okunması ve ders sırasında işlenen konularla
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Anahtar Kavramlar
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Hatm



Hidâyet



Dalâlet



Teklif-i mâ lâ Yutâk



Ecel



Rızk
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1. ALLAH'IN ÖNCEDEN BİLMESİ
Öncelikle şunu ifade etmemiz gerekir ki, Allah Teâlâ için “önceden ve sonradan
bilme” diye bir şey söz konusu değildir. Zira Allah, zamandan münezzehtir ve O'nun bilmesi
aslâ zamanla kayıtlı değildir. Burada “Allah'ın önceden bilmesi”nden maksat, yaratılmış bir
varlık olan insana nisbetledir.
Bir insan için iyi ve başka biri için kötü yolun takdîr edildiği doktrini, insana açık bir
şekilde bu veya şu yolu takip etmeyi tercih etme hakkı veren Kur’ân-ı Kerîm'den hiçbir destek
bulamaz. Fakat iyilik ve kötülüğün takdîr edildiği doktrininin, Allah'ın önceden bilmesi
doktrininden çıktığı söylenir. Eğer Allah gelecekte ne olacağını, bir adamın iyi veya kötü bir
yolu takip edip etmeyeceğini biliyorsa, bundan insanın bu belirli yönü zorunlu olarak takip
etmesi gerektiği sonucu çıkar. Çünkü Allah'ın bilgisi yanlış olamaz.
Burada her şeyden önce Allah'ın geleceği bilmesinin ne anlama geldiği açık olarak
anlaşılmalıdır. Geleceğin Allah için açık bir kitap olduğu açıktır. İnsan için her şey olan
mekân ve zaman sınırları Allah için hiçbir şeydir. İnsanın eşyaya dair bilgisi, mekân ve
zamanla sınırlıdır. Fakat zamandan ve mekândan münezzeh olan Allah için sınırsız bir mekân
âdetâ bir nokta, geçmiş ve gelecek şimdi gibidir. Bir insanın gözlerinin önünden geçen şeyi
bildiği gibi, Allah geleceği görür ve bilir. Bundan dolayı Allah'ın geleceğe dair bilgisi, insanın
şu ânı bilmesi gibidir. Bir şeyi sırf bilmek, fâilin veya yapanın tercihine engel değildir. Bu
sebeple Allah'ın önceden bilmesinin cebr anlamındaki kaderle hiçbir ilgisi yoktur.1725
Birçok kelâmcı bu sorunu kısaca şöyle izah etmektedir: İlim, malûma tâbidir.1726 Yani,
bilgi bilinene bağlıdır. Buna göre insanların fiilleri, Allah Teâlâ'nın önceden bilmesinin
zorunlu bir sonucu olarak meydana gelmez. İnsanlar, öyle işleyecekleri için Allah öneceden
bilir. Meselâ bugün bilginler, güneşin veya ayın ne zaman tutulacağını önceden hesap edip,
kesin tarihini ve saatini tespit ediyorlar. Gerçekten de onların dediği zaman ve saatte, güneş
veya ay tutulması meydana geliyor. Nasıl ki, bu bilginlerin güneş veya ayın tutulmasında bir
etkileri bulunmuyorsa, Allah Teâlâ'nın da insanların ne yapacaklarını bilmesinin fiiller
üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.1727
Demekki insanın yapacağı fiillerin önceden Allah tarafından bilinmesi, insanın bu
fiillerinde mecbûr olduğuna delâlet etmez. Zira Allah'ın bilgisi, bizim yapacağımız durumla
ilgilidir. Biz, Allah ne yapacağımızı bildiği için o fiili yapıyor değiliz. Biz öyle yapacağımız
için Allah Teâlâ biliyor. Ayırca biz, Allah Teâlâ'nın bizim hakkımızda ne bildiğini
bilmiyoruz.

2. ALLAH'IN ZORLUKLAR YAZMASI
Kur’ân-ı Kerîm'de Allah hakkında sık sık karşılaşılan ifadelerde, bir kavmin helâkinin,
bir insanın hayat müddetinin veya bir musîbetin yazıldığından bahsedilir. Bu gibi âyetler,

1725
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Muhammed Ali, İslam Dini, s. 338-39.
Sadru'ş-Şerîa, et-Tavdîh, I/197.
Harputî, Abdullatif, Tenkîhu'l-Kelâm, (Tekmile-i Tenkîhu'l-Kelâm ile birlikte), Dersaadet, Necm-i İstikbâl Matbaası, 1330, s. 245-256.
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kader/cebr doktrinini desteklemek için delil getirilmektedir. Bunun için de kitâb kelimesine
yanlış manâ verilerek cebr görüşü desteklenmeye çalışılmıştır. Önce kitâb kelimesinin lügavî
anlamlarını inceleyelim.
Kitâb kelimesi kök olarak, “bir şeyi bir şeye eklemek veya deriyi deriye dikmek
suretiyle eklemek”1728 anlamındadır. Örfte kitâb, “yazıyla harfleri birbirine eklemek”tir. Kitâb
aslında masdar olup isim olarak da kullanılır.1729 Kitâbetise isbât, takdîr, îcâb, farz ve azm
manâlarına gelir. Daha sonra kitâbet'in, kazâ, hüküm ve ilim manâlarına da geldiği ifade
edilir.1730 Kitâb kelimesi Kur’ân'da bu manâlarda geçmektedir. Şimdi kitâb kökünün cebr
ifade ettiği iddia edilen âyetlere bakalım:
Allah, “Elbette ben ve resûllerim gâlip geleceğiz” diye yazdı [ketebe]. (Mücâdele,
58/21)
Allah, bizim için ne yazmışsa [ketebe], bize ancak o ulaşır. (Tevbe, 9/51)
De ki: Evlerinizde kalmış olsaydınız da, yine üzerine öldürülmesi yazılmış [kütibe]
olanlar, mutlaka öldürülecekleri yere giderlerdi. (Âl-i İmrân, 3/151)
Bu âyetlerin hiçbirinde cebr –yani, günah işleyen için önceden kötü bir yolun takdîr
edildiği– ifade edilmez. Birinci âyette Hz. Peygamber'in (s.a.v.) muzaffer olacağına dair bir
hüküm veya emir gelmiştir ve Allah'ın emirleri gerçekleşecektir. “Allah yazdı” ifadesi, böyle
bir şeyin olmasının Allah'ın emri olduğu manâsına gelir. Önceden yazma veya önceden
hükmetme için bir işaret aramak zorunlu değildir. Son iki âyette musibet ve ölümün yazılması
zikredilir. Ölüm veya musibet bu şekilde onlar için önceden takdîr edilmiş olsa bile, bu
kader/cebr anlayışına herhangi bir destek vermez. Kader, kötülük yapan için kötü yolun
önceden takdîr edildiği ve onun iyi veya kötü yolu benimsemesi için tercih verilmediği
anlamına gelir. Ölüm veya musibet, insanın hâkim olamadığı şartlar yüzündendir. Oysa iyilik
ve kötülük yapma, tamamen insanın kendi tercihi sebebiyledir. Fakat bir gerçek olarak burada
önceden takdîr etme zikredilmez. Çünkü kitâb, önceden takdîr etme değil, “emretme”
anlamına gelir. Bu kelime bazen bir şeye “azmetme” manâsına gelir. Bunun sebebi şudur: Bir
şeye ilk önce irâde edilir, sonra söylenir ve sonra da yazılır. Buna göre irâde bir başlangıç,
yazma ise sonuçtur. Bundan dolayı sonuç kitâbet ile te’kîd edildiği zaman, “başlangıç” –
mûrâd– manâsına gelir.1731

3. HAYIR VE ŞERRİN YARATILMASI
Lügatte hayr kelimesinin kök anlamı “eğilme ve meyletme” olup şerr'in zıddıdır.1732
Hayr, “akıl, adâlet ve fazîlet gibi herkes tarafından rağbet edilen şey”dir.1733 Hayr, şerr'in
zıddı olduğu gibi, bazen de “zarar”ın zıddı olur.1734
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1729
1730
1731
1732
1733

Halil b. Ahmed, Kitâbu'l-‘Ayn, IV/8; İbn Fâris, Mu‘cem, V/158; Isfahânî, Müfredât, s. 699.
Isfahânî, Müfredât, s. 699.
Isfahânî, Müfredât, s. 699; İbn Fâris, Mu‘cem, V/159.
Muhammed Ali, İslam Dini, s. 339-41; krş. Isfahânî, Müfredât, s. 699.
İbn Fâris, Mu‘cem, II/232.
Isfahânî, Müfredât, s. 300.
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Kadere imân, bu kâinattaki her şeyin bir kanuna ve bir ölçüye tabi olduğuna, her şeyi
idare edenin sadece Allah olduğuna inanmak gerektiği anlamına gelir. Daha sonraki “kadere,
hayrına ve şerrine inanmak” şeklini alırsak, buradaki “hayır ve şer” insanın iyi ve kötü
fiillerini işlemeye mecbûr olduğuna işaret etmez; insanın kaderini gerçekleştireceği iyi ve
kötü şartlara işaret eder. Hayır ve şer kelimeleri, Kur’ân-ı Kerîm'de bu anlamda kullanılmıştır:
Muhakkak insan aceleci mizaçta yaratılmıştır. Kendisine kötülük [şer] dokununca çok
üzülür; kendisine iyilik [hayır] dokununca cimri davranır. (Me‘âric, 70/19-21)
İnsan, iyiliğe [hayra] duâ eder gibi, kötülüğe [şerre] de duâ eder. İnsan çok
acelecidir. (İsrâ, 17/11)
İnsanlara, hayrı acele istedikleri gibi, Allah da onlara şerri acele verseydi, muhakkak
onlar için ecelleri emredilmiş olurdu (Yûnus, 10/11).
Her nefis, ölümü tadacaktır. Biz imtihan olarak sizi şerle ve hayırla sınayacağız.
(Enbiyâ, 21/35).
Bir âyette Allah'ın iyilik ve kötülüğün her ikisinin de Allah'tan olduğu ifade
edilmektedir:
Kendilerine bir iyilik erişirse, “Bu Allah'tan” diyorlar, bir kötülük de değdimi, “Bu
senden” diyorlar. De ki: “Hepsi Allah tarafındandır.” (Nisâ, 78)
Fakat ardından gelen âyette şöyle denilmektedir:
Sana bir iyilik erişirse, bil ki Allâh'tandır; başına bir kötülük gelirse, anla ki
sendendir. (Nisâ, 78-79)
Bu ifade ile “hepsi Allah'tandır” şeklindeki önceki ifade arasında bir çelişki yoktur.
Kur’ânî dünya görüşünde Allah, bütün hâdiselerin nihaî kaynağıdır. Sonuçta, insanın
karşılaştığı her iyilik ve başına gelen her kötülük, son tahlilde Allah'ın irâdesinin bir eseridir.
Ancak insanın “kötü kader” saydığı her şey, gerçekte nihaî sonuçları itibariyle kötü değildir;
zira “Mümkündür ki nefret ettiğiniz bir şey sizin için iyi olabilir ve yine mümkündür ki
sevdiğiniz bir şey de sizin için kötü olabilir: Allah bilir, ama siz bilmezsiniz.” (Bakara, 2/216)
Böylece, zahirî birçok “kötülük”, çoğu zaman, bir sınavdan ve ilahî kaynaklı bir olgu olan,
sıkıntı çekerek ruhsal olgunluğa erişme aracından başka bir şey olmayabilir ve mutlaka başına
kötülük gelen kişinin yanlış bir seçiminin veya yanlış fiilinin sonucu olması gerekmez. O
halde, açıktır ki bu âyetin sözünü ettiği “kötülük” veya “kötü kader” sınırlı bir muhtevaya
sahiptir; çünkü kelime ahlakî anlamında kötülüğe işaret etmektedir; yani, kişinin
eylemlerinden veya davranışlarından kaynaklanan azaba. Bu da, Allah'ın bütün mahlûkatı için
koyduğu ve Kur’an'ın sünnetullâh olarak tanımladığı sebep-sonuç kanunu ile uyum
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Fîrûzâbâdî, Besâir, s. II/574.
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halindedir. Bu gibi sıkıntılar için insan yalnızca kendini suçlamalıdır. Zira “Allah hiç kimseye
zerre kadar haksızlık yapmaz.” (Nisâ, 4/40)1735

4. LEVH-İ MAHFÛZ VE KALEM'İN KADERLE İLGİSİ
Tahâvî, “Biz levh ve kaleme ve onda yazılı olan şeye imân ederiz” demiştir.1736 Levh-i
mahfûz'un keyfiyetinin bilinemeyeceği, Allah'ın bunun ilmini kendisine tahsis ettiği ve onun
hakkında ancak rivayetlerde geçtiği kadar bilgi edinilebileceği ifade edilmektedir.1737
Levh-i mahfûz hakkında Kur’ân ve hadisten delil getirmişlerdir. Kur’ân'dan delil
Allah'ın şu âyetidir:
Hayır! O, şerefli bir Kur’ân'dır. Korunan bir levhadadır. (Burûc, 85/21-22)
Yine şu hadis de levh-i mahfûz'a delil getirilmiştir:
“Allah, beyaz bir inciden bir levh-i mahfûz yarattı. Onun sayfaları kırmızı yakuttandır.
Kalemi de yazısı da nûrdur. Allah'ın onda hergün üç yüz altmış lahzası vardır. Yaratır, rızık
verir, öldürür, diriltir, azîz kılar, zelîl kılar ve dilediğini yapar.”1738
Burada sözü edilen levh, Allah'ın mahlûkâtın miktarlarını yazdığı şeydir.
Kalem konusunda ise şu hadisi delil getirmişlerdir:
“Allah Teâlâ'nın ilk yarattığı şey kalemdir. Ona, “Yaz!” diye buyurdu. O da, “Rabbim
neyi yazayım?” diye sordu. Allah da, “Kıyâmetin kopacağı âna kadar herbir şeyin miktarlarını
yaz!” buyurdu.”1739
Buradaki kalem'den maksadın, “Allah Teâlâ'nın yarattığı ve levh-i mahfûz'a miktarları
yazdığı şey” olduğu söylenmiştir.1740
Allah'ın bütün hükümlerinin yazılı olarak bulunduğu farz edilen levh-i mahfûz'un
gerçekten kaderle bir ilgisi var mıdır?
Levh, “tahta ve yazı levhası”1741 anlamına gelir. Mahfûz ise, “korunan şey” demektir.
Levh-i mahfûz ifadesi Kur’ân-ı Kerîm'de sadece bir defa geçer (Burûc, 85/21-22) ve bizzat
Kur’ân'ın [vahyin] korunmasıyla ilgili olarak zikredilir.
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Levh kelimesinin çoğul şekli olan elvâh, Mûsâ'nın (a.s.) kitaplarıyla ilgili olarak
kullanılır: Biz her tür öğüdü ve her şeyin açıklamasını Mûsâ için levhalara (elvâh) yazdık.
(A‘râf, 7/145)
Hz. Mûsâ'nın (a.s.) elvâh'ı ile Kur’ân'ın levh'i aynıdır. Bu, “Kur’ân'ın [vahyin]
değişiklik ve tahrife karşı korunduğunu” açıklamaktadır. Bundan dolayı levh-i mahfûzun
taşıdığı manâ, başka bir yerde vahiy hakkında ifade edilenle tamamen aynıdır:
Muhakkak ki o zikri biz indirdik ve elbette onun koruyucusu da biziz. (Hicr, 15/9)
Her iki yerde de manâ şudur: Kur’ân vahyi, hiçbir cinn ve şeytânın etkisine maruz
kalmadan tam safiyet içinde korunmuş olarak Peygamber'e ulaştırılacaktır.1742 Dolayısıyla
levh-i mahfûz'un kaderle hiçbir ilgisi yoktur.

5. ALLAH'IN KALPLERİ MÜHÜRLEMESİ
Kur’ân-ı Kerîm'de, Allah'ın kalpleri mühürlediğinden bahsedilir. Fakat bunlar, küfre
saplanıp kalmış, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) çağrısına hiç kulak asmamış olan kimselerdir.
Bakara sûresi'nde inne'l-lezîne keferû [amma o küfre saplananlara gelince) denildikten sonra
şöyle buyurulmuştur:
Allah, onların kalblerini ve kulaklarını mühürlemiş ve gözlerinde de bir perde vardır
(Bakara, 2/7)
Katâde bu âyet hakkında şöyle demiştir: “Şeytân onları hâkimiyeti altına alınca, Allah
da onların kalblerini ve kulaklarını mühürlemiş ve gözlerinde de bir perde vardır. Bundan
dolayı iştimezler, anlamazlar ve akletmezler.”1743
Mücâhid ise bu âyetle ilgili olarak şu tefsîri yapmıştır: “Bu âyet, günahların onların
kalblerini her yönden kuşatarak doldurduğunu haber veriyor. İşte bu dolma işi
mühürlemedir.”1744
Bazı âlimler, “Kalblerin mühürlenmesi, Allah Teâlâ'nın, onların davet edildikleri hakkı
dinlemeye karşı tekebbürlerini ve yüzçevirmelerini haber vermesidir” demişlerdir.1745
Burada zikredilen kalplerin ve kulakların mühürlenmesi ve perde, hakîkî anlamda
değildir. Bununla, onların kalblerine, yani akıllarına îmân ve hakkın girmeyişi mecâzî olarak
ifade edilmiştir.1746
Dolayısıyla onların hakkı reddetmeleri, Allah'ın onların kalplerini mühürlemesi
sonucunda olduğu anlamına gelmez. Bu, onların îmânî ilkeleri reddetmeyi seçmelerinin ve
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bilerek Kur’ân tarafından çizlen yoldan farklı bir yolu tercih etmelerinin bir neticesi olarak
Allah'ın onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemesi anlamına gelir.
Burada kalplerin mühürlenmesinden bahsedilmişse de, bu Hz. Peygamber'in (s.a.v.)
uyarısına hiç kulak asmamış olan katı kalplere sahip olan kimselerle ilgilidir. Onlar, hakkı
kabul etmek için kalplerini açmayı reddederler ve hakkı işitmek için kulaklarını açmazlar;
hakkı bâtıldan ayırmak için gözlerini kullanmazlar:
Kalpleri var, fakat onlarla anlamaya (çalışmazlar); gözleri var, fakat onlarla görmeye
(çalışmazlar); kulakları var, fakat onlarla işitmeye (çalışmazlar). İşte onlar hayvanlar gibidir
(A‘râf, 7/179).
Bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz örtüler içindedir, kulaklarımızda bir ağırlık ve
seninle bizim aramızda bir perde var (Fussilet, 41/5).
Kalplerinin mühürlendiği söylenen kimseler hep günahkârlardır:
İşte Allah, her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler (Mü’min, 40/35).
Günahkârın kalbinin mühürlenmesine kendisinin uyarıya kulak asmama hareketinin
sebep olduğu başka bir âyette şöyle ifade edilir:
Onlardan gelip seni dinleyen vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman
kendilerine bilgi verilmiş olanlara, “Az önce ne söyledi?” derler. Onlar, Allah'ın kalplerini
mühürlediği ve düşük arzuların peşinden giden kimselerdir (Muhammed, 47/16).
Bütün bu âyetler göstermektedir ki, Allah kendi fiillerinin sonucu olarak belli
insanların kalplerini mühürler. Çünkü onlar, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) çağrısına kulak
vermeyen ve uyarısını dikkate almayan kimselerdir. Bu sebeple Allah onların kalplerini
mühürlemiştir. Dolayısıyla kalbin mühürlenmesi, insanın kendi fiillerinin sonucu olduğundan
kader/cebr ile hiçbir ilgisi yoktur.

6. HİDÂYET VE DALÂLET
a. Hidâyet Kavramı
Hidâyet, Arapça hedâ mâzî fiilinden türemiştir. Bu kelimenin kökü, “doğru yolu
açıklamak ve ona ulaşmaya imkân sağlamak”tır.1747 Hidâyetin mukâbili dalâlettir.1748
Bazen hidâyet ile irşâd birbirine karıştırılmaktır. İrşâd, “bir şeye giden yolu göstermek
ve onu tebyîn”dir. Hidâyet ise, “o şeye erişebilme, ulaşabilme imkânı sağlamak”tır. Bizi
dosdoğru yola hidâyet et (Fâtiha, 1/6) âyetinde hidâyet, “mühtedî” [hidâyete erişmiş olan kişi]
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için kullanılmış ve onların kesin hidâyete ermiş oldukları hâlde hidâyet için duâ ettikleri
belirtilmiştir.1749
Hedâ'dan isim olan hüdâ, “istenilene ulaştıracak şeye lutuf ve letâfetle delâlet etmek,
hak ve doğru olan yolu göstermek” manâsına geldiği gibi; “gündüz, tâ‘at ve vera‘” manâlarına
da gelmektedir. Hüdâ; hem hidâyet, hem de ihtidâ [hidâyet bulmak, İslâm'ı kâbul etmek]
anlamındadır.1750
Hidâyet Kur’ân'da, maddî veya manevî hususlarda, hayır veya şerr konusunda
kullanılmıştır:
• Hem O, arzda (dağları) ağır baskılar (olarak) bıraktı ki: Sizi sarsmasın diye; hem de
nehirler ve yollar (yaptı), gerek ki doğru gidesiniz [tehtedûn] (Nahl, 16/15) âyetinde hidâyet
maddî hususta kullanılmıştır.
• Ve hepsini emrimizle yol gösteren [yehdûne] imâmlar [önderler] yaptık (Enbiyâ,
21/73) âyetinde manevî hususta kullanılmıştır.
• Ve hepsine cehennemin yolunu gösterin [fe'hdûhum] (Sâffât, 37/23) şerr hakkında
kullanılmıştır.
• Hidâyet ma‘nâsında pek çok hayırlı iş hakkında kullanılmıştır. Bu anlamda Kur’ân-ı
Kerîm'de hidâyet; “sebât, beyân, dîn, îmân, duâ, rusül (resûl), ma‘rifet, nebî, Kur’ân, Tevrât,
istircâ, huccet, tevhîd, sünnet, ıslâh, ilhâm, tevbe, irşâd, Hz. Muhammed'in emri, delîl, ta‘lîm,
fazl, takdîm, müslüman olarak ölmek, sevâb, ezkâr” gibi pek çok şeyin veya durumun niteliği
olarak kullanılmıştır.1751
Allah'ın insanlara hidâyetinin dört şekilde olduğu söylenmiştir:
a) Akıl, zekâ ve zarûrî bilgiler bakımından her mükellefe şâmil olan hidâyet ki, her
mükellefe bunlardan kendi yüklenme gücüne göre verilmiştir: Şübhesiz bizim Rabbimiz, her
şeye her şeyi yaratan, sonra da yolunu gösterendir [hedâ]. (Tâ-Hâ, 20/50)
b) Nebîler göndermek ve kitâb indirmek sûretiyle insanlara davette bulunma yoluyla
olan hidâyet: Ve hepsini emrimizle yol gösteren [yehdûne] imâmlar [önderler] yaptık
(Enbiyâ, 21/73) âyetindeki hidâyet bu anlamdadır.
c) Hidâyete ermek isteyen kimseye Allah'ın tevfîki. Şu âyetlerdeki hidâyet bu
alanmdadır: Hidâyet ermek isteyenlere gelince, Allah onların hidâyetlerini artırmıştır
(Muhammed, 47/50); Herkim de Allah'a îmân ederse O, onun kalbine hidâyet verir (Teğâbün,
64/11); Onların Rabbi kendilerini, îmânları sebebiyle hidâyetine erdirir (Yûnus, 10/9); Bizim
uğrumuzda mücâhede edenlere gelince, elbette Biz onlar yollarımıza hidâyet ederiz (Ankebût,
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29/69); Hidâyeti isteyenlere ise Allah daha ziyade hidâyet verir (Meryem, 19/76); Allah, îmân
edenlere hidâyet etti… Allah, dilediği kimseyi doğru yola hidâyet eder. (Bakara, 2/213)
d) Âhirette cennete olan hidâyet: Onları hidâyete erdirecek ve durumlarını düzeltecek
(Muhammed, 47/5); Hamdolsun o Allah'a ki: Hidâyetiyle bizi buna [cennete] muvaffak kıldı
(A‘râf, 7/43) âyetlerinde olduğu gibi.1752
Bu dört hidâyet birbiriyle irtibatlıdır. Birincisini elde edemeyen kimse ikincisini elde
eldemez; hattâ bununla mükellef olması da mümkün olmaz. İkinciyi elde edemeyen kimse,
üçüncü ve dördüncüyü elde edemez. Dördüncüyü elde eden kimse, önceki üç mertebeyi de
elde etmiştir. Üçüncüyü elde eden kimse, önceki iki mertebeyi elde etmiştir.1753
Hidâyet konusunda tartışmalı olan mesele, bu hidâyet çeşitlerinden üçüncüsünün
Allah'ın yaratmasıyla olup olmadığıdır.

b. Dalâlet Kavramı
Dalâl, ihtidânın olmayışı; ıdlâl ise hidâyetin kaybolmasıdır. Idlâl, ihtidânın
mukâbilidir.1754
Dalâl ve dalâlet, “yol kaybetmek ve hiç yol bulamayıp şaşkın kalmak” 1755 demektir.
Kasden veya yanılarak olsun, az ya da çok olsun her türlü yoldan sapmaya dalâl denilir.
Çünkü Allah'ın râzı olduğu sırât-ı müstakimde yürümek gerçekten zordur. Bundan dolayı bir
açıdan istikâmet üzere, peçok açıdan ise dalâlette olabileceğimiz söylenmiştir. Bundan dolayı
dalâl kelimesi, herhangi bir hata işleyen kimse hakkında kullanılabilmektedir.1756
Dalâl kelimesi Kur’ân-ı Kerîm'de; fesâd, hata1757, hasar, zelel [ayak kaymaları],
butlân, cehâlet, nisyân, telaşî, helâk, sapmak, azmak, hüsrân, sıkıntı gibi durumları nitelemede
kullanılmıştır.1758
Idlâl [saptırma], iki şekilde olur:
a) Sebebi dalâl olan idlâl [saptırmak]. Bu da ikiye ayrılır: Ya bir şeyin kaybolması
sebebiyle olur; nitekim adlaltü'l-bağîre [deveyi kaybettim], yani “deve kayboldu” dersin. Ya
da onun dalâline [kaybolduğuna] hükmetmen suretiyle olur. Her iki durumda da dalâl, idlâlin
sebebidir.
b) İdlâl, dalâle sebeb olur. Bu da, dalâlete düşürmek için insana bâtılın süslü
gösterilmesidir. Allah'ın fazl [lütuf] ve rahmeti üzerinde olmasaydı, onlardan bir tâife seni
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bile hükümde haktan saptırmayı kurmuşlardı. Bununla beraber onlar yalnız kendilerini
saptırdılar (Nisâ, 4/113) âyetindeki ıdlâl bu anlamdadır.1759
Allah'ın insanlara idlâli de iki şekildedir:
a) Idlâlin sebebi dalâl olur. Şöyle ki, insanın sapıtır; Allah da dünyada buna hükmeder
ve âhirette onu cennet yolundan cehennem yoluna döndürür. İşte bu, hak ve âdil olan
saptırmadır. Çünkü sapan kimsenin [dâll'in] sapkınlığına hükmetmek ve onu cennet yolundan
cehenneme döndürmek hak ve adâlettir.
b) Allah Teâlâ, insanın seciyesine iyi veya kötü bir yola girdiği zaman ona alışacağı,
ondan hoşlanacağı ve oana bağlanacağı bir heyet [durum] yerleştirir. Böylece ondan dönmesi
zorlaşır ve bu durum onu taşıyanı zorlayan bir tabiat gibi olur. İşte insandaki bu kuvve ilâhî
bir fiildir. Bundan dolayı kuldaki dalâlin [sapmanın] Allah'a nisbet edilmesi doğrudur.1760
Hidâyette olduğu gibi burada da tartışma konusu olan, Allah'ın dalâleti yaratıp
yaratmadığıdır. Eğer hidâyet ve dâlalet Allah tarafından yaratılıyorsa, bu cebr olmaz mı?
Şimdi kelâm ekollerinin bu husustaki görüşlerini zikredelim.

c. Kelâm Ekollerinde Hidâyet ve Dalâlet
1) Mu‘tezile
Mu‘tezile'nin, kulların fiillerinin yaratıcısının Allah olmadığını ve kulun kendi fiilini
îcâd ettiği görüşünde olduklarını daha önce zikretmiştik. Onlar, hidâyet ve dalâlet konusunda
da aynı ilkeden hareket ederek, “hidâyet” ve “dalâlet”in de Allah'ın yaratmasıyla
olmadığını1761 söylemişlerdir. Mu‘tezile'ye göre hidâyet, “hak yolu göstermek” anlamında
Allah'tandır. İdlâl ise, kula “dâll” [sapan, sapık] ismini vermek veya kul kendisinde dalâleti
yarattığında Allah'ın kulun dalâletine hükmetmesidir.1762
Mu‘tezile, çirkinin yaratılması, kesbi gibi çirkin olduğu ve kullarının fiillerinin
yaratıcısı oldukları görüşlerine dayanarak, Kur’ân'da Allah'a isnâd edilen hidâyet ve idlâli
hakikî lugavî manâlarından alarak hidâyeti, “hak yolu göstermek, beyân etmek, hak yola
delâlet ve irşad etmek” mecâzî manâsına; idlâli ise, “hak yolu göstermeyi ve açıklamayı terk
etmek” mecâzî manâsına yorumlamışlardır.1763
Allah'ın hak yolu ve göstermesi ve beyân etmesi bütün kulları için olup, Allah'ın
meşîetine bağlanması doğru olmadığından, Kur’ân'da hidâyet ve idlâlin Allah'ın meşîeti ile
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kayıtlı olduğunun bildirilmesi, Mu‘tezile'nin iddia ettiği gibi hidâyetin ‘hak yolu göstermek’,
idlâlin de ‘hak yolu göstermeyi terketmek’ manâlarında olmadığına delildir.1764
Görülüyor ki Mu‘tezile, kulların fiillerinin yaratıcısı olduğu görüşlerini
benimsemelerinden dolayı, hidâyet ve dalâletin de kul tarafından meydana getirildiğini
söyleyerek, hidâyet ve dalâleti, ‘Allah'ın hak yolu göstermesi’; dalâleti de ‘hak yolu
göstermeyi terketmesi’ anlamında almışlardır ki, bu anlayış Kur’ân açısından doğru değildir.

2) Ehl-i Sünnet
Ehl-i Sünnet'e göre hidâyet ve idlâl, ‘hidâyeti ve dalâleti yaratma’ manâsındadır.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
Ve her kime Allah hidâyet ederse o doğru yolu tutar, her kimi de dalâlette bırakırsa
artık onlar için O'nun berisinden velîler bulamazsın. (İsrâ, 17/97)
Allah her kimi hidâyetine erdirmek isterse onun sînesini islâma açar [gönlüne genişlik
verir], her kimi de dalâlette bırakmak isterse onun da kalbini daraltır. (En‘âm, 6/125)
Allah dileseydi elbette insanlara hep birden hidâyet buyururdu?! (Ra‘d, 13/31)
Bu âyetlerdeki “hidâyet” ve “dalâlet”in Allah Teâlâ'ya isnâdı hakîkat, başkasına isnâdı
ise mecâzdır. Kulların hidâyeti ve dalâleti Allah Teâlâ'nın yaratığıdır; kulların ihtiyârları
doğrultusunda O'nun ilmi, kazâsı ve kaderiyle meydana gelmiştir.1765
Hidâyet ve idlâli, hidâyet ve dalâleti yaratmak manâsında olan lügat manâlarının
dışında kullanılmasına gerek olmadığı için Ehl-i Sünnet âlimleri, hidâyet ve idlâlin Allah
Teâlâ'ya nisbetinin hakîkî manâda olduğunu, gerçek hidâyet edenin ve gerçek saptıranın Allah
olduğunu söylemişlerdir. Ehl-i Sünnet'e göre, Mûsâ'nın kavminden bir ümmet de vardı ki:
Hakka yöneltirler [yehdûne] ve onunla adâlet yaparlardı (A‘râf, 7/159) âyetinde hidâyet'in
‘peygamberlere’; Haberiniz olsun ki bu Kur’ân, insanları en doğru yola hidâyet eder (İsrâ,
17/9) âyetinde ‘Kur’ân'a’ nisbeti; idlâl'in, O, sizden birçok nesli saptırmıştı (Yâsîn, 36/62)
âyetinde ‘şeytân’a; Rabbim! Çünkü onlar [putlar] insanlardan birçoğunu (doğru yoldan)
saptırdılar (İbrâhîm, 14/36) âyetinde ise ‘putlar’a nisbeti mecâzîdir.1766
Öte yandan Kur’ân-ı Kerîm'de Allah'ın hidâyete erdirdiğinden bahsedildiği gibi,
dalâlete düşürdüğünden de bahsedilir. Hâlbuki Kur’ân'da Allah için el-Hâdî [hidâyet eden]
ismi geçtiği halde, el-Mudill [saptıran] ise hiçbir zaman geçmez. Eğer saptırmak da hidâyet
etmek gibi Allah'ın bir sıfatı olsaydı, el-Hâdî ismi gibi el-Mudill de O'nun isim listesine dâhil
edilirdi. Fakat en güzel isimlerin Allah'ın olduğunu söyleyen Kur’ân, açıkça Şeytan'a nispet
edilen1767 idlâl'i [saptırmayı] Allah'a atfetmez.1768
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Bütün bu anlatılanlardan anlaşılıyor ki, Ehl-i Sünnet'e göre hidâyet ve dalâletin
yaratıcısı Allah'tır. Mu‘tezile'nin dediği gibi bunların yaratıcısı insan değildir.

7. GÜÇ YETMEYEN İŞLE TEKLÎF
a. Teklîf Kavramı
Teklîf, lugatte külfet'ten alınmıştır. Külfet ise, “yorgunluk ve meşakkat” demektir.
Şerîatte, emir ve nehye teklîf denilmiştir. Buna göre teklîf, “hitabın, emir ve nehiy olarak
muhataba yönelmesi”dir.1769 Başka bir deyişle teklîf, “muhataba külfet yüklemek”tir.1770
Teklîfin şartı, emrolunan kimsenin “irâde” ve “kudret” sahibi olmasıdır. Emrolunan,
emredildiği şeye kâdir olmalıdır ki, kendisine emir ve teklîf gerekli olsun. Mükellefin kudret
ve istitâ‘atının olmadığı şeylere teklîf mâ lâ yutâk [güç yetmeyen işle teklif] denilir.1771
İnsanın güç yetiremeyeceği işler üç mertebede değerlendirilmektedir:
1) Aşağı [ednâ] mertebesi: Meydana gelmeyeceğini önceden Allah Teâlâ'nın
bilmesinden dolayı hilâfının olması imkânsız olan şeyler. Bunlar, insan kudretinin üstünde
olduğu için güç yetmeyen işle teklîftir. Fakat böyle bir teklîf imkânsız olmayıp vâkidir. Böyle
bir teklîfin câiz olduğu hususunda âlimler arasında ihtilaf yoktur. Meselâ; Allah Teâlâ Ebû
Cehil ve Ebû Leheb'in îmân etmeyeceklerini bildiği hâlde onları îmânla mükellef kılmıştır.
2) Orta [evsat] mertebesi: Haddizâtında imkânsız olmayıp ancak insan kudretinin
yetmeyeceği şeylerle teklîf gibi. Bu nevi teklîfe insanın ya aslen ve esasen gücü yetmez, –
cisim yaratmak gibi–; ya da âdeten gücü yetmez, gökyüzüne çıkmak gibi.
3) Yukarı [a‘lâ] mertebesi: Güç yetirilemeyen işle teklifin en yukarı mertebesi,
zâtından dolayı imkânsız olan şeylerle teklîftir. İki zıddın, gece ile gündüzün, siyah ile
beyazın bir arada bulunması gibi. Böyle bir şeyle teklif vâki değildir. Bunlarla teklif vaki
olamayacağında ittifak olup câiz olmamasında tartışma yoktur.1772
İnsanın güç yetiremeyeceği bu üç mertebeden hakkında tartışma olan orta mertebedir.
Bu meselede Eş‘ariyye ile Mâturîdiyye arasında ihtilaf vardır.
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Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, s. 207-208.
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b. Kelâm Ekollerinde Güç Yetmeyen İşle Teklîf
1) Eş‘ariyye
Eş‘arî ve ashâbının çoğunluğu, güç yetmeyen işle teklifin câiz olduğu
görüşündedirler.1773 Onlara göre, Allah'ın yaptığı şeyler O'nun hakkında çirkin [kabîh]
değildir; dilediğini yapar ve dilediği şeyle hükmeder.1774 Zira O'na hiç bir şey vâcib
değildir.1775
Eş‘arîler güç yetirilmeyen şeyle teklifin caiz olduğuna dair, Haydin, davanızda
sâdıksanız Bana şunları isimleriyle haber verin! (Bakara, 2/31) âyetini delil getirmişlerdir. Bu
âyette Allah, isimleri bilmedikleri halde onlardan haber vermelerini emretmiştir. İşte bu güç
yetmeyen işle tekliftir. Yine, Ey Rabbimiz! Tâkat getiremeyeceğimiz şeyleri bize yükleme!
(Bakara, 2/286) âyeti, güç yetmeyen işle teklîfin câiz olduğuna delâlet eder.1776 Yoksa Allah'a
yakarmanın bir manâsı olmaz.
Ayrıca Allah Teâlâ, îman etmeyeceğini bildiği kimselere îmânı emretmiştir. Hâlbuki
onların îmân etmeleri imkânsızdır. Aksi halde Allah'ın ilmi cehâlete dönüşür.1777
Eş‘arîler, ileri sürdükleri bu ve benzeri aklî ve naklî delillerle güç yetmeyen işle
teklifin câiz olduğunu ileri sürerek Mâtürîdîlerle ihtilaf etmişlerdir.

2) Mâturîdiyye
Hanefî-Mâtürîdî âlimlerine göre teklîf mâ lâ yutâk [güç yetmeyen işle teklif] câiz
değildir. 1778 Mu‘tezile de bu görüştedir.1779 İnsanın fiillerini yarattığını kabul eden bir
mezhebin, güç yetmeyen işle teklîfin câiz olmasını kabul etmesi zaten düşünülemez.
Hanefî-Mâtürîdîler güç yetmeyen şeyle teklifin câiz olmadığına dair şu delili ileri
sürerler:
Teklîf; yapıldığında sevâb, yapılmadığında cezâ getirecek hususlarda düşünülür. Bu da
yapılması mümkün olan hususlarda olur. Yapılması mümkün olmayan hususlarda değildir.
Allah, kimseye vüs‘undan [gücünden] öte teklîf yapmaz (Bakara, 2/286) âyeti açıkça delâlet
etmektedir ki, güç yetirilmeyen şeyle teklîf vâki değildir.
Mâtürîdîler, Eş‘arîlere şu şekilde cevap vermiştir: Allah Teâlâ'nın hikmete uygun
olarak işlediği delîl ile sabit olmuştur. Hikmet ise kendisinde güzellik olan şeyi gerektirir. Ey
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II/586; Sâbûnî, a.g.e., s. 141; Şeyhzâde, a.g.e., s. 25.
İcî, el-Mevâkıf, s. 330-331; Ebû Uzbe, er-Ravdatü'l-Behiyye, s. 82.
Eş‘arî, el-İbâne, s. 55.
Gazzâlî, İhyâ, I/112.
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Rabbimiz! Tâkat getiremeyeceğimiz şeyleri bize yükleme! (Bakara, 2/286) âyeti buna delâlet
etmez. Bu, azâb ve helâk getirmeyen şeylerden güç yetirilenin ağırlığının olmaması manâsına
delâlet eder. Haydin, davanızda sâdıksanız Bana şunları isimleriyle haber verin! (Bakara,
2/31) âyeti de buna delâlet etmez. Buradaki emir, emredileni gerçekleştirmek için değildir.
Onların âcizliklerini ortaya koymak içindir.1780
Netice olarak, Mâtürîdîlere göre Allah Teâlâ kullarını güç yetiremeyecekleri şeylerle
mükellef kılmaz. Çünkü teklifin yerine getirilebilmesinin şartı, onun imkân dâhilinde
olmasıdır. Aksi halde, mümkün olmayan bir şeyle teklif etmek abes olur.

8. ECEL MESELESİ
a. Ecel Kavramı
Ecel kök olarak, “belirlenmiş ve tayin edilmiş vakit”1781 demektir. İbn Fâris ecel
kelimesini, “borç vb. şeylerin son vakti”1782 şeklinde tarif etmiştir. İnsan hayatı için belirlenen
müddete de ecel denilir.1783 Bu vakitte hayat, ölüm veya başka bir sebeple sona erer.1784 Buna
göre ecel, ölüm için takdîr ve tayin edilen vakit olmaktadır. 1785 Tartışma da bu ecel
konusundadır. Ecel konusunda mezhepler arasında görülen ihtilaflar, daha çok iki ecelin
bulunup bulunmadığına ve dolayısıyla ömrün uzayıp uzamayacağına ilişkindir.1786

b. Kelâm Ekollerinde Ecel
1) Mu‘tezile
Ecel meselesini ilk defa tartışma haline getiren Mu‘tezile'dir.1787 Mu‘tezile'ye göre
ecel, bir kimsenin öleceği veya öldürüleceği vaktin Allah katında malum olmasıdır.1788 Bu
hususta Ehl-i Sünnet ile Mu‘tezile arasında ihtilaf yoktur. Ancak Mu‘tezile farklı olarak şu
görüşü ileri sürmektedir: Eğer maktûl, kâtil tarafından öldürülmeseydi, Allah'ın takdîr ettiği
vakte kadar yaşayacaktı.1789
Mu‘tezile'den Ka‘bî (ö. 319/931), maktûlün eceliyle öldüğü görüşündedir. Diğerleri
ise maktûlün, “eceli kesilen kimse” olduğu görüşündedirler. Yani “Allah Teâlâ, takdîr ve
tayin ettiği zamanın sonuna kadar onu yaşatmadı” derler.1790
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Mu‘tezile'nin çoğunluğu, maktûlün ecelinin sona erdiğini ve ömrün uzama ihtimali
bulunduğunu isbat için bazı tâatların ömrü uzattığına dair olan hadisleri delil getiriyorlar.
“Maktûl, eceliyle ölseydi, kâtilin zemme, cezâya, diyete, kısasa müstehak olmaması gerekirdi.
Eğer maktûl, ecelinin dolmasıyla ölmüş ise, maktûlün ölümü kâtilin yaratmasıyla da kesbiyle
de değildir” derler. Fakat onların bu delilleri yerinde değildir. Şöyle ki; Allah, ‘eğer kul şu
tâatı işlemezse onun ömrü, meselâ kırk yaşını aşamaz’ diye ezelde nasıl biliyordu ise, yine
kulun o tâatta bulunacağını ve binaenaleyh ömrü uzayıp meselâ yetmiş yaşına varacağını
bildiği için, ömrün uzaması mecâz yoluyla o tâata nisbet edilmiştir.1791
“Maktûl, eceliyle ölmüştür” görüşünde Ehl-i Sünnet'e muvafakat eden Ka‘bî, maktûl
için iki ecel isbat eder:
1) Katl: Kul tarafından meydana getirilir.
2) Mevt: Allah tarafından meydana getirilir.1792
Ka‘bî, “Eğer maktûl katledilmeseydi, ölüm [mevt] zamanı demek olan mukadder eceli
doluncaya kadar yaşardı” demektedir.1793
Netice olarak genel Mu‘tezilî kanaate göre maktûl, öldürülmeseydi, Allah'ın onun için
takdîr ettiği vakte kadar yaşayacaktı.

2) Ehl-i Sünnet
İmâm Mâtürîdî'ye göre, Ehl-i Sünnet ile Mu‘tezile arasında ecel konusundaki ihtilaf,
aslında “insan fiilinin yaratıcısı mıdır?” meselesindeki görüşlerin farklı1794 olmasından
kaynaklanmaktadır.
Ehl-i Sünnet'e göre öldürülen kimse [maktûl] eceliyle ölmüştür. Ölüm, ölenle kâimdir
ve Allah Teâlâ'nın yaratığıdır ve ecel birdir.1795 Ecel, uzamaz ve kısalmaz.1796
Fahreddîn er-Râzî, Sizi bir çamurdan yaratan O'dur. O, bir ecele hükmetti. O'nun
indinde belirli [müsemmâ] bir ecel! (En‘âm, 6/2) âyetinin tefsîrinde, “bu âyetin açık
manâsının, her insan için ‘iki ecel’ bulunduğuna delâlet ettiğini” söyledikten sonra,
müfessirlerin bu ‘iki ecel’in tefsîri hususunda ihtilâf ettiklerini belirtmekteir:
1) Ebû Müslim, âyetetki, “O, bir ecele hükmetti” ifadesinden murâdın, ‘daha önce
geçip gitmiş insanların ecelleri’; “O'nun indinde belirli [müsemmâ] bir ecel!” ifadesinden
muradın ise, ‘hayatta olan insanların ecelleri’ olduğunu söylemiştir. Ona göre Allah, bu ikinci
ecelin “indinde belirli [müsemmâ]” olduğunu özellikle belirtmiştir. Çünkü geçip gitmiş
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insanlar öldükleri için, artık onların ecelleri malum olmuş olur. Ama hayatta olanlar henüz
ölmedikleri için, onların ecelleri malum olmamış olur. İşte bundan dolayı Allah, “O'nun
indinde belirli [müsemmâ] bir ecel!” buyurmuştur.
2) Birinci ecel, mevt [ölüm] eceli; “Allah'ın indinde belirli [müsemmâ] ecel!” ise,
kıyâmetin ecelidir. Çünkü onların âhiretteki hayatların müddetinin bir nihayeti ve sonu
yoktur. Bu ecelin durumunun keyfiyetini Allah'tan başka hiç kimse bilemez.
3) Birinci ecel, ölünceye kadar verilen eceldir. İkinci ecel ise, ölüm ile yeniden dirilme
arasındaki eceldir ki, bu berzahtır.
4) Birinci ecel ‘uyku’, ikinci ecel ise ‘ölüm’dür.
5) Birinci ecel, herkesin ömründen geçirdiği miktardır. İkinci ecel ise, herkesin
ömründen geriye kalan miktardır.
6) İslâm filozoflarına göre her insanın iki ecel vardır: Birincisi, ‘tabiî eceller’; ikincisi
de ‘ihtirâmî eceller’. Tabiî eceller, “eğer insan bu mizacını [yaratılışını], haricî tesirlerden
korunabilmiş olsaydı, hayatta kalış süresi şu vakte kadar devam ederdi” şeklindeki eceldir.
İhtirâmî eceller ise, boğulma, yanma, zehirli haşeratın sokması ve insanı âciz bırakan benzeri
belâlar gibi haricî bir sebeple meydana gelen ecellerdir.1797
Bize göre aslında söz konusu âyette ‘bir ecel’den bahsedilmektedir. Dolayısıyla âyete
şöyle meâl verilmelidir: Sizi bir çamurdan yaratan, sonra da bir ecele hükmeden O'dur. Bu,
O'nun indinde belirli [müsemmâ] bir eceldir! Sonra siz hâlâ şüphe ediyorsunuz! (En‘âm, 6/2)
İmâm Mâtürîdî, maktûlün [öldürülenin] kendi eceliyle öldüğünü şu şekilde izah
etmektedir: Eğer kendi ecelinden başka bir şeyle ölseydi, Allah'ın, maktûlü kendi eceline
ulaştırmaktan âciz kalması ve o adamın ecelinden Allah'ın câhil olması gerekirdi. Hâlbuki
Allah'a cehl ve acz isnâdı küfürdür.1798
Ehl-i Sünnet'e göre, maktûl öldürülmeseydi, maktûlün daha fazla yaşaması da
yaşamaması da câiz olup, mutlaka daha yaşayacaktı veya yaşamayacaktı diye bir şey
kesinlikle denemez. Şu kadar var ki, öldürülenin ölümü eceli gelmeden önce değildir. Ölümün
meydana gelmesi, mutlaka ecelin sona ermesiyledir. Zira biz, Allah'ın ezelde kulların
ecellerini takdîr ettiğini kesinlikle biliriz. Allah'ın, Her ümmet için bir ecel vardır, ecelleri
geldiği vakit, artık bir saat geri de kalamazlar, ileri de gidemezler (Yûnus, 10/49)1799 âyeti de
bu inancın doğruluğuna delîldir.
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Kâtile cezâ ve tazminin gerekmesi, bir kulluk emri olup, kâtil şer‘an yasaklanan katl
[öldürme] fiilini işlediği için ona müstehak olmuştur.1800 Zira katl, her ne kadar yaratma ve
îcâd bakımından kâtilin fiili değilse de, kesb bakımından onun fiilidir.1801
Ölümün hariçte var olan durum olduğu, O ki hanginizin daha güzel davranacağını
sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır (Mülk, 67/2) âyetiyle sabittir. Bu yüzden ölüm
[mevt], ölenle kâimdir. Zira ölüm, yaratma [halk] ile ilgilidir. Halk ve îcâd ise yalnız hariçte
var olan hususlara tealluk eder, hariçte varlığı olmayan hususlara tealluk etmez.1802
Sadru'ş-Şerîa'ya göre diriltmek ve öldürmek Allah'ın şânındandır. Ecel, Allah'ın
takdîriyle mukadderdir; artmaz ve eksilmez. Çünkü Allah'ın, ecelleri geldiği vakit, artık bir
saat geri de kalamazlar, ileri de gidemezler (Yûnus, 10/49) âyeti buna delâlet etmektedir.
Sadru'ş-Şerîa bunu, ömrün uzayacağına dair Hz. Peygamber'in, “Hısım ve akrabayı
ziyaret ömrü uzatır.”1803; “Ömür ancak iyilik yapmakla uzar”1804 gibi hadîslerini delîl
getirenlere karşı söylemiştir. “Allah'ın, Zeyd sadaka verirse ömrü uzar, vermezse kısalır,
şeklinde takdîr etmesi câizdir. Bu da ömrün kısaldığına ve uzadığına delalet eder” şeklindeki
bir soruya Sadru'ş-Şerîa şu şekilde cevap verir: “Allah'ın Zeyd şöyle yaparsa ömrü uzar,
yapmazsa uzamaz şeklinde takdîr etmesi, ömrün uzayıp kısalmayacağı görüşüne zarar
vermez. Çünkü vaki olan durum, bu ikisinden biri olur. İşte Allah katında mukadder olan vaki
olan durumdur.”1805
Netice olarak Ehl-i Sünnet'e göre ecel uzamaz ve kısalmaz. İnsan, Allah Teâlâ'nın
tayin ettiği zamanda ölür. Ehl-i Sünnet'e göre maktûl, eceliyle ölmüştür. Mu‘tezile ise, maktûl
öldürülmeseydi, normal ecel vaktine kadar yaşayacaktı demektedir. Bu onların, insan
fiillerinin yaratıcısıdır görüşlerinin bir neticesidir.

9. RIZIK MESELESİ
a. Rızık Kavramı
Bu kelimenin kökü, “bir vakit için atâ [ihsân]” demektir. Daha sonra vakitsizlik bunun
üzerine hamledilir.1806 Buna göre rızk, hükmen sürekli olan devamlı bir atâ/ihsândır.1807 Ragıp
şöyle demiştir: “Rızk, bazen dünyevî olsun uhrevî olsun ‘devamlı atâya/ihsân'a, bazen de
mideye ulaştığı ve kendisiyle gıdalanıldığı için ‘nasîb’e denilir.”1808

1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808

Mâtürîdî, a.g.e., s. 20.
Nesefî, et-Temhîd, s. 74; Taftazânî, Şerhu'l-Makâsıd, IV/316; Giridî, a.g.e., s. 237.
Giridî, a.g.e., s. 237.
Buhârî, Edeb 13; Müslim, Birr 22; Ebû Dâvûd, Zekât 45.
Tirmizî, Kader 6.
Sadru'ş-Şerîa, Ta‘dîl, vr. 194a; krş. Sâbûnî, a.g.e., s. 77.
İbn Fâris, Mu‘cem, II/388.
Askerî, el-Furûk, s. 166.
Isfahânî, Müfredât, s. 351.

573

Terim olarak rızk, Allah Teâlâ'nın canlılara yeme içme ve başka hususlarda
yararlanmak üzere verdiği her şeyi ifade eder.1809 Dolayısıyla rızık; yenilen, giyilen ve
kullanılan her şeye hamledilir1810 ve Allah'ın yeryüzünde yarattığı mâlik olunan şeylerin hepsi
bütün kullar için bir rızıktır.1811 Buna, O, yeryüzündekilerin hepsini sizin için halk etti
(Bakara, 2/29) âyeti delâlet etmektedir.
Kur’ân-ı Kerîm'de rızk kelimesi genellikle Allah'a izâfe edilirken, bazı âyetlerde rızka
sebeb olması nedeniyle insana da nisbet edilmiştir: Emzirenlerin rızıkları [yiyecekleri] ve
giyecekleri, evlat kendisinin olan (baba) üzerinedir (Bakara, 2/233); Allah'ın sizi başına
diktiği mallarınızı sefihlere vermeyin, onları bunlardan rızıklandırın ve giydirin (Nisâ, 4/5);
Miras taksim olunurken akrabalığı bulunanlar, yetimler ve miskinler de hazır bulunuyorlarsa,
onları ondan rızıklandırın. (Nisâ, 4/8)
Bu âyetlerde, rızka sebeb olduğu için rızıklandırma insana nisbet ediliyorsa da, rızkı
yaratması, onu vermesi ve sebeb olması manâsında “râzık” [rızık veren] ancak Allah
Teâlâ'dır. Zira Allah, Hem sizin için, hem sizin râzıkı [rızık vericisi] olmadığınız kimseler için
onda geçimlikler meydana getirdik (Hicr, 15/20); Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve
yerden zerrece bir rızık sağlamaya mâlik olmayan ve olmak ihtimali bulunmayan şeylere
tapıyorlar (Nahl, 16/73) buyurmuştur. Bu yüzden “er-Rezzâk” ismi Allah Teâlâ'dan başkası
için kullanılamaz.1812 Çünkü O, rızkın yaratıcısı ve onun gerçek sebebidir.
Rızkın, bu maddî şeylerden başka ilim gibi manevî hususlara da şâmil olduğu1813 da
söylenmiştir.
Kur’ân-ı Kerîm'de rızık; “bağış, taâm, öğle ve akşam yemeği, yağmur, meyve, nafaka,
sevâb, cennet, tarla ve hayvan, şükür” gibi anlamlarda kullanılmıştır.1814

b. Kelâm Ekollerinde Rızık
1) Mu‘tezile
Mu‘tezile'ye göre haram rızık değildir.1815 Zira onlar rızkı, bazen, “mâlikinin kendisini
yediği mal [memlûk]”, bazen de, “kendisiyle faydalanmaktan men olunmayan şey” olarak
tefsir ederler.1816 Yenilmesi mecâz olan malın [memlûk] ve kendisiyle faydalanılması yasak
olmayan şeyin dolayısıyla helâl olması gerekir.1817 Onlar bu görüşlerini desteklemek için, Ve
Bizim kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infâk ederler (Bakara, 2/3) âyetini delil
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İbn Manzûr, a.g.e., X/115; Isfahânî, Müfredât, s. 351; Âsım Efendi, Kâmûs, III/858.
Isfahânî, Müfredât, s. 351.
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Eş‘arî, Makâlât, s. 257; Sâbûnî, a.g.e., s. 151; Taftazânî, Şerhu'l-Makâsıd, IV/318-319; Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, III/138; Ebu'l-Bekâ,
a.g.e., s. 473.
Cüveynî, el-İrşâd, s. 307; Taftazânî, Şerhu'l-Akâid, s. 128; Giridî, a.g.e., s. 239.
Giridî, a.g.e., s. 240.
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getirmektedirler. ez-Zemahşerî, burada Allah'ın rızkı kendisine isnâd etmesinin, onların
Allah'a nisbet edilmeye layık mutlak helâl bir rızkı infâk ettiklerini bildirmek için olduğunu
ifade etmektedir.1818
Mu‘tezile'nin memlûk ile maksatları, şer‘î tasarrufta “izn” manâsında olup temellük
olunan şeydir. Binaenaleyh bu tariften, müslümanın kendi malı olan şarap ve domuzu yeme
ve içmeye izin verildiği manâsı anlaşılamaz. Zira harâm olan şarap ve domuzun tasarruf ve
temellüküne şerîatta izin yoktur.1819
Mu‘tezile'nin birinci tefsirine göre hayvanların yedikleri şeyin rızık olmaması; gerek
birinci gerekse ikinici tefsirlerine göre ömrünü harâm yiyerek geçiren kimseyi Allah'ın asla
rızıklandırmamış olması gerekir.1820
Rızkın anlamında Allah'a izafet muteber olduğu için, Mu‘tezile'nin harâmı rızıktan
saymaması bu sebebe dayanır. Çünkü onlara göre Allah Teâlâ'ya nisbet ve izâfe edilen şeyler
çirkin değildir. O'na isnad edilen şeyi işleyen de kötülenmeye ve cezâya müstehak olmaz.
Yeme harâm ise kötülenme ve cezâya müstehak olması gerekir. Binaenaleyh harâm Allah
Teâlâ'ya izâfe ve isnâd edilemez.1821
Ayrıca Mu‘tezile'ye göre bir kimsenin rızkını yiyememesi, başkasının rızkını yemesi
veya başkası onun rızkını yemesi câizdir.1822
Hâricîlerden kader konusunda Mu‘tezile'nin görüşüne eğilimli olanlar, Allah'ın
kullarını harâm ile rızıklandırdığını inkâr ederler. Onlardan kaderi isbat edenler ise, Allah'ın
kullarını harâm ile rızıklandırdığını söylerler.1823
Ebû Hilâl el-Askerî de harâmın rızık olmadığı görüşündedir. Ona göre rızkın harâm
olmadığı bizzat rızık kavramının kendisindedir. Zira rızık, “hükmen bol bol verme üzere câri
olan bir ‘atâdır [lütuf/ihsândır]” ve harâm, rızk olduğuna hükmedilmiş olan mülklerden
değildir. Üstünlük sağlaması şartı ile aslanın avı rızkıdır. Nitekim kendilerine üstünlük
sağlamamız şartı ile müşriklerden elde ettiğimiz ganimetler de bizim rızkımızdır. Müşrik
elindeki malı mülk edinir; bizim onu yenmemiz durumunda mülkiyet hakkı ortadan kalkar ve
o bizim rızkımız olur. Ancak helâl bir mülk rızk olabilir. “Helâl rızık” ifâdesindeki helâl
kelimesi, pekiştirme içindir.1824
Görülüyor ki Mu‘tezile'ye göre harâm rızık değildir. Onlar bu görüşlerine, rızka
verdikleri lugat anlamıyla ulaşmaktadırlar. Onlara göre rızık lugatte “mülk” manâsına
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geldiğine ve harâm yiyen kimsenin de rızkı olmadığına göre, bu yenilen harâm başkasının
rızkı olmaktadır. Dolayısıyla harâm, rızık olmamaktadır.

2) Ehl-i Sünnet
Ehl-i Sünnet'e göre ıstılahta rızık, helâl olsun harâm olsun Allah'ın canlıya yemesi ve
gıdalanması için verdiği şeyin ismidir.1825 Rızık bazen de, “Helâl olsun harâm olsun yiyecek,
içecek, giyecek vb. şeylerden faydalanmak için Allah'ın canlılara verdiği şey” olarak tarif
edilmektedir.1826 Eş‘arîlerce makbûl olan tarif budur.1827 İmâm Mâtürîdî ise rızkı, “insanın
kendisiyle kuvvet kazandığı ve beslendiği şey”1828 olarak tarif eder.
Ehl-i Sünnet'e göre harâm da helâl gibi rızıktır.1829 İmâm Mâtürîdî, haramın rızık
olduğunu şu şekilde anlatmaktadır: “Rızık, mülk değil, gıda demektir. İnsanların bir kısmı
ömrü boyunca harâm yerler. Böyleleri için, “Dünyadan çıktı gitti, Allah'ın rızkından bir şey
yemedi” demek mümkün değildir. Mu‘tezile rızkı mülk manâsında alarak harâmın rızık
olmadığını söylüyor. Hâlbuki rızkı, mülk manâsında almak mümkün değildir. Zira davar, sığır
gibi mahlûkların çoğu, hiç bir mülke sahip olmadıkları halde Allah onlara rızık verir. Nitekim
Kur’ân-ı Kerîm'de, Yerde debelenen hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın! (Hûd,
11/6) buyurulmuştur. Rızkı, mülk manâsında almak, bu âyeti inkâra varmaktadır. Bu mesele
de “insan fiilinin yaratıcısı mıdır?” meselesindeki ihtilafa dayanır. Zira onlara göre kişi
başkasının rızkını yemeye muktedir olur.”1830
Bir kimsenin, başka birinin rızkını yemesi tasavvur edilemeyeceği gibi, başka birinin
de onun rızkını yemesi düşünülemez. Zira Allah Teâlâ'nın bir kişi için takdîr ettiği rızkı, o
kişinin yemesi zarûrîdir; bu rızkı başka birinin yemesi imkânsızdır.1831
Ehl-i Sünnet, Mu‘tezile'nin yukarıdaki görüşlerine şöyle cevap vermiştir: Haram
yiyenin kötülenmeye ve cezaya müstehak olması, rızkın mücerred sebeplerini tahsile ihtiyâr
ile kötü mübaşeretinden dolayıdır. Zira rızkı veren Allah, mutlak rızkı hazırlayıp sonra onu
helâl yönden isteyerek şöyle buyurmuştur: Öyleyse Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden
helâl ve temiz olarak yeyin! (Mâide, 5/88); Ey insanlar! Arzdaki şeylerden helâl ve temiz
olarak yeyin! (Bakara, 2/168) Buna göre kul, mücerred hırs ve tama‘dan veya hevâ ve
hevesten dolayı rızkını helâl olmayan yoldan talep ederse, kendi kötü ihtiyârı ve Allah'ın
emrine muhalefeti yüzünden azâba müstehak olur.1832
Sadru'ş-Şerîa'ya göre her canlıya rızık vermek Allah'ın şânındandır. Rızık, helâl olsun
harâm olsun Allah'ın, yaşamak için canlıya takdîr ettiği gıdadır. O, harâmın da helâl gibi rızık
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olduğuna, Yerde debelenen hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın! (Hûd, 11/6)
âyetini ve “Hiç bir kimse rızkını tamamlamadan ölmeyecektir.”1833 hadîsini delil
getirmektedir.1834
Netice olarak Ehl-i Sünnet'e göre rızık, insanın faydalandığı her türlü maddî ve manevî
şeylerdir. Mu‘tezile'nin aksine, harâm da helâl gibi rızıktır.
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İbn Mâce, Ticaret 2.
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UYGULAMALAR
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Uygulama Soruları
1-Allah’ın kalpleri mühürlemesini kelâm ekollerinin görüşleri çerçevesinde özet
olarak veriniz?
2- Teklif- mâ lâ Yutâk ne demektir?
3-Ecel-i ihtirâmî nedir, kısaca açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Allah’ın önceden bilmesi; Allah’ın zorluklar yazması; Hayır ve şerrin
Allah tarafından yaratılması; Levh-i mahfuz ve Kalem konusunun kaderle ilişkisini görmüş
olduk. Son olarak kader problemine dair Allah’ın kalpleri mühürlemesini işledik. Kelâmcılar
bu problemleri ele alarak mezkûr konuların kader ile ilişkisine dair kanaatlerini ortaya
koymuşlardır. İnsanların doğru yolu bulması anlamında hidâyet ve insanın yoldan çıkması
anlamına gelen dalâlet meselesinde insanın rolüne dair kelâm ekollerinin görüşleri
farklılaşmakla birlikte, bunun tamamen ve mutlak anlamda Allah’tan olmadığı konusund
hemen hemen aynı yerde dururlar.
İnsanların mükellefiyeti meselesinde Mutezile ve Mâtüridîler, Allah’ın kula güç
yetirilemeyen şeyle sorumluluk yülemeyeeğini savunurken; Eş’arîler bunu caiz görürler.
Ecel meselesi, insanın ömrünün bitmesi anlamındaki ölüm anının ve tarihinin değişip
değişmeyeceği üzerinden tartışılır. Mutezile ecelin değişken olmasını savunurken, Ehl-i
sünnet olayı ezelî ilahi ilim bağlamında yorumlayarak değişikliği imkansız görür.
Haram ve helal arasında ayrım yapan Mutezile haramın rızık olmayacağını iddia
ederken, Ehl-i sünnet helal-haram ayrımı yapmadan hepsinin ilahi rızık olduğunu kabul eder.
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Bölüm Soruları
1) İnsanın yapacağı fiillerin önceden Allah tarafından bilinmesini nasıl anlamak
gerekir?
2) Kur’an’da bazı âyetlerde hayır ve şerrin Allah’tan olduğunu anlatılmasını nasıl
anlamak gerekir?
3) Levh-i mahfuzun kaderle ilişkisi nedir?
4) Allah insanların kalplerini mühürlemesinden maksat nedir?
5) Idlâlin sebebinin dalâl olması nasıl açıklanabilir?
6) Kulların fiillerinin yaratıcısı olduğu görüşlerini benimsemelerinden dolayı, hidâyet
ve dalâletin de kul tarafından meydana getirildiğini söyleyerek, hidâyet ve dalâleti, ‘Allah'ın
hak yolu göstermesi’; dalâleti de ‘hak yolu göstermeyi terketmesi’ anlamında kullanan
mezhep hangisidir?
7) Güç yetmeyen işle teklifin câiz olduğu görüşünde olan mezhep hangisidir?
8) Ecel meselesini ilk defa tartışma haline getiren mezhep hangisidir?
9) Ehl-i Sünnet'in ecel anlayışını bir cümle ile özetleyiniz?
10) Ehl-i Sünnet'in rızk anlayışı nedir?
CEVAPLAR
1) İnsanın bu fiillerde mecbur olduğu manasına gelmez.
2) Sonuçta, insanın karşılaştığı her iyilik ve başına gelen her kötülük, son tahlilde
Allah'ın irâdesinin bir eseridir.
3) Levh-i mahfuzun kaderle doğrudan bir ilişkisi yoktur.
4) Allah, insanın kendi fiillerinin sonucu olarak belli insanların kalplerini mühürler.
5) Şöyle ki, insan sapıtır; Allah da dünyada buna hükmeder ve âhirette onu cennet
yolundan cehennem yoluna döndürür.
6) Mu‘tezile
7) Mu‘tezile
8) İsmet
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9) Öldürülen kimse [maktûl] eceliyle ölmüştür. Ölüm, ölenle kâimdir ve Allah
Teâlâ'nın yaratığıdır ve ecel birdir
10) Helâl olsun harâm olsun Allah'ın canlıya yemesi ve gıdalanması için verdiği şeyin
ismidir.
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Dokuzuncu Ünite: OKUMA PARÇASI
9.hafta:
KAZA VE KADER KONUSU
Prof. Dr. Şerafeddin GÖLCÜK
Özet
Allah ile insan arasındaki münasebet, Kelâm ekolleri tarafından kazâ ve kader
problemi etrafında tartışılmış ve çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır. İnsanın Allah
karşısındaki konumu ve insanın hürriyeti gibi meseleler aynı konu etrafında
detaylandırılmıştır. Kelâm ekollerinin kazâ ve kader konusundaki görüş ve tutumları, Allah'ın
ilim, irade ve kudret sıfatları hakkmdaki kanaatleriyle biçimlenmiştir. İnsanın Allah'ın emir ve
nehiyleri karşısında sorumlu ve fiillerinde özgür kabul edilmesi ile Allah'ın başta kudret ve
irade olmak üzere sıfatlarının herhangi bir daraltma veya kısıtlamaya uğramaması, kazâ ve
kader konusundaki dengenin iki tarafını oluşturmaktadır. Kelâm ekolleri sistem ve usûllerine
göre kanaatlerini bu iki taraftan birini vurgulayarak veya bir denge gözetmeye çalışarak
belirtmişlerdir. Makalemizde İslâm kelâm ekollerinin bahsi geçen sıfatlar hakkında ve bu
sıfatlar bağlamında kader ve kazâ konusunda serdettikleri görüşler, özetlenip açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kazâ, Kader, İrade, Kudret, Hürriyet.

Abstract
The Kalam schools discussed and tried to solve the relationship betvveen Allah and
human around the problem of destiny/fete (qadar) and qada. İssues like the status of human
and human freedom are detailed around the same topic. The position and attitude of the kalam
schools about qadar and qada be formed about their opinion in attributes - Knowledge,
Willing, All-Sustaining Power- of Allah. Be responsible from Allah's command and forbidden
with the acceptance that the human is free in his act vvithout restriction the attributes - AllSustaining Power and VVilling- of Allah are the both sides of the balance in qada and qadar.
The Kalam schools emphasized one of the both sides or tried to observe the balance in their
sistem and method. İn this article we summarize and explain the views of the İslamic kalam
schools round the subject qada and qadar in the context of attributions.

Keywords: Qada, Qadar, VVilling, All-Sustaining Povver, Freedom.
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I.

Kur’an ve însan

İslam Kelâm ekolleri Kur'ân'da Allah'ın tarif ve tavsîf ettiği insanı ken-dilerine özgü
usûl ve yollarla tanımaya çalışmışlardır.
Kur an da Allah ın tarif ettiği insanın en belirgin ve en çarpıcı özelliği kul olmasıdır.
Allah Rabb'tır, insan abbdir. Ancak bu Rablik ve kulluk mü-nasebeti bir dostluk ve yakınlık
münasebetidir. Allah ile insan asla birbiri-nin rakibi değillerdir. Allah, güzel isim ve
sıfatlarıyla her zaman ve her yerde insanın yanındadır, onun hâmisidir. Koruyucu ve yol
göstericidir. İnsan ise Rabbi karşısında ezilen, büzülen yerilen bir varlık olmayıp üstün
niteliklerle donatılmış, Rabbe muhatap' varlıklar hiyerarşisinde en yüce mevkide bulunan
mükerrem yaratıktır.
Kelâm mekteplerinin değişik açılardan baktıkları insanla ilgili olarak Kur'ân'da
Allah’ın yaptığı tarifi özetle vermek gerekirse bu tanımdan şu tespitleri çıkarmak mümkün
olmaktadır.
Kur’an'daki insanın yaratılış gerekçesi "yeryüzünde bir halife var et-me"dir. Ancak bu
insanın hammaddesi kara toprak olup ona İlahî ruhtan üflenmiştir. 0 halde insanın asıl bünyesi
toprak ve ruhtur. Allah, ilk insan Âdem’e isimleri ilk gerekli bilgileri öğretmiştir. Ona ayrıca
bir eş yaratmış-tır. İlk misâkı ruhlardan alan, insanlığın annesini ve babasını önce cennete
koyan Allah, daha sonra onları bir hikmet gereği yeryüzüne indirmiştir. İnsanın hayatı
dünyaya bağlı olarak devam edecektir; orada doğacak, orada yaşayacak ve orada ölecektir. Bu
İlâhi kanun, insanın kaderine değişmez bir şekilde bağlanmıştır.
İnsan bedeniyle yeryüzüne bağlı bir hayat sürerken mânevî yapısı ile bir hayatın
sahibidir. İnsan bir yandan müspet, olumlu davranışların sahibi, diğer yandan da menfi,
olumsuz davranışların sahibidir. O aynı zamanda acelecidir, cimridir, tartışmacıdır, öte
yandan hürdür, sorumludur ve her zaman inkâra k/ yabilecek kabiliyettedir.
Allah insanı fevkalâde bir yapıda yaratmış, onu kendisini bilebileceği niteliklerle
donatmıştır. İnsan isterse Rabbini bulur. O’na lâyık kul olur. İsterse de Rabbini kendine rakip
görerek O’na isyân eder, bu isyânını inkâra ve küfre kadar götürür. İnsanın Rabbini bulma ve
tanıma yolları pek çoktur. Her şeyden önce insanın bizzat kendisi Rabbinin varlığına ve
birliğine en keskin ve şaşmaz delildir. Âlem ve içindekiler Rabbin varlığına ve birliğine açık
burhânlardır. İnsanın değişik dil ve renklerle yaratılması Allah’ın varlığının ve birliğinin açık
belgeleridir. Belki insanı bu hususta düşündürecek en yakın ve insanın her an temasta olduğu
iki unsur, hayat ve ölümdür. Hayat ve ölüm, insanı Allah’a yaklaştıran ikiz kardeşlerdir.
Allah Kur’ân’da Zât-ı Ulûhiyet ve Rubûbiyetini bütün yönleriyle insan idrâkine sunar.
En güzel isimlerin ve sıfatların sahibi olan Allah Kur'ân'ı kendisini tanıtmak için insana
göndermiştir. Bütün kemâl sıfatların sahibi olan Allah, her türlü noksan sıfatlardan
münezzehtir. Kur'ân, Allah'ı tanı-tırken insanın önüne geniş ve zengin ufuklar açar; İnsan
Kur'ân’da Allah'ı tanırken derin ve târifı imkânsız bir haz duyar. İnsan olmanın keyfini yaşar.
Kur’ân, insanın gerek fert gerekse toplum olarak yaşayışının reçetelerini sunar. İnsan,
hayatı boyunca kendisine gerekli hayatî prensipleri soyut olarak Kur’ân’da, bu prensiplerin
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uygulamaya geçirilmiş şeklini ise somut olarak Hz.Peygamber’in (S.A.V.) sünnetinde bulur.
İnsanın asıl değeri îmânla anlam kazanır. îman ve amel İkilisiyle doruğa ulaşır. Allah’ın
Kur’ân’da tarif ve tavsîf ettiği mü'min ve müslim insandır.
Kelâm mektepleri, Allah’ın, kitâbı Kur’ân’da tarif ve tavsîf ettiği insanı elbette
biliyorlardı. Onlar insanın ruh ve bedenden oluşan bir varlık oldu-ğunun şuurunda idiler.
Bütün Kelâm ekolleri, insanın Allah katındaki du-rumunu ele aldılar ve konuya kazâ ve kader
konusu açısından yaklaştılar. Bu yaklaşım insanın Allah karşısındaki durumunu belirlemek,
onun hürri-yetinin olup olmamasını araştırmak şeklinde olmuştur.
Kâza ve kader kelimelerine Kur’ân'daki kullanılan şekillerine göre çeşitli anlamlar
verilirken terim olarak şu manalar verilmiştir.

II.

Kazâ ve Kaderin Anlamları

Kazâ: Mümkünlerin (olabilecek şeylerin] birer birer yokluktan varlığa geçişidir. Bu da
ezelde verilen hüküm anlamına kadere uygun olarak vukû bulur. Kader, bütün varlıkların
hükmünün Levh-i Mahfûz’da toptan bulu-nuşudur. Kazâ ise şartların varoluşundan sonra
bunların birer birer mey-dana gelişidir. Kader, Allah'ın ezelî hükmü ve kararıdır. Allah’ın
irâdesine göre bütün varlıklar ve her şey için geçerlidir. Bu ezelî hüküm, zaman içinde
gerçekleşir. Kazâ, her şeye, her varlığa ait özel hüküm ve karardır. Bu da İlâhi irâdenin zaman
içinde onların her birinin ölçü ve sınırını tespit ederek onları ayrıntılarıyla ortaya koymasıdır.
Ehl-i Sünnet'in iki kolu Mâtürîdîlerle Eş'arîler, kazâ ve kader kavramlarına birbirinden farklı
anlam verirler, birinin kazâ dediğine diğeri kader der.
Kazâ ve kader Allah'ındır. Hüküm ve karar sahibi ancak Allah’tır. Kazâ ve kaderi
Müslümanlar anlamada ve uygulamada farklı değerlendirmiş-lerdir. Aslında kazâ ve kaderi
anlamak çıplak gözle güneşe bakarak onun üzerinde araştırmalarda bulunmaktan çok daha
zordur. Bununla birlikte bu konuda ortaya atılan çeşitli görüşlere göz atmakta yarar vardır.

III.

Kaza Ve Kader Anlayışları

1.Mu'tezile: Mu’tezile, insan seviyesinde kazâ ve kaderi kabul etmiyor. İnsanı tam ve
mutlak irâde ve güç sahibi görüyor. İnsana seçme ve yapma hürriyeti vererek onu,
seçtiklerinin ve yaptıklarının tam sorumlusu olarak benimsiyor.
2. Cebriyye: Mu'tezile'nin tam karşıtı olan Cebriyye ise insanın hür ol-madığı, her
şeyin Allah’tan geldiği inancına sahiptir. Cebriyye, "her şey Allah katandandır ve insanın
irâde ve gücü yoktur, dolayısıyla onun için hürriyet söz konusu değildir" anlayışındaydı.
3.Ehl-i Sünnet:
a) Mâtürîdîlik: Ehl-i Sünnet'in Mâtürîdî Kelâm Mektebi mensupları her fiilin aslının
yaratılışını Allah'a bırakırlar. Onlara göre fiilin aslını Allah yaratır, bunu o, mutlak ilmiyle
önceden bilir. Fiilin iyi ve kötü olarak ahlâki ve hukûkî nitelik kazanması Allah'ın kanununun
emrettiği ve yasakladığı ile münasebette olmak suretiyle insanın hürriyetine bağlıdır. İnsan,
hür seçimiyle fiili kendisine sıfat yapar. Fiil iyi ise, insan, iyi insan: fiil kötü ise insan, kötü
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insan olur. Kötü insan, mü'min insan, âsî insan, günahkâr insan, hayırsever insan, namaz kılan
insan, kılmayan insan gibi. Ancak insanın yaptığı işlerin iyi ve fena oluşunu İlâhî kanun tayin
ve tespit eder, bu fiillerin ahlâkî ve hukûkî değer kazanması insanın irâde ve gücüne bağlı
olarak onun elindedir. İnsan kendisine bahşedilen cüz'i irâdesiyle fiillerden iyi ve fena olanı
seçme hürriyetine sahiptir.
b) Eş'arîlik: Ehl-i Sünnet'in diğer kolu Eş’arîliğe göre kazâ ve kader dâiresi içinde
fiiller doğrudan Allah tarafından insanda yaratılır. İnsan iyi ve fena fiillerle münasebete
girerek onları kesbeder, kendine mal edip sıfat yapar. Fakat bu kesb aslında Allah'ın irâde ve
kudretinin eseridir, zâtî yönden mevcudiyeti Allah'tandır, yani yaratıcısı Allah'tır. Fiil ahlâki
yön-den insana aittir.
Eş'arîlikte görülen, kuvvetli bir irâdeci anlayıştır: Allah'ın irâdesi her şeyin üstündedir.
Eş’arîler irâdeci bir yaklaşımla insanın kaderini Allah'ın irâde ve kudreti içinde değerlendirip,
kaderini tayinde insana daha az yetki verirler. Onlar için önemli olan Allah'ın irâdesidir.
Ancak bu hükmü bütün Eş'arîlere teşmil etmemek gerekir.
Mâtürîdîlere göre insanın kaderi bir yandan kendi elindedir. Kendi irâdesi ve gücüne
bağlıdır diğer yandan Allah’ın katandandır. Kazâ ve kader Allah'a aittir. Ancak bu alanlar
Allah'ın ilmi dışında değildir. Mâtürîdîler insana cüz'î irâde vererek ve mes’eleyi Allah
katında O'nun mutlak ilmine bağlayarak insanı psikolojik yönden rahatlatıyorlar.
İki zıt kutup olan Mu’tezile ve Cebriyye birbirine aykırı görüşleri savu-nuyorlar.
Mu’tezile'ye göre insan, kaderini ta'yînde, belirlemede Allah'ın müdahalesinden uzaktır.
Mu’tezile, insanın kaderinin önceden tayini diye bir kavram tanımıyor. İnsanın kaderinin
tayini bizzat insanın kendi elinde-dir.
Cebriyye'ye göre insanın kaderi tamamen mutlak olarak Allah’ın katın-dadır. İnsanın
bu konuda hiçbir fonksiyonu yoktur.

IV.

İrade ve Kudret Konusunda Kelâm Ekolleri ve İnsan Anlayışları

Kazâ ve kader anlayışlarının bu şekilde belirlenmesinde İslâm Kelâm mekteplerinin
Allah’ın ilim, irâde ve kudret sıfatlarıyla insandaki aynı sıfatlara bakışları rol oynar. Bu
ekollerin Allah’ın ve insanın sıfatlarına yaklaşımları farklıdır.

1.İrade Anlayışları:
1.1.Mu’tezile: Mu’tezile’ye göre insan irâde, ihtiyâr sahibidir. İrâde bir fiil olduğundan irâdenin faili, yapıcısı insandır.
1.2.Cebriyye: Cebriyye’ye göre insanın irâde ve ihtiyân yoktur. Onlar tam bir cebir,
zorlama taraftan olduklanndan insanın irâdesi, dolayısıyla hürriyeti yoktur, anlayışındadırlar.
1.3.Ehl-i Sünnet
a)Mâtürîdîlik: Ehl-i Sünnet'in Mâtürîdî koluna göre insan, cüz'î bir irâde sahibidir.
İnsan seçimlik bir iş karşısında, bütün ihtimalleri düşünerek cüz'i irâdesini kullanır ve bir
seçimde bulunur. Cüz’î irâde küllî irâdenin karşıtı olmayıp insanın önündeki alternatiflerden
bir tercihte bulunmasıdır. Bu cüz'î irâde şöyle ifade edilir: "Allah, insan için küfrü onun
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ihtiyârıyla, isteğiyle ve îmâna gücü olmakla birlikte diler"1 İnsanın irâdesi vardır. İnsan bu
irâdesini küfre kullanabileceği gibi îmâna da kullanabilir.
b)Eş’arîlik: Eş’arîler de insanın irâdesinin olduğunu kabul ederler, an-cak onlar bu
konuda daha hassastırlar. Allah'ın irâdesi yanında insanın irâdesininvarlığını açıkça
söylemekten çekinirler. Zîra bu takdirde irâde sahiplerinin çift olacağı görüşündedirler.

2.Kudret Anlayışları:
İnsan hürriyetini tanımlamada irâde kadar önemli bir diğer sıfat da kudrettir, güçtür.
Kudret sıfatının tanımında da İslâm Kelâm ekolleri değişik görüşler ser- detmişlerdir. Genelde
Allah'ın kudret sıfatını kabul eden Kelâm mektepleri insanın gücü konusunda anlatım
farklılığı ortaya koyarlar.
2.1.Mu'tezile: Mu’tezileye göre insan güç sahibidir. İnsan devamlı güç-lüdür. Bu güçle
insan kendi fiillerine kadirdir. İnsanın fiillerini Allah ya-ratmaz. Hayır, ve şer bütün fiilleri
insan kendisi yapar, bundan dolayı ceza ve mükâfata hak kazanır. İnsan âciz olmayıp kâdirdir.
2.2.Cebriyye: Cebriyye’ye göre insanın yaptığı işin gerçek fâili Allah’tır. İnsanın
hiçbir şeye gücü yoktur. İnsan istitâat, güç ile vasıllanamaz, onun irâdesi olmadığı gibi gücü
de yoktur. Fiiller insana mecaz yoluyla nispet edilir. "Güneş battı” cümlesindeki anlam gibi.
Nitekim batma işi güneşe nispet edilse de, bunu gerçek fâili Allah’tır. İnsanın fiilleri de
böyledir, mecaz yoluyla insana nispet edilir. Çünkü insanın gücü yoktur.
2.3.Ehl-i Sünnet
a) Mâtürîdîlik: Mâtürîdîlere göre insan güç sahibidir. Bu güç ikiye ayrılır:
- Fiilden önceki beden sağlamlığı.
- Allah tarafından yaratılan araz, gelip geçici nitelik.
İnsan sahip olduğu güçle ihtiyârî, yani isteğe bağlı fiilleri yapar. Allah'ın yarattığı bu
güç, fiille birlikte olup fiilden önce insanda bulunmaz.
b) Eş’arîlik: Eş'arîler de insan da yaratılmış bir gücün varlığını kabul ederler. Bunun
izahı şöyledir: İnsan iş yapma gücüne sahiptir. Fakat bu güç, insanın özünden, zâtından
değildir. Bu güç, Allah’ın insana bir nimetidir, ihsanıdır. Bu güç fiille birlikte olup; fiil, iş
meydana geldikten sonra söz konusu güç yok olur. Allah bir iş yapması için insanda bu gücü
yaratır. Bu güç, "el-kudretü'l-muhdese"dir, yaratılmış güçtür.
İnsanın gücüyle ilgili olarak İmâm Eş’arî’nin verdiği örnek ilginçtir: "Al-lah kâfiri
îmân etmekle yükümlü kılmıştır. Kâfirin bu îmâna gücü var mıdır?" sorusuna o: "eğer gücü
olsaydı îmân ederdi." cevabını vermektedir. Hemen akla gelen: "o halde Allah, gücü
yetmediği bir şeyi mi kâfire teklif etmektedir?" sorusuna onun verdiği iki şıklı cevap ise
gerçekten susturucu niteliktedir:
1. Kâfirin aczinden dolayı îmâna gücünün olmaması düşünülemez. Kâfir îmân etmeye
âciz değildir. Onun her zaman îmâna gücü vardır.
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2. Kâfirin îmân etmemesi, onu terk etmesinden ve îmânın zıddı, karşıtı olan küfürle
meşgul olmasından dolayıdır.1835

V.

Yetkili ve Sorumlu İnsan

İslâm Kelâm mektepleri kazâ-kader çerçevesinde insan anlayışlarını belirlerken irâde
ve güç kavramları üzerinde fazla durmuşlardır. İnsan hürri-yetini bu doğrultuda anlamaya
çalışmışlardır. Onların insan anlayışlarında bunlara ilâveten kesb, amel, adâlet, zulüm, salah,
aslâh, teklîf, lutf, hidâyet, dalâlet, rızık, ecel ve İktisadî hayatın işleyişi gibi konular genişçe
tartışıl-mıştır. Ancak irâdeye ve güce verilen önem diğer konulardan daha büyük-tür. Zirâ
insanla ilgili diğer konuların altyapısını irâde ve güç oluşturmaktadır, irâde ve güç konusunda
bir değerlendirme yapmak gerekirse özet olarak söylenecek şudur:
Allah, insanı yeryüzünde halifesi olarak yaratmış, ona pek çok nimetler vererek kendi
Zât-ı Ulûhiyeti'ni tanımasını, sadece kendisine ibâdette bu-lunmasını ondan istemiştir. Emirler
ve yasaklarla sınırı belli bir hayatı ya-şaması Allahtarafindan insana bildirilmiştir. Ayrıca,
neticede ne olacağı da insana önceden haber verilmiş, insanın hayırlı ve doğru yolu seçmesi
ken-disine bırakılmıştır. İnsana sorumluluk elbisesi giydirilmiştir. Sorumlulu-ğun, neticede
mükâfat ve cezanın tahakkuku, ancak sorumlu kişinin serbest hareketiyle mümkündür. Hür
bir irâdeyle işlerini görmesiyle insan ancak sorumluluğun ne olduğunu anlayabilir. Bunun için
insanın belli bir alanda hür olması gerekmektedir. İnsan kendi irâde ve hür seçimiyle bu belli
alanda serbestçe faaliyette ve icraatta bulunmaktadır. Ancak kendisine irâde verilen insanın
bu irâdesi onun serbest faaliyeti ve hürriyeti için yeterli değildir; irâdenin güçle
tamamlanması icâbeder. Zirâ irâde, güç olmadan fiil meydana getiremez.
İnsanda varlığı kabul edilen ve gerçekten var olan güç belirli alanlarda etkindir.
Allah'ın mutlak ve sınırsız kudreti hiçbir kayıt ve şarta tâbi olma-dan her şeyi yarattığı halde,
insanın gücü bu yetenekten mahrumdur. Allah kudretiyle her şeyi yarattığı halde insan böyle
bir şey yapamaz. Bunun böyle olduğunun açık delili, insanın kendi özünden bazen bazı işlere
gücünün olmadığını ve hiçbir zaman yaratmaya dâir bir hissin içinde doğmadığım bilmesidir.
İnsan, asla yoktan, yok iken, cisim, cevher, araz yaratmaya, atom, hücre, molekül yaratmaya
muktedir değildir. Ayrıca insanın bu gücü daimî, sürekli olmayıp gelip geçicidir.

VI.

Özgür İnsan

İnsan kendisine bahşedilen bu güçle fiillerini icrâ edip, hayatını düzen-ler. İnsan bu
gücü sayesinde asla mecbûr olmadığını bilir ve hisseder. Zira her şeyin doğuşu ve oluşu
anında mecburiyet yoktur. Mecbûriyet, zorlama, var olan bir şeye isteyerek veya istemeyerek
vukû bulur. İnsanın önünde somut olarak bir şey bulunacak ki insan o şey hakkında isteme
veya iste-meme tarzında bir tavır takmsı Zorlanma böyle durumlarda söz konusudur. Oysa
insan sahip olduğu güçle bir fiili tercih eder, benimser ve fiilden vazgeçmeyerek onu işler.
İnsan bütün işlerini görürken bu psikolojik at-mosfer içindedir. Her türlü ihtimali düşünür,
İmam Eş'arî, el-Luma Fi'r-Redd Alâ Ehli'z-Zeyğ ve'l-Bid'a, Haz.: D. Hamude Ğarabe, Kahire: Matbaatû'lMısr, 1955, s.93; a.mlf, el-ibâneAn Usûli'd-Diyâne, Medine: Camiatü'l-islamiyye, 1975, s. 58
1835
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hesaplar, faydasını, zararını göz önüne getirip fiili yapar. İnsan fiilini işlerken tamamen
hürdür. Tercih edici ve hür olmak ile mecbûr olmak yan yana bulunamaz. Birlikte değerlendirilemez. Burada söz konusu olan insanın kendi gücünü kullanarak tek başına yaptığı
fiillerdir. Dışarının ve yan etkenlerin tesiri ise bir başka ko-nudur. Bunlar hesaba katılsa da,
son tahlilde insan yine kendi irâde ve gücünü düşünerek tercih edici durumdadır ve bir fiile
ortak olup olmama husûsunda kendi takdirini kullanır. İnsan irâde ve gücünü kullanarak kendi
azim ve kararlarında; fiiller, anonim, ortak olsa da tek başına sorumludur.

VII.

İrade ve Güç Sahibi İnsan

İnsanın yaratıcı bir güce sahip olmayıp ancak ihtiyârî ve irâdî fiillerini yapma gücüne
sahip olduğunun en açık belgesi, insanın şimdiye kadar yoktan var etme anlamında bir
zerreyi, atomu, su molekülünü oluşturan oksijen ve hidrojenden bir tekini bile yaratamamış
olmasıdır. İnsan, kendisi bir yaratık olarak yaratılmışlar dünyasında her şeyi hazır vaziyette
bul-makta, birtakım nimetlere ve imkânlara sahip olunca kendini her şeyin sahibi görerek
yaratıcı bir gücün mâliki olduğu zehâbma kapılmaktadır. Oysa insanın her an idrâkinde
olması gereken gerçek, onun sadece fiillerini, amellerini, dünya ve ahiret mutluluğunu
sağlayacak olan kesbini, irâdi ve ihtiyâri, isteğe bağlı fiillerini yapma kudretinde olduğudur.

KAYNAKÇA
Eş'arî, Ebû'l-Hasan, , el-Luma Fi’r-Redd Alâ Ehli'z-Zeyğ ve'l-Bid'a, Haz.: D.
Hamude Ğarabe, Kahire: Matbaatü'l-Mısr, 1955.
---------el-İbâne An Usûli’d-Diyâne, Medine: Camiatü'l-tslamiyye, 1975.
Gölcük, Şerafeddin, Kur'an ve İnsan, Konya: Kitap Dünyası Yay., 2009.
---------Kelâm Açısından İnsan ve Fiilleri, İstanbul: 1979.
---------İslâm Akaidi, Konya: 1992.
---------Ankara: Bâkıllânî ve İnsanın Fiilleri, 1997.
Kadı Abdûlcabbar, Ebu’l-Hasan, el-Muğni Fî Ebvâbı’t-Tevhîd ve'1-Adl I-XX,
Tahk.; C. Ş. Kmvâtî, İbrahim Medkûr, Mısır: Vizâretü's-Sikâfe, ts.
Mâtürîdî, Ebû Mansur, Kitabu't-Tevhid, Tahk.: Fethullah Huleyf, İskenderiyye: Dârü Câmiati’l-Mısnyye, ts.
Sâbûnî, Nûreddin, el-Bidâye Fî Usûli’d-Din, Haz.: Bekir Toplaoğlu, Ankara:
DİB: Yay., 1998.
Şehristâni, Ebu'l-Feth, el-Milel ve’n-Nihal I-III, Tahk.: Muhammed Seyyid
Keylânî, Kahire: Dârü’l-Maârif, 1975.

Kaynak: Şerafeddin Gölcük, “Kaza ve Kader Konusu”, Bayburt Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, 2015, cilt: II, sayı: 2, s. 7-14.

589

590

ONUNCU ÜNİTE
NÜBÜVVET VE RİSÂLET

591

ONUNCU ÜNİTE
NÜBÜVVET VE RİSÂLET
A. NÜBÜVVET VE RİSÂLETLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
1. Nebî ve Resûl Kavramları
2. Peygamber Göndermeyi İfade Eden Kelimeler
3. Peygamber İçin Kullanılan Diğer Kelimeler
B. İNSANLARIN PEYGAMBERE İHTİYACI
C. MÜKELLEFLERİN FİİLLERİNE DAİR ALLAH’IN HÜKÜMLERİNİN
BİLİNMESİ
D. İNSANLARA PEYGAMBER GÖNDERİLMESİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLER
E. EHL-İ KİTABA VE İSLÂM’A GÖRE PEYGAMBERLERE İMÂN
F. VAHİY
1. Vahiy Kavramı
2. Vahyin Geliş Şekilleri
G. PEYGAMBERLERİN SIFATLARI
1. Vâcip Olan Sıfatlar
2. Câiz Olan Sıfatlar
H. PEYGAMBERLERİN MU’CİZELERİ
1. Mu’cize Kavramı ve Şartları
2. Mucizelerin Meydana Gelişiyle İlgili Görüşle
3. Mucize Çeşitleri
a. Gayesine Göre Mucizeler
b. Konusu Bakımından Mucizeler
4. Mucize Dışındaki Diğer Harikulâde Olaylar
5. Mucize ve Sihir
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6. Mucizenin Nübüvvete Delil Olması
I. HZ. MUHAMMED’İN PEYGAMBERLİĞİNİN EVRENSELLİĞİ
J. HZ. MUHAMMED’İN PEYGAMBERLİĞİNİN İSPATI VE DELİLLERİ

593

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde nebi ve rasul kavramlarını öğrenecek ve insanların bir peygambere
ihtiyaçları olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olacağız. Peygamberlerin sıfatları ve
mucizelerini ele alarak Hz. Peygamberin evrenselliği bağlamında fikir yürüteceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Nebi ve rasul arasındaki fark nedir?
2. Peygamberimizin hangi mucizlerini biliyorsunuz?
3. Peygamberlerin sıfatlarını sayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Nübüvvet

Kazanım

Peygamberlik
kurumunu
tanımlayabilmek
ve
tanımladığımız
peygamberlik ile Hz. Peygamberin arasında
bağlantı kurabilmek

Kazanım Yöntemleri

İlgili
okunması ile

kaynaklardaki

bilgilerin
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Anahtar Kavramlar


Nebi-Resul



Vahiy



Mucize



İsmet - tebliğ
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GİRİŞ
İslâm akidesinin temel esaslarından biri peygamberlere imândır. Peygamber
kelimesinin Arapçası, “bir şeye ait büyük yararı olan bilgiyi bildirme” anlamına gelen
nebe’den türemiş olan nebî kelimesidir. Hak dinin kaynağı vahiy ve peygamberliktir. Bizi
yaratan Allah’ın rızasının nerede ve nasıl olduğunu bilmek ve ona göre hareketlerimize yön
vermek, bize akılla değil, ancak peygamberlikle sağlanabilir. Allah’a kullukta bulunabilmek
için onun emirlerini öğrenmek konusunda ilâhî vahyi alan peygamberlere ihtiyacımız açıktır.
İslâm âlimleri arasında hükmü verenin Allah olduğunda ihtilaf yoksa da, Allah’ın
hükümlerinin onun peygamberleri ve kitapları olmadan aklın kendi kendine bilip
bilemeyeceği konusunda ihtilaf vardır. İslâm’a göre peygamberlik, dinin en büyük
temellerinden biridir. Her müslümanın Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar Allah’ın
vahyine mazhar olmuş ve insanlara tebliğ için görevlendirilmiş bütün peygamberlere imân
etmesi farzdır.
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A. NÜBÜVVET VE RİSÂLETLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
1. Nebî ve Resûl Kavramları
Kelâmcıların usûl-i selâse dedikleri üç temel itikâdî konudan ikincisi “nübüvvet”, yani
peygamberliktir. “Peygamberlere imân”ise İslâm inançlarının altı esasından biridir.
Farsça’dan dilimize geçen “Peygamber” kelimesinin karşılığı olarak Kur’ân-ı Kerîm'de ve
hadîslerde nebî ve resûl kavramları geçmektedir.
Nebî kelimesinin lügatte “nebeve” ve “nebe’e” kökelerinden türediği söylenir.1836
Nebe’ kökü lügatte “haber” manasına gelen en-nebe’den, emîr vezninde olup muhbir
(haber veren) demektir. Buna göre nebî, “Allah’tan haber getiren zât” anlamına
gelmektedir.1837
Râgıb el-Isfahânî, en-nebe’ hakkında şu bilgileri vermektedir: “en-Nebe’, ilim veya
zann-ı galip meydana getiren büyük bir fayda sahibi haberdir. Esasen bu durumda olmayan
bir habere nebe’ denilmez: Nebe’ denilen haber yalandan uzak olmalıdır; Allah Teâlâ’nın, Hz.
Peygamber’in haberi veya tevâtür gibi.”1838 Râgıb el-Isfahânî bu kökten türeyen nübüvvet’i,
“Akıl sahibi kulların dünya ve âhirete ilişkin sıkıntılarını gidermek amacıyla Allah ile kullar
arasındaki sefirlik (elçilik)”1839 şeklinde tanımlar.
Nebve veya nebâve kökü ise, “bir şeyin başka bir şeyden yüksek olması”na delâlet
eder.
Buna göre Hz. Peygamber’in “nebî” sıfatı, “derecesinin yükseltilmesiyle o'nun diğer
insanlardan fazîletli olduğu” ve makamının yüksek olduğu anlamına gelir.1841
1840

Nebî kelimesinin çoğulu olarak Kur’ân-ı Kerim’de el-enbiyâ (5 yerde) ve en-nebiyyûn
(16 yerde) kelimeleri geçer.
Nebî’nin terim anlamı, “Bir melek vasıtasıyla kalbine vahyolunan veya kalbine ilhâm
olunan ya da sâlih rüya ile uyarılan kimsedir.”1842
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî nebî’yi “İnsanların talebi üzerine Allah katından haberler
getiren kişi”1843 şeklinde tanımlarken, el-Eş‘arî ise “Bir melek vasıtasıyla Allah'tan kendisine
emir, yasak ya da bildiri şeklinde hüküm gelen kişi”1844 şeklinde tanımlamıştır.
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1837
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Halîl b. Ahmed, Kitâbu’l-‘Ayn, Beyrut, 2003, IV/179.
İbn Fâris, Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ, Mu‘cemu Mekâyîsi’l-Luga, Dâru’l-Fikr, (tsz.), V/385; İbn Manzûr, Lisânü'lArab, I/162-163.
Isfahânî, Müfredâtu’l-Kur’ân, s. 788.
Isfahânî, Müfredât, s. 788.
İbn Fâris, Mu‘cem, V/384; Fîrûzâbâdî, Kâmûs, c. I, s. 102-104; İbn Manzûr, Lisânü'l-Arab, I/162-163.
İbn Fâris, Mu‘cem, V/385; İbn Fûrek, Ebû Bekr, Mücerredü Makâlâti'l-Eş‘arî, Neşr: Daniel Gimaret, Beyrut, 1987, s.
174; Bağdâdî, Abdulkâhir, Usûlü'd-Dîn, s. 153-154; Taftazânî, Şerhu’l-Makâsıd, c. II, s. 138; Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf,
c. II, s. 408.
Cürcânî, Seyyid Şerif, et-Ta’rifât, Kahire, (tsz.), s. 201.
Mâtürîdî, Te’vîlâtu'l-Kur’ân, vr. 269b.
Askalânî, Fethu'l-Bârî, VI/447.
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Resûl, “elçi”, aynı kökten türeyen risâlet ise “elçilik” anlamına gelir. Çoğulu ersül,
rusül, rusl ve ruselâ şekilleride gelir.1845 Ancak Kur’ân’da çoğul olarak rusül geçer. Rusül
kelimesiyle bazen peygamberler, bazen de melekler kastedilir.1846
İmam Mâtürîdî'ye göre, “İnsanlar ister kendisinden talep etsin ister karşı çıksın, risâleti
teblîğ etmekle görevli ve her halükârda bununla mükellef olan kişiye resûl denir.”1847
Cürcânî’ye göre resûl, nebîlik vahyinin üstünde olan özel bir vahiy alan daha üstün
kimsedir. Çünkü resûl, özel olarak Cebrail’in kendisine Allah tarafından kitap vahyettiği
kimsedir.1848
Taftazânî de nebî ve resûlün tarifini şöyle yapar: “Nebî, Allah’ın kendine vahyettiğini
tebliğ için gönderdiği insandır, resûl de aynıdır.”1849
Resûl, “Allah Teâlâ'nın şeriatını teblîğ etmek üzere kendisine yeni kitap indirilen ve
getirdiği şeriatla öncekileri nesheden mucize sahibi kişi”1850 şeklinde de tarif edilmiştir.
Kur’ân-ı Kerîm’de resûl ile aynı kökten türeyen ve “elçilik” anlamını ifade eden
mürsel (gönderilmiş) ve çoğulu mürselûn kelimeleri de zikredilmektedir. “Dediler ki: Siz,
Sâlihin, gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini (mürsel) biliyor musunuz?” (A‘râf, 7/75);
“Hikmetli Kur’an’a andolsun. Sen elbette gönderilmiş elçilerdensin [mine’l-mürselîn]”
(Yâsîn, 36/2-3).
Ebû Hilâl el-Askerî mürsel ile resûl arasındaki farkı şöyle ifade eder: “Mürsel
[gönderilen], bir başkası tarafından elçi olarak gönderilmeyi gerektirir. Resûl ise, mesajda
dilinin kullanılmasını gerektirir.”1851
Nebî ile resûl’ün aynı manada veya değişik manada olduğunda, âlimler arasında ihtilâf
varsa da genellikle kabul edilen şudur: Her resûl nebîdir; fakat her nebî resûl değildir.
Böylece nebî, resûlden daha genel olmuş oluyor.1852
Mu’tezile’ye göre, ıstılahta nebî ile resûl arasında fark yoktur. Çünkü Allah Tealâ, Hz.
Muhammed’e bir defasında “nebî”, bir defasında “resûl” ile hitap etmiştir.1853
Kâdî Abdülcebbâr, her ikisine de vahiy geldiğini ve şeriat gönderildiğini söyleyerek
aralarında fark olmadığını belirmiştir.1854 Adûduddîn el-Îcî de bu görüşe katılarak her ikisinin
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İbn Manzûr, Lisânü'l-Arab, XI/283-84; Firuzâbâdî, Kâmûs, c. III, s. 1324
Melekler hakkında kullanımı için bkz. Hûd, 11/81; Hacc, 22/75.
Mâtürîdî, Te’vîlât, vr. 269b.
Cürcânî, et-Ta’rifât, s. 201.
Taftazânî, Şerhu’l-Makâsıd, c. II, s. 128; Krş. İbnu’l-Hümâm, el-Müsâyere, s. 198.
Bağdâdî, Usûlü'd-Dîn, 154; İbnü'l-Humâm, el-Müsâyere, s. 198.
Askerî, Ebû Hilâl, el-Furûku’l-Lugaviyye, Kahire, (tsz.), s. 269.
Bağdâdî, Usûlu’d-Din, s. 154; Taftazânî, Şerhu’l-Makâsıd, c. II, s. 128.
Kadı Abdulcebbâr, Şerhu Usûli’l-Hamse, Kahire 1965, s. 567; Cürcânî, et-Ta’rifât, s. 75.
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu'l-Usûli'l-Hamse, s. 567-568.
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de Allah katında yüce ve seçkin sıfatlarla muttasıf olduğunu söyler.1855

2. Peygamber Göndermeyi İfade Eden Kelimeler
1) İrsâl
İrsâl, “gönderme, gönderilme, yollama” demektir. Kur’ân-ı Kerîm'de en çok “irsâl”
masdarı ve türevleri kullanılmıştır.1856 Ersele fiili ve türevleri, “irsâl” masdarıyla birlikte
kullanılmasının yanısıra, hem nebî ve resûl hem de beşîr ve nezîr gibi kelimelerle birlikte
kullanılmıştır. Ayrıca mef‘ûl kullanılmaksızın fiilin kendisi ile genel anlamda peygamber
göndermeyi ifade etmek üzere kullanılmıştır.1857
ِيرا
ً ِيرا َونَذ
ً ق بَش
َ إِنَّا أ َ ْر
ِ س ْلنَاكَ بِ ْال َح
“Doğrusu biz seni, gerçekle, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.” (Bakara, 2/119)
ًسوال
ُ اس َر
ِ َّس ْلنَاكَ ِللن
َ َوأ َ ْر
“Biz, seni insanlara resûl olarak gönderdik.” (Nisâ, 4/79)
ِيرا
ً س ْلنَاكَ شَا ِهدًا َو ُمبَش ًِرا َونَذ
َ ي إِنَّا أ َ ْر
ُّ ِيَا أَيُّ َها النَّب
“Ey nebî! Biz seni şâhid, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.” (Ahzâb, 33/45)
2) Bi‘set
Kelimenin kökü ba‘s, “yeğlemek, göndermek, yönlendirmek” gibi anlamlara gelir.1858
Bu kökünden türemiş olan be‘ase fiili Kur’ân'da nebî, resûl ve nezîr kelimeleriyle birlikte
“peygamber gönderme” için kullanılmıştır.1859 Bunun yanında bi‘set fiili, en çok resûl
kelimesiyle birlikte zikredilmektedir.1860
َ احدَةً فَ َب َع
َث ّللاُ النَّ ِب ِيينَ ُم َبش ِِرينَ َو ُمنذ ِِرين
ِ اس أ ُ َّمةً َو
ُ ََّكانَ الن
“İnsanlar bir tek ümmet idi. Allah nebîleri, müjdeciler ve uyarıcılar olarak gönderdi.”
(Bakara, 2/213)
ََاب َو ْال ِح ْك َمة
ً س
َ ه َُو الَّذِي َب َع
ُ ث فِي ْاأل ُ ِم ِيينَ َر
َ وال ِم ْن ُه ْم َيتْلُو َعلَ ْي ِه ْم آ َياتِ ِه َويُزَ ِكي ِه ْم َويُ َع ِل ُم ُه ُم ْال ِكت
“O’dur ki ümmiler içinde, kendilerinden olan ve onlara Allah’ın ayetlerini okuyan,
onları yücelten onlara Kitap ve hikmeti öğreten bir resûl gönderdi.” (Cum‘a, 62/2)
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Îcî, el-Mevâkıf, s. 547.
Bkz. Bakara, 2/151; Nisâ, 4/64; Tevbe, 9/33; Saf, 61/9.
Geniş bilgi için bkz. Sinanoğlu, Kitab-ı Mukaddes ve Kur’ân-ı Kerim'de Nübüvvet, s. 236-37.
İbn Fâris, Mu‘cem, I/266; Isfahânî, Müfredât, s. 132.
Bkz. Bakara, 2/213; Âl-i İmrân, 3/164; Yûnus, 10/74; Furkân, 25/51.
Sinanoğlu, a.g.e., s. 237-38.
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3) Istıfâ
Bu kelimenin kökü olan safâ, “kir ve lekeden hâlis olmak, saf ve berrak olmak”
anlamına gelir.1861 Istıfâ, ise, “saf olanı seçmek” anlamına gelir.1862 Bu kelime Kur’ân'da
peygamber gönderme (seçme) anlamında kullanıldığı1863 gibi, Allah'ın kullarına din
seçmesi1864 ve Hz. Meryem'in seçilmesi1865 hakkında da kullanılmıştır.
َ ص
ساالَتِي َوبِ َكَلَ ِمي
ْ سى إِنِي ا
ِ َّطفَ ْيتُكَ َعلَى الن
َ اس بِ ِر
َ قَا َل يَا ُمو
“Ey Musa! Ben mesajımlarımla ve kelâmımla seni insanlar üzerine seçtim!” (A‘râf,
7/144)
َ ص
َِيم َوآ َل ِع ْم َرانَ َعلَى ْالعَالَ ِمين
ْ إِ َّن ّللاَ ا
َ طفَى آد َ َم َونُو ًحا َوآ َل إِب َْراه
“Allah Âdem’i, Nûh’u, Âl-i İbrâhîm ve ve Âl-i İmrân’ı âlemlerüzerine seçti.” (Âl-i
İmrân, 3/33)
Kur’ân-ı Kerîm'de bunların dışında peygamber gönderme anlamında “ictibâ”
masdarından yectebî,1866 “ihtiyar” masdarından yahtâru1867 ve “ihtisâs masdarından
yahtassu1868 fiilleri de kullanılmıştır.1869

3. Peygamber İçin Kullanılan Diğer Kelimeler
1) Beşîr
Kur’ân'da peygamberler için birçok âyette beşîr ve mübeşşir kelimeleri farklı sigalarla
kullanılmıştır.1870 Bu kelimelerin kökü beşr [veya bişr, büşr], “sevinmek, sevindirmek, güler
yüzle karşılamak”1871 anlamlarına gelir. Bu kelimenin geçtiği bazı Kur’ân âyetleri şöyledir:
ِيرا
ً س ْلنَاكَ شَا ِهدًا َو ُم َبش ًِرا َونَذ
َ ي ِإنَّا أ َ ْر
ُّ َيا أَيُّ َها النَّ ِب
Ey Nebî! Biz seni şâhid, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. (Ahzâb, 33/45)
ِيرا
ً ِيرا َونَذ
ً ق َبش
َ ِإنَّا أ َ ْر
ِ س ْلنَاكَ ِب ْال َح
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Doğrusu biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. (Bakara, 2/119)
İslâm âlimleri bu âyetin tefsirinde farklı izahlar yapmışlardır. Müjdelenen şey
hakkında, Mâtürîdî ve İbn Kesîr “cennet”, Fahreddin er-Râzî “sevâb”, Reşid Rıza ise “dünya
ve âhiret saadeti” yorumunu yapmışlardır.1872
ِيرا
ً س ْلنَاكَ إِالَّ ُمبَش ًِرا َونَذ
َ َو َما أ َ ْر
Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. (İsrâ, 17/105)
İmam Mâtürîdî, bu âyeti tefsir ederken, peygamberin önce risâletini teblîğ etmek, daha
sonra insanları hayırlı haberlerle müjdelemek ve onları uyarmakla yükümlü olduğunu dile
getirir.1873
2) Nezîr
Kur’ân'da peygamberler için nezîr kelimesi de kullanılmıştır. Masdarı, “adamak, bir
tehlikeyi önceden farkedip sakınmak ve kaçınmak” anlamlarına gelen nezr ve nizâre'dir. Nezîr
ise, “o tehlikeyi haber veren, insanları ondan sakındıran kimse” demektir. Nezîr hem bir
sıfattır, hem de inzâr kelimesiyle eş anlamlı olarak “uyarı ve tehdit” manâsında
kullanılmaktadır.1874
Bu kelimenin geçtiği bazı Kur’ân âyetleri şöyledir:
ٌ ِير ُم ِب
ين
ٌ اس ِإنَّ َما أَنَا لَ ُك ْم نَذ
ُ َّقُ ْل َيا أ َ ُّي َها الن
De ki: “Ey insanlar, ben sizin için ancak apaçık bir uyarıcıyım.” (Hacc, 22/49)
ِإنَّ َما أَنتَ ُم ْنذ ٌِر َو ِل ُك ِل قَ ْو ٍم هَا ٍد
Sen, ancak bir uyarıcısın ve her toplumun bir yol göstericisi [hâdî] vardır. (Ra‘d,
13/7)
İbn Kesir, bu âyette geçen “münzir” kelimesini “teblîğ eden” şeklinde tefsir etmiş,1875
Bakara 119'da geçen nezîr tabirine de “uyarıcı” karşılığını vermiştir.1876 Fahreddin Râzî de bu
kelimeyi, “sevapla müjdeleyici, ceza ile uyarıcı” olarak tefsir etmiştir.1877
3) Hâdî
Hâdî, “doğru yolu bulmak, doğru yola iletmek, yol göstermek, rehberlik etmek ve
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Sinanoğlu, Kitab-ı Mukaddes ve Kur’ân-ı Kerim'de Nübüvvet, s. 229.
Sinanoğlu, a.g. e., s. 229.
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yönetmek” gibi anlamlara gelen hidâyet kökünden türetilmiş bir isimdir.1878
Kur’ân'ın birçok âyetinde Allah Teâlâ mutlak hidâyet kaynağı olarak nitelendirilmekle
birlikte , peygamberler için de hâdî kelimesi geçmektedir:
1879

Sen, ancak bir uyarıcısın ve her toplumun bir yol göstericisi [hâdî] vardır. (Ra‘d,
13/7) âyetindeki “hâdî”nin kim olduğu konusunda ise müfessirler değişik yorumlar
yapmışlardır. Örneğin, “hidâyet edici olarak Allah Teâlâ”, “yol gösterici olarak
peygamberler”, “davet edici ve yönetici olarak diğer önderler” olabileceğini
söylemişlerdir.1880
4) Abd
Abd kelimesi, “boyun eğmek ve itaat etmek, kulluk etmek ve tapmak, köle olmak, bir
şeye bağlanmak” gibi anlamları olan ibâdet [ubûdiyyet] kökünden bir isimdir.1881 Kur’ân-ı
Kerîm'de peygamberlerin beşer olmalarına dikkat çekmek için onlar hakkında sık sık abd
kelimesi kullanılır, onların kul oldukları vurgulanır.1882 Hatta bir âyette Hz. Îsâ'nın Allah'a kul
olmaktan çekinmeyeceği belirtilir.1883
Abd nitelemesi Kur’ân'da beşîr ve nezîr gibi sıfat olmayıp nebî ve resûl gibi isim
olarak kullanılmıştır. Buna örnek olarak şu âyetleri verebiliriz:
صى
ُ
َ س ْب َحانَ الَّذِي أَس َْرى ِب َع ْب ِد ِه لَ ْيَلً ِمنَ ْال َمس ِْج ِد ْال َح َر ِام ِإلَى ْال َم ْس ِج ِد األ َ ْق
Kulunu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksâ'ya geceleyin yürüten (Allah) eksiklikten
nünezzehtir. (İsrâ, 17/1)
َاب
َ ْال َح ْمد ُ ِ َّلِلِ الَّذِي أَنزَ َل َعلَى َع ْب ِد ِه ْال ِكت
Kuluna kitabı indiren Allah'a hamdolsun. (Kehf 18/1)

B. İNSANLARIN PEYGAMBERE İHTİYACI
İnsanın bilgi kaynakları duyular, haberler ve akıl olmak üzere üçtür.1884 İnsan bu bilgi
vasıtaları ile, gözle görünen bu madde âlemi üzerinde, inceleme neticesinde bilgi elde
edebilmekte, yahut bu görünen âlem üzerinde elde edilen bilgiye dayanarak, bilinenlerden
bilinmeyen yönlerin ortaya çıkarılması için muhâkemelerde bulunmaktadır. Hâlbuki
peygamberlerin bunların ötesinde bir kaynakla irtibatta bulunduğunu müşâhede etmekteyiz.
Bu kaynağın alanı, sadece bu görünen sınırlı âlemden ibaret olmayıp, bununla birlikte
1878
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1881
1882
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İbn Manzûr, Lisânü'l-Arab, “hdy” md.; İbn Fâris, Mu‘cem, “hdy” md.
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görünmeyen âlemin bilgisini de içine almaktadır. İşte bu kaynağın ismi, bilindiği gibi
vahiydir. Muhakkak ki vahiy ve ilhâma dayana ilim ve bilgi, ilimlerin ve bilgilerin en çok
itimada şayan çeşididir. Çünkü onun kaynağı ilm-i ilâhî ve feyz-i Rabbânî’dir.1885
Duyulur âlemin dışındaki âlem [gayb] konusunda bir fikre ulaşabilmek için ya istidlâle
ya da o âlem hakkında bilgi sahibi olduğuna inandığımız birisinin haberine ihtiyaç vardır. İşte
bu noktada nübüvvet müessesesinin önemi ve peygamberlerin rolü devreye girmektedir. İnsan
akıl ve irâde sahibi bir varlık olmakla birlikte, aklını ve irâdesini gerektiği gibi kullanmanın
yolunu ona haber verecek, fiillerinin sonunun neye mal olacağını kendisine bildirecek
birilerine muhtaçtır. İşte o birileri peygamberlerdir.
Râzî, insanın bilgi alanını ikiye ayırır: 1)Aklın yalnız başına kavradığı kısım, 2) Aklın
yalnız başına kavrayamadığı kısım.1886 İnsanın şu dünya hayatında mutluluğunu sağlaması
için aklı yetersiz kalmakta ve daima bir irşâd ediciye ihtiyaç duymaktadır. Görünen bu
duyulur âlemde halimiz böyle olunca, gayb âlemine (fizik ötesine) ait bilgimiz nasıl mümkün
olsun? Oradaki hayat bize son derece kapalı ve meçhuldür. Akıl ve fikrimiz, bize, ebedî
hayattaki geleceğimizi idrâkte yeterli görünmemektedir. O ebedî âlemde hakkımızda olup
bitecekleri belirlemedeki aczimiz, bizim Allah’ın lütuf ve ihsanına muhtaç bulunduğumuzu
açıkça ortaya koymaktadır. İşte Allah Teâlâ fazl ve ihsanı ile elçiler göndermek suretiyle
insanları bu karanlık durumdan kurtarıyor ve böylece onlara hak yolu ve istikâmeti
gösteriyor.1887
Allah Teâlâ, yasası gereği insana beşer elçi göndermiştir. Elçilerin beşer olmaları
hasebiyle, fizikötesi âlem hakkında bilgi sahibi olmak isteyen veya bu konuda şüpheye düşen
kimseler için nübüvvetin önemi ortaya çıkmaktadır. İnsanların kendileri gibi birisinde, onların
gücünü aşan özellikler ve örnek davranışlar görmeleri peygamberlere inanmayı
kolaylaştırmaktadır. Hâsıl olan tereddütlerine ve sorularına cevap bulan insanlar
peygamberlere kolayca inanmakta, bu inanç, onların kesin kanaat olarak diğer inanç
esaslarına ulaşmalarını temin edebilmektedir. Ayrıca inanılacak tüm şeyleri ihtiva eden
kitapları da peygamberler getirmekte, bu da nübüvvete imâna ayrı bir önem
kazandırmaktadır.1888
Nübüvvete imânın İslâm'ın temel inanç esaslarından olduğuna dair Kur’ân'da ve
sünnette birçok delil vardır.1889 Bu konudaki âyetlerden biri şöyledir:
ُ
سى
ِ َوب َواأل َ ْسب
َ ُِيم َوإِ ْس َما ِعي َل َوإِ ْس َحقَ َويَ ْعق
َ سى َو ِعي
َ ي ُمو
ِ ُ نز َل َعلَ ْينَا َو َما أ
ِ ُ قُ ْل آ َمنَّا بِالِلِ َو َما أ
َ نز َل َعلَى إِب َْراه
َ ِاط َو َما أوت
ََوالنَّبِيُّونَ ِم ْن َربِ ِه ْم الَ نُفَ ِر ُق بَيْنَ أ َ َح ٍد ِم ْن ُه ْم َونَحْ نُ لَهُ ُم ْس ِل ُمون
De ki: “Allah'a bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve sıbtlara,
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(Yakub oğullarından türeyen kabilelere) indirilene; Mûsâ'ya, Îsâ'ya ve nebîlere Rableri
tarafından verilene imân ettik. Biz, onlar arasında bir ayırım yapmayız ve biz O'na teslim
olanlarız.” (Âl-i İmrân, 3/84)
Görüldüğü gibi, imân esaslarına delil teşkil eden naslarda Allah'a imân ile
peygamberlere imân birlikte zikredilmiştir. Dahası Kur’ân âyetlerinde nübüvveti inkâr etmek,
Allah'ı tanımama olarak beyan edilmektedir. Şu örnekte olduğu gibi:
َ َو َما قَدَ ُروا ّللاَ َح َّق قَد ِْر ِه إِذْ قَالُوا َما أَنزَ َل ّللاُ َعلَى بَش ٍَر ِم ْن
ٍش ْيء
Onlar [Yahudîler], Allah'ı şanına yaraşır biçimde takdîr edemediler. Zira onlar,
“Allah, bir beşere bir şey indirmedi” dediler. (En‘âm, 6/91)
Nübüvvet ve risâleti kabul etmeyenler aslında Allah'ı gereği gibi takdir
edemeyenlerdir.1890 Allah'ı gereği gibi tanıyan, O'na inanan, O'nun ilim, hikmet, rahmet gibi
sıfatlarını bilen birisi Allah'ın peygamberler ve kitaplar göndermesini de kabul eder. Zira O,
insanı başıboş yaratmamıştır.1891
Allah'ın insanlar içinden birilerini seçip de görevlendirmesinde bir takım amaçların
olması gayet tabiîdir. Bu cümleden olarak, peygamberlerin teblîğ1892, müjdeleme ve
uyarma1893, insanları ıslah ve tezkiye1894, bozuk inançları düzeltme1895, aykırı fikirlere karşı
deliller ortaya koyma1896, ümmetin işlerini yönetme gibi görevleri, yani gönderilme amaçları
vardır. Ayrıca, kendilerine bir uyarıcı gelmemesi durumunda da insanların zaten bunu
Allah'tan isteyeceklerini Kur’ân bize haber veriyor:
ً س
وال فَنَت َّ ِب َع آ َياتِكَ ِم ْن قَ ْب ِل أَ ْن نَ ِذ َّل َونَ ْخزَ ى
ُ س ْلتَ ِإلَ ْينَا َر
ٍ َولَ ْو أَنَّا أ َ ْهلَ ْكنَا ُه ْم ِب َعذَا
َ ب ِم ْن قَ ْب ِل ِه لَقَالُوا َربَّنَا لَ ْو َال أ َ ْر
Eğer biz, onları bundan önce bir azâb ile helâk etseydik: “Rabbimiz, bize bir resûl
gönderseydin de böyle alçak ve rezil olmadan önce senin âyetlerine uysaydık!” derlerdi.
(Tâhâ, 20/134)
Peygamberleri inkâr edenlerin Allah'a imânları onlara fayda vermeyecektir. Böyleleri
Kur’ân'da kâfir olarak nitelendirilmiştir:
Onlar ki Allah'ı ve resûllerini inkâr ederler, Allah ile resûllerinin arasını ayırmak
isterler, “Kimine imân eder, kimini inkâr ederiz!” derler; bu ikisinin arasında bir yol tutmak
isterler. İşte onlar gerçek kâfirlerdir. Biz de kâfirlere alçaltıcı bir azâb hazırlamışızdır! (Nisâ,
4/150-151)
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Akıl, ışığını vahiyden almadıkça, imân ve ibâdetler konusunda her zaman şaşırabilir.
Vahiy ile aydınlanmamış akıl ile insan, bu madde âleminde kalarak ancak zahirî ilimlerden
nasibini alır; gayb âleminin bilgilerinden mahrum bulunur. İslâmiyet akla büyük önem
vermekle beraber, aklın her şeyi kavrayabilecek güçte olmadığını da kabul eder. Çünkü birçok
meseleler vardır ki, onlar akıl terazisi ile ölçülemez. Meselâ: Biz neyiz? Nerden ve niçin
geldik? Hayatın anlamı nedir? Ölümün manası nedir? Biz nereye gidiyoruz? Ölümden sonra
rûhumuz yaşamaya devam edecek mi? Bunlar ve benzeri soruların cevabını akıl ile
çözümlemeye kalkmak, akla çekemeyeceği bir yükü yüklemek olur. İnsanın hayat muamması
karşısında sorduğu soruları akıl cevaplandıramadığı gibi, ne müspet (pozitif) ilim, ne felsefe
tatmin edici cevap verebilmişlerdir. İnsanların bu endişelerini hiçbir filozof da
giderememiştir.
Müspet ilim, Allah, âhiret ve rûh hakkında bize bilgi veremez. Çünkü Allah, âhiret ve
rûh hakikatleri müspet ilmin sahası dışında kalmaktadır. Müspet ilim ancak tartılan,
ölçülebilen maddî ve duyulur âlemle ilgili şeyler üzerinde araştırmada bulunur. Hâlbuki Allah
ve rûh gibi gerçekler, madde ve duyuların üstündedir. Bunlar müspet ilimlerin metotlarıyla
ortaya konamaz. Dinî itikatlara ve amellere ait meseleler bizim bilgi sınırlarımızı aştığından,
bu konularda aydınlanmak ve insanların gelecekleri ile ilgili duydukları bu endişelerini
dindirmek için, gerçek dinin kaynağını teşkil eden peygamberlik müessesesine ihtiyaç
gösterdikleri açıktır. Yoksa kendi kendimize ilim adına fizik ötesi bir âleme ait hakikatler
üzerinde hüküm vermeye kalkışmak, ilme iftira ve ilmi, bazı gayelere âlet olarak
kullanmaktan başka bir anlam taşımaz.1897
Gazzâlî, aklın aczini, insanların peygambere ihtiyacını şöyle belirtir: “Bilakis
nübüvvet, aklın ötesinde, içinde aklın anlamaktan âciz kaldığı şeyleri idrâk eden gözün
açıldığı bir hâldir. Nasıl işitme duyusu renkleri, görme duyusu sesleri anlamaktan âcizse,
aklın ötesinde hâller de akılla idrâk edilemez.”1898
Akıl her ne kadar fizik ötesi “yüksek bir kuvvetin” varlığını kavrasa da, Yaratıcı’nın
sıfatlarını kavrayamaz. Çünkü sınırlı olan akıl, sonsuz olan “Mutlak Gerçeği” tayin
edemez.1899
Gerçek dinin vahiy ve peygamberliğe dayanması gerektiğinden daha önce
bahsetmiştik. Çünkü gerçek dini tanıtanlar peygamberlerdir. Hak dinin kaynağı vahiy ve
peygamberliktir. Bizi yaratan Allah’ın rızasının nerede ve nasıl olduğunu bilmek ve ona göre
hareketlerimize yön vermek, bize akılla değil, ancak peygamberlikle sağlanabilir. Allah’a
kullukta bulunabilmek için onun emirlerini öğrenmek konusunda ilâhî vahyi alan
peygamberlere ihtiyacımız açıktır.1900
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Mümine yaraşan şey, Allah'ın dilediği insanları, müjdeci ve uyarıcı olarak seçip
peygamber olarak görevlendirdiğine, şanına yakışmayan şeylerden Allah'ın tenzih edilmesi
gerektiğine, ilâhî kudretin her yönden insanı kuşattığına dair hükümlerini insanlara
ulaştırdığına inanmaktır. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin sıdk ve eksiksiz teblîğ vasıf ve
görevleriyle mücehhez olduklarına inanmak da mü’min olmanın gereklerindendir. Allah'ın
bazı peygamberlere, kulların yararına olan hükümlerle dolu ve her türlü şaibeden uzak
kitaplar verdiği, peygamberlerin her zaman ilâhî yardıma mazhar oldukları, bu yardımın
bizim gücümüzü aştığı, onların nübüvvet iddialarını teyit amacı taşıyan mucizelerin de bu
yardım kapsamında olduğu yine kadın-erkek her mü’minin inanması gereken
hususlardandır.1901

C. MÜKELLEFLERİN FİİLLERİNE DAİR ALLAH’IN
HÜKÜMLERİNİN BİLİNMESİ
İslâm bilginlerine göre, mükelleflerin (yükümlülerin) dinî işleriyle ilgili hükümlerin
kaynağı Yüce Allah’tır. Bu konuda ihtilaf yoktur. Kur’ân-ı Kerîm’in şu âyetinde bu fikir
gerçek ifadesini bulmuştur:
َاصلِين
ُّ ُإِ ِن ا ْل ُح ْك ُم إِالَّ ِلِلِ يَق
ِ َص ْال َح َّق َوه َُو َخي ُْر ْالف
“Hüküm ancak Allah’ındır. O, hükmedenlerin en hayırlısı olarak gerçeği anlatır.”1902
İslâm bilginleri arasında hükmü verenin Allah olduğunda ihtilaf yoksa da, Allah’ın
hükümlerinin onun peygamberleri ve kitapları olmadan aklın kendi kendine bilip
bilemeyeceği konusunda ihtilaf vardır. Bu hususta üç görüş ileri sürülmüştür:
1) Eş’ariyye: Allah’ın kitapları ve peygamberleri olmadan, yükümlüler Allah’ın
hükmünü akıl ile bilemezler. Çünkü aklın amellerle ilgili verdiği hükümlerde farklı görüşler
taşıdığı açıktır. Bir kısım akıl sahiplerinin güzel bulduğu işleri, diğerleri çirkin bulabilirler.
Hatta aynı şahıs bile bir iş konusunda değişik hükümler verebilmektedir. Bunun için aklın iyi
gördüğünü, Allah’ın da iyi göreceği fikrini öne sürmek doğru değildir. Yine aynı şekilde,
aklın çirkin gördüğü de çirkin olamaz. Bu ekole göre, güzellik ve çirkinliğin ölçüsü akıl değil,
dindir. Yine bu ekole göre, peygamberin çağrısı kendisine ulaşmayan kimse, Allah tarafından
herhangi bir işi yapmak veya yapmamaktan sorumlu tutulamaz ve Allah’ın emir ve
yasaklarından dolayı kendisine hesap sorulmaz. Eş’arîyye ekolü bu görüşünü şu âyete
dayandırmaktadır:
ًسوال
َ َو َما ُكنَّا ُم َع ِذ ِبينَ َحتَّى نَ ْب َع
ُ ث َر
“Biz elçi göndermedikçe (hiçbir kavme) azab etmeyiz.”1903
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2) Mu’tezile: Peygamberler ve ilâhî kitaplar olmasa bile yükümlüler, Allah’ın
hükmünü bilebilirler. İnsanın bir işin niteliklerine bakarak, onun zararlı veya faydalı olduğuna
hükmetmesi mümkündür. Aklın iyi gördüğü şey, Allah’ın yapılmasını istediği ve onu yapana
mükâfat vereceğini vaat ettiği şeydir. Aklın çirkin gördüğü şey de, Allah’ın istemediği ve onu
yapana ceza vereceğini açıkladığı şeydir.
Mu’tezile ekolü, peygamberlerin daveti ve getirdikleri emirler ve nehiyler kendilerine
ulaşmayan kimselerin, akıllarını iyi olduğunu kabul ettiği bir işi yapma konusunda Allah
tarafından sorumlu olduklarını, aynı şekilde akıllarının çirkin gördüğü bir işi de yapmamaları
gerektiğini söylerler. Bunlara göre iyiliğe karşı teşekkür etmenin, doğruluğun ve sözünde
durmanın iyi olduğunu akıl, pekâlâ anlayabilir.
Bu mezhebin fikrini özetleyecek olursak, peygamberin daveti kendilerine ulaşan
kimseler, onun getirdiği bütün şeylerden sorumlu olurlar. Kendilerine peygamberin çağrısı
ulaşmayan kimseler ise ancak akıllarının erdiği şey hususunda Allah tarafından
sorumludurlar.
3) Mâtürîdiyye: Akıl bazı şeylerin iyi ve çirkin olduğunu kavrayabilir, ama bazı işler
vardır ki onları anlamakta şüpheye düşer. Aklın iyi gördüğü şey aslında iyidir; çirkin gördüğü
şey de aslında çirkindir. Böylece akıl, bir kısım işlerin iyi veya kötü olduğuna hükmedebilir.
Ancak Allah’ın hükmünün aklın kavradığı iyilik ve çirkinliğe göre olması gerekmez, böyle
bir şart da aranmaz. Allah’ın hükmü ancak peygamberleri vasıtasıyla anlaşılabilir.
Şu halde Mâtürîdîler, bazı şeylerin iyilik ve çirkinliğinin akıl ile kavranabileceğini
söylemekle, Mu’tezile ile birleşirken; Allah’ın hükmünün ancak peygamberleri vasıtasıyla
bilinebileceğini kabul etmekle onlardan ayrılarak Eş’arîlere muvafakat ederler.1904
Yalnız Mâtürîdîlerin çoğunluğuna göre, eğer Allah insanlara bir peygamber
göndermemiş bile olsaydı, onların akılları ile Allah’ın varlığını ve birliğini bilmeleri vâcip
olurdu.1905
Yukarıda zikredilen üç türlü görüş ayrılığı, peygamberlerin çağrısı kendilerine
ulaşmayan kimseler hakkındadır. Yoksa peygamberin çağrısı kendilerine ulaşan kimselerin,
peygamberin getirdiklerini aynen kabulde üç ekol de ittifak ederler.

D. İNSANLARA PEYGAMBER GÖNDERİLMESİYLE İLGİLİ
GÖRÜŞLER
1) Ehl-i Sünnet’in çoğunluğuna göre, Allah tarafından peygamber gönderilmesi
mümkündür ve bunu akıl kabul eder. Onlardan bir kısmı da hikmetin gereğine göre
peygamber gönderilmesinin vâcip olduğunu söyler.1906
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el-Beyâzî, İşârâtu’l-Merâm, s. 75.
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Yalnız burada bahsedilen vâcip, Mu’tezile’nin anladığı manada değildir. Hikmetin
gereği anlamındadır. Şöyle ki Cenâb-ı Hak hakîmdir, kudreti ilmi tam, keremi açıktır. Böyle
Yüce Varlık’tan ancak umûmî hayra ve onun üstünde hayır tasavvur edilemeyen nizamın
güzelliğine sebep olan şeyin meydana gelmesi uygundur.1907
Peygamber gönderilmesini hikmetin
Mâverâünnehir (Matürîdî) kelâmcılarıdır.1908

gereği

olarak

kabul

eden

kelâmcılar

Eş’arîler, Allah’ın fiillerini hiçbir şeyle ta’lil etmezler. Peygamber göndermek
birtakım hikmetleri ve menfaatleri kapsamasına rağmen, hikmetler ve menfaatler
peygamberlerin gönderilmesini gerektirmez.
Peygamber gönderilmesi hususunda, Ehl-i Sünnet’in görüşünü toplayacak olursak
şöyledir: Allah tarafından peygamber gönderilmesi aklen câizdir. Yoksa Allah hakkında vâcip
değildir. Bu, âleme Allah’ın bir lütfu ve rahmetidir. Peygamberlik, çalışıp kazanmakla elde
edilemez, ancak Allah’ın vergisiyledir. O, kullarından dilediğini peygamberliğe seçer.
“İşte bu (peygamberlik), Allah’ın fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah çok büyük ihsan
sahibidir.”1909
“Allah, peygamberliği kime vereceğini daha iyi bilir.”1910
Kur’ân-ı Kerim’in şu ve benzeri âyetlerinden, Allah’ın peygamber göndermekle
mükelleflerden özür beyan etmelerine meydan verilmemesi anlaşılmaktadır:
س ِل
ُ الر
ُ ُّر
ُّ َاس َعلَى ّللاِ ُح َّجةٌ َب ْعد
ِ َّسَلً ُّم َبش ِِرينَ َو ُمنذ ِِرينَ ِلئََلَّ َي ُكونَ ِللن
“Biz peygamberleri müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik. Tâ ki
peygamberlerden sonra insanların Allah’a karşı ileri sürülecek bir bahaneleri olmaya.”1911
ً س
وال فَنَت َّ ِب َع آ َياتِكَ ِمن قَ ْب ِل أَن نَّ ِذ َّل َون َْخزَ ى
ُ س ْلتَ ِإلَ ْينَا َر
ٍ َولَ ْو أَنَّا أ َ ْهلَ ْكنَاهُم ِب َعذَا
َ ب ِمن قَ ْب ِل ِه لَقَالُوا َربَّنَا لَ ْو َال أ َ ْر
“Peygamber gelmeden evvel onları azap ile helâk etseydik, onlar Rabbimiz derlerdi,
bize bir peygamber göndereydin de rezil ve rüsva olmadan Senin âyetlerine (inanaydık)
onlara uyaydık.”1912
2) Mu’tezile’ye göre, Allah üzerine peygamber göndermek kullarına salah (iyilik) ve
lütuf olarak vaciptir. Çünkü onlar, “aslah ‘alallah” prensiplerine göre, Allah’ın kullarına en

1906

1907
1908
1909
1910
1911
1912

es-Sâbûnî, Nureddin, Mâtüridiyye Akâidi, Terc.: Bekir Topaloğlu, Diyanet İşl. Bşk. Yayınları, Ankara 1979, s. 45
(metin), s. 109 (türcüme).
Mercânî, Harun b.Bahaeddin, Kitâbu’l-Hikmeti’l-Bâliğati’l-Cenniyye fî Şerhi’l-Akâidi’l-Hanefiyye, Kazan 1356h., s. 73.
Taftazânî, Şerhu’l-Makâsıd, c. II, s. 138.
es-Saff, 62/4.
el-En’âm, 6/124.
en-Nisâ, 4/165.
Tâhâ, 20/134.
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iyi olanı yaratması vacip olduğundan, peygamber gönderilmesinde de onların menfaati
bulunduğundan, bunun vâcip olduğunu söylerler.1913
3) Filozoflara göre de peygamber göndermek, Allah üzerine aklen vâciptir. Âlemin
nimazının muhafazası için inâyet-i İlâhiye gereklidir. Onlara göre, âlemin nizamı, ancak âdil
kanunların koyucusu peygamberin varlığı ile tamam olur.1914
4) Sümeniyye ve Barâhime, peygamber gönderilmesinin muhal olduğunu ileri
sürmüşlerdir. Onlara göre, eğer peygamber aklın gerektirdiği şeyleri getirip bildirecekse, akıl
zaten bunu anlamak için yeterlidir. Peygamber gönderilmesine ihtiyaç yoktur. Çünkü aklın iyi
gördüğü iyi, çirkin gördüğü çirkindir. Eğer peygamber aklın kabul etmeyeceği şeyi
getirecekse, bu da akıl tarafından reddedilecektir. Öyleyse peygamber gönderilmesinde bir
faide yoktur.1915

E. EHL-İ KİTABA VE İSLÂM’A GÖRE PEYGAMBERLERE
İMÂN
1) Yahudilere göre peygamber, İsrâiloğullarına mahsus ve yalnız onlardan gelmiştir.
Bir Yahudinin, yalnız Mûsâ’ya imân etmiş olması onun, Yahudi mümin olmasına yeterlidir.
Diğer peygamberleri inkâr etseler bile bu, onların imânına zarar vermez.
Yahudiler, Hz. Mûsâ’dan başka bir kısım peygamberleri kabul etmekle beraber, Hz.
İsâ ve Hz. Muhammed’e inanmazlar.1916
2) Hıristiyanlar da bir kısım peygamberlerin geldiğini kabul etmelerine rağmen, Hz.
Muhammed’i inkâr ederler. Bunun için bir Hıristiyan başka peygamberlere inanmasa da,
sadece Hz. İsa’nın Allah’ın oğlu olduğuna ve insanların saadeti için kendisini feda ettiğine
inansa yine Hıristiyan mümindir.1917
3) İslâm’a göre peygamberlik, dinin en büyük temellerinden biridir. Her müslümanın
Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar Allah’ın vahiy ve ilhâmına mazhar olmuş ve
insanlara tebliğe memur edilmiş bütün peygamberlere imân etmesi farzdır. İslâmiyet bu
konuda da âlemşümullük ve tamamlayıcılık vasfını göstermiştir. Çünkü İslâm dini, bütün
inhisarcı zihniyetleri ortadan kaldırmış, bütün milletlerin Allah katında bir olduğunu, hiçbir
milletin diğer milletten herhangi bir üstünlüğü olmadığını, beyaz renklinin siyah renkliden,
siyah renklinin beyazdan, Arab’ın Arap olmayandan, Arap olmayanın Arap’tan üstün bir
meziyet taşımadığını, bütün kâinatın Allah’ın olduğunu ilan etmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.)
bir hutbesinde: “Ey insanlar, hepiniz bir babanın evlâdısınız. O da topraktan yaratılmıştır.”
diyerek Allah’ın hiçbir kimseyi, diğerinden ayırt etmediğini bildirmiştir.

1913
1914
1915
1916
1917

et-Taftazânî, Şerhu’l-Makâsıd, c. II, s. 128; el-Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, c. II, s. 413.
el-Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, c. II, s. 413; et-Taftazânî, Şerhu’l-Makâsıd, c. II, s. 128.
el-Bâcûrî, Tuhfetu’l-Mürîd, s.106; es-Sâbûnî, Mâturidiyye Akâidi, s. 45-46 (metin), s. 109 (terc.)
el-Bağdâdî, Usûlu’d-Din, s. 158; Akseki, İslâm, s. 416.
el-Bağdâdî, Usûlu’d-Din, s. 158; Akseki, İslâm, s. 416.
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Kur’ân-ı Kerim de Allah katında üstünlüğün ancak ahlâk ve vazifeye riâyetle olacağını
açıklamıştır: “Allah katında Allah yanında en üstün olanınız, en çok korunanınızdır.”
(Hucurât, 49/13)
Şu halde Yüce Allah, kulları arasıda hiçbir fark gözetmemiş, bütün insanlara ve her
millete peygamber göndermiştir. Kur’ân’daki şu âyetler, bu hakikatlerin delilidir:
سو ٌل
ُ َو ِل ُك ِل أ ُ َّم ٍة َّر
“Her ümmetin bir resûlü vardır.” (Yûnus, 10/47)
سَل إِلَى قَ ْو ِم ِه ْم
ُ س ْلنَا ِمن قَ ْبلِكَ ُر
َ َولَقَدْ أ َ ْر
“(Yâ Muhammed!) Biz, senden önce nice resûlleri kavimlerine gönderdik.” (Rûm,
30/47)
ِير
ٌ َوإِن ِم ْن أ ُ َّم ٍة إِال خَل فِي َها نَذ
“Bir ümmet yoktur ki içinde bir nezîr (korkutucu) çıkmasın.” (Fâtır, 35/24)
َس ْلنَا ِمن نَّبِي ٍ فِي األ َ َّولِين
َ َو َك ْم أَ ْر
“Eski zamanlarda nice nebîler gönderdik.” (Zuhruf, 43/6)
ان قَ ْو ِم ِه ِليُبَيِنَ لَ ُه ْم
ُ س ْلنَا ِمن َّر
َ سو ٍل إِالَّ بِ ِل
َ َو َما أَ ْر
ِ س
“Bir resûl göndermedik ki, kendi kavminin diliyle onlara hakikati beyan etmesin.”
(İbrâhîm, 14/4)
Kur’ân-ı Kerim, peygamberliğin cihanşümül bir müessese olduğunu açıkça
belirtmiştir. Kur’ân-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in talimatına göre, müslüman olabilmek için
ilk peygamber Hz. Âdem’den, son peygamber Hz. Muhammed’e kadar gelmiş geçmiş ne
kadar peygamber varsa hepsine inanmak şarttır. Mü’min bütün peygamberlere inanır;
aralarında ayırım gözetmez. Bunun için Kur’ân’da şöyle buyurulmuştur:
س ِل ِه
ُ الَ نُفَ ِر ُق َبيْنَ أ َ َح ٍد ِمن ُّر
“Biz O’nun (Allah’ın) resûllerini birbirinden ayırmayız.” (Bakara, 2/285)
الَ نُفَ ِر ُق بَيْنَ أ َ َح ٍد ِم ْن ُه ْم
“Onları birbirinden ayırmayız.” (Âl-i İmrân 3/84)
Kur’ân’da bir kısım peygamberlerin isimleri açıkça geçmektedir. Fakat bütün
peygamberlerin bunlardan ibaret olmadığını anlatmak için;
َص َعلَيْك
ْ ص
ُ س ْلنَا ُر
ْ ص
ُ صنَا َعلَيْكَ َو ِم ْن ُهم َّمن لَّ ْم نَ ْق
َ َولقَدْ أ َ ْر
َ َسَل ِمن قَ ْبلِكَ ِم ْن ُهم َّمن ق
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“Biz senden evvel de peygamberler gönderdik. Onların içinde sana kıssalarını
anlattıklarımız bulunduğu gibi, kıssalarını nakletmediklerimiz de vardır.” (Mü’min, 40/78)
denilmektedir.
Ehl-i Sünnet’e göre en uygun olan, peygamberlerin adetlerini “şu kadardır” diye
sınırlandırmamaktır. Çünkü öyle bir sınırlandırma durumunda sayılarını ya azaltmış veya
çoğaltmış oluruz ki böylece hataya düşebiliriz.

F. VAHİY
1. Vahiy Kavramı
Peygamber olan zât, Allah’ın emirlerini vahiy yoluyla alıp, öğrendiği için burada
kısaca vahiy kavramına temas etmemiz gerekmektedir.
Vahiy, lügatte işaret eylemek, yazı yazmak, elçi göndermek, ilhâm, gizlice söz
söylemek, başka bir adama ilkâ olunan söz, sürat eylemek gibi manalara gelir.1918
Vahiy dinî ıstılahta, Allah’ın peygamberlerine bir fikri veya bir emri bildirmesine
1919

denir.

Kur’ân-ı Kerim’de vahiy lafzı, “işaret”, “ilhâm”, “garîzî kuvvet”, “telkin” gibi çeşitli
manalarda kullanılmıştır:
س ِب ُحوا بُ ْك َرةً َو َع ِشيًّا
َ فَأ َ ْو َحى ِإلَ ْي ِه ْم أَن
“Onlara sabah akşam tesbih edin diye vahyetti (işaret verdi).” (Meryem, 19/11)
َوأ َ ْو َحى َربُّكَ ِإلَى النَّحْ ِل
“Rabbin bal arısına vahyetti (bilgi garizesi verdi).” (Nahl, 16/68)
سى
َ َوأ َ ْو َح ْينَا ِإلَى أ ُ ِم ُمو
“Biz Mûsâ’nın anasına vahyettik (ilhâm ettik).” (Kasas, 28/7)
َّ َوإِ َّن ال
اطينَ لَيُوحُونَ إِلَى أ َ ْو ِليَآئِ ِه ْم ِليُ َجا ِدلُو ُك ْم
ِ َشي
“Şeytanlar dostlarına sizinle mücadele için telkinatta bulunurlar.” (En’âm, 6/121)
Kur’ân’a göre, Allah insanla üç şekilde konuşur, Şûrâ sûresinde bu üç şekil
belirtilmiştir:
َّ َُو َما َكانَ ِلبَش ٍَر أَن يُك َِل َمه
ي بِإِذْنِ ِه َما يَشَاء
ِ سوال فَي
ُ ب أ َ ْو ي ُْر ِس َل َر
ٍ ّللاُ إِال َوحْ يًا أ َ ْو ِمن َو َراء ِح َجا
َ ُوح

1918
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Firuzabâdî, Kamûs, c. IV, s. 1212; Bilmen, Ö. Nasuhi, Tefsir Tarihi, Birinci Kısım, Ankara 1955, s. 17.
Firuzabâdî, Kamûs, c. IV, s. 1212; Abduh, M., Risâletu’t-Tevhîd, s. 109.
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“Allah bir insanla ancak vahiy suretiyle veya perde arkasından konuşur yahut bir
resûl gönderir, izniyle ona dilediğini vahyeder.” (Şûrâ, 42/51)
Birinci şekil vahiy, Allah’ın insana doğrudan doğruya vasıtasız konuşmasını
göstermektedir. Bu çeşit vahiy, kalbe doğurmak, ilhâm etmek ve bildirmek suretiyle kelâmın
vasıtasız telâkkisidir. Peygamberlere, Hz. Mûsâ’nın annesine olduğu gibi diğer insanlara da
gerek uyanıkken ve gerek uykuda bu tür konuşma olur.
İkinci şekil vahiy, perde arkasından konuşmadır. Allah bazı cisimlerde ve işitme
organında sözleri halkedip, işittirmek istediği kimseye işittirir. Ancak işiten kimse, bu sözleri
kimin söylediğini görmez. Bu doğrudan doğruya kalbe olmayıp, işitme organına ilkâ edilmiş
oluyor. Hz. Mûsâ’ya böyle olduğu gibi, Hz. Muhammed’e gelen “çan sesi” şeklindeki vahiy
de bu türdendir.
Üçüncü şekil vahiy, peygamberlere bir elçi aracılığı ile yani bir melek (Cibrîl)
göndermek suretiyle yapılan konuşmadır. Peygamberlere vahiy çoğu kez böyle olmuştur. Bu
tür vahiy ile melek, vahyi kalbe ilkâ edebileceği gibi, sesle veya sessiz kelâm ile de hasıl
edilebilir. Meleğin cismani surete bürünerek veya bürünmeden gelip konuşması
mümkündür.1920
Vahyin mahiyetini anlatmaya kalkışmak, anadan doğma a’mânın renklerden
bahsetmesi gibi gülünç bir husustur. Vahiy ruhi bir hadisedir. Onun mahiyeti, ruh gibi ilâhî
sırlardandır. Vahyin mahiyetini ancak nefislerinde tadan yüce peygamberler bilebilirler ve
anlatabilirler. Şu kadar var ki, vahyin inmesi esnasında hazır olanların gördükleri bazı eserler
sayesinde vahyin mertebelerinden ve çeşitlerinden bahsedilebilir.

2. Vahyin Geliş Şekilleri
1) Rü’ya-yı sâdıkadır: Resûlullah Efendimiz hiçbir rü’yâ görmezdi ki sabah aydınlığı
gibi zuhur etmiş olmasın. Peygaber Efendimize ilk gelen vahiy rü’yâ-yı sâlihâ ile olmuştur.
2) Vazifeli Meleğin görünmeksizin uyanıkken Peygamberin kalbine ilâhî vahyi ilkâ
etmesidir. Bu hal mücerret ilham kabilinden olmayıp bunun ilâhî vahiy olduğuna Allah zarûrî
bir ilim yaratır. Bu şekildeki vahiyde Peygamber, gözüyle bir şey görmez, fakat kalbine özel
bir surette bir mânâ doğar. Şu hadis-i şerifle bu tür vahye işaret buyurulmuştur:
إن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا هللا وأجملوا في الطلب
“Şüphesiz Rûhu’l-Kuds Cibril Aleyhisselam kalbime şu sözü nefs ve nefh etti: Hiçbir
nefis, bütün rızkını tamam olarak almadıkça ölmez. Öyleyse Allah’tan sakınınız da rızkınızı
güzel, meşru’, mürüvvete lâyık yollardan arayınız.”1921

1920
1921

Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c. VI, s. 4255-4257..
Zebîdî, Sahîh-i Buhârî Muhtesarı Tecrîd-i Sarih, c. I, s. 3.
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3) Meleğin bir insan suretine girip Peygambere hitap etmesiyle olur. Çoğunlukla Cibrîl
(a.s.), Dihye b. Halife el-Kelbî suretine girerdi. Peygamber de onun söylediklerini ibaresiyle
noksansız olarak alır, ümmetine tebliğ ederdi.
4) Melek, Peygamber’e “çan sesi”ne benzer bir sesle hitap ederdi ki bu şekilde gelen
vahiy, en ağır gelen vahiy idi. Bu ses devam ettiği müddetçe Peygamberimize bir titreme
gelirdi. Vahyi alırken işitiği sözler, kolay anlaşılır cinsten değildi. Kapalı ve
manalandıramadığı belirli belirsiz ses halinde işitiyordu; fakat vahiy kesilince söylenen o
sözler, kalpte gayet açık, anlamlı kelimelere dönüveriyordu.
5) Cibrîl’in sureti ile görünerek getirdiği vahiy durumudur. Bu şekilde olan vahiyde
Cibrîl bütün suretiyle, her biri gökyüzünü göstermeyecek derecede âfakı kaplayan altı yüz
kanadı ile görünüp Allah’ın irâdesi ne ise onu vahyeder. Bu iki kere vaki’ olmuştur. Birincisi
bi’set (peygamberlikin başında, “fetret-i vahiy”den sonra Hira Dağı’nda; ikincisi Miraç gecesi
Sidretü’l-Mentehâ yanında olmuştur. Nitekim şu âyet-i kerimeler buna işaret etmektedirler:
ق ْال ُمبِين
ِ َُولَقَدْ َرآهُ بِاألُف
“Andolsun ki, o Cebrâil’i apaçık ufukta gördü.”1922
ق األ َ ْعلَى
ِ َُوه َُو ِباألُف
“O, ufkun en yüksek tarafında idi.”1923
Miraçta vaki olanı ise şu âyet beyan etmektedir:
َولقَدْ َرآهُ ن َْزلَةً أ ُ ْخ َرى ِعندَ ِسد َْر ِة ْال ُم ْنتَ َهى
“Andolsun ki, O’nu diğer bir kerre Sidretü’l-Münteha’da görmüştü.”1924
6-Mertebe: Mirac gecesinde göklerin üstünde iken beş vakit namazın farz kılınması
konusunda Peygamberimize vasıtasız vahiy buyurulmuştur ki Peygamberimiz Allah kelâmını
vasıtasız olarak işitmiştir. Hz. Mûsâ (a.s.) da aynı şekilde vasıta olmaksızın, Allah kelâmını
işitmek şerefine erişmiştir.1925

G. PEYGAMBERLERİN SIFATLARI
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et-Tekvîr, 81/23.
en-Necm, 53/6.
en-Necm, 53/13-14.
Vahyin mertebeleriyle ilgili olarak bkz. ez-Zebîdî, Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi, c. I, s. 3-9; Krş.
Ersal, Vahiy ve Risalet, s. 109; Keskioğlu, Osman, Kur’an Tarihi, İstanbul, (tsz.), s. 44-46; Okiç, M. Tayyib, Tefsir
Notları, A.Ü. İlahiyat Fak., Ankara 1965 (teksir), s. 8-10; Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, A.Ü. İlahiyat Fak. Yay.,
Ankara 1971, s. 45-47.
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1. Vâcip Olan Sıfatlar
1) Emânet: Peygamberlerin gizli ve âşikâr günahlardan temiz olmaları demektir.
Bütün peygamberler, kibir, haset ve riyâ gibi kalbî hastalıklardan tamamen uzak oldukları
gibi; açıkça günah sayılan zina, şarap içme, yalan ve benzeri yasaklardan da kaçınmışlardır.
Peygamberler için “emânet” sıfatı vâcip ve onun zıddı olan “hıyânet” müstahîldir.
Eğer onlar, ma’siyeti işlemiş ve doğru yoldan çıkmış olsalar idi, emanete aykırı hareket etmiş
ve bizi de o fiili, o ma’siyeti icraya memur etmeleri gerekirdi. Çünkü Allah bizlere, onların
sözlerine, fiillerine ve hallerine uymamızı emir buyurmuştur. Halbuki Allah’ın ma’siyeti
emretmesi muhaldir.
2) Sıdk: Peygamberler hakkında “sıdk” (doğruluk) vacip, onun zıddı olan “kizb”
(yalan) müstahildir. Çünkü onların dini tebliğ hususunda yalanı işlemiş olmaları kabul edilse,
mucizeler yaratmak suretiyle kendilerini tasdik buyuran Allah hakkında “kizb” lâzım gelir ki,
bu ise Allah için muhaldir.
Binaenaleyh peygamberlerin kesinlikle yalan söylemeleri muhaldir. Eğer ömürlerinde
bir kere yalan sadır olsa sözlerine itimat kalmayacağından, insanları doğru yola sevk
edemezler. Böylece yalan söylemeleri müstahil olunca, onların sıdkları vacip olur.
3) Fetânet: Peygamberlerin anlayışlı, akıllı ve zekî olmaları demektir. Bunun zıddı
olan “gaflet” (dalgınlık), onlar hakkında mümteni’dir. Eğer peygamberler fetânet sıfatına
sahip olmasalar, insanları doğru yola ikna için, ne delil getirmeye, ne de mücadeleye muktedir
olurlar. Öyleyse onların “fâtin” yani akıllı, zekî ve kabiliyetli insan olmaları gerekli (vacip)
dir.
4) Tebliğ: Peygamberlerin Allah tarafından emir buyurdukları şeyleri tamamen halka
tebliğ etmeleri vaciptir. Bunu zıddı olan o emirlerden bazılarını gizlemek (ketm) onlar
hakkında müstahildir; gönderilmelerindeki hikmete aykırıdır.
Eğer peygamberler, halka tebliğ olunmak üzere vahiy yoluyla aldıkları emir ve
yasaklardan bir şeyi gizlemiş olsalar, biz de ilmin gizlenmesine memur olurduk. Çünkü Allah,
bize peygamberlere uymamızı emir buyurmuştur. Hâlbuki bizim Allah tarafından ilmin
gizlenmesine memur olmamız muhaldir.1926
5) İsmet: İsmet, kelâmda peygamberlerin hatadan ve günahtan korunmuş (ma’sum)
olmalarını ifade eden bir tabirdir. Şiîler bu tabiri imamlara da isnat ederler.
Peygamberlerin vahiyden önce de, sonra da küfürden masum olduklarında ümmet
icma etmiştir. Yalnız Hâricîlerden Ezârika, peygamberler hakkında günahı (zenbi) câiz
görmüşlerdir. Bunlara göre her günah küfürdür. Böylece onlar, küfrü peygamberlere tecviz
etmiş oluyorlar. Şî’a ise, “takiyye” prensiplerine uygun olarak, yani imân ve inançlarını

1926

Peygamberlerin sıfatlarına dair bilgi için bkz. el-Bâcûrî, Tuhfetu’l-Mürîd ‘alâ Cevhereti’t-Tevhîd, s. 107-110.
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yerine ve zamanına göre saklayarak başka türlü itikat ve başka türlü iman göstererek,
peygamberlerin tehlikeden dolayı küfür izhar etmelerini câiz görürler. Şî’a’nın bu görüşü ise
kesinlikle batıldır. Şöyle ki, bu durum, tamamen peygamberin davetini gizlemeye, risâlet
tebliğini terke kadar varır. Çünkü takiyyeye en uygun vakit, peygambere muvafakat edenlerin
azlığı ve yokluğu, muhaliflerinin çokluğu açısından peygamberin davet ettiği vakit
bulunmaktadır. Şiîlerin zikrettikleri bu husus, Nemrut ve Firavun zamanındaki helâk olma
korkusunun şiddetine rağmen Hz. İbrahim ve Hz. Mûsâ’nın davetiyle de nakzedilmiştir.1927
Peygamberlerin tebliğlerinde kasden yalandan korunmuş olmalarında icma
vardır .Yanılma ve unutma yoluyla olan yalan konusunda ihtilâf vardır. Üstad Ebû İshak ve
bir çok ileri gelen imamlar, mucizenin peygamberlerin doğruluğuna delâlet etmesinden
dolayı, ahkâmı tebliğle ilgili konularda peygamberlerden yalan sadır olmasını kabul etmez.
Kâdı Ebû Bekr el-Bâkîllânî ise, bir yanılma ve unutma eseri olarak, onlardan yalanın
meydana gelmesini câiz görür.1929
1928

Cumhura göre peygamberlerin kasten büyük günah işlemeleri dînen imkânsızdır.
Yalnız Haşeviyye bu kanaatte değildir.1930 Bunlara göre, peygamberlerden büyük ve küçük
günahların sâdır olması câizdir.1931
Kâdı Ebû Bekr ve Eş’arîlerin muhakkiklerince, tebliğin dışında peygamberlerin ismeti
aklen vacip değildir. Çünkü mu’cize tarafından ona delil yoktur.1932 Ebû Bekr el- Bâkillânî,
peygamberlikten önce küfrün vukuuna aklen cevaz verir; fakat bu asla vaki’ olmamıştır.1933
Mu’tezile ise, iyilik ve güzelliğin aklî, salah ve aslaha riâyetin vacip olduğu
prensiplerine dayanarak, peygamberlerden kasten büyük günahın meydana gelmesini
mümteni’ görürler.1934
Âlimlerin çoğunluğuna göre, peygamberlerin yanılarak (Sehven) büyük günah
işlemeleri câizdir.1935
Kasden küçük günahların işlenmesine gelince; cumhura göre, peygamberlerin kasden
küçük günah işlemeleri mümkündür. Yalnız el-Cübbâî bu kanaatte değildir. Ancak o, yanılma
ve hata yoluyla küçük günahın sadır olmasını câiz görür. Küçük günahların sehven suduru ise,
Ehl-i Sünnet’in çoğunluğu ile Mu’tezile’nin çoğunluğu tarafından ittifakla câiz
görülmüştür.1936

1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, II, s. 429; et-Taftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, II, s. 142.
Aynı eserler ve yerler.
Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, II, s. 429.
A.g.e., II, s. 429.
Sırrı Giridî, Nakdu’l-Kelâm, s. 311; Krş. es-Sâbûnî, Maturîdiyye Akâidi, Metin, s. 54; Tercüme, s.122.
Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, II, s. 429.
İbnu’l-Hümam, Kitâbu’l-Müsâmere, s. 196.
Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, II, s. 429.
A.g.e., II, s. 429.
Aynı yer.
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Bu anlatılanların hepsi, peygamberlerin vahiyden sonraki vasıflarına aittir.
Peygamberlikten önce büyük günah işlemelerini ise, Ehl-i Sünnet’in çoğunluğu ile
Mu’tezile’nin hepsi, mu’cize tarafından delil olmadığı için imkânsız değildir, derler. Bu,
aklen mümten’i olmadığı gibi, aynı şekilde naklen de onu gösterecek bir delil yoktur.1937
Rafizîler, peygamberlerin vahiyden önce küçük ve büyük günah işlemelerinin kasten
de, sehven de hata ile de câiz olmadığını, bilakis onlardan uzak olduğunu kabul ederler.1938
Ehl-i Sünnet’e göre muhtar olan, peygamberler peygamberlikleri zamanında mutlak
olarak büyük günahlardan, kasten de küçük günahlardan masumdurlar.1939
Şiî bilginlerinden Şeyh Ebû Câfer (ö. 381/991), Şiîlerin ismet hakkındaki görüşlerini
şöyle özetler:
“Bizim nebîler, resûller, imamlar ve melekler hakkındaki inancımuz şudur: Onlar
masumdur, her türlü lekeden temizlenmişlerdir. İster küçük, ister büyük olsun hiç günah
işlemezler. Kendilerine emrettiği hususlarda Allah’a karşı gelmezler ve emrolunanı işlerler.
Onların halleri ile ilgili bir hususta günahsızlıklarını (ismet) inkâr eden bir kimse, onları
tanımamaktadır. Onları tanımayan (câhil) kimse ise, bir kâfirdir.”1940
Biz burada ismet konusuna ait belli başlı görüşlerin özünü vermeye
çalıştık.Peygamberlerin ismetini misâlleri ve açıklamalarıyla genişçe görmek isteyenler, S. Ş.
el-Cürcânî’nin “Şerhu’l-Mevâkıf”ı ile Taftâzânî’nin “Şerhu’l-Makâsıd”ına başvurabilirler.

2. Câiz Olan Sıfatlar
Peygamberliklerine noksanlık ve nefret getirmeyen, daha doğrusu insanlığın gereği ve
zarûrî durumlarından olan yemek, içmek, gülmek, ağlamak, acımak, sızı duymak, acıkmak,
susamak, hastalanmak, yorulmak, ihtiyarlamak, zayıflamak, evlenmek gibi beşerî, sıfatların
tümü, haklarında câizdir. Bu gibi durumların onlarda bulunması peygamberliklerine engel
değildir. Çünkü beşeriyetleri peygamberliklerine engel olmayınca, beşerî sıfatların engel
teşkil etmeyeceği de açıktır.
Binaenaleyh söz konusu bütün bu beşerî sıfatlar onlarda görülmüştür. Bundan dolayı
bu sıfatların onlar hakkında câiz olduğuna ve mahzur teşkil etmediğine delildir.
Fakat esas gayeye zarar getiren, umûma nefreti gerektiren delilik ve cüzzam gibi
hastalıklar, onlar hakkında muhal olduğu gibi; sağır olmak, uzun müddet baygın veya a’mâ
bulunmak muhaldir.

1937
1938
1939
1940

Aynı eser, II, s. 430
Aynı yer.
Aynı yer.
İbn Bâbeveyh el-Kummî, Ebû Cafer Muhammed b. Ali “ŞeyhSadûk” (381/991), Risâletu’l-İ’tikadî’l-İmâmiyye (Şiî
İmâmiyye’nin İnanç Esasları), Önsöz ve notlarla çev.: Doç. Dr. E. Ruhi Fığlalı, Ank. Üni. Basımevi, Ankara 1978, s.
113.

618

Yakûb (a.s.)’ın gözlerine bir müddet perde inmiş ve olağan üstü bir şekilde
düzelmiştir.
Yalnız Şuayb (a.s.)’ın a’mâ olduğu sabit değildir. Eyyûb (a.s.)’ın hastalığı da cilt
altında meydana gelen bir sızıdan ibaret olup, nefreti gerektirecek derecede değildi. Bu
konuda meşhur olan nefret ettirici hikâyeler kesinlikle batıldır.1941
Dünya ile ilgili hususlarda yanılmak ve unutmak peygamberler hakkında câizdir.
Fakat dinî tebliğlerde muhaldir.
Namaz ve oruç gibi bir ibadet esnasında yanılmak ve unutmak çok az olarak meydana
gelebilir. Ama bu türlü yanılma ve unutma, hükümleri koyma (teşrî’-i ahkâm) yararına
(maslahatına) dayandığından esas maksada zarar getirmez. Çünkü böyle bir yanılma ve
unutma, bir hikmetten ötürü Allah tarafından yaptırılır. Böyle duruma düşen mü’minler için
bu gibi hallerin öğreticilik niteliği vardır. Şeytanın onlara sataşması (tasallutu) mümkün
değildir. Hz. Âdem (a.s.)’a olan vesvese kalbine girmek suretiyle değil, belki özel bir şekil
üzere girmek suretiyle olmuştur. Yoksa peygamberlerin kalplerini, şeytan, eğlence, yeri
yapamaz.1942
Diğer taraftan Hz. Âdem’in men edildiği ağaçtan yemesi, Cenette vaki’ olmuştur. Ve
peygamber olmadan öncedir. Çünkü O’nun orada ümmetinin olması söz konusu değildir.1943
Peygamberler, gaybdan yalnız Allah’ın vahy ile bildirdiklerini bilirler; başka gaybı
bilemezler. Peygamberlerin gaybı bildiklerine inanmak şu âyet-i kerîmeye aykırı olduğundan
küfürdür:
َّ ْب ِإال
َّللاُ َو َما َي ْشعُ ُرونَ أَيَّانَ يُ ْب َعثُون
ِ س َم َاوا
َّ قُل ال َي ْعلَ ُم َمن فِي ال
ِ ت َواأل َ ْر
َ ض ْالغَي
“De ki: Göklerde ve yerde görünmeyeni, Allah’tan başka bir kimse bilmez.”1944
Böylece gaybı bilmemek, peygamberlerin yüce makamlarına bir eksiklik getirmez.
Rivâyete göre, Peygamber Efendimiz, hurma ağaçlarının dişilerini erkekleriyle aşılayan bir
cemaate tesadüf edip, sebebini sorunca, cemaatin de “hurma böyle hâsıl olur” cevabını
vermesi üzerine Peygamber Efendimizin aşıdan nehyetmesi ve cemaatin de hurma ağaçlarını
aşılamaması ve o sene hurma mahsulünün olmaması halkın şikâyetine yol açtı. Bunun üzerine
Peygamberimiz;
أنتم أعلم بأمور دنياكم فلقحوها
“Dünya işlerinizi siz daha iyi bilirsiniz; öyleyse onları aşılayınız.” buyurmuştur.
Böylece Resûllullah’ın tekrar aşıya müsâde buyurması zikredilmiştir. Bu hadis de
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Bâcûrî, a.g.e., s. 110-111.
Aynı eser, s. 112; Manastırlı İsmail Hakkı, Telhis u’l-Kelâm fî Berâhîni Akâidi’l-İslâm, İstanbul 1331h., s. 73.
el-Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, c. II, s. 432; et-Taftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, c. II, s. 143.
en-Neml, 27/65.
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peygamberlerin, dünya işlerinin fayda ve zararlarının hepsini bilmelerinin zarurî olmadığına
açıkça delâlet etmektedir.1945
Netice olarak anlaşılmaktadır ki, peygamberliği ihlâl etmeyen beşerî niteliklerin
peygamberlerde görülmesi mümkündür ve tabiîdir.

H. PEYGAMBERLERİN MU’CİZELERİ
1. Mu’cize Kavramı ve Şartları
Mu’cize kelimesi, Kur’ân-ı Kerîm’de ve Hadis’te geçmemektedir. Ancak bu manayı
ifade için “âyet” ve “burhân” kelimeleri kullanılmıştır. Eski hadisçiler de “delil” ve “alâmet”
tabirlerini kullanmışlardır.1946 Fakat zamanla kelâm kitaplarında, mu’cize kelimesinin yaygın
bir isim haline geldiği göze çarpmaktadır.
Mu’cize, ‘acz kökünden , “if’âl” babından ism-i fâil olup lügat manası ile
peygamberlerin inkârcı hasma meydan okumak ve inkâra yeltendiğinde âciz kılmak için
gösterdikleri olağanüstü (hâriku’l-âde) hâdise” karşılığında kullanılır. معجزةkelimesinin
sonundaki “ha” mübâlağa içindir.1947
et-Taftâzânî, mu’cizeyi şöyle açıklamaktadır: “Mu’cize, peygamber olduğunu ileri
süren kimsenin, bu iddayı kabul etmeyen kimselere karşı meydan okumak (tehaddî) üzere
elinde bulunan ve eşyanın alışılmış düzeninden inhirâf eden öyle bir şeydir ki, bu kimselerin
bir benzerini yapmalarını imkânsız kılan bir mâhiyet taşımaktadır.”1948
Mu’cize, peygamberlerin peygamberlik davalarını doğrulamak için Allah’ın teyid
ettiği bir şehâdettir. Adûduddin el-Îcî, “ Mu’cize ile Allah’ın resûlü olduğunu ileri süren
kimsenin doğruluğunu göstermesi kastedilir” der ve “mu’cizenin şartları”nı sayar:
1) Bu Allah’ın bir fiili olmalıdır.
2) Eşyanın alışılmış düzenine aykırı olmalıdır.
3) Buna karşı gelme imkânsız olmalıdır.
4) Bu doğruluğunun bilinmesi için, peygamberliğini iddia eden kimseden meydana
gelmelidir.
5) Peygamberin davasına uygun olmalıdır.
6) Mu’cize, peygamberin iddiasını yalanlayıcı olmamalıdır.

1945
1946

1947
1948

Harputî, Tenkihu’l-Kelâm, s. 285-286.
Mevlânâ Şiblî, Asr-ı Saadet, Müt.: Ö.Rıza Doğrul, Günümüz Türkçesine uygulayan: Osman Zeki Mollamehmedoğlu,
İstanbul 1974, c. II, s. 191.
Firûzâbâdî, Kâmus, II, s. 821; Krş. el-Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, s. 170.
et-Taftâzânî, Şerhu’l-Akâid, s. 166; Wensinck, A. J., “Mûcize”, İ. A., c. VIII, s. 444-445.
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7) Bu, resûlün davasından önce olmamalı, bilakis beraber bulunmalıdır.1949

2. Mucizelerin Meydana Gelişiyle İlgili Görüşler
Aslında peygamberlerin gelişi, yani kendileri bir mu’cizedir. İdrâk ve basîret sahibi
kimseler, onların sözlerinden, fiillerinden, yüzlerinden peygamber olduklarını anlarlar.
Peygamberlere inananlar kendilerini irşad edip rehberlik eden peygamberlerden hiçbir zaman
olağanüstü bir istekte bulunmamışlardır. Hârun ile Yûşa’, Hz. Mûsâ’dan; Havâriler Hz.
İsâ’dan; Hz. Hatice, Ebû Bekr, Ömer, Osman ve Ali Hz. Muhammed’den mu’cize
istememişlerdir. Diğer taraftan Nemrutlar, Firavunlar, Ebû Cehiller, Ebû Lehepler, “Hz.
İbrahim’in ateşi”, “Nil’in Taşması”, “Ayın ikiye bölünmesi” kaşısında bile “imân” nimetini
kabul etmemişlerdir. Bununla beraber kendi kabiliyetlerine göre mu’cizelerle hidâyete erenler
olduğu gibi; bu mu’cizelerle müminlerin sıkıntılı zamanlarında cesaretleri artmış, imânları kat
kat kuvvetlenmiştir.1950
Materyalistler, Deistler (vahiy ve peygamberliği inkâr etmekle beraber Allah’ın
varlığını kabul edenler) ve Panteistler genellikle mu’cizelere inanmazlar. Fakat Theistler
(Allah’ın varlığını ve vahiy kabil edenler), dünyada bir ilâhî müdahalenin olabileceğine
inanırlar; yoksa ibadetin bir anlam taşımayacağını söylerler.1951
Kelâmcılara göre Allah, Fâil-i Muhtâr olduğundan dilediğini yapar, dilediğini yapmaz.
Mümkün olan şeyleri dilediği gibi yaratmaya muktedirdir.1952
Mu’cize bazılarının zannettiği gibi tabiî kanunları bozmak, ilim ve fenni altüst etmek
için değildir. Allah tarafından peygamberlerini teyit için takdir edilen ve muayyen zamanları
gelince ortaya çıkan bazı olağanüstü olaylardır. Bilindiği üzere, tabiat kanunları Allah’ın
âdetleridir. İlâhî âdetler ise değişmez. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de;
َّ سنَّ ِة
ّللاِ ت َ ْبدِيَل
ُ َولَن ت َِجدَ ِل
“Sen Allah’ın âdetinde elbette değişiklik bulamazsın.” (Ahzâb, 33/62) buyurulmuştur.
Bu kanunlar ilâhî hikmete en uygun bir şekilde konulmuş olduğundan onları bozmak,
hikmetin gereğini terk etmek demektir. Denizin ayrılıp Hz. Mûsâ’ya geçit vermesiyle, Hz.
İsa’nın bekâr olan Hz. Meryem’den dünyaya gelmesiyle tabiat kanunları bozulmamıştır.
Böyle meydana gelen bazı olağanüstü olaylarla peygamberlerini teyid etmesi ilâhî
âdetlerindendir. Mu’cizeler, semâvî kitaplar ve tevâtürle sabit olmuş olaylardır. Bunların
inkârı inatçılıktan ve ilâhî kudreti takdir edememekten başka bir şey değildir. İlâhî emre
sarılıp, milletlerin durumlarını düzeltmek için birçok eza ve cefalara katlanarak, itimat ve
güveni üzerlerinde toplayan peygamberlerden bu gibi harika olayları görüp de inkâra
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Cürcânî, Şerhu’l-Mevakıf, II, s. 410-411; Bağdâdî, Usûlu’d-Dîn, s. 171; Cüveynî, el-İrşâd, s. 308-315; Kadı
Abdulcebbâr, Şerhu Usûli’l-Hamse, s. 569-571.
Mevlânâ Şibli, Asr-ı Saadet, c. II, s. 190-191.
Pike, E. Royston, Dictionnaire Des Religions, Adaptation Fransça ise de Serge Hutin, P.U.F., Paris 1954, s. 214.
(Miracles).
Cürcânî, Şerhu’l-Mevakıf, c. II, s. 412; İbn Haldun, Mukaddime, c. I, s. 222.
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kalkışmak, akl-ı selime, adâlet ve insafa aykırıdır. Bazıları mu’cizeleri inkâr ederken, bazıları
da bu olağanüstü olayları tabiî kanunlar çerçevesinde tevil ederek açıklamalarda
bulunmuşlardır. Meselâ denizin ayrılmasını med ve cezr olayları ile açıklamak gibi. Hâlbuki
imân ve teslimiyet yolu dururken Hz. Mûsâ’nın bu mu’cizesini böyle bir yola başvurarak
te’vile hiç gerek yoktur. Allah’ı inkâr edenlerin mu’cizeleri de inkâr etmeleri tabiîdir.
Ama Yaratıcı’nın varlığına inananlar, mu’cizeleri tereddütsüz tasdik ederler. Çünkü
kâinatı yaratan Allah’ın mutlak kâdir olması aklen zarûrîdir. Mu’cizelerin inkârı, O’nun
koyduğu kanunların dışında başka bir şeye kâdir olmadığı anlamına gelir ki, bu çelişkiden
başka bir şey değildir. Kur’ân-ı Kerîm’de de belirtildiği gibi ilâhî irâde bir şeyin varlığa
gelmesine tealluk edince, o şey derhal meydana geliverir.1953
Mu’cize aklen imkânsız değildir. Çünkü bilinen tabiî kanunlara muhalif görünen bir
şeyin meydana gelmesini imkânsız kılacak bir delil yoktur. Mâdemki kâinatı ve onun
kanunlarını Allah yaratmıştır, öyleyse O’nun olağanüstü özel kanunlar yaratmış olması da
imkânsız değildir. Biz bu kanunları bilmiyorsak da eserlerini görmekteyiz. Çünkü biz, onların
geçen peygamberlerin elinde meydana geldiğini bilmekteyiz. Binaenaleyh kâinatın
yaratıcısının kâdir ve muhtar (irâde sahibi) olduğuna inancımız, O’nun olayları istediği
şekilde, herhangi bir sebebe bağlayarak yaratmasını imkânsız görmez, bilakis anlamamıza
yardım eder.1954
Şu halde ilâhî hikmetin gereğine göre, tabiî dediğimiz kanunların hepsinin veya bir
kısmının değişmesine yahut belirli zaman ve mekânlarda bazılarının geçici olarak
değişmesine imkân vermekte hiçbir sakınca görülmez. Bu düşünceyi zayıflatacak hiçbir bir
aklî delil de yoktur. Âlemden mümtaz,ezelî ve ebedî olan Kâdir-i Mutlak, zaten tabiatta
gerçek faildir. O, bazen âlemde cereyan eden kuvvetlere bir miktar kuvvet daha ekleyerek,
önceden görülmeyen bir hâdise yaratırsa, bu durum akla aykırı değildir. Ancak akıl, o zaman
araya yeni bir sebebin girdiğine hükmedebilir.1955
Mu’tezile kulların fiillerinin, kendilerinden olduğunu yani “kullar fiilerini kendileri
yaratır” dedikleri halde, mu’cize konusunda Ehl-i Sünnet gibi düşünür ve mu’cizenin Allah’ın
izniyle meydana gelen bir fiil olduğunu kabul ederler.1956
Filozoflara göre âlemde Tanrı’nın herhangi bir varlığı yaratması bazı sebeplere,
şartlara ve kabiliyetlere bağlıdır. Tanrı her maddeye istidatlı olduğu varlığı vermeye
mecburdur. O, şüphesiz varlığa getirme yönünü seçecektir. Filozoflara göre peygamberler,
kendilerinden ayrılmayan bir takım zâtî özelliklere sahiptirler. Peygamberler kendi kudret ve
kudsî kuvveleri ve tabiî yaratılışları ile maddî varlıklarda tasarrufta bulunurlar. Böylece
onlardan “harika” denilen mu’cizeler (olağanüstü olaylar) meydana gelir. Bu filozoflara göre,
peygamberler, diğer insanlarda olmayan kudsî kuvvelerin gereği olarak tehaddî (meydan
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okuma) olsun olmasın, istedikleri mu’cizeleri kendileri meydana getirirler. Peygamberden
harikaların ortaya çıkması onların toplumların kendilerinden mu’cize istemelerine bağlı
olmayıp kendi nefis ve ruhların özellikleriyle ilgilidir.1957
Meşşaî filozoflarına göre, tabiat hadiseleri arasında sebep ve netice bağı vardır; illetsiz
malûl meydana gelmez. Bu bağ zaruridir. Mesela ateş tabiatından dolayı yakıcı, pamuk
tabiatından dolayı yanıcıdır. İkisi bir araya geldiği zaman ateşin yakması zorunlu olduğu gibi,
pamuğun yanması da zorunludur.1958
Gazzâlî’ye göre, sebeple netice arasında böyle zarûrî bir bağ yok, ancak bir
“alışkanlık” bağlantısı vardır. Gazzâlî tabiat olayları arasında, filozofların iddia ettikleri gibi
zarûrî bir neticenin olmadığını, fakat imkân bulunduğunu kabul eder. Şöyle ki, tabiat
olaylarında zıtların meydana gelmesi veya gelmemesi mümkündür. Hz. İbrahim’i ateşin
yakmadığı gibi. Âlemde Allah’tan başka hakiki fâil ve illet yoktur. Binaenaleyh ateşle pamuk
karşılaştığı vakit, Allah’ın yanma olayını yaratması da mümkün, yaratmaması da mümkündür.
Allah her şeye kâdir ve irâde sahibi olduğuna göre, O’nun kudretiyle mu’cize meydana
gelebilir, ölüler dirilebilir, asâ yılana dönüşebilir. Gazzâlî “Allah’ın her şeye kâdir olduğu”
sözümüzden, mümkün olan her şey, yani muhal olmayan her şey O’nun kudreti dahilinde
manası anlaşılmalıdır, der. Âlemde Allah’ın kudreti dahilinde olup da bizim bilmediğimiz bir
çok şeyler cereyan etmektedir.1959
Burada şunu da söylemeliyiz ki, bugün müspet bilimlerde de felsefede de tabiat
kanunlarının üniverselliğinden, determinisme, evrim vb. nazariyelerden bahsetmenin yeri
olmadığı ve ihtimalî görüşlere doğru gidildiği bir gerçektir.1960
Kuvantum teorisi ile fizikte büyük inkılâplar yapan, XX. yüzyılın büyük dâhi fizikçisi
Max Planck, fizik ilminde kesinlik (determinzm) kanununun olmadığını şöyle ifade etmiştir:
“Eskiden müsbet ilimlerin en şaşmazı olarak tanınan ve kanunlarına dış âlemin gerçek ifadesi
ve mutlak bir hakikat gözü ile bakılmaya alışılmış bulunan fizik ilmi de irrasyonel unsurları
muhtevi bulunmaktadır. Bu hal, beşer ilminin kendi meselelerini hiçbir zaman tamamıyla
çözmeye kâdir olamayacağını bize göstermektedir. Çünkü son hedef, metafizik neviden olup,
her çeşit tecrübenin ötesinde bulunmaktadır.”1961
Binaenaleyh daha önceki bahislerimizde geçen ünlü fizikçi Heisenberg’in mikrofizik
alanda ortaya koyduğu “kesinsizlik prensibi”’ni1962 de hatırlayacak olursak tabiat
kanunlarında bir zarûret olduğunun iddia edilmesi hiçbir şekilde doğru olamaz.
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Diğer taraftan kelâmcıların “sonsuz kudret sahibi olan Allah, yaratışında ve dünyaya
ait fiillerinde hürdür (Fâil-i muhtârdır)” sözleri de tabiat kanunlarında zorunsuzluğu ifade
etmektedir. Çünkü Fâil-i muhtar olan Allah, her zaman kâinattaki olaylara müdahele edebilir.
Öyleyse O’nun bizim alışageldiğimiz sebebin dışında bir sebep halk etmesi mümkündür.
Zaten bizler bütün gerçekleri, bu tabiat âlemine hasretmeyiz; bu madde âleminin ötesinde akıl
ve duyu üstü hakikatlerin de bulunduğunu kabul ederiz. Acaba tabiatın ötesinde olan
ruhaniyet âlemi ile tabiat âlemi, aynı kanunlara mı tâbî ki, biz bu madde âlemiyle, tecrübe
üstü görünmeyen âlemi açıklayalım?
Akıl ve idrâkin üstünde olan hakikatleri, akıl ve idrâkimizle ölçmeğe kalkışmamız,
kendi ölçülerimizin gücü dışındaki şeyleri körü körüne ölçmeye zorlamak olmaz mı? Yine
tekrar ediyoruz ki sınırlı insan aklı, hâlâ bu madde âleminin sırlarını bile çözememiştir.
Nerede kaldı ki tabiat ötesindeki hakikatleri idrâk edebilsin!

3. Mucize Çeşitleri
a. Gayesine Göre Mucizeler
Kelâmcılar, mucizeleri bir takım tasniflere tabi tutmuşlardır.1963 Bunlardan birinde
mucizeler gayelerine göre tasnif edilmişlerdir. Bu çeşit mucizelerin birine hidâyet veya irşâd
mucizeleri denmiştir. Meydan okuma [tehaddî] başta olmak üzere, inkârcıların huzurunda ve
onları acze düşürecek şekilde zuhur eden bu tür mucizeler, peygamberliği ispat bakımından en
önemli delillerdir. Bunlar peygamberlerin teblîğe başlamalarından ve öncelikle aklî deliller
ileri sürmelerinden sonra inkârcıları ikna amacıyla ızhar edilirler. Bu mucizeler ortaya
konmadan önce muhataplar sorumlu tutulmazlar. Bu mucizeler ön yargısız insanlar üzerinde
tesir ederler ve peygamberlerin yaşadığı dönemde hâkim ve yaygın olan fen ve sanat türünde
olurlar. Hz. Salih'in devesi, Hz. Mûsâ'nın asâsı ve parlayan eli, Hz. Îsâ'nın çamurdan yapıp da
elinde canlanan kuşu ve Hz. Muhammed'in Kur’ân mucizesi bu tür mucizelere örnektirler.
Peygamberler, toplumlarını akli delillerle imâna davet edip uyarı için bir takım
hidayet/irşad mucizeleri göstermişler; buna rağmen peygamberlere inanılmamış, onları
öldürmeye yeltenenler olmuş, hatta kendilerinin helâkine sebep olabilecek türden mucizeler
talep etmişlerdir. Allah da peygamberlerinin bed-dua ve talebi ile o mucizeleri göndermiş;
inanmayanlar helâk edilmişlerdir. Bunlara helâk mucizeleri denmiştir. Hz. Nuh ve Hz. Mûsâ
kıssalarında bunun örnekleri mevcuttur.
Hz. Yûnus'un balığın karnından kurtarılması hâdisesinde olduğu gibi1964, sadece
peygamberlerin ve mü’minlerin imânlarını artırmak ve onlara ikram olmak üzere ortaya çıkan
olaylara da ikrâm mucizeleri denmiştir. Hz. İbrahim'in, Allah'ın yeniden diriltmeyi nasıl
yaptığını öğrenmek istemesi üzerine Allah'ın parçalara ayrılmış kuşa hayat vermesi 1965 de bu
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tür mucizelere birer örmektirler.
Yardım/nusret mucizeleri adı verilenler ise, mü’minlerin maddî-mânevî ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla zuhur etmişlerdir. Bunlar herhangi bir iddia ve tehaddî üzerine ortaya
çıkmazlar. İsrailoğullarının ihtiyacına binaen Hz. Mûsâ'nın kayadan su çıkarması 1966 ve
acıktıklarında gökten bıldırcın eti ve helva indirmesi1967; Hz. Îsâ'nın havârîlerin isteği üzerine
gökten sofra indirmesi1968 örneklerinde olduğu gibi.
Helâk mucizeleri dışındakiler, müminlerin talebi olmadan veya talep ve iddialaşma
olmaksızın ızhar edilmişlerdir. Bu sebeple bazı kelâm bilginleri mucizeleri sadece iki başlık
altında helâk ve irşad mucizeleri olarak iki kısma ayrılmışlardır.1969
Bu iki tasnif dışında mucizeler; tabiat kanunları, mucize istekleri, meydan okuma
[tehaddî] özelliği, harikulade olması ve kudret açılarından da tasnif edilmişlerdir.1970

b. Konusu Bakımından Mucizeler
1) Hissî Mucizeler
Bunlar insanların duyularına hitap eden mucizeler olup tabiat kanunlarını aşan ve
onları değiştiren ilâhî fiillerdir.1971 Bu tür mucizeler mutlaka bir iddia veya teklifle
gerçekleşmezler. İnanmak isteyenin imânını, inanmak istemeyenin de inkârını pekiştirirler.
Bunların bir kısmı irşad amaçlıdır, bir kısmı da helâk mucizeleridir. Hz. Salih'in deve
mucizesi irşad mucizesine bir örnektir. Ancak bu mucize, onu talep eden mü’minlerin imânını
artırmış [yakîn], onu öldüren kâfirlerin de helâkine sebep olmuştur.1972
2) Haberî Mucizeler
Bu mucizeler, peygamberlerin doğrudan Allah'tan vahiy alarak verdikleri haberlerden
oluşur. Hz. Îsâ'nın, insanların evlerinde ne yediklerini ve ne sakladıklarını haber vermesi, Hz.
Peygamber'in geçmiş peygamberlerle kavimleri arasındaki münasebetleri, konuşmaları
ayrıntısı ile haber vermesi, bunu da bu konuda bilgi sahibi olan Ehl-i kitap âlimleri arasında
söylemesi gibi. Geçmişten olduğu gibi, gelecek hakkında bilgi vermeleri de söz konusu
olmuştur. Bizanslıların on sene içinde İranlıları mağlup edeceğini haber vermesi gibi. Nitekim
gelecekten verdiği haberlerin tamamı aynıyla gerçekleşmiştir.1973
3) Bilgi Mucizeleri
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Peygamberliğin doğruluğunu kanıtlayan en güçlü delil bilgi mucizeleridir. Nitekim
peygamberler gerek kâinat hakkında, gerekse fert ve toplum hakkında ortaya koydukları
bilgilerle insanlığa dünya ve âhiret saadetinin yollarını göstermişlerdir. Bu ise hikmet ve
hidayet kavramları ile açıklanabilir.
Peygamberler insanları, kâinatı anlamaya ve yorumlamaya yönlendirmiş, onlara bu
konuda makul bilgiler vermişlerdir. Gökyüzüne, dağlara, hayvanlara, denizlere, hatta insan
vücudunun gizemli yaratılışına dikkat çekmişler; dünyanın mükemmel dizaynı ile insanın
yaşamasına elverişli hale getirilişini dile getirmişlerdir. Suyun gökten indirilişi, onunla nice
bitkilerin yetişmesi, hayvanların insanın hizmetine sunulması gibi. Tüm bu hizmetler insana
hem sunulmuş hem de bu durum kendisine hatırlatılmıştır. Bu bilgilerden yola çıkarak,
insanın varlık problemine makul çözümler bulmasının imkânı doğmuştur. Peygamberler,
insanlara özellikle bütün canlıların ihtiyaç duyduğu her şeyi bilen, bu ihtiyaçları karşılamaya
gücü yeten, her şeye dilediği gibi şekil veren, bilgi, kudret ve irade sahibi yüce bir yaratıcı
tarafından yaratıldıklarına ilişkin bilgiye ulaşmaları gerektiğini belirtmişlerdir.1974
Peygamberlerin ferdî ve sosyal ilişkilere dair getirdikleri bilgiler de beşeriyet için
vazgeçilmez mahiyettedir. İnsanın gerçek değerini korumasına yarım eden, hayatı yaşanır
kılan ilkelerden oluşmaktadır. Bunlar da iyiliği tanıtıp kötülükten sakındırma esasına
dayanmaktadır. Adâlet, hakkı tavsiye, doğruluk, güzel söz söylemek, ebeveyne iyi muamele,
muhtaçlara yardım, borçluya mühlet verme gibi ilkeler doğrusu dünyayı yaşanılır kılan
ilkelerdendir. İyiliği bilmek de yetmiyor; bunun yanında kötülükleri de tanıyıp onlardan
kaçınmak da peygamberlerin getirdikleri tavsiyelerdendir. Kötülükleri haber verdikleri gibi,
kötülüklere saplanmış kişileri onlardan kurtarmak için pişmanlık ve tevbe imkanlarını da
öğretmişlerdir.
Tüm bunları öğretirken, kendileri de her konuda tam birer örnek olmuşlar, savaşta da
barışta da ön saflarda yer almışlardır. İnsanı faziletli kılan bilgi ve değerleri getiren
peygamberlerin doğruluklarından şüphe etmek yerine onlara inanmak, onların sesine kulak
vererek içinde bulunulan mutsuzluktan kurtulmak en akıllı yoldur.1975

4. Mucize Dışındaki Diğer Harikulâde Olaylar
1) İrhâs: Peygamberlikten önce peygamberlerde görülen olağanüstü olaylara denir.
Hz. İsâ’nın beşikte iken konuşması, Hz. Muhammed’e bazı ağaçların ve taşların selam
vermesi gibi hadiseler “irhâs”tır.
2) Kerâmet: Allah’a hakkıyla inanan salih kişilerin elinde Allah’ın lütfuyla,
peygamberlik iddiası ve kâfire karşı meydan okuma olmaksızın, gösterdiği hârikulâde bir
şeydir. Hz. Süleyman’ın veziri Asaf b. Berhiyâ’nın, uzak mesafeden göz açıp kapayacak
kadar kısa bir sürede Seb’e melikesi Belkıs’ın tahtını Hz. Süleyman’a getirmesi 1976, Hz.
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Meryem’e kapatılmış olduğu mihrapta olağanüstü bir şekilde yemek gönderilmesi1977, gibi
Kur’ân’da zikredilen âyetler; Hz. Ömer’in Medine-i Münevvere’de minber üzerinde iken
Nihavend’de harp eden İslâm askerlerini görerek ordu komutanına, “Ey Sâriye! Dağı tut,
dağı.” diye, dağ arkasından gelmekte olan düşmandan, kumandanı bulunan Hz. Sâriye’yi
sakındırması ve uyarması, Hz. Sâriye’nin de o kadar uzaktan aynı anda Hz. Ömer’in sözünü
işitmesi gibi hâdiseler, Allah’ın veli kularından kerâmetin hak olduğunu göstermektedir.1978
Ehl-i Sünnet evliyânın kerâmetini câiz görürken, Mu’tezile’nin çoğu câiz görmemiştir.
Üstâd Ebû İshak da bu konuda onların mezhebine meyletmiştir.1979 Mu’tezile’nin velilerden
kerâmetin meydana gelmesini inkâr etmeleri; harika olayların Allah’ın fiili olup, kuların
işlerinden olmaması ve kuların fiilerinin alışılmış işlerden ibaret olması fikir ve
düşüncesinden ileri gelmektedir.1980
3) Meûnet: Halk içerisinde velîlik derecesine varmamış olan iyi insanlardan bir davada
bulunmaksızın bazı hârikalar meydana gelir ki, buna “meûnet” (yardım) denir. Böyle bir zâtın
Allah’a arzettiği duasının hemen kabul edilip eserinin görülmesi, düştüğü sıkıntılardan
kurtulması bu çeşit harikalardan sayılır.
4) İstidrâc: Azgınlık ve sapıklıkta ileri götürerek azaplarını artırmak için kâfirlerin ve
günahkârların arzu ve maksadına uygun bir şekilde meydana gelen hârikalara denir. Böylece
Cenâb- Hak, o şahsa bütün fırsatları vermiş ve mazeret kapısı bırakmamış olmaktadır.
Nitekim Kur’ân-ı Kerim’in şu âyeti buna delâlet etmektedir:
َ اب ُك ِل
َش ْيءٍ َحتَّى ِإذَا فَ ِر ُحواْ ِب َما أُوتُواْ أ َ َخذْنَاهُم َب ْغتَةً فَإِذَا ُهم ُّم ْب ِلسُون
ُ َفَلَ َّما ن
َ سواْ َما ذ ُ ِك ُرواْ ِب ِه فَتَحْ نَا َعلَ ْي ِه ْم أَب َْو
“Kendileri yapılan uyarıları unutunca, üzerlerine her şeyin kapılarını açıverdik;
kendilerine verilenle sevince daldıkları sırada da ansızın onları yakaladık, birden bire bütün
umutlarını yitirdiler.”1981
5) İhânet: Kâfir ve günahkârları yalanlamak ve onlara ihânet için maksatlarına aykırı
olarak ortaya çıkan hârikalardır. Müseylimetü’l-Kezzâb’ın bir gözü kör olan bir şahsın
gözünü açmak için dua ettiğinde, tersine sağlam olan gözün de kör olması bu çeşit
hârikalardandır. İşte bu, Allah’ın kudretiyle, onun âleme rezil ve rüsvây olması için meydana
gelmiş bir hârika nevidir.1982

5. Mucize ve Sihir
Bu sayılanlara ilaveten bir de sihir var ki, mucize en çok onunla karşılaştırılmakta ve
karıştırılmaktadır. Sihir, “hile, aldatma, göz boyama” gibi kelime anlamları yanında, “el

1977
1978

1979
1980
1981
1982
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İlahiyat Fakültesi Yay., İstanbul 1953, s. 30.
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çabukluğu ve göz boyama yoluyla gerçekleştirilen aldatma işi, şeytanla yakınlık kurup ondan
yardım alma ve nesneleri değiştirme iddiası” şeklinde tarif edilmiştir. Ayrıca “kötü ruhlu
varlıklar tarafından ortaya konan bazı gösteriler ve kaynağı belirsiz olayları gerçek dışı olarak
gösteren işlemler” diye tarif edenler de olmuştur.1983
Sihrin varlığı genelde kabul edilmiştir. Buna delil olarak da Harut ve Marut hadisesi
örnek gösterilmiştir. Ancak genelde olağanüstü içerikli dini hadiselerden sayılmamıştır.
Çünkü sihir gerçekte tabiat kanunlarını aşmamaktadır.
Bazı çeşitlerinin olağan üstü bilgi ve güç iddiasına dayanması sebebiyle sihrin tevhîde
aykırı bir inanç olarak değerlendirilmesi gerekir. Hile ve sahtekârlık gibi ahlâk dışı olanları da
vardır. Hadis-i şeriflerde “sihir helâk edici yedi büyük günah”tan birisi olarak nitelenmiş ve
yasaklanmıştır.1984
Nübüvvete yapılan itirazlardan biri de sihirle ilgili olmuştur. Bu itiraza göre, mucizeyi
sihirden ayırdetmek mümkün değildir. Hâlbuki mucize, daha önce benzer bir davranışı veya
mahareti göstermemiş olan peygamberlerin elinde cereyan eder; peygamber olmayan birisi
onun benzerini ortaya koyamaz. Sihir ise bu konuda eğitim almış herkesin gösterebileceği bir
hadisedir. Ayrıca sihir ancak bir fâsıktan zuhûr edebilir, fâsık ise değil mucizeyi kerâmeti bile
ızhar edemez.1985
Mucize –çoğunlukla–, muhataplarının peygamberlerden istediği bir hâdisedir; fakat
sihirbaz sihrini kendi şartlarında ortaya koyar, muhataplarının isteğine göre bir şey yapamaz.
Ortam değiştiği zaman sihrin büyüsü de bozulur.
Mucizeyi başta sihir olmak üzere, diğer olağanüstü görünümlü hadiselerden ayıran bir
başka özellik de, kimi mucizeler dünya hayatı boyunca devam edecek nitelikte olmasına
rağmen, sihir bir an için göze görünüp kaybolur.1986
Mucize ile sihir arasındaki farklar kısaca şöyledir:
1) Mu’cize, ilâhî bir fiildir. Sihir ise tabiî ve rûhî sebeplerin sonucudur. Yani âdî
sebeplerden olduğu için her kim o sebeplere başvurup, icraya ihtiyacını sarf eylese sonunda
tabiî olarak Allah halk ve îcâd buyuracağından mümkinâttan olup, hârikalardan değildir.
2) Mu’cize, hakikatin bildirilmesine karşı çıkanların muhalefetlerini önlemek,
peygamberleri teyid ve takviye etmek amacını taşır. Sihirbazların gayesi, insanları
eğlendirmektir. Sihirbazlar, kendilerinin ahlâk öğreticileri olduklarını ileri sürmez ve ilâhî bir
din yaydıklarını söylemezler. Zaten kendilerinde insanları yükseltme kudreti yoktur.
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Peygamberler ise insanları daima hayra çağırmışlar, onları ahlâk yönünden yükseltmeye
gayret göstermiş, kötülüklerle savaşmışlardır.1987
3) Mu’cizeyi tasdîk etmek şart olduğu halde, sihrin tasdîk olunmasına gerek
yoktur.

1988

6. Mucizenin Nübüvvete Delil Olması
Berahime'nin çoğunluğu mucizelere toptan karşı çıkmış, bir kısmı da peygamberleri
kabul etmekle birlikte mucizeyi ‘akla aykırı bularak’ reddetmiştir.1989 Peygamberlerin beşer
olmalarına karşı çıkanlar aynı zamanda –özellikle– hissî mucizelere de karşı çıkmış
olmaktadırlar.1990 Bunlardan başka, peygamberlerin şeriatları dışında mucize göstermeye
ihtiyaçları olmadığını ileri sürenlerle, mucizeyi kabul etmek için çok ağır şartlar ileri sürenler
de olmuştur.1991
Kur’ân-ı Kerîm'de bütün toplumlara peygamber gönderildiği ve onların mucizelerle
desteklendiği belirtilir.1992 Bu mucizeler çoğu zaman aklî-mantıkî olmuş, bazen de geçmiş ve
geleceğe dair bilgiler yanında, bizzat müşahede ettikleri hadiseler [hissî mucize] şeklinde
cereyan etmiştir.1993
Allah Teâlâ, elçisini doğrudan değil mucize gibi bir fiili ile tasdik eder. 1994 İnsanlar
arasında akıl yönünden farklılıklar vardır. Kimi insan aklî izahlarla tatmin olur, kimi de ancak
maddî kanıtlarla [hissî mucize] ikna olabilir. Böyle bir durumda peygamber olan zât, Allah'a,
‘Eğer ben senin gerçek resûlün isem, şöyle şöyle yap’ diye talepte bulunur; Allah da onun
dileğini o anda yaratırsa, bu durum, bilfiil tasdik manâsına gelir; ‘evet sen benim hak
peygamberimsin’ demektir. İmam Eş‘arî mucizenin nübüvveti kanıtlayan zorunlu bilgi
olduğunu söylemiştir.1995 Kelâm ekollerinin çoğunluğuna göre ise mucize istidlâlî bilgiyi
ifade etmektedir.1996 Ancak mucizenin nübüvvete delil olması bakımından ikisi arasında fark
yoktur.
Mucizelerin nübüvvete delil olması konusunda, mucize ile peygamberin tebligatı
arasında doğrudan aklî bir bağ kurmanın zor olduğu, ancak onunla nübüvvet iddiasında
bulunan peygamberin doğruluğu arasında bir ilgi kurulabileceği de ifade edilmiştir.1997
İlk dönem Mâtürîdiyye kelâmcıları nübüvveti mucizeler yoluyla olmaktan ziyade,
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tarihî, beşerî ve fıtrî bir gerçeklik ve ihtiyaç olması itibarıyla ispata çalışırken, müteahhirûn
dönem temsilcileri ise özellikle hissî mucizeleri öne çıkarmışlardır.1998
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî'ye göre, beşer bir peygamberin elinde olağanüstü hâdiselerin
meydana gelmesine karşı çıkmak bu konuda önyargılı olmaktır. Ona göre bu, ayrıca yaratıcı
ile yaratılanı karıştırmaktır. Zira mucize peygamberin değil Allah'ın bir fiilidir. Allah bunu
peygamberinin nübüvvet iddiasını desteklemek için yapar. Üstelik mucize, sadece nübüvvetin
değil, Allah'ın bir fiili olması hasebiyle, O'nun ulûhiyetini ve vahdâniyetini de ispat eden bir
unsurdur. Allah Teâlâ mucize ile âleme koyduğu âdetini [sünnetullah] değiştirmektedir.1999
Eş‘ariyye mezhebi de, Allah'ın bir fiili olarak tabiatta hâkim olan kanunları aşması
sebebiyle, mucizeyi nübüvvetin en büyük delili kabul eder. Çünkü Allah yalancı birisinin
elinde mucize yaratmaz.2000
Mucize, benzerini getirmekten insanların âciz kaldığını ispat eden ve peygamberlerin
tasdikini gerektiren bir şey olduğu için, her peygamberin mucizesi, çoğu kez bulunduğu
toplumun içinde en çok şöhret bulmuş ve kendilerince iftihar olunan haller cinsinden
olmuştur. Meselâ, Hz. Mûsâ'nın kavmi arasında sihir son dereceye yaygındı; herkes bu
konudaki hüneriyle iftihar ederdi. Hz. Mûsâ'nın (a.s) asâsı apaçık bir mucize olarak ejderhaya
dönüştü ve sihirbazların ortaya attıklarını bir anda yuttu. Ortada hiçbir sihir bırakmadı. O
zaman, onun gerçek mucizeliği anlaşıldı.2001
Hz. Îsâ (a.s) zamanında tıp ilmi terakki ederek herkes onunla iftihar ederdi. Fakat Hz.
Îsâ anadan doğma körlerin gözünü açtı, ölüleri diriltti. İnsanlar bundan âciz kalınca Hz.
Îsâ'nın (a.s.) Allah'tan bir mucize olarak bunları meydana getirdiği anlaşıldı; insanlar onu,
tasdike mecbur kaldılar. Hz. Muhammed'in Kur’ân-ı Kerîm ile dönemindeki muhataplarına
karşı verdiği mücadele ise herkesçe malumdur. Bu konuyu ilgili bölümde ele alacağız.

I. HZ. MUHAMMED’İN PEYGAMBERLİĞİNİN EVRENSELLİĞİ
İnsanlık tarihine bir göz atacak olursak, şu gibi şartlar toplumlarda zuhur ettiği zaman,
Allah’ın insanlara bir din veya bir peygamber göndermiş olduğunu müşahede etmekteyiz:
1) İnsanlar, Allah’ın emir ahkâmından tamamen habersiz oldukları zaman.
2) Daha önce gelen peygamberin tebligatı ortadan kalktığı ve onların insanlara
yeniden duyurulması gerektiği zaman.
3) Önceki peygamberlerin tebligatının tamamlanması icap ettiği zaman.
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4) İnsanlık cihanşümûl (evrensel) bir peygambere ihtiyaç duyduğu zaman.2002
Hz. Muhammed’in, peygamberler zincirinin son halkası olduğu, getirdiği dinin de
semavî dinlerin sonuncusu bulunduğu tarihî bir gerçektir. O, eski dünya ile modern dünya
arasında yer almış, peygamberlik müessesi onunla kemâl derecesine ulaşmıştır. Hz.
Muhammed İranlılarla Romalıların daimî mücadele içinde yaşadığı, hâkimlerin israf ve
safahat içinde yüzdüğü, halka bir mal gibi muamelede bulundukları, din ve ahlâkın buhran ve
anarşi içine sürüklendiği bir zamanda gelmişti. O zaman Arabistan’daki kabileler, birbirini
boğazlamakta ve ahlâkî seviyeleri son derece bozulmakta idi. Hulâsa her milletin içtimâî
düzeni kaybolmuş ve toplumsal bağlar kopmuş bir halde bulunuyordu. Hz. Muhammed, işte
böyle bir zamanda Allah tarafından hem Arap milletini, hem de bütün dünya milletlerini
bulundukları vahşetten kurtarmak üzere gönderilmişti. Onun maksadı, saltanat sürmek veya
siyâsî bir lider olmak değildi. Onun insanları İslâm’a daveti, elbette içtimâî, en büyük inkılâp
hüviyetindeydi. Bu benzeri görülmeyen inkılap, en büyük tesirini ahlâkta ve ruhlar üzerinde
yaptığı değişikliklerde göstermiştir. Hz. Muhammed, bunu, bizzat kendisi örnek insan olarak
ortaya koymuştur.
İlk Peygamber ile başlamış ilâhî dinler, Hz. Muhammed’in getirdiği İslâm diniyle
kemâle ermiştir. O, hem kendisinden önce gelen ilâhî dinleri, hem de peygamberleri tasdik
eden ve belgeleyen ilâhî bir mühürdür. Onun tebliğ ettiği İslâm diniyle insanlık, din açısından
tekâmülün en üstün seviyesine ulaşmıştır. Cenâb-ı Hak bunu aşağıda sunacağımız âyetlerde
açık bir şekilde ifade etmiştir:
اإل ْسَلَ َم دِينًا
ِ ْال َي ْو َم أ َ ْك َم ْلتُ لَ ُك ْم دِينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمتُ َعلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر
ِ ضيتُ لَ ُك ُم
“Bugün size dininizi tamamladım. Size nimetimi tamamladım. Size din olarak İslâm’ı
kabul ettim.”2003
َاآلخ َرةِ ِمنَ ْالخَا ِس ِرين
ِ اإل ْسَلَ ِم دِينًا فَلَن يُ ْقبَ َل ِم ْنهُ َوه َُو فِي
ِ َو َمن يَ ْبتَغِ َغي َْر
“Kim İslâm’dan başka din ararsa ondan kabul olunmaz.”2004
Hz. Muhammed’den sonra başka peygamber gelmeyeceğinden, beşeriyet ancak onun
talimatının ışığında ilerleyecektir. Kur’ân-ı Kerim, onun peygamberlerin son halkası
olduğunu şöyle ifade eder:
َّ َّللاِ َوخَات ََم النَّ ِب ِيينَ َو َكان
َّ سو َل
ش ْيءٍ َع ِلي ًما
َ ّللاُ ِب ُك ِل
ُ َما َكانَ ُم َح َّمد ٌ أَبَا أ َ َح ٍد ِمن ِر َجا ِل ُك ْم َولَ ِكن َّر
“Muhammed adamlarınızdan birinin de babası değildir. Belki Allah’ın peygamberi,
peygamberlerin de sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilir.”2005
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Hz. Muhammed’in getirdiği din, son din olduğu gibi, aynı zamanda bütün cihana
şâmil, zaman ve mekân hudutlarının ötesinde, âlemşümûl (evrensel) olan fıtrî bir dindir. İslâm
dini tek bir topluma veya ırka inhisâr etmeyip, bütün toplumları ve ırkları içine alır. Allah’ın
nimetlerini bütün insanlara layık görür. Onun emir ve nehiyleri, her zaman ve mekân için
geçerlidir. Beşer hayatının maddî ve manevî her cephesini kuşatmıştır. Bireysel ve toplumsal
saadeti temin ve tatmin eden her türlü prensipleri getirmiştir. Toplumda bulunan putperestliği,
“şirk”i ve “hurâfe”leri ortadan kaldırıp, yerine “tevhîd” akîdesini yerleştirmiştir. İnsanlara
barışın, hürriyetin, eşitliğin, mülkiyetin temel haklar olduğunu, İslâm dini ve onun
Peygamberi net bir şekilde formüle etmiştir. İnsanların hepsinin bir ana ile bir babadan
geldiklerini, aslında hepsinin kardeşçe geçinmeleri gerektiğini ilân etmiştir.
Böylece Hz. Muhammed’in getirdiği din, bütün milletleri sinesinde toplayacak, onlara
saadet sunacak, mütekâmil tek bir dindir. O, hayatın bütün vakıalarını kabul ederek realite ile
aklî yolu birlikte kucaklar. İnsanların duyularına, kalbine, ruhuna ve aklına bir kül halinde
hitâp eder. Hiçbir zaman tek taraflı hareket etmez. Her alanda bizzat Peygamberin kendisi,
beşeriyetin kemâli ve saadeti için en güzel ve en yüksek bir örnek olmuştur. İslâm
peygamberinin getirdiği ilâhî tebliğ, adâlet ve fazîlet kaidesi herkes içindir; insanın onu
başkasına uygulamak mecburiyeti olduğu gibi, kendisi de uygulamak mecburiyetindedir.
Aynı zamanda yabancılara olduğu gibi, yakınları da; fakirlere olduğu gibi zenginlere de
uygulamak mecburiyetindedir. Bu konuda insan, Kur’ân-ı Kerîm’in şu âyetleri üzerinde ne
kadar düşünse, onlardaki engin mânâyı anlamakta yetersiz kalır:
َب أَفََلَ تَ ْع ِقلُون
َ س ُك ْم َوأَنت ُ ْم تَتْلُونَ ْال ِكت َا
َ ُس ْونَ أَنف
َ اس ِب ْال ِب ِر َوتَن
َ َّأَت َأ ْ ُم ُرونَ الن
“Siz Kitâb’ı okuduğunuz halde bunlara iyiliği emredip duruyor da kendinizi mi
unutuyorsunuz? Aklınız başınızda değil mi?”2006
ُ ْط
ُيرا فَالِل
ِ يَا أَيُّ َها ا َّلذِينَ آ َمنُواْ ُكو ُنواْ َق َّو ِامينَ ِب ْال ِقس
ً َش َهدَاء ِلِلِ َولَ ْو َعلَى أَنفُ ِس ُك ْم أَ ِو ْال َوا ِلدَي ِْن َواأل َ ْق َر ِبينَ ِإن يَ ُك ْن َغنِيًّا أَ ْو فَق
يرا
ً أ َ ْولَى ِب ِه َما فََلَ تَتَّ ِبعُواْ ْال َه َوى أَن ت َ ْع ِدلُواْ َو ِإن ت َْل ُوواْ أ َ ْو ت ُ ْع ِرضُواْ فَإِ َّن ّللاَ َكانَ ِب َما تَ ْع َملُونَ َخ ِب
“Ey imân edenler! Daima adâleti gözetleyici olun. Nefsiniz, ana-baba, hısım aleyhine
de olsa (hatıra, gönüle bakmayarak) zengin, fakir demeyerek Allah için şahitlik edin. Zengin,
fakir herkesin işi Allah’a aittir. Nefsinizin arzusuna uyarak adâletten uzaklaşmayın. Şahitlik
ederken dilinizi bükecek, yüzünüzü çevirecek olursanız, bilin ki, Allah bütün yaptıklarınızdan
haberdardır.”2007
Kur’ân’ın bu kaidelerini kendine şiar edinen Hz. Muhammed, “İmânın efdali, kendin
için istediğin şeyi, başkaları için de istemen; kendin için arzu etmediğin şeyi başkaları için de
arzu etmemendir.”2008 buyurmuştur.
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Görüyoruz ki, herkese karşı doğru olmak İslâm’ın temel ilkesidir. Şu âyet bunu
emrediyor:
“Öyleyse emrolunduğun gibi doğru ol! Seninle beraber tevbe edenler de aşırı
gitmesinler!” (Hûd, 11/112)
Gerçekte diğer mevcut dinler incelendiği zaman, yukarıda zikredilen cihanşümûl
nitelikleri onlarda göremeyiz. Meselâ; Yahudiliğin İsrailoğullarına ait bir din olduğunu
Tevrat’ta bulmaktayız. Aynı şekilde Hz. İsa’nın getirdiği Hıristiyanlık da önce gelen
peygamberlerde olduğu gibi belli bir topluma gelmiştir. İncil’i incelediğimiz zaman, onda
şer’î hükümlere rastlamayız. Birtakım mistik ahlâkî prensiplerle karşılaşırız ki, onları akıl ile
bağdaştıramayız. Zaten gerek Tevrat’ta gerekse İncil’de, Hz. Muhammed’in geleceği haber
verilmiştir.
Bu konuda Tevrât’ın Tesniye 18. babının 18. âyetinde: “Onlar için kardeşleri
arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım; ve sözlerimi onun ağzına koyacağım ve ona
emredeceğim, her şeyi onlara söyleyecek.” denilmektedir. Yuhanna İncili 16. bab, 7. âyette:
“Bununla beraber ben size hakikati söylüyorum; benim gitmem sizin için hayırlıdır, çünkü
gitmezsem, Tesellici size gelmez.”; aynı babın 13. âyetinde de, “Fakat o, hakikat ruhu gelince,
size her hakikate yol gösterecek; zira kendiliğinden söylemeyecektir; fakat her ne işitirse,
söyleyecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir.” denilmek suretiyle Hz. Muhammed’in
peygamberliği hakkında haberler mevcuttur.
Fakat Yahudilerin, Mecusîlerin, Hıristiyanların çoğu, Hz. Muhammed’in
peygamberliğini inkâr eder. Bir kısım Yahudiler ve Hıristiyanlar onun, Araplardan başkasına
peygamber gönderildiğini kabul etmezler. Hâlbuki Kur’ân-ı Kerim, aşağıdaki âyetleriyle Hz.
Muhammed’in peygamberliğinin bütün insanlara şâmil olduğunu gösterir:
سو ُل ّللاِ ِإلَ ْي ُك ْم َج ِميعًا
ُ اس ِإنِي َر
ُ َّقُ ْل يَا أَيُّ َها الن
“De ki: Ey insanlar! Muhakkak ki ben Allah’ın hepinize gönderdiği resûlüyüm.”
(A’râf, 7/158)
َاس ال َي ْعلَ ُمون
ً ِيرا َونَذ
ً اس بَش
ِ َِّيرا َولَ ِك َّن أ َ ْكث َ َر الن
ِ َّس ْلنَاكَ ِإال كَافَّةً ِللن
َ َو َما أ َ ْر
“Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.” (Sebe’,
34/28)
َس ْلنَاكَ ِإال َرحْ َمةً ِل ْلعَالَ ِمين
َ َو َما أ َ ْر
“Biz seni ancak âlemlere rahmet olmak üzere gönderdik.” (Enbiyâ, 21/107)
Son olarak şunu söyleyebiliriz: Mü’min olmanın gereği olarak bunca hüküm ve
yükümlülük mevcut iken, bağlamlarından sarf-ı nazar edip sırf iki âyete bakarak bir ‘ebedî
kurtuluş reçetesi’ sunmak uygun değildir. Üstelik bağlamlarına baktığımızda kastedilen
anlamın çıkmadığını, hepsinin de iddia edilenin aksine işaret ettiğini görüyoruz. Bir âyet-i
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kerimede, De ki: ‘Bu Kur’ân sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için bana vahyedildi. (En‘âm,
6/19) buyuruluyor. Buna göre, Kur’ân'ın varlığından haberdar olan herkes ona inanmakla
yükümlüdür. Müslümanlara da, onu dünyada herkese ulaştırma görevi düşmektedir.
Peygamberimiz, gerek Kur’ân-ı Kerim’de, gerekse Hadis-i seriflerinde açıkça sabit olan bu
cihanşümul peygamberliğini bizzat tatbik sahasına koyarak çeşitli hükümdarlara mektuplar
yollamıştır. Bu hükümdarlar arasında: Rum hükümdarı Hirakl, Mısır meliki Mukavkıs, Habeş
meliki Necaşi, İran hükümdarı Kisra vardır.2009

J. HZ. MUHAMMED’İN PEYGAMBERLİĞİNİN İSPATI VE
DELİLLERİ
1) Hz. Muhammed en güzel ahlâka sahiptir. Bütün insani faziletleri kendisinde
toplamış bulunuyordu. Resûlullah ile karşılaşanlar, sözlerinde, hareketlerinde, bütün
fiillerinde gerçekliğine inanmış; muhalifleri de, taraftarları da onun hakikate aykırı hiçbir söz
söylemediğini itiraf ve tastikte ittifak etmişlerdir. Bundan dolayı kendisi, Muhammedü’l-Emîn
lakabını almıştı. Yalancının ıslaha ve kemâle mürşid olamayacağı açıktır. Onun mübarek
yüzünün nurunu gören Arabî, “Allah’a yemin edirim ki, bu gördüğüm nur, yalancı nuru
değildir.” diye müslüman olmuştu. Bu derece sadakat ve eminliği hâiz olan bir insanın
nübüvvetinin kabul edilmesi gerekir. Kur’ân-ı Kerim’in şu âyetleri Hz. Peygamber’in ahlâkça
en yüksek mertebede olduğunu methetmiştir
ٌسنَة
َّ سو ِل
ُ لَقَدْ َكانَ لَ ُك ْم فِي َر
َ ّللاِ أُس َْوة ٌ َح
“Sizin için Allah’ın peygamberinde en mükemmel örnek vardır.” (Ahzâb, 33/21)
ق َع ِظ ٍيم
ٍ َُو ِإنَّكَ لَعَلى ُخل
“Sen en güzel ahlak üzeresin.” (Kalem, 68/4)
2) Hz. Muhammed ümmî idi; okuma-yazma bilmezdi. Resûlullah, Kur’ân’dan önce
hiçbir kitap okumamış, hiçbir ilim tahsil etmemişti. Bu durumu Kur’ân-ı Kerim şöyle ifade
eder:
ُّ ب َوال ت َ ُخ
ََاب ْال ُمب ِْطلُون
ْ طهُ ِب َي ِمينِكَ ِإذًا
ٍ َو َما ُكنتَ تَتْلُو ِمن قَ ْب ِل ِه ِمن ِكتَا
َ الرت
“Sen bu Kur’ân’dan evvel hiç kitap okumamış, sağ elinle de yazı yazmamıştın. Öyle
olmasaydı yalan yanlış bâtıl sözler ileri sürenler, şüpheye düşerlerdi.” (Ankebût, 29/48)
ي
ُ الر
َّ َالَّذِينَ َيت َّ ِبعُون
َّ ي األ ُ ِم
َّ سو َل النَّ ِب
“Onlar ki gördükleri ümmî-nebî olan Peygambere tabi olurlar.” (A’râf, 7/157)

2009

Bkz. Akseki, İslâm, s. 518-520; Hamidullah, Muhammed, İslâm Peygamberi, Çev.: Prof. Dr. Salih Tuğ, İstanbul 1980,
c. I, s. 323 vd.
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Böyle ümmî bir zâtın en yüksek prensipleri tebliğ etmesi ve onları gerçekleştirmesi,
onun peygamberliğinin en kuvvetli delilidir.
3) Aklî delil: Bu, Hz. Peygamber’in “Kur’ân mu’cizesi”dir. Bunu daha önce
mu’cizeler bahsinde açıkladığımız için, burada onları tekrar etmeyeceğiz. Peygamberimizin
en yüksek ve daimi mu’cizesi Kur’ân-ı Kerim’dir. Asr-ı saadet’ten zamanımıza kadar bir
kelimesi bile tahrifata uğramadan devam edegelmiş ve ondaki fesahat ve belagat, içtimaî ve
ahlâkî kaideler, bütün mütefekkirlerce her asırda taktik ve inceleme için bitmez tükenmez
kaynak olmuştur. Bu yüzden mu’cize isteyenlere cevaben;
ََاب يُتْلَى َعلَ ْي ِه ْم إِ َّن فِي ذَلِكَ لَ َرحْ َمةً َو ِذ ْك َرى ِلقَ ْو ٍم يُؤْ ِمنُون
َ أَ َولَ ْم يَ ْك ِف ِه ْم أَنَّا أَنزَ ْلنَا َعلَيْكَ ْال ِكت
“Yoksa onlara, okunmakta olan Kitabı sana göndermemiz mu’cize olarak kafi
gelmiyor mu?” (Ankebût, 29/51) buyurulmuştur. Kur’ân-ı Kerim’in mu’ciz bir kitap
olduğunda bütün İslâm mütefekkirleri ittifak etmektedirler. İşte Kur’ân-ı Kerim’in bu daimi
i’cazı da Peygamberimizin davasının doğruluğuna en büyük delildir.
Bizim burada ifade ettiğimiz, Hz. Peygamber’in geleceğe ait hâdiseleri haber
vermesini gaybı bilmek anlamında almıyoruz. Ancak toplum bilimiyle ilgili olarak
toplumların ahlâkî kuralları çiğnedikleri takdirde başlarına bazı felâketlerin gelebileceğini
önseziyle anladığının ifadesi şeklinde kabul ediyoruz.
Netice olarak Peygamberin seciye ve şahsiyeti, tebliğ ettiği kitap ve gösterdiği
mu’cizelerle, onun nübüvvetine istidlâl edilmektedir. Getirmiş olduğu ahkâm ve tebligât,
kıyâmete kadar hiç tahrif edilmeden devam edeceğinden, ondan sonra peygamber gelmesine
ihtiyaç kalmamıştır. Çünkü Hz. Muhammed’in tebligatını havî olan Kur’ân-ı Kerim’in
muhafazasını, bizzat Cenâb-ı Hak taahhüt etmiştir:
ُ الذ ْك َر َو ِإنَّا لَهُ لَ َحا ِف
َظون
ِ ِإنَّا نَحْ نُ ن ََّز ْلنَا
“Her şeyi beyan eden, hatırlatan Kur’ân’ı Biz gönderdik. Herhalde onu biz muhafaza
edeceğiz.” (Hicr, 15/9) âyeti buna delâlet eder.
Ayrıca Allah Teâlâ, bu hakikati bütün beşere, ilim açısından hem dış âlem (afâkî)
müşahadesiyle, hem iç âlem (enfüsî) müşahedesiyle ispatlayacağını da va’d buyurur:
ٌش ِهيد
َ ٍش ْيء
َ ف ِب َر ِبكَ أَنَّهُ َعلَى ُك ِل
ِ ق َوفِي أَنفُ ِس ِه ْم َحتَّى يَتَبَيَّنَ لَ ُه ْم أَنَّهُ ْال َح ُّق أ َ َولَ ْم يَ ْك
َ
ِ سنُ ِري ِه ْم آيَا ِتنَا فِي اآلفَا
“Biz onlara, çok geçmeden, âyetlerimizi uzak ufuklarda da, kendi öz canlarından da
göstereceğiz. Ta ki, Kur’ân’ın hak olduğu onlara besbelli olsun, Senin Rabbinin her şeye
hakkiyle şahit olduğu elvermez mi?” (Secde, 41/53)
Bu ilâhî müjde, çok geçmeden İslâmiyet’in her tarafa ayılmış olmasıyla tahakkuk
etmiştir. Çünkü İslâmiyet fıtrî ve umûmî bir dindir. O, beşerin fıtratına ağır gelen bir takım
faydasız riyâzet ve eziyetleri emretmez. İnsanın, ruhî ve maddî ihtiyaçlarını âdilâne bir surette
ifâ etmesini ister. İnsani eğilimleri altüst etmez, terbiye eder. İlme aykırı bir prensibi yoktur.
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Tabiata ve fıtrata zıt değildir. “Sen yüzünü dosdoğru dine, tam bir ihlas ile çevir. Bu din
Allah’ın o fıtratıdır ki, insanları onun üzerine yaratmıştır. Allah’ın yarattığı değiştirilemez.
En doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.” (Rûm, 30/30)
اإل ْسَلَ ُم
ِ ِإِ َّن الدِينَ ِعندَ ّللا
“Allah katında gerçek din yalnız İslâm’dır.” (Âl-i İmrân, 3/19)
َِين ّللاِ يَ ْبغُون
ِ أَفَغَي َْر د
“Onlar Allah’ın dininden gayrı bir din mi arıyorlar?” (Âl-i İmrân, 3/83)
Bugün insanlar arasında mevcut olan birtakım huzursuzlukların kaynağında,
yaratılıştaki esası idrâk edememek, din sevgisinin kalbe nüfus ettirilmesini sağlayamamak
gibi sebepler yatmaktadır. Hasta olan insan, eğer tavsiye edilen ilaçları kullanmıyor ve şifa
bulmuyorsa, kabahat herhalde ilaçlarda değildir? Eğer bugün Müslümanların durumlarında bir
keşmekeşlik hüküm sürüyorsa, kusur ve ayıp İslâmiyet’te değil, Müslümanların
kendilerindedir.
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UYGULAMALAR
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Uygulama Soruları
1-Peygamberlerin vacip olan sıfatları hangileridir?
2-Peygambere iman niçin vaciptir?
3-Hz. Peygamber’e imanın vacip olmadığına inanmanın hükmü nedir?
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Bu bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde nebi ve rasul kavramlarını öğrendik. İnsanların bir peygambere ihtiyaçları
olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olduk. Peygamberlerin sıfatları ve mucizelerini ele
alarak Hz. Peygamberin evrenselliği bağlamında fikir yürüttük.
Akıl, ışığını vahiyden almadıkça, imân ve ibâdetler konusunda her zaman şaşırabilir.
Vahiy ile aydınlanmamış akıl ile insan, bu madde âleminde kalarak ancak zahirî ilimlerden
nasibini alır; gayb âleminin bilgilerinden mahrum bulunur. Eş’arîyye ekolüne göre, Allah’ın
kitapları ve peygamberleri olmadan, yükümlüler Allah’ın hükmünü akıl ile bilemezler. Çünkü
aklın amellerle ilgili verdiği hükümlerde farklı görüşler taşıdığı açıktır. Mu’tezile’ye göre,
peygamberler ve ilâhî kitaplar olmasa bile yükümlüler, Allah’ın hükmünü bilebilirler. İnsanın
bir işin niteliklerine bakarak, onun zararlı veya faydalı olduğuna hükmetmesi mümkündür.
Mâtürîdî ekolüne göre ise, akıl bazı şeylerin iyi ve çirkin olduğunu kavrayabilir, ama bazı
işler vardır ki onları anlamakta şüpheye düşer. Aklın iyi gördüğü şey aslında iyidir; çirkin
gördüğü şey de aslında çirkindir. Müslüman olabilmek için ilk peygamber Hz. Âdem’den son
peygamber Hz. Muhammed’e kadar gelmiş geçmiş ne kadar peygamber varsa hepsine
inanmak şarttır. Mü’min bütün peygamberlere inanır; aralarında ayırım gözetmez.

639

Bölüm Soruları
1) “Bir şeye ait büyük yararı olan bilgiyi bildirme” manasına gelen kelime nedir?
2) Hangi Kelami ekole göre güzellik ve çirkinliğin ölçüsü akıl değil, dindir?
3) “Aklın iyi gördüğü şey, Allah’ın yapılmasını istediği ve onu yapana mükâfat
vereceğini vaat ettiği şeydir.” görüşü hangi mezhebe daha çok nispet edilir?
4) Peygamber gönderilmesini hikmetin gereği olarak kabul eden Mâverâünnehir
kelâmcıları hangi mezhebe mensuptur?
5) Mutezile’ye göre “aslah”ın Allah üzerindeki hükmü nedir?
6) Peygamberlerin sıfatlarından olan ve onların hatadan ve günahtan korunmuş
olmalarını ifade eden tabir nedir?
7) Peygamberler için yemek, içmek, gülmek, ağlamak gibi fiillerin hükmü nedir?
8) Peygamberlerin inkârcı hasma meydan okumak ve inkâra yeltendiğinde âciz kılmak
için gösterdikleri olağanüstü hâdiselere ne denir?
9) Anadan doğma körlerin gözünü açmak ve ölüleri diriltmek gibi mucizeler gösteren
peygamber kimdir?
10) Hz. Peygamberin son peygamber oluşu hangi ayetle sabittir?
CEVAPLAR
1) Nebe
2) Eşariyye
3) Mutezile
4) Maturidiyye
5) Vacip
6) İsmet
7) Caiz
8) Mucize
9) Hz. İsa
10) Ahzab 40
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Onuncu Ünite: OKUMA PARÇASI
10.hafta:
MUTEZİLE'NİN NÜBÜVVET MÜDAFAASI
Doç. Dr. Metin ÖZDEMİR

Özet
Bu makalede Mu'tezile'nln, Berahlme gibi heretlk grupların peygamberlik müessesine
yönelttiği eleştirilere verdiği rasyonel cevaplar ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Söz
konusu eleştiriler ve cevaplar beş grupta ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Konunun
amacı, Mu'tezile'nln nübüvvetin rasyonel temellerine ilişkin argümanları ya-- nında,
Mu'tezilî akılcılığın boyutları ve kullanılış biçimlerini de görebilmektir.
Anahtar Kelimeler: Berahlme, Mu'tezile, Mucize, Peygamberlik, akıl, nass, eplste- molojik,
savunma
Abstract
This artlcle has dealt with and evaluated the Multazllite ratlonal ansvvers to the objections which have been put forvvard to the prophethood by some heretical groups as
Barahima. These objectlons and ansvvers have been dealt wlth and evaluated İn five
groups. The aim of this subject is to recognise the Mu'tazilite opinlons of the rational bases
of the prophethood and to be able to see the dimenslons and the methods of the Mu'tazilite
ratlonalism.
Key Words: Barahima, Mu'tazila, Prophethood, reason, holy text, eplstemological, defence.

Giriş
Çok yakın sayılabilecek bir dönemde, 18. yüzyılda, Batı aydınlanma- cılığının gittikçe hız
kazanmasının ardından, Batı toplumu, kendisi için en büyük hedef olarak ilerlemeyi seçince,
bu hedefe kilitlenen bilim çevrelerinde dine karşı mesafeli bir duruş söz konusu olnjaya
başlamıştır. Bu çevreler açısından insanoğlunun yetkinleşmesi yalnızca ilimlerin ilerlemesiyle
mümkündür. İlimlerin ilerlemesi ise, "aklın bir takım kayıt ve bağlardan soyutlanması ve İlmî
konular üzerine hiçbir şeyin musallat olmaması ile ortaya çıkar. Maddi ve manevi mutluluğun
dayanağı akıl ve ilim hürriyetidir. Hürriyet yollarıyla dinler ortadan kalkar."2010 Buna karşın
din duygusu karşısında daha ılımlı ve pozitif bir tavır takınan deist gruplar da yok değildir.
Ancak bu çevrelerin en önemli sorunlarından birisi de nübüvvet mües- seseSine ilişkin
kuşkucu ya da inkârcı yaklaşımlarıdır.2011
Dinî duygunun bizzat kendisini değil de, sadece nübüvvet müessesesini hedef olan tabiî
din
taraftarlarından birisi olan J. J. Rousseau, vahiylerin yegâne hâkiminin akıl olduğu
2012

2010

Bkz., İzmirli İsmail Hakkı, İslam Dini ve Tabii Din, takdim ve notlarla sadeleştiren: Osman Karadeniz, İzmir
1998, 39-41.
2011
Bkz., Kuşkuculuğuyla ünlü İskoç filozofu David Hume, Din Üstüne, çeviren: Mete Tunçay, Ankara 1995,
136-137; Vahdettin Başçı, Rasyonel Din Anlayışları ve Deizm, Erzurum 2002, 35-36.
Tabiî din: "Dünyanın doğal bir dinsel açıklamasının bulunduğu ya da dindarlığın doğal bir
insani eğilim olduğu inancıdır. 18. y.y Aydınlanması'nda tabi din, bütün insanlar tarafından farazi olarak kabul
edilen ve mucizeler, İlahî inayet ve ebedî hayat gibi tabiatüstü inançların aksine akla uygun olan inançların
2012
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iddiasını temellendirmeye çalışırken şöyle söyler: "Tanrı'nın bir insanı mukaddes iradelerinin
organı yapmak için kâfi derecede küçülmeğe tenezzül eylemiş olduğunu farz edelim... Böyle
bir elçinin eline, yegâne itimatname olarak birkaç meçhul kişinin önünde göstermiş olduğunu
söyledikleri birkaç hâdiseden başka bir vesika vermemek ve bütün diğer insanları, bu vesikayı
kulaktan işitip öğrenmeğe mahkûm etmek, adilâne bir hareket midir?"2013
18-19. yüzyılın kendisine özgü edebî ve felsefi üslubuyla güncelleştirilmiş olan bu görüş,
aslında İslam düşünce tarihi içerisinde, çok erken sayılabilecek bir dönemde, Berâhime'nin 2014
fikirleriyle karşılaşılınca gündeme gelmişti. Ancak iyi ve kötünün bilinmesinde aklın yeterli
olduğunu, bu hususta dinlere ve peygamberlere gerek olmadığını savunan2015 bu grup, fikri
mücadeleyi seven entelektüel Müslüman düşünürler açısından, askerî tehditten çok daha öte
bir tehlike arz etmekteydi. Çünkü onlar açısından zihinlere yerleşip kökleşen bazı zararlı
fikirlerin atılması; düşmanların askeri operasyonlarla dize getirilmesinden ya da
kovulmasından çok daha zor bir şeydi. Şüphesiz bu tehlikeyi sezen ve ona karşı cephe alan
entelektüeller arasında Mutezilî düşünürlerin özel bir yeri vardır. Aşağıda onların bu entelektüel mücadelelerinin çarpıcı örneklerinden bazılarını özellikle Kadı Abdülcebbar'ın (ö.
415/1025) el-Muğnî adlı eserinin nübüvvet ve mucize konusunu değerlendirdiği XV. cildini
esas alarak sunmaya çalışacağız.
Berâhime'nin Nübüvvet Müessesesine Yönelttiği Eleştirilerin Başlıcaları
1. A. Berâhime'nin Epistemolojik Açıdan İtirazı
Berâhime2016, eğer Kadı Abdülcebbar'ın el-Muğnî'sinin XX/. cildindeki sunumunu esas
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alırsak, nübüvvet meselesine yönelttikleri itirazlarına öncelikle doğru bilginin mahiyeti
açısından yaklaşmaktadır. Bilindiği üzere doğru bilginin önemli niteliklerinden birisi
çelişmezliktir. Eğer biz birbiriyle çelişen önermeleri bilgi olarak isimlendirecek olursak, onu
kendi cinsinin dışına taşımış, dolayısıyla da bir kısmını cehaletle özdeşleştirmiş oluruz.
Deliller için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Onlar arasında da çelişme olmaz. Eğer
bilginin yöntemleri çelişirse, bu bilgilerin de çelişmesini gerektirir. Bu durumda ne bilgiye ne
de ona götüren yönteme güven kalır. Zihin bilinene (ma’lûm) ve bilgiye şüpheyle bakınca, bu
bizi sofistlerin durumuna düşürür. Artık zorunlu bilgiyle kesbi (jstidlâli) bilgi arasında bir
fark gözetme imkânımız kalmaz.
Berâhime, bu epistemolojik ilkeyi nübüvvete itiraz ederken şöyle kullanır:
"Peygamber göndermek, onlar tarafından ortaya konan birtakım akla aykırı hususları
kavramayı gerektirir. Şüphesiz sizin de katılacağınız üzere Allah'ın onları zaten akılda var
olanların aynısıyla, sırf teyit etme, uyarma ve sakındırma gibi saiklerle göndermesi mümkün
değildir. O halde bu peygamberlerin gönderilmesine ilişkin düşüncelerin de yanlış olmasını
gerektirir. Çünkü onların gönderilmesi akla-ay- kırılığı içerir. Nitekim peygamber
gönderilmesi, bilgi yollarından birisidir. Akıl ise ilimlerden ibarettir. O halde nasıl olur da
onlardan birisi diğeriyle çelişebilir? Bunlar arasında bir ihtilaf olmasa bile, akıl onların tasdik
edilmelerinin gerekliliğine katılmaz. Hâlbuki size göre onların gönderilmeleri, tasdik
edilmelerini gerektirir. Yine akıl bunu çirkin bir iş olarak görürken naslar zorunlu sayar. Yani
bu durumda; gönderilen bir peygamber, her şeyden önce sanki bize akla aykırı olan bir şeyi
gerekli kılar. Peygamberlerle ilgili durum böyle olunca, hikmet sahibi olan Allah, nasıl olur
da onları gönderebilir?”2017 .
Berâhime'nin bu yaklaşımı, kısaca naslar ile akıl arasında çelişki bulunduğu varsayımına
dayanmaktadır. Onlar biz eğer akıl ile çelişen bir şeyi bilgi olarak kabul edersek, bu takdirde
gerçek bilginin mahiyeti hakkında bir karara varamaz ve her şeyden şüphe duyan sofistlerin
durumuna düşeriz diyorlar. Şimdi Mutezile'nin bu itiraza ilişkin cevabına bakalım.
B. Mutezile'nin Cevabı
Mutezile, sağlam bilgide çelişmenin bulunamayacağı konusunda Berâhime'ye katılır.
Ancak çelişmenin ne olduğu konusunda onların büyük bir yanılgı içerisinde bulunduklarını
düşünür: Mutezile, bu konuya özellikle bilginin mahiyeti açısından yaklaşır. Onlara göre
bilgi, "eşyaya ne ise o olarak taalluk eden bir gerçekliktir”. Dolayısıyla farklı nesnelere
ilişkin farklı bilgiler bulunabilir ve bunların birbiriyle çeliştikleri düşünülemez. Örneğin,
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gündüze dair bilgi ile geceye dair bilgi birbirinden tamamen farklıdır. Nasıl ki, bu ikisinin
birbiriyle çeliştiğini söyleyemezsek, aklın peygamber gönderilmeden önceki bilgisiyle
peygamber gönderildikten sonraki bilgisinin de birbiriyle çeliştiğini söyleyemeyiz. Çelişki
yalnızca aynı bilginin aynı zamanda aynı yerde bulunması durumunda ortaya çıkar.2018 Diğer
taraftan Berâhime'nin kendi iddialarına göre akılda olmayan bir şeyi (peygamberin
getirdiklerini) aklın selameti için akılla eleştirmeleri de bu iddialarının bozukluğunu gösteren
en açık bir tutumdur.2019
Ayrıca Mutezile, peygamber göndermeyi bir maslahat olarak kabul eder. 2020 Kadı
Abdülcebbar, bunu şöyle bir örnekle açıklar:
"Peygamber göndermek, maslahat gereği mükellefe hastalık göndermeye benzer. Eğer
mükellefin hastalığı esnasında inanması ve böylece iyileşeceğini kabul etmesi gerekli
olursa, bu akla aykırı olan bir durumu değil, aksine onunla örtüşen bir durumu ortaya
çıkarır. Zira akıllarda bunun mükellefin maslahatı için olduğu fikri yerleşmiştir. Öyleyse
kadîm olan Allah'ın bunu yapması gerekir. Peygamber göndermek de bunun gibidir".2021
Ebu Ali el-Cübbâî, diyalektik bir yöntemle Berâhime'nin bu çelişkisini şöyle ortaya
koyar: Onlar, bizim nübüvvetin tasdikinin gerekliliği ile ilgili söylediğimiz şeylerin zıtları ile
tekzip edilmeleri gerektiğini söylüyorlar. Öyleyse bunun nübüvvet iddiasından önce olması
gerekir. Aksi takdirde.bu çirkin olur. Bu durumda onların sözleri aklî bir çelişkiyi gerektirir.
Çünkü bu, henüz akılda var olmayan bir şeyin yalanlanmasını zorunlu kılar. Yok, eğer bu,
akla muhalif değilse ve onunla çelişmiyorsa, o zaman da bizim dediğimiz gibi onun tasdik
edilmesi gerekir.
Bu bağlamda onların temel yaklaşımı şudur: Doğrulama ya da yalanlama yalnızca
haberin varlığından sonra ortaya çıkar. Henüz ortada bir haber yokken onun yalanlanması ya
da doğrulanması mümkün değildir. Bu yüzden herhangi bir kimse, henüz nübüvvet iddiasında
bulunmamışken aklen onun mümkün olup olmadığına karar vermek çelişkilidir. Zira henüz
akılda olmayan bir şeyi akılda varmış gibi kabul ederek onun üzerinde yorum yapmak aklî
değildir.
Nübüvvetin gerekliliğine gelince, bunun en temel belirleyicisi elbette akıldır. Nitekim
akıl, nasıl teklifi gerekli kılıyorsa, vahyin (sem') varlığını da gerekli kılar. Aklın, bu her ikisini
gerektirmesinde bir zıtlık yoktur. İnsanların tecrübeyle elde ettikleri bilgilerin dışında, onların
adetlerine ve değişik hallerine bağlı durumlarda farklılıklar olabilir. Bu farklılıklara bağlı
olarak dinin ahkâm kısmında da bazı değişiklikler görülebilir. Bu durum asla dinde çelişki
olduğu anlamına gelmez. Elbette akıl sahipleri faydalı bilgiyi (e/- marifet) haberler,
deneyimler ve tecrübeler sayesinde oluşan adetlerin {olağan şeylerin) bilgisiyle takviye
etmeyi arzu ederler. Bundaki amaçları dünyadaki maslahatı karşılamaktır. Dolayısıyla onlar,
din alanındaki maslahatlarda da aynı şeyi düşünürler. Fakat bunlardan ilki mutat olan haller
vasıtasıyla mümkün iken diğeri mutat olanın dışına çıkmak sureti ile yani ancak olağanüstü
hallerin varlığı ile mümkün olabilir. Dolayısıyla bu her iki durumda da şüphe arız olmaz. Eğer
her akıllı olan iyi düşünürse şunu rahatlıkla görebilir. Adetlerle ilgili her şeyin yöntemi
zanlardır. Olağanüstü olan her şeyin yöntemi ise ilim ve kesin bilgi (el-yakîn)dir. Dolayısıyla
herkesim bu ilme ve bilgiye tutunması ve böylece zihnindeki şüphelerin ortadan kalkması
daha doğru bir tutumdur. Dünyevî maslahatlar, dinî maslahatların daha iyi anlaşılması
maksadıyla konulmuşlardır. Bir kimsenin nasıl ki yeme ve içme gibi ihtiyaçlarını karşılaması
için ziraat ve sülama işleriyle yorulması ve birtakım sıkıntılara katlanması gerekiyorsa,
Ahretteki menziline ulaşması için de itaat fiilleriyle yorulması gerekmektedir. Kısacası insanın dünyevî maslahatlar için sıkıntı çekmesi, aslında dinî maslahat için bir gerekliliktir.
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Aksi takdirde insan sadece bu dünyadaki maslahatlar için yaratılmış olsaydı bu kadîm olan
Allah'ın hikmetine tiygun düşmezdi. Bu durumda Allah'ın insana hiç sıkıntı çekmeden nimet
vermesi çok daha doğru olurdu.2022 Görüldüğü üzere mesele, Mutezile'nin gaibin şahide
kıyaslanması ilkesi bağlamında çözülmeye çalışılmıştır.
2.A. Berahime’nin Peygamberlerin Getirdikleri Esaslar Açısından İtirazı
Berâhime'ye göre nübüvvet meselesinin mümkün olması, peygamberlerin zorunluluğu
akılda bulunmayan hususları zorunlu kılmalarını, aklın güzel bulduğu şeyleri de
yasaklamalarını mümkün kılar. Onlar bu duruma, kendilerince aklın çirkin gördüğü namaz ve
oruç gibi ibadetleri ve aklın güzel bulduğu menfaatler ve lezzetleri örnek olarak verirler. Yine
örneğin, hayvan boğazlamak gibi aklın sakındırdığı şeyleri peygamberler mubah kılarlar.
Onlar açısından bütün bunların hepsi akla aykırı olan şeylerdir. Hâlbuki hakîm olan Allah'ın
peygamberlerini yalnızca tecrübe dünyasında akla aykırı olmayan emir ve yasaklarla
göndermesi mümkün olabilir. Zira onlara göre, peygamber ve onun aracılığıyla öğrenilen
şeyler, tecrübeden (şâhid) ayrı durmayan sistematik aklın (el-akl el-muratteb) yanında, şahide
nispetle gaip konumundadır. Bu bakımdan akıllı kimselere peygamber göndermek yalnızca
mevcut sistematik akılla anlaşılabilecek ve uygulanabilecek şeyler için söz konusu olabilir.
Öyleyse nasıl olur da bir peygamberin akla ve onun gerektirdiklerine aykırı şeylerle gelmesi
mümkün olabilir?2023
1.

B. Mutezile’nin Cevabı

Aklın, Berâhime'nin sorduğu şeyler hakkında bir hükme varması elbette mümkün
değildir. Ancak bu durum, -her ne kadar onlar bir güçlük {meşakkat) olarak görülseler deonların çirkin olmasını gerektirmez. Bu tür şeyler yalnızca kendilerinden daha büyük bir
güçlüğü ortadan kaldırmadıkları zaman çirkin olurlar. Dolayısıyla akıl onların, ihtiva ettikleri
pek çok hayrın yanında, kendilerinden daha büyük bir güçlüğü ortadan kaldırmaları
durumunda gerekliliğine hükmedebilir. Zira akıl, menfaatler hakkında, onları bir zarar
izlemediği sürece güzel ya da iyi {hasene) hükmünü verir. Bu itibarla aklın onları çirkin
sayması yalnızca onları bir takım zararların izlemesi durumuna bağlıdır. Sonuç olarak
Mutezile, Berâhime'nin bu konu üzerindeki kanaatine katılmamaktadır. Çünkü onlara göre,
akıl namaz ve oruç gibi ibadetlerin teklif edilmesinin çirkinliğini onaylamaz. Bu bağlamda, en
fazla aklın onları bir bakımdan çirkin diğer bir bakımdan da gerekli gördüğü söylenebilir.
Onlara göre aklın bu tür konular karşısındaki tavrı, lezzetlere ilişkin tavrına benzer. Nasıl ki,
akıl onlara ulaşmak için birtakım sıkıntılara katlanmayı güzel buluyorsa, başlangıçta sıkıntı
veriyor gibi düşünülen bu tür ibadetleri ve uygulamaları, sonuçta elde edilebilecek
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menfaatlere ulaşmak için de güzel görebilir.
Diğer taraftan, bir menfaatin ardından zararın ya da bir zararın ardından menfaatin
doğabileceği her zaman açık olmayabilir ve akıl bunları hemen o anda bilemeyebilir. Bununla
birlikte bu sonuçlar her ne kadar gecikse de akıl onların hepsini mümkün görür. Bunu doğru
kabul ettiğimizde ve dinin namaz oruç gibi içerisinde birtakım güçlükler bulunan fiillerin
büyük zararları önlediğini ve pek çok menfaati beraberinde getirdiğini göz önünde
bulundurduğumuzda, bunların gerekliliğinin akıldan başkasına dayanmadığını görürüz. Din
bize yalnızca bunların bir yönden sonuçlarını gösterir. Eğer biz bunları akılla bilebilseydik,
onların gerekliliği çok daha kesin olurdu. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz; bilgiye ulaşma
yolları her ne kadar farklı olsa da bilinene {ma lûm) ilişkin hüküm değişmez. Bu bakımdan,
akılla bilindiğinde gerekli olan bir şey, din ile bilindiğinde de gerekli olur. Menfaatler ve
lezzetler hakkındaki hüküm de bunun gibidir. Bir şeyin akıl açısından çirkin olması ancak
onun zararının menfaatinden daha fazla olmasına bağlıdır. Gerçekte din için de durum bundan
farklı değildir.2024
Sonuç olarak söylemek gerekirse Mutezilîler, dinin aklın gerekliliğini kabul etmediği bir
şeyi gerekli kıldığı şeklindeki iddiaların hiçbirini makul görmezler ve kabul etmezler. Onlara
göre bu konudaki en önemli aklî ölçüt; fiillerden doğan menfaatlerdir. Eğer bir fiilin faydası,
zararından çok ise o fiil akıl açısından gerekli ve güzel, aksi takdirde çirkindir. Dinin getirdiği
bütün emir ve yasaklara baktığımızda, hepsinin faydasının zararından çok olduğunu
görüyoruz. Bu durumu dikkate aldığımızda, Berâhime'nin bu konudaki iddialarının akıl
açısından hiçbir geçerli dayanağı yoktur... Bu yüzden onlar din ile akıl arasında görünürde
ciddi bir çatışma bulunduğu şeklindeki tüm tezleri benzer argümanlarla reddederler. Bu
husustaki te- .mel varsayımları, dinin akla aykırı bir şey getirmediği, tam aksine akla kapalı
görünen bazı detayları açığa çıkardığı şeklindedir. Bu açıdan Mutezi- le'ye göre din, hiçbir
zaman aklın bütünüyle çirkin gördüğü bir şeyi güzel ve mubah kabul etmez, güzel ve mubah
kabul ettiği bir şeyi de çirkin saymaz. Akıl başlangıçta namaz oruç gibi ibadetlerin gerekli
olduğunu bilemeyebilir.2025 Ancak dinin onları getirmesinden sonra, onlardaki pek çok
menfaati gördüğünde hemen gerekli olduklarına hükmeder. Kısacası Mutezileye göre fiillere
ilişkin her türlü değerlendirme yalnızca onların sonuçlarının dikkate alınmasıyla doğru bir
netice verebilir.2026
2. A.

Berahime’nin Dinî Ritüellerin Formları Açısından İtirazı

Berâhime'nin bu konudaki itirazları da yine akılla din arasında çatışma bulunduğu tezine
dayanır. Onlara göre peygamber göndermek, gerçekte aralarında hiçbir fark bulunmayan iki
durum arasında bir fark gözetme sonucuna götürür. Örneğin, akıl açısından Ka'be'yi tavaf
etmekle diğer herhangi bir yeri tavaf etmek arasında hiçbir fark yoktur. Buna Arafat'ta vakfe
yapmak gibi ritüelleri de ekleyebiliriz. Çünkü Allah'a yakınlık, binalara ve şahıslara bağlı
değildir. Allah bu fiillerle kendisine tapınılan konumundadır. O halde bunların bazısında
birtakım maslahatlar varsa, bu, diğer bazılarında da -aynı maslahatların bulunmasını
gerektirir. Öyleyse kıble ve hac mekânı oluşları açısından Ka'be ile Mescid-i Aksâ ve vakfe
açısından da Arafat ve Mina arasında bir fark olmaması icap eder. Akıl bu tür eylemler

Kadı Abdülcebbar, el-Muğnî, W, 116. Bu savunmanın özet bir sunumu için bkz., Şerhu'l- Usûli'I-Hamse,
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hakkında bir fark gözetmediği gibi vakitler arasında da bir fark gözetmez. Öyleyse niçin oruç
tutmak diğerlerinde değil de Ramazan ayında daha gerekli olsun ki? Bu mantıktan hareket
edildiğinde, Berâhime'ye göre ibadetlerin sebepleri hakkında da benzer şeyler söylenebilir:
Akıl açısından, maldan zekât hakkının gerekli olduğu miktar, ondan daha fazlası ya da azı
durumunda gerekli olmasından uygun değildir…2027
3.B. Mutezile’nin Cevabı
Mutezile, bu tür itirazlara, yine maslahat kavramını ön plana çıkararak cevap vermeye
çalışır. Eğer bir eylemde maslahatın bulunduğu görülüyorsa, o eylemin keyfiyeti ya da vakti
konusundaki herhangi bir tartışma yersizdir. Önemli olan, belli bir eylem ya da tutumun belli
bir yer ve vakitte icra edilmesi durumunda ondan beklenilen maslahatın hâsıl olup olmadığıdır. Nitekim bir insan, herhangi bir şeyi bazı durumlarda gerekli görürken aynı şeyi ona
benzer olan diğer durumlarda gerekli görmeyebilir. Örneğin herhangi bir çocuğa bir vakitte
sevecen davranmak faydalı olurken diğer bir vakitte olmayabilir. Aynı şeyi, bir kimsenin
canının istediği bir şeyi bir vakitte tercih ederken diğer bir vakitte tercih etmemesi durumu
için de söyleyebiliriz.
Elbette bu durum, din ve dünya maslahatı üzerine düşünen kimseye kapalı değildir. O
halde buradan şu sonuç çıkarılabilir: Herhangi bir teklifteki maslahat, onun cinsine, formatına
ve diğer vasıflarına bağlı değildir. Bu bağlamda önemli olan, mevcut duruma ilişkin bilgi
(malum') ve insanın bu bilgiye ulaşması durumunda aklî gereklilikleri yerine getirmeyi tercih
etmesidir. Namaz ve oruç örneğini dikkate alacak olursak, mükellefin vaktinde kılınan bir
namaz esnasında çirkin işlerden uzak durması imkânsız değildir. O halde o, bu vakitte
namazını eda ederse ondan uzak tutulmaz. Ramazan ayında tutulan oruç,ve Ka'be'yi tavaf gibi
ibadetler için de aynı şeyi söylemek mümkündür.2028
Bu açıdan ibadetlerin diğerinde değil de niçin belli bir mekân, vakit ve şekilde belirlendiği
sorunu, Allah'ın fiillerindeki âdetini nasıl yürüttüğü üzerinde düşünüldüğü takdirde rahatlıkla
çözülebilecektir. Allah âdetini belli bir fiilde ısrar ederek yürütmektedir. Yoksa onun yerine
geçebilecek bir başkasıyla değil. Nitekim tedaviler ve benzeri durumlar hakkında da aynı şey
söz konusudur. Bu nedenle, "niçin Allah belli bir ibadeti şu vakitte değil de bu vakitte, şöyle
değil de böyle yapmayı emretmiştir" şeklindeki bir soru, "niçin falanca için hastalık maslahat
olurken filanca için sağlık maslahat olmuştur" sorusuna benzemektedir. Zaten bu tür
durumlarda yalnızca iki alternatif söz konusudur. Allah ya bu tür maslahatların ya da
ibadetlerin hepsini bazı vakitlere tahsis edecek ya da hepsine birden tahsis edecektir. O halde
o kulların dünyadaki maslahatlarına ilişkin nasıl farklı tercihlerde bulunmuşsa, dindeki
maslahatlarına ilişkin de farklı tercihlerde bulunabilir. Çünkü dinî teklifler lütuf
kabilindendir.2029 Mutezile'nin lütuf.anlayışında ise, Allah'ın iki fiilin maslahat açısından eşit
değerde olduğunu bilmesinden sonra, bunlardan diğeri ile değil de yalnızca birisiyle bizi mü-
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kellef kılması mümkün değildir.2030 Kısacası, ibadetlerin hemen hepsinde belirleyici olan
temel unsur, Allah'ın onların yapılmasında kulları için belli bazı menfaatlerin bulunduğuna
dair bilgisidir. Bu nedenle onları zaman, mekân ve şekil yönünden eleştirmek, bir anlamda bu
İlahî bilgiyi yadsımak anlamına gelecektir.2031
Berâhime, bu tür bir savunmaya, örneğin, eğer namaz kılmak ve oruç tutmak gibi
ibadetlerde bir maslahat varsa, bu maslahat sadece belli vakitlerde değil, aksine tüm
vakitlerde olmalıdır şeklinde bir itiraz yöneltiyor. Hâlbuki Mutezile'ye göre bir şeyin vacip ya
da çirkin oluşunun dayanağını bütün ayrıntılarıyla bilmemiz gerekmez. Bir şeyin vacip
oluşuna sebep olan yönü genel olarak bilmemiz, onu bütün ayrıntılarıyla bilmemiz yerine
geçer. Bilfiil kulluk, bir maslahatın bulunmasını gerektiren hususlardandır. Tek başına bu
durum, kulluğun güzel olması için yeterlidir. Onlar bu hükme, aklî gerekliliklere kıyasla
varırlar. Durum eğer Berâhime'nin dediği gibi olsaydı, örneğin, bizim adaleti bütün yönleriyle
bildikten sonra uygulamamız gerekirdi. Hâlbuki adil olmak için adalet hakkında genel bir
malumata sahip olmak yeterlidir.2032
Ancak bu çerçevede Berâhime açısından bir itiraz daha söz konusudur: Eğer diyor onlar,
namaz ya da oruç ibadetinde, sadece belli vakitlere mahsus bir tnaslahat varsa, o zaman bu,
onlarda söz konusu vakitlerin dışında bir maslahat olmadığı anlamına gelmez mi? Bu
durumda nafile olarak adlandırdığınız ibadetleri nereye koyacaksınız?
Buna Mutezile kısaca şöyle cevap verir. Bir şeyin vacip oluşunun illeti, iki durumda birden
bulunmaz. Yalnızca bir durumda bulunur. Allah da sadece bu durumdan dolayı onu vacip
kılmıştır. Eğer bu yaklaşıma, o zaman, örneğin, öğle vakti girdiğinde öğle namazı vacip
oluyorsa, bu vaktin girişinden önce namaz kılmak çirkin olmaz mı diye itiraz edilecek olursa,
Mutezile'nin buna cevabı şöyledir: "Eğer bunda başka bir açıdan bir maslahat varsa, o zaman
onun çirkin olması gerekmez. Eğer onda herhangi bir açıdan bir maslahat bulunmasaydı, o
zaman onun çirkin olması gerekli olurdu. İşte Allah, namaz ibadetini bu şekilde bir düzene
koymuştur. Onun bir kısmı farz bir kısmı da nafiledir. Elbette onda yapılması çirkin olanlar da
vardır. Örneğin insan onu bazı açılardan yasak olan vakitlerde ya da şartlarına uygun
olmayarak yaptığında bu çirkin olur. İşte yasak olan bu namazların, kendilerindeki maslahatın
ortadan kalkmış olmasından ya da bir fenalık (mefsectet) bulunmasından dolayı çirkin
olmaları mümkündür".2033
Diğer taraftan, genel olarak bakıldığında namaz ibadetinde iki açıdan maslahat vardır.
Bunlardan ilki bir menfaati elde etmektir ki, bu onun edasıyla hak edilen sevaptır. Diğeri de
bir zararı ortadan kaldırmaktır ki, bu da onun terkinden dolayı hak edilen cezadır. Eğer namaz
ibadeti sadece menfaat açısından maslahat olmuş olsaydı, onun vacipliği güzel olmazdı. Dolayısıyla eğer bir’şeyin vacipliğini gerektirecek herhangi bir yön bulunmazsa, hakîm olan
Allah'ın onu vacip kılması çirkin olurdu. Çünkü bu çirkini güzel, güzeli de çirkin kılmaya
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eşdeğer bîr durumdur.2034
4.A. Berahime’nin Dinin Kaynası Açısından İtirazı
Berâhime, bu itirazında içerik olarak tabiî din taraftarlarının günümüzde seslendirdikleri
düşüncelerin benzerini söylemektedir. Eğer diyor onlar, sizin iddia ettiğiniz gibi, dinin
getirdiği şeyler maslahat oluşları açısından gerekli ise, o zaman Allah'ın bunları bize akıl
aracılığıyla öğretmesinin, İmkânsız olmaması, icap eder. Çünkü akıl, bir ilim ve bilgi elde
etme yöntemi olarak en sağlam olanıdır. Dolayısıyla insanın peygamber gönderilmesine
ihtiyaç duymaması da imkânsız değildir. Özellikle de bu onların nübüvvetini ve getirdikleri
dinî esasları bilmede, akılda ve onun delâlet ettiği hususlarda bulunmayan şüphelerin
bulunmasından dolayı doğru gözükmektedir. İşte bu durum, peygamberlere ihtiyaç
duyulmamasını ve onların gönderilmesinin çirkin olmasını gerektirir. Ya da o zaman, Allah'ın
onlar tarafından bize bildirilen şeyleri, bireysel idrak (el-kabûl) yoluyla öğretmeye gücü
yetmediğini söylememiz icap eder.2035
4.B. Mutezile’nin Cevabı
Mutezile, bu konuda şu hususun açıkça bilinmesi gerektiğini düşünür: Peygamberler
vasıtasıyla getirilen teklifle ilgili olarak bilinen hususların, aklî delillerle bilinmesi mümkün
olmadığı gibi, onları bilmek, aklın kemali ile alakalı bir durum da değildir. O halde bunların
ancak İlahî ya da nebevî hitapla bilinmesi mümkündür. Dolayısıyla bu durum, bir acizlik
ifadesi olarak görülmemelidir. Çünkü buradaki imkânsızlık, aklın bizzat kendisinden
kaynaklanmaktadır. Hâlbuki acizlik, yalnızca bir şeyin aksinin mümkün olduğu durumlarda,
kudret sahibini ona güç yetirmekle nitelendi- remediğimiz zaman söz konusudur.
Mutezile, bizzat aklın kendisinden kaynaklanan bu imkânsızlığı ise şöyle açıklar: Elbette
Allah, bunları bize zorunlu olarak öğretmeye kadirdir. Bu bakımdan onu acizlikle itham
etmemiz mümkün değildir. Ancak bu durumda teklif ortadan kalkmış olacaktır. Zira bilgiler
zorunlu olduğu takdirde teklifin bir anlamı kalmayacaktır.2036

5.A. Berahime’nin Mucizelerin Delaleti Açısından İtirazı
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Bu son itiraz, peygamberliğin en sağlam kanıtlarından birisi olarak görülen mucizelere
yöneltilmiştir. Onlar açısından peygamber gönderilmesinin güzel olabilecek tek yönü vardır.
O da maslahatların öğretilmesidir. Peygamber gönderilen kimse ise bunu o peygamberden
yalnızca bir delil ile öğrenebilir. Hâlbuki Berâhime'ye göre peygamber olarak gönderilen zatın
fiilleri, kendisinin Allah'ın peygamberi olduğunu kanıtlamak için yeterli değildir. Bu konuda
Allah'ın fiilleri de onun peygamber olduğunu kanıtlamak için delil olarak gösterilemez.
Çünkü bir failin fiili ancak kendi durumu için bir kanıt olabilir, yoksa başkasının durumu için
değil. Bu bağlamda, başkasının durumuna delâlet eden bir şey varsa, bu yalnızca hitap
türünden bir şey olabilir. Fakat bizzat hitabın kendisi de delil olabilmesi için yeterli değildir.
O da ancak failinin hikmetinden dolayı delil olabilir. İşte Berâhime, bu noktada ikircikli bir
durumla karşı karşıya kaldıkları kanaatindedirler. Biz diyorlar onlar, "bir peygamberin
peygamber oluşunu bilmeden önce, söz konusu hitabı ve onun doğruluğunu bilemeyiz. O
halde bizzat peygamberin bu hitap için bir delil olması mümkün değildir".2037 Onlar açısından
böyle bir itiraz karşısında ileri sürülebilecek tek ciddi seçenek vardır: O da bu nebevî hitabın
doğruluğuna, onların harikulâde olarak gösterdikleri mucizelerin delâlet ediyor olmasıdır.2038
Berâhime'nin buna itirazı ise şöyledir:
"Mucizenin peygamberin iddiasına, onun bu davasında doğruluğunu. kanıtladığının
bilinebileceği bir tarzda taalluk etmesi mümkün değildir... Çünkü mucize, insanların
imkânları dâhilinde olan veya onlarda belli mizaçların ve hilelerin bulunduğu bir sırada
meydana gelen bir şey olabileceği gibi, Allah onu onlarda kendi fiillerini icra ettikleri bir
sırada gerçekleştirmiş de olabilir. Fakat buna imkân verildiğinde, o zaman da olağan işlerin
sınırlandırılma ihtimali zayıflar, yani hangi fiilin olağan hangisinin olağanüstü olduğunu ayırt
etmek güçleşir ve böylece çelişkili bir durum ortaya çıkar. Sonuç olarak peygamberlerin
gönderilmesiyle ilgili bize bilgi veren delilin doğrulanması tam olarak gerçekleşmediğine
göre, peygamber göndermenin doğru olmadığına dair sözümüz gerekli olur".2039
Kısacası Berâhime'ye göre, insanların kendi mizaçlarından ya da hile yeteneklerinden
kaynaklanan fiilleriyle mucize oldukları iddia edilen fiilleri birbirlerinden ayırt etmek
mümkün olmadığı için, mucizenin nübüvvetin bir kanıtı olarak kullanılması makul değildir.
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5.B. Mutezile’nin Cevabı
Mutezile bu konuda, akla gelebilecek muhtemel itirazları dikkate alarak tek tek
cevaplamaya çalışır. Biz burada bunların sadece daha önemli gördüğümüz bazılarını
zikretmekle yetineceğiz.
Mutezile açısından öncelikle tasdik konumunda olan mucizenin hangi açıdan delil
olduğunun bilinmesi gerekir. Onlara göre mucize, onu icra eden peygamberin doğruluğuna,
herhangi bir fiilin failinin kudretine işaret etmesi gibi delâlet etmez. Aksine mucizede uzlaşım
(muvâda'a) türünden bir delâlet söz konusudur. Bu uzlaşım da ancak peygamberden peygamberlik iddiasında bulunduğu sırada talep ettiği mucizenin ortaya çıkmasıyla gerçekleşir. Bu bir
anlamda Allah'ın yalnızca böyle bir iddiada bulunan kimseyi doğrulamak maksadıyla ona
vermiş olduğu destek kabilinden bir şeydir. Eğer durum başka türlü olsaydı, böyle bir
delâletten söz edilemezdi.2040
Bu açıdan, durum Berâhime'nin zannettiği gibi herhangi bir fail ile fiili arasındaki ilişkiye
indirgenemez. Yani burada mucize fiilini gerçekleştiren, bizzat iddia sahibinin kendisi
değildir. Eğer öyle olsaydı, Berâhime haklı olabilirdi. Hâlbuki burada bir iddiada bulunan ve
onun bu iddiasında doğru olduğunu onaylamak maksadıyla gösterilen bir mucize söz
konusudur. Dolayısıyla bu bağlamda sorgulanabilecek tek nokta, mucize kabilinden ortaya
konan fiilin gerçekten o fiile kaynaklık eden peygamberin bizzat kendi fiili olup olmadığının
bilinebilme imkânıdır.
Şu halde bu çerçevede, her şeyden önce, Allah'ın peygamberinin peygamberlik
iddiasındaki doğruluğunu yalnızca mucize aracılığıyla onay- layabileceğinin bilinmesidir.
Mutezile, bu hususu şöyle açıklar:
"Allah'ın, elçisine risalet görevini yüklemeyi murat ettiğinde, hitabını, onun yalnızca
kendisi tarafından olduğunun bilinmesi için ya mucize olacak şekilde ya da bir mucize ile
birlikte yapması gerekir. Allah'ın İlahî hükümlere bu iki yoldan başkasıyla delâlette,
bulunması mümkün değildir. O, ya bizzat mucize olan ya da bîr mucize ile birlikte bulunan
bir hitapta bulunur. Diğer bir ifade ile O, doğruluklarına mucize ile delâlette bulunduğu
peygamberlerin sözleriyle hitap eder.
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Eğer O, bunun dışında başka bir şeyle onların doğruluklarına delâlet ederse, bu, Kur'ân'ın
tevhit ve adalet ilkesine delâleti kabilinden bir tekit olur. Evet, bu tekit olarak görülebilir.
Çünkü adalet ve tevhidin aklî delillerle bilinmesinin daha önce olması gerekir. Dolayısıyla
mucizeler hakkında da aynı şeyler söylenebilir. Mucizelerden sonra, (ilâhî) hitabı tasdik etme
söz konusu olur"2041
Bu paragrafı şöyle özetleyebiliriz: Nasıl ki Kur'an, aklın tevhit ve adalet konusundaki,
çıkarımlarını teyit ediyorsa, mucizeler de aynı şekilde peygamberlerin sözlerini teyit eder.
Buraya

kadar

anlatılanlar,

aslında

peygamberlerin

peygamberlik

iddialarındaki

doğruluklarının teyidi ve tasdikinde mucizeye gerek duyulup duyulmadığı ile ilgilidir.
Berâhime'nin, mucizelerin mahiyeti ve delâlet oluş tarzları hakkında da önemli sayılabilecek
itirazları vardır: Bunlardan birisi, mucize türünden şeyleri, peygamberlerin dışında sâlih ve
sâdık kimselerin de göstermiş olması, diğeri de onları bizzat müşahede edenlerin dışındaki
kimselerin onlar hakkında sadece haberler yoluyla bilgi alabilmesidir. Haberleri bilgi kaynağı
olarak görmeyen kimseler için mucizelerin sürekli olarak tekrar edilmesi gerekmektedir.
Hâlbuki böyle bir durum söz konusu değildir. Diğer taraftan mucizelerin bizzat mucize
oluşlarının bilinmesi de olağan hadiselerin nasıl cereyan ettiklerinin tam olarak bilinmesine
bağlıdır. Muhtemeldir ki, onların yaptıkları şeyler olağandır da biz onların nasıl cereyan
ettiklerini bilmiyoruzdur. Ancak eşyanın gizli ve kapalı yönlerinin de tam olarak bilinmesi
mümkün değildir. Berâhime'ye göre bu bağlamda en çok kuşku uyandıran husus, bizim
mucize olarak nitelendirdiğimiz hadiselere, her aklı başında olan kimsenin bunları yapmaya
bir meziyeti, uzmanlığı ve uygun mizacı olan herkesin güç yetirebileceği konusundaki
kanaatidir.2042
Mutezile, bu tür itirazların, öncelikle mucizelerin delâlet yönünün zorunlu olmadığı, bunun
inceleme ve araştırmaya bağlı bir durum olduğu kabul edildiğinde anlamını yitirdiği
kanaatindedir. O halde burada yapılabilecek en doğru şey, gerçekten de onların mucize olup
olmadıklarının iyice incelenip araştırılmasıdır.2043
Bu noktada Kadı Abdülcebbar'ın ısrarla üzerinde durduğu bir hususu hatırlatmakta fayda
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vardır. Ona göre mucizeyi, Allah ile elçisi arasında oluşturulmuş özel bir uzlaşım (muvâda'a')
olarak görmek gerekir. Sanki Allah'ın elçisi, peygamberlik iddia ettiği sırada, "ya Rabbi, eğer
ben davamda haklı isem beni mucizenle tasdik et" demekte, Allah da o esnada onun bu
davasındaki doğrulüğunu tasdik kabilinden bazı mucizeler göndermektedir. Bu bir anlamda,
bir efendinin hizmetçisine "elimi başıma koyduğumda bil ki, senden su istemekteyim"
dediğinde hizmetçisi ile kendisi arasında özel bir işaret dili belirlemiş olmasına benzer. Yani
peygamberlik iddiasında bulunan kimse, adeta önceden oluşturulmuş bir işaret diline uygun
olarak Allah'tan mucize talep etmekte, bu mucize gerçekleştiği zaman da söz konusu iddianın
doğruluğu Allah tarafından onaylanmış olmaktadır.2044
Bu aşamadan sonra sıra, mucizenin nübüvvete delil oluşunun şartlarına gelmektedir.
Bunun iki önemli şartı vardır: Birincisi, söz konusu mucizenin Allah tarafından
gerçekleştiğini; diğeri de onun olağan hadiselerin dışında bir şey olduğunu bilmemizdir. İşte
bu iki şart bir araya geldiğinde, biz biliriz ki, peygamberlik iddiasına bağlı olarak gerçekleşen
şey, tasdik kabilindendir.2045
Bu bağlamda belirleyici olan husus, mucizenin insanın kapasitesinin dışında ve Allah
tarafından olduğunun bilinmesidir. Peki, bu ne ölçüde mümkündür. Kadı Abdülcebbar'a göre
bizim bir şeyin yalnızca Allah tarafından gerçekleştirilen bir mucize olduğunu bilmemiz,
onun hem cinsinde hem de sıfatlarında bir benzerine başkalarının güç yetirememiş olmasıyla
mümkündür. Eğer herhangi bir şey peygamberlik iddiasında bulunan bir zatın elinde bu
şekilde gerçekleşmişse, o, söz konusu bu iddiayı tasdik kabilinden gerçekleşen bir mucizedir.
Eğer böyle bir şey onun davasına delil olabilecek tarzda yalnızca kendisinden meydana
gelmiş olsaydı, bunun benzerinin başka insanlar tarafından da gerçekleştirilmesi mümkün
olurdu.2046
O halde mucize olarak takdim edilen şeyin olağan hadiselere aykırı olması gerekir ki onun
Allah tarafından gerçekleştirilmiş olduğu bilinebilsin. "Eğer bir peygamber, 'benim risâlet
konusunda iddia ettiğim hususlarda doğruluğuma kanıtım, güneşin vaktinde ufukta
doğmasıdır' derse ve bu da gerçekleşirse, bununla onun doğruluğu bilinemez. Çünkü bu
olağan bir durum olduğundan onun peygamberlik iddiasıyla ilintilendirilmesi mümkün

2044

A.g.e., XV, 168-169.
A.g.e., XV, 171.
2046
A.g.e., XV, 201.
2045
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değildir. Aynı şekilde söz konusu davasına, eşinin vaktinde doğum yapmasını gösterirse, bu
da olağan bir durum olduğundan doğru değildir. Fakat bu iddiasına, eşinin hamileliğinin ilk
ayından sonra doğum yapmasını delil olarak gösterirse bu olağan üstü bir durum olduğundan
onun bu davası için bir delil olur. Yine davasına, çocuğunun tıpkı annesinin rahminden
çıkıyormuşçasına bir duvardan- çıkışını delil olarak gösterdiği takdirde de bu onun için bir
delildir. Fakat eğer çocuk annesinin rahminden vaktinde doğarsa bunun bir delil olma niteliği
yoktur.”2047
Kadı Abdülcebbar'ın vermiş olduğu bu örnekleri dikkate aldığımızda, rahatlıkla
Mutezile'nin olağan olan ve olmayan ile neyi kastetmiş olduklarını anlayabiliriz. Sürekli
olarak mutat bir şekilde tekrar eden olayların dışında kalan her olayı, cins ve nitelik olarak
olağanüstü görebiliriz.
Ancak bu noktada, daha önce zikrettiğimiz gibi bu türden olayları bazı salih ve sadık
kimselerin de göstermelerinin aklen mümkün olduğu şeklinde bir itiraz söz konusudur.
Onların bu itiraza verdikleri cevapları, kısaca, söz konusu mucizenin yalnızca peygamberlik
iddiasında bulunan zatın elinde ya da onun şahsında, başka hiçbir kimsenin güç
yetiremeyeceği bir tarzda gerçekleşmesi şeklinde özetleyebiliriz. Evet, diğer bazı kimseler de
mutat olana aykırı olan hadiseleri gerçekleştirebilirler. Fakat bunların hiçbirisi, peygamberlik
iddiasında bulunan zatın gerçekleştirdiği türden değildir. Onların hiçbirisi peygamberleri bu
konuda

taklit

edememiş,

onların

gerçekleştirdikleri

mucizelerin

bir

benzerini

gerçekleştirememişlerdir.2048
Kadı Abdülcebbar, buna en bariz örneklerden birisi olarak Kur'an'ı gösterir. Kur'an, bütün
Araplara belagat ve fesahatte en mükemmel olduğu hususunda meydan okumuş, buna karşın
onlardan bu iddianın geçersizliğini göstermek için büyük bir hırsla var gücüyle çalışan hiç
kimse, onun bir benzerini, hatta bir parçasının bile bir benzerini getirme imkânı bulamamıştır.

A.g.e., XV, 202; el-Muhtasar ff Usûli'd-Din, 1, 237; Şerhu'l-Usûli'l-Hamse, 571. Kadı Abdülcebbar bu
bağlamda, ölünün diriltilmesi, körün ve cüzamlı (eöras)ın iyileştirilmesi, asanın yılana dönüştürülmesi, denizin
yarılması ve Kur'an gibi mucizeleri örnek olarak gösterir. Bkz., Şerhu'l-Usûli'l-Hamse, 568-569. Hz.
Peygamberin mucizelerinin Onun risâletine delâleti ile ilgili ayrıca bkz., Resâilu'l-Câhız (Hücecü'n-Nübüvve),
tahkik: Asdüsselam Mu- hammed Harun, Beyrut 1991, III, 266-269. Câhız, Hz. Peygamberin risâletinin delilleri
arasında, Onun güzel ahlâkını da zikreder. Ona göre Hz. Peygamberin sahip olduğu ahlâkî kemale ve fazilete,
Ondan önce hiç kimse sahip olmadığı gibi Ondan sonra da herhangi bir kimsenin sahip olması mümkün değildir.
Bkz., a.g.e., III, 280-281.
2048
Bkz., el-Muğnî, XV, 182-196, 203; İlyas Çelebi, a.g.e., 317.
2047
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Bu da yılana dönüşen asanın Hz. Musa'nın nübüvvetine delil olması gibi, HZ. Muhammed'in
peygamberliğine bir delildir. Çünkü Allah, mizaçları, itibariyle fesahate yatkın olan ve bu
konuda birbirleriyle yarışmayı adet edinen bu adamları, gönüllerinde hiçbir şüphe kalmaması
için bu tür bir meydan okumayla yarışmaya davet etmiştir.2049
İbrahim en-Nazzam (ö. 223/838), bu hususta Kur'an'ın iki önemli özelliğine dikkat çeker:
Bunlardan birincisi Kur'an'ın gayba (geleceğe ve gizli olana) dair haberler içermesi2050; diğeri
de meydan okuduğu2051 halde insanların ve cinlerin Onun bir benzerini meydana getirememiş
olmasıdır.2052
Bu tür mucizelerin daha sonraki nesillere haberler yoluyla aktarılmasına gelince, Mutezile
bu konuda, yalan üzerine birleşmeleri aklen mümkün olmayan2053 bir topluluğun verdiği
haberlerin kesin bilgi ifade ettiğini, dolayısıyla buna itiraz etmenin görmediğimiz ülkeler
hakkında bize bilgi verenlerin haberlerini yalanlamakla eşdeğer olduğunu söylemektedir.2054
Kadı Abdülcebbar'a göre yalan üzerine birleşmeleri mümkün olmayan topluluk, asgarî beş2055
kişidir. Dolayısıyla bu sayının altındaki kişilerin verdiği haberler muteber değildir. Ayrıca bu
kişilerin, istidlali olarak değil de bizzat zorunlu olarak edindikleri bilgileri nakletmiş olmaları
gerekir. Bu çerçevede mesela, çok sayıda topluluğun Allah'ın birliği ve adaleti konusunda
bize vermiş oldukları haberi bilgi, zorunlu bilgiyi ifade etmez. Çünkü onlar bunu zorunlu

Kadı Abdülcebbar, el-Muhtasar fi Usûli'd-Din, I, 238-239. Kur'an'ın İcazı konusunda ayrıca bkz., Resâilu'lCâhız (Hucecü'n-Nübüvve), III, 229, 251, 277,278; İlyas Çelebi, a.g.e., 319.
2050
Gaybî bilgi İçeren ayetler İçin bkz., en-Nur, 24/55; el-Fetlh, 48/16; er-Rûm, 30/2-4. Kalplerde saklı olanlara
İşaret eden ayetler için bkz., Âl-i İmrân, 3/61; el-Cumua, 62/6-7.
2051
El-İsra, 17/88.
2052
Bkz., Ebu'l-Huseyn el-Hayyât, el-întisar, Matba'atü'l-Kasullkiyye, Beyrut 1957, 28-29.
2053
Câhız, yalan üzerine birleşmenin İmkânsızlığını, haberlerin tabiatları ve amaçlan farklı olan kişiler tarafından
aktarılmış olmalanna bağlar..Birbirlerini görmemiş ve birbirleriyle yazışmamış kişilerin aynı amaçta birleşmeleri
mümkün değildir. Dolayısıyla bu tür kişilerin yalan üzerine birleşmelerini mümkün görmek makul değildir.
Çünkü böyle bir durum söz konusu olmuş olsaydı, bu bir şekilde ortaya çıkar ve bilinirdi. Bkz., Resâilu'l-Câhız
(Hücecü'n- Nübüvve), III, 240-241. Ayrıca bkz., Hüseyin Hansu, Mutezile ve Hadis, Ankara 2004, 117118.
2054
Resâilu'l-Câhız (Hücecü'n-Nübüvve), III, 240. Fahruddin er-Râzî de Hz Muhammed'ln peygamberliğinin
gerçekliği için ileri sürülebilecek en güçlü delilin, Onun gösterdiği mucizeler olduğu kanaatindedir. Bu
mucizeler, gerçek bir bilgi kaynağı olduklarında hiçbir şüphe olmayan mütevâtlr haberler yoluyla bizlere
aktarılmışlardır. Dolayısıyla bunları İlk görenlerle, onları mütevâtlr haber yoluyla öğrenenler arasında bilginin
sağlamlığı açısından bir fark yoktur, örneğin, bir beldenin varlığını bizzat onu görerek öğrenen kimseyle, onu
görmeden yalan söyleme İhtimali bulunmayan bir topluluğun haberiyle öğrenen kimsenin bilgisi aynı ölçüde bir
kesinliğe sahiptir. Bkz. el-Erba'în, II, 80.
2055
Aslında Mutezile arasında bu sayı meselesi ihtilaflıdır. Bu konuda 4'ten 300'e kadar farklı sayılar telaffuz
edilmektedir. Fakat bu konuda genel olarak sayının adet ve alışkanlığa göre bilgi ifade edebilecek miktarda
olmasına itibar edilmiştir. Bkz., Hüseyin Hansu, Mutezile ve Hadis, 116.
2049
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olarak değil, istidlâli olarak bilmektedirler.2056
Sonuç
Mutezile açısından peygamberlik müessesesine yöneltilebilecek muhtemel bütün itirazları
savmanın üç temel dayanağı vardır. Bunlardan birincisi, aklın nefsin kendisi için yararlı ve
zararlı olan şeyleri bütün detayları ile bilmeye ve neyin lütuf olup neyin de olmadığını tam
olarak ayırt etmeye güç yetirememesinden dolayı ona bu konularda bir nevi rehberlik edebilecek peygamberlerin varlığına duyulan ihtiyaçtır. İkincisi, bu ihtiyaca binaen gönderilen
peygamberlerin iddialarını kanıtlayan mucizeler ve üçüncüsü de bu mucizelerin bizlere inkârı
mümkün olmayan bir şekilde aktarılmış olmalarıdır.
Onlar bu üç temel esası savunurken, özellikle peygamberliğe dair en somut kanıt olarak
gösterilebilecek olan mucize üzerinde fazlasıyla dururlar. Bu bağlamda ileri sürdükleri en
güçlü sav, mucizelerin yalnızca peygamberlik iddiasında bulunan kimselerin zatlarına ilintili
olarak gerçekleşmiş olmasıdır. Bu onlar için, Allah'ın, o kimsenin iddiasındaki doğruluğunu
onayladığı anlamına gelmektedir. Mucizeleri diğer insanların yaptıkları hilelerden ve
hokkabazlıklardan ayıran en temel ölçüt, onların bir benzerinin başka insanlar tarafından
tekrar edilememiş olmalarıdır. Her peygamberin kendisine özgü bir mucizesi vardır ve bu
mucizeler bir başkası tarafından aynıyla tekrar edilememişlerdir. Geriye bizzat bu mucizeleri
görmeyip onları haber yoluyla öğrenenlerin, bu bilgilerinden nasıl emin olabilecekleri
kalmaktadır.
Mutezile'ye göre bu noktada, Hz. Peygamber'in nübüvveti diğer peygamberlere nispetle
çok daha açık ve sağlam kanıtlarla ispatlanmaktadır. Çünkü bizzat O, Kur'an ile çağdaşlarına
meydan okumuş ve onları-onun bir benzerini getirme konusunda aciz bırakmıştır. Onun bu
meydan okuyuşu, bütün asırlara yöneliktir. Hala bu meydan okumaya cevap verilemediğine
göre, Kur'an'ın icazı konusunda hiçbir tereddüt kalmamaktadır. Diğer mucizelerin tevatür
yoluyla nakline gelince, bu konuda aklın aradığı ölçüler bellidir. Bu ölçülere uygun herhangi
bir haberi inkâr etmek, bizzat aklın bir bilgi kaynağı olarak inkârına eşdeğer bir durumdur.
Kısacası, Mutezile'ye göre, peygamberliğe duyulan ihtiyaç aklen sabit olduktan ve
peygamberlik iddiasında bulunan zatın da peygamberliği mucizeler ile kanıtlandıktan sonra,
onun getirdiği esaslara itiraz etmek tutarlı bir tutum değildir. Çünkü akıl, her ne kadar iyi ve
kötüyü ayırt edebilse de, nefis için neyin faydalı ve neyin de zararlı olduğunu bütün
detaylarıyla bilemez. O halde ibadetlerin, zamanları, mekânları ve şekilleri konusunda

2056

Kadı Abdülcebbar, Şerhu'l-Usûli'l-Hamse, 768; el-Muğnî, XV, 356.
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yöneltilen itirazlar yersiz ve anlamsızdır. Bu konuda, akil açısından, kulları için bütün
maslahatları en iyi şekilde bilen Allah'a güvenmek ve Ona teslim olmaktan başka çare yoktur.
Kaynak: Metin Özdemir, “Mutezile’nin Nübüvvet Müdafaası”, Cumhuriyet Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2006, cilt: X, sayı: 2, s. 119-134.
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ONBİRİNCİ ÜNİTE
ÂHİRET
1. ÂHİRETE ÎMÂN
a. Âhiret Kavramı ve Ahirete İmanın Önemi
2. KUR’ÂN’DA ÂHİRET HAYATININ İSPATI
a. Berzah
b. Kıyâmet (Yeniden Dirilme)
3. MEÂD (CESETLERİN HAŞRİ)
a. Tenâsüh (Ruhgöçü, Reenkarnasyon)
b. Âhiret Hayatı Kendine Mahsus Yeni Bir Hayat Şeklinde Olacak
4. KIYÂMETİN NE ZAMAN KOPACAĞI VE KEYFİYYETİ
5. ALLAH’IN HUZURUNDA İNSANLARIN HESABA ÇEKİLMESİ
6. MÎZÂN (TARTI/TERÂZİ)
7. CENNET VE CEHENNEM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Kuran ve sünnete göre ahiret kavramını ve bu bağlamdaki başka
kavramları öğreneceğiz. Cennet-Cehennem; Haşir .. kavramlarını ve süreci tanıyacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Ölümden sonra bizleri nasıl bir akıbetin beklediğini nasıl öğrenebiliriz?
2. Kıyamet koparken sığınağa saklanan insanlar kurtulabilir mi?
3. Tenasüh inancı hangi kültürlerde vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kuran ve sünnete göre ahiret;
Cennet-Cehennem; Haşir .. Mizan.

Kazanım

Ahiret, Kıyamet Mizan, Cennet,
Cehennem ve bunların özellikleri hususunda
bilgi sahibi olmak

Kazanım Yöntemleri

İlgili
okunması ile

kaynaklardaki

bilgilerin
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Anahtar Kavramlar


Ahiret



Cennet-Cehennem



Mizan



Haşir
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Giriş
Kur’ân-ı Kerim’de ölümden sonraki hayat için genellikle âhiret kelimesi kullanılır.
Âhir, (ilk manasına gelen) evvel’in zıttıdır ve “sonra gelen”, “gelecek” veya “sonuncu”
demektir. el-Yevmü’l-âhir (son gün), el-âhire yerine kullanılır. Ölüm ile yeniden dirilme
arasındaki hale berzah denir. Berzah, lafzî olarak “iki şeyin arasına giren bir şey”, “mani”
veya “engel” anlamına gelir. Kur’ân’da “yeniden dirilme”den çeşitli isimlerle bahsedilir. En
sık kullanınanı yevmü’l-kıyâme (büyük kalkış günü)’dir. Hem dünya hem âhiret için
yaratılmış olan insanlar, dünya hayatının sonunda, âhiret hayatının başında Allah’ın
huzurunda hesaba çekileceklerdir. Yaratıklar, özellikle insanlar arasında bu dünyada yerine
getirilmeyen adâlet, en mükemmel şekilde orada gerçekleşecektir. İslâm dinine göre mü’min,
bu dünyada yaptığı her hareket ve fiilin hesabını her an gözden geçirmelidir. Bu yüzden
insanın hesaba çekilmeden önce kendisini hesaba çekmesi en büyük mutluluk olarak telâkki
edilmiştir.
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A. Âhiret Mahiyeti
Âhiret konusu, Kur’ân'ın üzerinde durduğu en önemli konulardan biri olup Allah'a
imân ilkesiyle yakın bir ilişkisi vardır. Diğer bir deyişle Allah'a imân, âhirete imân etmekle
tamamlanır. Bu yüzden kelâm kitaplarında ulûhiyyet ve nübüvvet meselelerinden sonra gelen
âhiret konusu, İslâm kelâmcılarının usûl-i selâse dedikleri “üç temel esas”tan üçüncüsünü
teşkil etmektedir.
Bazı kelâmcılar âhiret konusunu “sem‘iyyât”2057, bazıları da “me‘âd”2058 başlığı
altında ele almışlardır. Kelâm ilminde pek çok meselenin akla ve deneye dayandığı
bilinmektedir. Âhiret bahisleri akılla ispat edilemediğinden, bu meseleler vahye dayanan nakli
delillere dayandığından bunlara sem‘iyyât denilmektedir.2059
Kelâmcılar, âhiret konusunu Kur’ân ve Sünnet'in nasslarından hareketle ele alırken,
genellikle şu kelâmî ve aklî tartışmaları yapmışlardır: Fânî olanın iâdesinin imkânı, cesedlerin
ve rûhların iâdesi, hayvanların iâde edilmesi, cennet ve cehennemin şu ânda yaratılmış olup
olmadığı, cennet-cehennem ve onlarda bulunan nimet ve azâbın devamlı olması, âhirette
hayvanların karşılık görmesi, şefâat, havz, sırât, mîzân, kabirde iki meleğin suâlinin isbâtı,
kabir nimeti ve azâbı vb.2060
Kelâm kitaplarında âhiret konularının aklî açıdan delillendirilmesi kelâm ekollerince
önemsenmiştir. Mâtürîdî'nin başlattığı daha sonra diğer temsilcileri tarafından sürdürülen
tavra göre, âhiret âlemi daha çok aklî imkân ve gereklilik açısından ispatlanmaya çalışılmıştır.
Bu denge ve tavır çerçevesinde âhiret inancı, Allah-insan, insan-insan ve insan-tabiat
ilişkilerini doğru bir zemine oturtmakta ve âhirete endeksli bir hayat sürmesini sağlamaya
yönelik bir çizgi belirlemektedir.2061
Kur’ân-ı Kerîm, âhiret inancıyla ilgili çeşitli yanlış inançları düzeltmiştir. Özellikle
Allah'ın yerleri ve gökleri yarattığına inandıkları2062 halde, Allah'ın ölmüş olanları öldükten
sonra diriltemeyeceğine inanan câhiliyye Araplarının bu yanlış düşüncelerini reddetmiş ve
Allah'ın onları yeniden diriltmesinin kolay olduğuna delil getirmiştir. Bununla birlikte
câhiliyye döneminde yazılan bazı şiirlerde bu âlemden sonra hesap gününün kurulacağı bir
âhiret inancının olduğu belirtilmektedir.2063

2057

2058
2059
2060

2061
2062
2063

Cüveynî, el-Akîdetü'n-Nizâmiyye, Kahire, 1979, s. 132-34; İbnu'l-Hümâm, el-Müsâyera fî İlmi'l-Kelâm, Mısır, 1347, II/98; Taftazânî,
Şerhu'l-Makâsıd, Beyrut, 1989, V/5.
Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, VIII/316.
Toprak, Süleyman, Âhiret, DİB Yayınları, Ankara, 2015, s. 20.
Bkz. Bağdâdî, Abdulkâhir, Usûlu'd-Dîn, İstanbul, 1928, s. 228-29; Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, VIII/316-350; Taftazânî, Şerhu'lMakâsıd, V/82-171; Bebek, Adil, “Cennet Meyveleri Örneğinde Âhiret Hayatına Kelâmî Bir Bakış”, Fırat Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: X, sayı: 2, s. 1.
Malkoç, Mehmet, “Matüridi'de Âhiret Âlemi İnancının Temellendirilmesi”, Diyanet İlmi Dergi, 2012, cilt: XLVIII, sayı: 4, s. 22.
Bkz. Ankebût, 29/61; Mü’minûn, 23/84-89; Ankebût, 29/63; Zuhruf, 43/9.
Izutsu, Toshihiko, Kur’ân'da Allah ve İnsan, Çev.: Süleyman Ateş, Ankara, 1975, s. 84-86; Çağatay, Neşet, İslâmdan Önce Arap
Tarihi ve Cahiliye Çağı, Ankara, 1963, s. 22.
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Eski Ahit'te [Tevrat'ta] geçen bazı âyetlerin ölümden sonra dirilme ve âhiret fikrine
yer verdiği görülmektedir.2064 Ancak Kur’ân-ı Kerîm, Yahudîlerin âhiretle ilgili yanlış
inançlarına da cevap vermektedir. Zira onlar, “Bize sayılı birkaç günden başka aslâ
(cehennem) ateşi dokunmaz” dediler. (Bakara, 2/80) Allah Teâlâ da onları reddederek, De ki:
“Siz (bu husûsta) Allah'tan bir ahid [söz] aldınız mı? Böyle (bir söz aldınız) ise, Allah aslâ
sözünden dönmez. Yoksa Allah'a karşı bilemediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?!” (Bakara,
2/89) buyurmuştur.
Hıristiyanların kutsal kitabı İncîl'de de âhiret inancıyla ilgili ifadelerin olduğunu
görüyoruz.2065 Ancak âhirete imânın, Allah indinde makbul olabilmesi için Kur’ân'ın getirdiği
tevhîd sistemi dâhilinde olması gerekir. Zira dinin imân binasının ana unsurları olarak Allah'a,
Rasulü'ne ve âhirete imân etmek sayılmıştır.

B. ÂHİRET KAVRAMI
Kur’ân-ı Kerîm'de ölümden sonraki hayat için genellikle “âhiret” kelimesi kullanılır.
Âhiret kelimesi, “evvel/ilk” kelimesinin zddı olan âhir'in [son] müennes şeklidir.2066 Âhiret
bazan “dünya” karşıtı, bazan “birinci” karşıtı olarak kullanılmaktadır. Kur’an'da âhiret
kelimesi müennes olarak yüz onbeş yerde, âhir kelimesi de “el-yevm”in sıfatı olarak yirmi altı
yerde geçmektedir.2067
el-Yevmü'l-âhir [son gün], el-âhire yerine kullanılır:
َّ صا ِبئِينَ َم ْن آ َمنَ ِب
اآلخ ِر
ِ الِلِ َو ْاليَ ْو ِم
َّ ارى َوال
َ ص
َ َِّإ َّن الَّذِينَ آ َمنُوا َوالَّذِينَ هَاد ُوا َوالن
Şüphesiz imân edenlerden, Yahudîlerden, Hıristiyanlardan ve Sâbiîlerden de Allah'a
ve âhiret gününe imân edenler… (Bakara, 2/62)
el-Âhire kelimesi, çeşitli kelimelere muzaf olarak bazı âyetlerde2068 dâru'l-âhire
[gelecek yurt], bir yerde ise en-neş’etu'l-âhire [gelecek diriliş]2069 şeklinde ifâde edilir. enNeş’etu'l-âhire, “ölümden sonra diriliş” demektir.
Kur’ân-ı Kerîm'de, yevm kelimesine izâfe edilerek kullanılan pek çok ifâdeyle o günde
gerçekleşecek olan pek çok olaya işaret edilmektedir. Bu izâfetlere baktığımızda bu durumun
açık olduğu görülecektir: Yevmu'l-kıyâme [kalkış günü], Yevmu'd-dîn [cezâ/karşılık günü],
Yevmu'l-fasl [karar günü], Yevmu'l-hisâb [hesâb günü], Yevmu'l-feth [hüküm günü], Yevmu'ttalâk [buluşma günü], Yevmu'l-cem‘ [toplanma günü], Yevmu'l-hulûd [ebediyyet günü],
Yevmu'l-hurûc [çıkış günü], Yevmu'l-ba‘s [yeniden dirilme günü], Yevmu'l-hasret [pişmalık
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Bkz. En‘âm, 6/32; Kasas, 28/77; Ahzâb, 33/29.
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günü], Yevmu't-tenâd [çağrılma günü], Yevmu'l-‘âzife [yaklaşan gün], Yevmu't-teğâbun
[aldanmaların görüleceği gün].
Açıkça görüldüğü üzere yevm kelimesine muzâf olan kelimeler, es-sâ‘at'ten
[kıyâmetin kopuşundan] sonra başlayıp cennet veya cehenneme sevk aşamasına kadar devam
edecek sürede gerçekleşecek olan çeşitli olayları ve insanların durumunu nitelemektedir.2070
Yevmu'l-âhire [âhiret günü], haşr vaktinden başlayan sonsuz bir zamandır. Kıyâmet,
sûr'a üfleme, cesedlerin haşri, amel defterlerinin verilmesi, mîzân, suâl, havz-ı Kevser, şefâat,
sırât, cennet ve cehennem “âhiret günü”nün kapsamına giren hususlardır.2071
Kur’an'da geçen “el-hayâtü'd-dünyâ” tabiri, gramer açısından “ikizine bağlı çift
kelimeler” grubundandır. Dünya ve âhiret kavramları çağrışım ilişkileri bağlamında
tekabüliyet esasına dayalı bir ilişki taşırlar. Birisi zikredildiği zaman diğeri otomatik olarak
hatırlanan bir durum arz etmektedir. Bu açıdan aslında dünya ve âhiret siyah ve beyaz gibi
karşıt kavramlar değil, bilakis biri diğerinin karşılığı durumunda olmaktadır.

C. ÂHİRETE İMÂN VE ÖNEMİ
Âhiret gününe imân etmek farzdır. Âhirete imân, âyetlerde ve hadislerde genellikle
diğer imân esaslarıyla bir bütünlük arzdeder. Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
Allâh'a, âhiret gününe, meleklere, Kitâba ve nebîlere îmân eden kimse... (Bakara,
2/177)
Meşhur Cibrîl hadîsinde imân bir bütün olarak, “Allâh'a, O'nun meleklerine,
kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe ve kadere imân”2072 şeklinde geçer.
Aynı şekilde inkâr açısından da söz konusu bütünlüğü görüyoruz:
Kim Allâh'ı, meleklerini, kitaplarını, resûllerini ve âhiret gününü inkâr ederse o, uzak
bir sapıklığa düşmüştür. (Nisâ, 4/136)
َاآلخ ِر َو َما هُم ِب ُمؤْ ِمنِين
ِ اس َمن يَقُو ُل آ َمنَّا بِالِلِ َوبِ ْاليَ ْو ِم
ِ ََّو ِمنَ الن
İnsanlardan bazıları da vardır ki, mü’min olmadıkları halde “Allah'a ve âhiret gününe
imân ettik” derler. (Bakara, 2/8)
Fatiha Suresi'nde Allah'tan “Dîn/Cezâ Gününün Mâliki” olarak söz edilmesi, her fiilin
bir karşılığının olduğu şuurunu insanda canlı tutmaktadır. Böylece kişi, Allah'ın rızâsını
kazanma ve O'nun azâbından korunma yolunda gayret sarfeder. Böylece sâlih bir kul olur.
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Zira Allah'a imân ile birlikte âhirete imânın, mü’mini sâlih amel işlemeye sevkedeceği veya
sevketmesi gerektiği şu âyet-i kerimde ifade edilmektedir:
ً صا ِلحا
َّ َِم ْن آ َمنَ ب
ِ الِلِ َو ْاليَ ْو ِم
َ اآلخ ِر َو َع ِم َل
Her kim, Allâh'a ve âhiret gününe îmân eder ve sâlih amel işlerse… (Bakara, 2/62).
Âhirete imân, insanı ölümsüzlük düşüncesinden kurtarır. Zira o psikolojik yapısı
gereği esasen ebedîlik duygusuna sahip bir varlıktır. Bu duyguya bağlı olarak insanın aslında
ölmek istemeyen, ölümden kaçan bir yönü de bulunmaktadır. Kalıcı ve bitmeyen bir sonuç
arayışına dayanan duygusunu tatmin etmek isteyen insan, ölüme engel olamayacağını
anlayınca bunun yerine ikame edeceği başka bir hayat arayışına girmektedir. İşte bu başka
hayatın ne olduğu ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen insan buna dair yeterli bilgiye akıl
yoluyla ulaşmakta sıkıntılar yaşamaktadır.2073
İnsanın dünya hayatı içinde âhirete dair bilinç ve şuur sahibi olmasının önünde çeşitli
engeller bulunmaktadır. Tam ve sağlam bir âhiret inancı dünyevi açıdan da insanın kalbini
uyanık kılan bir ölçüt olarak kabul edilmektedir.
İnsan aklı, âhiretin varlığı hakkında şüphe duymak yerine onun gerekliliğine zaruri
olarak ulaşır.2074 Âhirete imânın fert ve toplumun saadeti açısından önemli faydaları
bulunmaktadır. Zira bu dünya hayatı dışında başka ve ebedi bir hayatın varlığına inanan ve
bunu bilen insan kendine çeki düzen vererek ve karşılaştığı sıkıntılı durumlarda kendisini
teselli ederek öncelikle bireysel anlamda, ardından toplum açısından büyük bir fayda elde
edilmiş olmaktadır. Tarih boyunca bütün toplumlarda aslında bu tür bir inancın varlığı kabul
edilmektedir.2075 Her ne kadar insanın görmediği şeyleri reddetme ve inanmama eğilimi olsa
da, iman aslında görülmeyene inanmaktır. Bu açıdan Allah’a iman nasıl fiziki bir varlık
olarak söz konusu değilse, ahirete iman da aynı şekilde fiziksel bir durum değildir. Bu
noktada peygamberin konumu büyük önem arzetmekte, insan aklının gerekli ve lüzumlu
gördüğü şeyi aklı da ona söylemektedir.2076
Kur’an'da âhiret hayatı anlatılırken temel birkaç husus dikkate alınmıştır. Bunlardan
biri, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar ile sâlih amel işleyenlerin bir tutulmayacağıdır: Yoksa
biz, imân edip de iyi işler yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız?
Veya (Allah'tan) korkanları yoldan çıkanlar gibi mi sayacağız”? (Sâd, 38/28) âyeti ve benzeri
âyetler2077, âhirette Allah'ın adâletinin tecellî edeceği anlatılmaktadır. Zira dünya hayatında
iyilik ve güzelliklerle hayatını geçirenlerle, zulüm ve kötülüklerle hayatını sürdürenler
arasındaki fark âhirette ilâhî adâletle ortaya çıkacaktır.
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Dünya hayatı içinde insanların karşılaştıkları çeşitli durumlar açısından bakıldığında
hiçbir şekilde adalet duygusu tatmin olamamaktadır. İnsanın bu tatmin olması gereken adalet
duygusunun tam bir şekilde doyuma ulaşması ve bunun gerçekleşmesi bu dünyada
olmadığına göre başka bir âlemin varlığı arayışı ortaya çıkmaktadır. Dünyada karşılaşılan
haksızlıkların ve zulümlerin karşılığı olarak bir büyük mahkemenin kurulacağı düşüncesi
insanları rahatlamaktadır. İşte bu düşünce âhiretin varlığını ispatta daha çok aklî delil olarak
değerlendirilmektedir.2078
Âhirete imanın psikolojik boyutunda yer alan önemli hususlardan biri insanın anlam
arayışında tatmin edici bir özelliğinin bulunmasıdır. Zira büyük bir düşünce ufkuna sahip aynı
zamanda sorma ve sorgulama yeteneğini en yüksek derecede kullanan insanoğlu için her
şeyin bir nedeni ve anlamı olmalıdır. Tabi bu minvalde arayışlarına devam eden insan bu
arayışlarına zaman zaman cevap bulabilirken, çoğu zaman bir sonuca ulaşamamaktadır. İşte
bu noktada anlam arayışı ve tatmin duygusu için din özelinde âhiret inancının büyük bir yeri
vardır.
Âhirete imânın psikolojik yönleri arasında önemli bir yere sahip olan bir başka husus
da, adâletin hiçbir zaman gerçekleşmediği bu dünyada, gerçek adâletin hâkim olacağı bir
başka âlem arayışıdır. Âhiret gününde Allah'ın hâkim olarak vereceği ilâhî adâlete dayalı
hüküm ve kararları düşünen insan, buna bağlı olarak sabır, metânet, tahammül gibi duygularla
teselli bulur.
İnanç ve akîdelerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi incelenirken, bunun insanlara
ruh sağlığı açısından kazanımları değerlendirilirken en fazla vurgulanan ve öne çıkan inanç
konusu âhiret olmuştur. Bu durum gösteriyor ki, insanın anlam arayışı ve yaşama sevincine
sahip olmasında âhiret inancı önemli bir yere sahip olmuştur.2079
İslâm inancı açısından her şeyde olduğu gibi âhiret inancını da yine öncelikle Kur’an
âyetlerinden takip etmek ve bu âyetler üzerinden inanmak ve yorumlamak gerekir. Bu
yönüyle Kur’ân'da âhiret ile ilgili kavramlara ve konulara dikkat etmek önem arzeder. Ama
her şeyden önce insan için âhiret inancının öneminin oldukça büyük olduğunu vurgulamak
gerekir. Bunu dikkatlerimize apaçık bir şekilde sunan ve âhiret hayatını ve ahvalini çok sık
zikreden Kur’an âyetleridir. Bu inancın insan psikolojisi üstündeki etkisi bugün çağdaş
araştırmacılar tarafından da sık sık söylenir olmuştur. Âhirete inanmayan insanın aslında
hayatının gayesini gerçekleştirememesine bağlı olarak huzursuz olduğu kabul edilir. Elde
etmesi gereken gerçek mutluluğu yakalamak için her türlü çabayı gösterirken bazı zulüm ve
haksızlıklara başvurmak zorunda kalsa da, neticede bu saadete ulaşamayacaktır. Bunun
sonucu olarak da hem dünya hem âhiret hayatının heba olması gibi bir tablo ortaya
çıkacaktır.2080
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Kur’ân'ın ilgili anlatımlarında dikkat çeken önemli bir husus da, âhiret ile alakalı
sahnelerde ve tasvirlerde özel bir üslup kullanılmasıdır. Tasvir ve tavsiften konuşma üslubuna
geçilerek aslında muhatabın kendisini bizzat olayların içinde görmesi ve o canlılığı tamamen
yaşaması kastedilir. Kur’an'da insanların bu dünyada yaptıklarının karşılığının olduğu çok sık
bir şekilde vurgulandığından Allah'ın vaad ettiği âhiret âlemi buna uygun olarak tasvir
edilmiştir. Dolayısıyla Kur’an'da anlatılan âhirete ait tablo, okuyucunun gözünde bizzat
canlanmaktadır. Buna bağlı olarak Kur’an'ın ilgili âyetlerini okurken insan heyecan, ürperti,
korku, huzur ve güvene dayalı pek çok duyguyu yaşamaktadır. Âhiretin bu şekilde anlatılması
hiç şüphesiz insanın dünya hayatından farklı, yeni ve başka bir âlemin varlığını ve tabiatını
insana tam bir şekilde hissettirmeye dayanmaktadır.2081

D. ÂHİRET HAYATI
1. Kur’ân'ın Âhiret Hayatını İspatı
Dünya ve âhiret yurdu kavramlarını vurgulayarak, her iki hayatı mukayese etmeyi
öğreten Kur’an âyetlerindeki önemli bir hususun da âhiret yurdunun isbatı meselesi olduğunu
görüyoruz. Kur’an'ın âhiret yurdunu ispatlamaya yönelik açıklamaları iki şekilde karşımıza
çıkmaktadır:
a) Yeniden dirilme, ilk yaratma ile mukayese edilerek âhiret hayatının gerçek olduğu
ispat edilir:
ْ ُسانُ أَنَّا َخلَ ْقنَاهُ ِمن ن
ٌ َصي ٌم ُم ِب
ين
ِ ط َف ٍة فَإِذَا ه َُو خ
َ اإلن
ِ ْ أ َ َولَ ْم يَ َر
İnsan görmez mi ki, biz onu meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki, apaçık düşman
kesilmiş. (Yâsîn, 36/77)
b) Kur’ân, kâinattaki pek çok varlığa dikkat çekerek “yeniden dirilme”yi
ispatlamaktadır
َّ أ َ َولَ ْم يَ َر ْوا أ َ َّن
ي ْال َم ْوت َى
ِ س َم َاوا
َّ ّللاَ الَّذِي َخلَقَ ال
َ ت َو ْاأل َ ْر
َ ِي بِخ َْل ِق ِه َّن ِبقَاد ٍِر َعلَى أ َ ْن يُحْ ي
َ ض َولَ ْم يَ ْع
Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın, ölüleri diriltmeye de
gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet O, her şeye kadirdir. (Ahkâf, 46/33)
ُ فَا ْن
دير
َ ْف يُحْ ـي ِْاالَ ْرض َبَ ْع د َم ْوتِ َه ۜااِن ٰذلِكَ لَ ُمحْ ـي ِ ْال َم ْو ٰتى َوه َُو َع ٰلى ُكل
ٌ َش ْيء ق
ظ ْر الي ٰاثَار َِرحْ َمت ه
َ ِّللا ِ َكي
Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak: Arzı, ölümünün ardından nasıl diriltiyor!
Şüphesiz O, ölüleri de mutlaka diriltecektir. O, her şeye kadîrdir. (Rûm, 30/50)
Kur’ân âyetlerine âhiret hayatını isbat açısından bakıldığında Allah'ın kudretinin öne
çıktığı açık bir şekilde görülecektir. Yani kâdir olan Allah, insanın ve âlemin ilk var edicisi
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olarak bunların benzerlerini tekrar ve yeniden yaratmasının O'na zor olmayacağını hatta ilk
yaratmaya göre daha kolay olacağını anlatır:
De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi
bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O'dur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve
yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet! Elbette kadirdir. O, her
şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. (Yâsîn, 36/79-82)
Kelâmcılar, âhiret hayatının isbâtı sadedinde “ma‘dûmun veya fânînin iâdesinin
cevazını” aklî delil olarak getirmişlerdir.2082 Müslümanlar, yaratıkların yok olduktan sonra
bütün olarak iâdenin cevâzında icmâ‘ etmişlerdir. Bu hususta onlara birtakım fırkalar
muhâlefet etmişlerdir:
1) Âlemin hudûsünü inkâr eden Dehriyye.
2) Âlemin hudûsünü kabul edip, yok olduktan sonra iâdeyi inkâr eden filozoflar.
3) Peygamber (s.a.v.) zamanında yaşayan, âlemin hudûsünü kabul edip, öldükten
sonra dirilmeyi [ba‘si], kıyâmet, cennet ve cehennemi inkâr eden bir grup putperest: Dediler
ki: Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helâk eder.
(Câsiye, 45/24)
4) Râfizîlerin gülâtından, kıyâmet, cennet ve cehennemi inkâr eden Mansûriyye ve
Cenâhiyye.
5) Cismânî meâdı kabul etmekle birlikte ma‘dûmun iâdesini reddeden Kerrâmiyye'den
bazıları ve Mu‘tezileden Ebu'l-Hüseyn el-Basrî ile Mahmûd el-Harezmî.2083
Bağdâdî, hudûsü kabul edip iâdeyi inkâr edenlere karşı istidlâlin, iâdenin ilk yaratılışa
kıyâs edilmesi şeklinde olduğunu belirtmiştir. Buna göre bir şeyi yok iken ilk defa yaratmaya
kâdir olanın, –eğer âciz değilse– onu iâdeye kâdir olması daha uygundur. Bu tâife hakkında
Allah, Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve “Şu çürümüş
kemikleri kim diriltecek?” diyor. Deki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek (Yâsîn, 36/7879) âyetini indirmiştir.2084

2. Kendine Mahsus Yeni Bir Hayat
Âhiret hayatının mâhiyeti ve yaratılışı insanın bilgi ve tecrübe sınırlarını aştığı için
esasını ve özünü Allah'ın bileceği yeni bir hayattan ibarettir. Fiziki olanın dışında gaybi
özellikleri ve unsurları öne çıkan âhiret hayatını ve detaylarını aklımızla anlamamız mümkün
değildir. Bu yüzden gaybî bir alan olan âhiret konusunda Kur’ân'ın vermiş olduğu bilgilerle
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Bkz. Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, s. 232-33; Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, VIII/316 vd.; Taftazânî, Şerhu'l-Makâsıd, V/82 vd.
Bkz. Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, s. 232-33; Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, VIII/316.
Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, s. 233.
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yetinmeliyiz. Bu bağlamda yeniden diriltilmenin bizim bilemeyeceğimiz bir şekilde olacağını
unutmamalıyız:
ََعلَى أَن نُّبَ ِد َل أ َ ْمثَالَ ُك ْم َونُن ِشئَ ُك ْم فِي َما َال تَ ْعلَ ُمون
Aranızda o ölümü Biz takdîr ettik ve Bizim önümüze geçilmez. Şekillerinizi değiştirmek
ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde inşâ etmek üzereyiz. (Vâkıa:60-61)
Bu âyetten anlaşılmaktadır ki ölüm, insan hayatının sona erdiği anlamına gelmemekte,
aksine yeni bir hayatın başlangıcını ifade etmektedir.
Kelâm ilminde mebadi kısmında önemli bir yer tutan, İslâm itikadı açısından sahih ve
kesin inanca ulaşmak adına mühim olan bilgi konusu çerçevesinde âhireti değerlendirmek
gerekir. Bilindiği gibi Matüridî'nin en sistemli olarak ortaya koyduğu daha sonraları
Kelâmcılar nezdinde oldukça değerli kabul edilerek genişçe yer verilen bilgi teorisi açısından
bakıldığında âhiret âlemi hakkında tam ve kesin bilgiler vermek, detaylarına vakıf olmak
mümkün görünmemektedir. Söz konusu olan meselenin âhiret olması yani bilgisi tamamen
Kur’an âyetlerine ve sahih hadislere dayanması bu açıdan önem arzetmektedir. Bu çerçevede
duyu ötesi bir âlem hakkında bilgi çıkarımında bulunulmuş, duyular âleminde gerçekleşen
olaylara ve bu olayların rehberliğine başvurulmuştur.2085

3. Ölüm: Âhiret Hayatının Başlangıcı
Kur’ân-ı Kerîm'de insan hayatının sona ermesini, yani ölümü ifade eden farklı
kavramlar vardır. Bunlar; mevt, katl, vefât, ecel gibi kavramlardır.
Mevt [ölüm] “hayât”ın zıddı olup “insan, bitki ve hayvanda mevcut bulunan canlılık
kuvvesinin gitmesi ve rûhun çıkması”2086 şeklinde tarif edilmiştir. Mevt, Allah'ın yaratması
olup kâtilin onda herhangi bir yaratması söz konusu değildir.2087
Mevt kelimesi Kur’ân'da “hayât” kelimesinde olduğu gibi farklı mecâzî anlamlarda da
kullanılmıştır.2088
Katl, –mevt gibi– “rûhun bedenden çıkması” demektir. Ancak bu fiili gerçekleştiren
kişi itibara alındığı zaman “katl”, hayatın ortadan kalkması itibara alındığı zaman “mevt”
denilir.2089 Buna göre katl, kâtil ile kâim bir fiildir. Mevt, Allah'ın yaratması olup kâtilin onda
herhangi bir yaratması söz konusu değildir.2090 Bu yüzden bir insan eylemi söz konusu
olmaksızın gerçekleşen ölümler için çoğu hallerde katl kelimesi kullanılmaz.2091

2085
2086

2087
2088
2089
2090
2091

Malkoç, “Mâtüridî'de Âhiret Âlemi İnancının Temellendirilmesi”, s. 8.
Zemahşerî, Tefsîru'l-Keşşâf, s. 55; Isfahânî, Müfredât, II/636, 637; Gaznevî, Cemâluddîn Ahmed b. Muhammed, Usûlu'd-Dîn, Beyrut,
1998, s. 176.
Gaznevî, Usûlu'd-Dîn, s. 176.
Bu anlamlar ve ilgili âyetler içi bkz. Isfahânî, Müfredât, II/636.
Isfahânî, Müfredât, II/363; krş. Gaznevî, Usûlu'd-Dîn, s. 176.
Gaznevî, Usûlu'd-Dîn, s. 176.
Askerî, Ebû Hilâl, Arap Dilinde ve Kur’ân'da Farklar Sözlüğü [el-Furûk fi'l-Luğa], Çev.: Veysel Akdoğan, İstanbul, 2013, s. 135.
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Ecel, bütün bir müddetten ve o müddetin nihâyetinden ibarettir. Ancak daha çok ikinci
anlamda kullanılır.2092 Ecel, “bir şey için belirlenmiş süre” şeklinde de tarif edilmiştir.2093
İnsanın eceli, “ömrünün sona ermesi için belirlenen vakit”tir.2094
Vefât, “tam ve eksiksiz” anlamına gelen “v-f-y” kökünden türemiş olup “mevt” [ölüm]
anlamına gelir.2095 Bu kökten türeyen ve Kur’ân'da geçen teveffî kelimesi “öldürmek”
anlamındadır.2096
Helâk, “kırılma ve düşme” anlamına gelen “h-l-k” kökünden türemiştir. Bu “düşme”
anlamından hareketle “ölü” için “helâk” tabiri kullanılır.2097
Allah Teâlâ, hayâtın da ölümün de imtihan için olduğunu ifade etmektedir: O ki,
hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak
galiptir, çok bağışlayıcıdır. (Mülk, 67/2) Bu yüzden imtihanın tamamlanabilmesi için
insanoğlu, kendisine verilen hayat süresi sona erdiğinde “ölmek” zorundadır. Hiçbir insanın
bundan kaçması ve kurtulması söz konusu değildir. Allah Teâlâ bu hususu şöyle açıklıyor:
ت
ِ ۜ ُكل نَ ْف ٍس ذَائِقَةُ ْال َم ْو
Her nefs [canlı] ölümü tadacaktır. (Âl-i İmrân, 3/185)
Bu âyette geçen “ölümü tatma” rûhun bedenden ayrılması olarak anlaşılmaktadır.
Rûhun bedenle birlikte ölmesi söz konusu olsaydı, beden ölünce ortaya çıkan “vücudun
soğuması”, “kalp atışlarının durması” şeklindeki alametler rûh için nasıl ortaya çıkacaktı?
Buna göre ölüm, bir yok oluş veya bir son değil, dar ve fânî olan bu dünyadan kalıcı ve ebedî
olan âhirete bir göç etmedir. O halde ölüm muhakkak ve mutlak olduğuna göre ondan kaçış
yollarını araştırmak ve bulmak değil de, onunla karşılaşıldığında ona hazır olmaya yönelik bir
hazırlık çalışması gereklidir.2098
Bütün dinlerde, insanın beden ve rûhtan meydana geldiği kabul edilir. Buna göre
insanın gerçek anlamda varlığı bedenine değil de ruhûna dayanır. Bu noktada hayatı doğumla
başlayan insanın ölümle kendisindeki rûh ve beden şeklindeki bu ikili özelliğin ayrılması
olayı önemlidir. Kaldı ki ölüm olayı âhiret inancına sahip olsun veya olmasın pek çok
düşünce ve inanışta kabul edilen bir gerçekliktir.2099
Canlı varlıkların canlılığının –belli bir süreliğine de olsa– son bulması şeklinde
değerlendirilen ölüm, Kur’ân-ı Kerîm'in açık öğretilerine göre insan hayatının sona ermesi
değildir; ölüm, sadece başka daha yüksek bir hayat şeklinin kapısını açan bir olaydır.
Kur’an'da yeni hayatın en yüksek hayat şekli olduğu da açıklanır:
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Zemahşerî, Tefsîru'l-Keşşâf, s. 134; Gaznevî, Usûlu'd-Dîn, s. 176.
Isfahânî, Müfredât, I/47.
Zemahşerî, Tefsîru'l-Keşşâf, s. 134; Askerî, Arap Dilinde ve Kur’ân'da Farklar Sözlüğü [el-Furûk fi'l-Luğa], s. 404.
İbn Fâris, Mu‘cemu Mekâyîsi'l-Luga, Kahire, (tsz.), VI/129.
Isfahânî, Müfredât, II/888-89.
İbn Fâris, Mu‘cemu Mekâyîsi'l-Luga, VI/67; Isfahânî, Müfredât, II/799.
Toprak, Âhiret, s. 15-16.
Yüksel, Sistematik Kelâm, s. 167; Toprak, Âhiret, s. 13.
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ُ ان
ًضيَل
ٍ آلخ َرة ُ أ َ ْكبَ ُر دَ َر َجا
ِ َض َول
ٍ ض ُه ْم َعلَى بَ ْع
َ ْف فَض َّْلنَا بَ ْع
ِ ت َوأَ ْكبَ ُر ت َ ْف
َ ظ ْر َكي
Baksana, biz insanların kimini kiminden nasıl üstün kılmışızdır! Elbette ki âhiret,
derece ve üstünlük farkları bakımından daha büyüktür. (İsrâ, 17/21)
Âhiret hayatının başlangıcı ve evreleri konusunda Mâtürîdî, genel kabule uygun olarak
âhiret hayatının ölümle başladığını söyler. Ona göre kişinin dünya ve âhiret olmak üzere iki
hayatı vardır. Ölümle birlikte insanın bu birinci hayatı sona erdiğine göre ikinci hayatının
başlaması gerekir.2100
İnsan başta olmak üzere bütün canlıların tadacağı bir hakikat olan ölümle birlikte
hayatın süresi sona ermektedir. Hayatın sona ermesi ölümle gerçekleştiğine göre, beden ve
ruh birlikteliği artık sona ermiş, ayrıca insan bu aşamada et ve kemik yığını haline gelmiş
olacaktır.2101 Bu hususu göz önünde bulunduran pek çok düşünür ve ekol ölümün mahiyetini
araştırmaya çalışmışlardır. Buna göre bazıları ölümü, yok olmak olarak kabul etmişlerdir. Bu
görüşte olanlar Allah’a ve âhiret hayatına inanmayanlardır. Bazıları ise insan öldükten sonra
kıyamet gününe kadar herhangi bir azabın olmayacağına inanır. Diğerleri de insanın ölümüyle
bedenin yok olacağını ama ruhun baki kalacağını savunur. Bu görüşte olanlara göre sevap da
azab da cesetlere değil ruhlara yöneliktir.2102

4. Berzah: Ölüm ile Yeniden Dirilme Arası
Berzah kelimesi, “iki şeyin arasına giren bir şey”, “mani” veya “engel” anlamına gelir.
Berzah, “ölüm ile yeniden dirilme arasındaki hâle” denilir. Ölümle başlayıp kıyâmete kadar
devam eder.2103
Berzah kelimesi iki âyette “mani” veya “engel” anlamında kullanılmıştır.2104 Bu iki
âyette de berzah,“iki deniz arasındaki engel”anlamındadır.
Konumuzla alakalı olan ve “ölüm ile yeniden dirilme arasındaki hâl” anlamına gelen
berzah şu âyette geçmektedir:
صا ِل ًحا فِي َما ت ََر ْكتُ ك َََّل ِإ َّن َها َك ِل َمةٌ ه َُو قَا ِئلُ َها َو ِمن َو َرائِ ِهم
ْ ب
ِ َحتَّى ِإذَا َجاء أ َ َحدَ ُه ُم ْال َم ْوتُ قَا َل َر
َ ون لَ َع ِلي أ َ ْع َم ُل
ِ ُار ِجع
َبَ ْرزَ ٌخ ِإلَى يَ ْو ِم يُ ْب َعثُون
Nihayet onlardan birine ölüm geldiği zaman der ki: “Rabb'im! Beni geri gönder. Belki
terk ettiğim dünyada yararlı bir iş yaparım.” Hayır! Onun bu söylediği sadece (boş) bir
laftan ibarettir. Önlerinde, diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. (Mü’minûn, 23/99100)
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Bebek, Adil, “Mâtüridî’nin Kelâm Sisteminde Âhiret İnancı”, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000, sayı: 19, s. 10.
Yüksel, Sistematik Kelâm, s. 172.
Toprak, Âhiret, s. 14.
Isfahânî, Müfredât, I/127-28; Fîrûzâbâdî, Muhammed b. Ya‘kûb, Besâiru Zevi't-Temyîz, Kahire, 1973, II/238.
Furkân, 25/53; Rahmân, 55/20.
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Kur’ân'da “kabir” ifadesinin de “ölüm ile yeniden dirilme arasındaki durumu” ifade
ettiği görülmektedir. Fakat kabir, daha geniş anlamda olup ölümden sonraki hayatı ifade için
de kullanılır. “Ölüm, kabir ve yeniden dirilme”nin birlikte geçtiği âyetlerdeki kabir kelimesi
berzah ile aynı anlamdadır:
ُث ُ َّم أ َ َماتَهُ فَأ َ ْقبَ َرهُ ث ُ َّم إِذَا شَاء أَنش ََره
Sonra onu öldürür ve kabre koyar. Sonra dilediği zaman onu yeniden diriltecektir.
(‘Abese, 80/21-22)
Kur’ân'da, “kıyâmet gününde diriltme”den, kabirlerinde olanların kalkması olarak söz
edilir:
ُ َّللاَ يَ ْبع
َّ ْب فِي َها َوأَ َّن
ث َمن فِي ْالقُبُو ِر
َ عةَ آتِيَةٌ َال َري
َ َوأ َ َّن السَّا
Ve o sâ‘at mutlaka gelecektir, onda şüphe yoktur. Ve Allah, kabirlerde olanları
diriltecektir. (Hacc, 22/7)
Burada kastedilen gömülmüş olsun veya olmasın bütün insanlardır. Bundan dolayı
kabir hali, ölümden sonra ve yeniden dirilişten önce her insanın konulduğu berzah hâlinin
aynısıdır.2105
Kelâm kitaplarında bir de “berzah âlemi” tabiri vardır. Berzah âlemi, dünya ile âhiret
arasındaki bir âlem olup yaratıkların haşrolunacağı, yani tekrar hayat bularak yattıkları yerden
kalkacakları zamana kadar devam eder. Bu müddet esnasında yaratıkların rûhları berzah
âleminde kendilerine tahsis edilen yerlerde dururlar.2106 Buna göre berzah ve kabir, “kabir
hayatı”nı ifade etmektedir.2107 Çünkü Ehl-i Sünnet'e göre Allah, ölüye kabirde elem duyacak
veya lezzet alacak kadar bir nevi hayat verecektir.2108

5. Kabir Hayatı
a. Kabirde Suâl
Ehl-i Sünnet'e göre, ölen kimseye kabirde Münker ve Nekîr tarafından –hadislerde
geçtiği üzere– “rabbi, dîni ve nebîsi” hakkında soru sorulacaktır.2109
Mu‘tezile, Münker ve Nekîr'in kabirde insana gelerek soru soracağını inkâr
etmiştir.2110
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Aydın, İslâm İnanç Esasları, s. 169-70.
Bilmen, Muvazzah İlm-i Kelâm, s. 349.
Bkz. İbn Ebi'l-İzz, Şerhu'l-Akîdeti't-Tahâviyye, II/579.
Gaznevî, Usûlu'd-Dîn, s. 215-16; Taftazânî, Şerhu'l-Makâsıd, V/117.
Taberî, Muhammed b. Cerîr, et-Tabsîr fî Meâlimi'd-Dîn, Riyad, 1996, s. 211-12; Taftazânî, Şerhu'l-Akâid, s. 178; İbn Ebi'l-İzz,Şerhu'lAkîdeti't-Tahâviyye, II/572; Yaşar, M. Yuşa, Taberî'nin Temel İtikâdî Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul, 2012, s. 95-97.
Eş‘arî, Makâlâtu'l-İslâmiyyîn, s. 473.
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Kerrâmiyye, Münker ve Nekîr'in her insana hayatlarında vekil tayin edilen iki melek
olduğunu iddia ederler. Ancak Ehl-i Sünnet'e göre münker ve nekîr, her insanın hafaza
meleklerinin dışında iki melektir.2111
Ehl-i Sünnet, Münker ve Nekîr'in suâline dair hadisten delil getirmiştir.2112

b. Kabir Azâbı ve Nimeti
Ehl-i Sünnet'e göre, kâfirler ve âsi olan bazı mü’minler için kabir azâbı, tâat ehli için
de Allah Teâlâ'nın bildiği ve dilediği şekilde kabirde nimetlenme haktır.2113 Ölen kimse eğer
azâbı hak ediyorsa, kabre konulsa da konulmasa da, onu yırtıcı hayvanlar yemiş olsa da,
yakılıp kül olsa da veya denizde boğulmuş olsa da onun bedenine ve rûhuna azâb
ulaşacaktır.2114
Mu‘tezile ve Hâricîler, kabir azâbını ve bir kimseye kabrinde azâb edildiğini kabul
etmezler.2115
Kaderiyye'den bir kısmı, kabirde iki meleğin suâlinin sûra iki üfürüş arasında olacağını
ve bir grubun kabir azâbının da o sırada olduğunu iddia etmiştir.2116
Ehl-i Sünnet kelâmcıları, –Kur’ân'da kabir azâbı ibâresi geçmemesine rağmen–
kabirde azâbın hak olduğuna dair birtakım âyetleri delil getirmişlerdir2117:
ُغد ُواًّ َو َعشِيا ًّ َو َي ْو َم تَقُو ُم السَّا َع ُ۠ة
ُ ار يُ ْع َرضُونَ َعلَ ْي َها
ِ سيِـَٔا
ُُٓ َت َما َمك َُروا َو َحاقَ ِب ٰا ِل فِ ْر َع ْون
ُ َّسو ُء ْالعَذَابِاَلن
فَ َو ٰقيهُ ه
َ ُّللا
ب
َ َاَد ِْخ ُٓلُوا ٰا َل ِف ْر َع ْونَ ا
ِ شدَّ ْال َعذَا
Nihayet Allah, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden bu zatı korudu,
Firavun'un kavmini ise kötü azap kuşatıverdi. Onlar sabah-akşam o ateşe sokulurlar.
Kıyâmetin kopacağı gün de, “Firavun ailesini azabın en çetinine sokun!” [denilecektir].
(Mü’min, 40/45-46)
Bu âyetle sâbittit ki, Firavun kıyâmetten önce sabah-akşam ateşe sokulmaktadır. Bu da
kabir azâbından başka bir şey değildir.2118
ۜ ُب ُمنَافِق
سنُ َع ِذبُ ُه ْم َم َّرتَي ِْن ث ُ َّم
ِ َو ِم َّم ْن َح ْولَ ُك ْم ِمنَ ْاالَع َْرا
َ ق َال ت َ ْعلَ ُم ُه ۜ ْم نَحْ نُ نَ ْعلَ ُم ُه ۜ ْم
ِ ونَ َو ِم ْن ا َ ْه ِل ْال َمد۪ ينَ ِة َم َرد ُوا َعلَى النِفَا
ظيم
ٍ عذَا
ٍ ب َع
َ ي َُردُّونَ ا ِٰلى
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Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, s. 245.
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Çevrenizdeki bedevî Araplardan ve Medine halkından birtakım münâfıklar vardır ki,
münâfıklıkta maharet kazanmışlardır. Sen onları bilmezsin, biz biliriz onları. Onlara iki kez
azâb edeceğiz, sonra da onlar büyük bir azâba itileceklerdir. (Tevbe, 9/101)
Bu âyette iki ayrı azâbdan bahsedildiğine göre, “sonra da onlar büyük bir azâba
itileceklerdir” ifadesi, bu iki azâbdan birinin “kabir hayatına” işaret ettiği kabul edilmektedir.
Bu âyetlerin dışında Ehl-i Sünnet, kabir azâbına dair çeşitli hadisleri de delil
getirmişlerdir.2119

E. KIYÂMET ALÂMETLERİ
Kıyâmetin vukuundan önce bazı olaylar meydana gelerek kıyâmetin yaklaştığına
delâlet edecektir.2120 Klasik kelâm kitaplarımızda geçen “kıyâmet alâmetleri” ifadesi
Kur’ân'da geçmez. Fakat aşağıdaki âyette geçen eşrâtu's-sâ‘ah [sâ‘atin şartları] tabiri
kullanılmıştır:
Onlar sâ‘atin ansızın kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? İşte onun belirtileri geldi.
O uyarıldıkları sâ‘at kendilerine geldikten sonra artık öğüt almaları nereden mümkün olsun?
(Muhammed 47/18)
Buradan hareketle kelâm kitaplarımızda kıyâmet alâmetleri sayılmıştır. Kelâmcılar,
bunları “küçük alâmetler” ve “büyük alâmetler” olmak üzere ikiye ayırmışlardır:

1. Küçük Alâmetler
Kitaplarda zikredilen küçük alâmetlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
1) İlmin kalkıp bilgisizliğin artması,
2) Fuhşiyatın artması,
3) Açıkça içki içilmesi,
4) Kadın nüfusunun erkeklere göre çoğalması,
5) Yüksek binaların yapılması,
6) Adam öldürme olaylarının artması,
7) İki İslâm ordusunun birbiriyle çatışması,
8) Yalancı Deccâl'in ortaya çıkması,
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9) Zekât verecek fakirin bulunmaması.2121
Kurtubî, İbn Hacer ve Aynî gibi âlimler, kıyâmet alâmetleri olarak sayılan bu tür
olayları toplumların içten çökmesi anlamında kıyâmet olarak addetmişler.2122

2. Büyük Alâmetler
1) Duhân [Duman]: Duhân, “duman” demektir. Bu dumanın kırk gün devam edeceği,
mü’mine isabet ettiğinde onu nezle yapacağı, kâfire isabet ettiğinde onu sarhoş gibi yapacağı
söylenmektedir.2123 Kur’ân'da “duhân” kelimesi şu âyette geçmektedir:
Şimdi sen, göğün insanları bürüyecek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Bu,
elem verici bir azaptır. (Duhân, 44/10-11)
2) Deccâl'in çıkması: Deccâl, kıyâmet öncesinde ortaya çıkarak rubûbiyyet iddiasında
bulunacak ve istidrâc olmak üzere bazı hârikalar gösterecek olan bir şahıstır.2124
Deccâl ismi Kur’an'da geçmeyip bazı hadislerde varlığından ve özelliklerinden
bahsedilmektedir. Konuyla ilgili rivayetler arasındaki çelişkiler olduğunu göz önünde
bulunduran bazı âlimler bunun kıyamet alâmeti olamayacağını savunurken, İslâm âlimlerinin
çoğunluğu ise sem‘iyyât bahislerinde bu meseleye yer vermişlerdir.2125
3) Dabbetü'l-Arz: “Yeryüzünde yürüyen her türlü canlı” ve “binek hayvanı” manâsına
gelen “dâbbe”, Kur’an'da “ağaç kurdu”2126 anlamında kullanılmıştır. Sünnî ve Şiî bazı
âlimlerin bazılarının “dâbbetü'l-arz”ın mahiyetinin ne olduğu ile ilgili yorumları olsa da,
Kur’an ve hadislerde onun mahiyetiyle ilgili açık bir şey bulunmamaktadır.2127
Kur’anî delil olarak zikredilen âyet şöyledir:
O söz başlarına geldiği [kıyâmet yaklaştığı] zaman, onlara yerden bir dâbbe [mahlûk]
çıkarırız da, bu onlara insanların âyetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler.
(Neml, 27/82)
Matüridî buradaki “dâbbe”nin insanı da içermekte olduğundan hareketle kesin ve net
bir tavır belirlemekten ziyade, Hz. Peygamber'in hadisinde de kıyâmet alâmeti olarak
sayılmasını dikkate alarak bir yorum yapmaktadır.2128
4) Ye’cûc ve Me’cûc: “Hızlı koşmak”, “düşmana saldırmak” manâlarına gelen ve “ec-c” kökünden türeyen Ye’cûc ve Me’cûc, kıyâmete yakın zuhur edecek varlıklar 2129 olarak
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tasvir edilir. Bu isimde iki kabile bir süre yeryüzünde bozgunculuk yapacaklardır. Bazı
âlimlere göre Müslümanlar Ye’cûc ve Me’cûc'ü Moğol istilasında veya I. ve II. Dünya
savaşında yaşamışlardır. Bu iki kavram tarih kitaplarında tarihi olaylar bağlamında
değerlendirilirken, hadis, tefsir ve kelâm kitaplarında kıyamet alâmetleri arasında
sayılmaktadır.2130
Kur’an'da Ye’cûc ve Me’cûc'e geçmişte Zülkarneyn'le yaşanmış olaylar bağlamında
yer verilmektedir:
Dediler ki: “Ey Zülkarneyn! Bu memlekette Ye'cûc ve Me'cûc bozgunculuk
yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana bir vergi verelim mi?”
(Kehf, 18/94)
Kaynaklarda geçen ve bir kısmını yukarıda vermeye çalıştığımız bu alametlerin
delaleti ne ölçüde olursa olsun kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka kimsenin
bilemeyeceği ilkesiyle hareket etmek gerektiğini ifade etmek lazım gelir.

F. BİRİNCİ SÛR ve SÂAT: KÂİNÂTIN TOPTAN YOK OLUŞU
Kelâm kitaplarında genellikle es-Sâ‘ah kavramı üzerinde durulmaz. Kur’ân'da sıkça
geçen bu kavram, yine Kur’ân'ın el-kıyâme kavramıyla aynı anlamda kullanılmaktadır. Gerek
geleneksel gerekse çağdaş eserlerde es-sâ‘ah kelimesi çoğunluklu “kıyâmet” veya “kıyâmet
sâ‘ati” şeklinde ifade edilmektedir. Gerçek şu ki “ân” manâsına gelen es-sâ‘ah, bazen bir
ferdin ölümüne2131, bir devrin sonuna2132, bazen de bütün kâinatın yok oluşuna delâlet
etmektedir. Kur’ân-ı Kerîm'de es-Sâ‘ah kelimesi çoğunlukla bu son anlamda geçer.2133esSâ‘ah kelimesinin “bütün kâinâtın yok oluşu” anlamında geçtiğini şu âyetlerde görüyoruz:
Ey insanlar! Rabbinizden ittikâ edin. Kuşkusuz o sâ‘atin zelzelesi, cidden korkunç bir
şeydir. Onu gördüğünüz gün, her emziren emzirdiğinden geçer; her gebe yükünü bırakır;
insanları sarhoş görürsün, oysa sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azâbı şiddetlidir. (Hacc,
22/1-2)
Sûra bir tek üfleme üflendiği, yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp şiddetle birbirine
çarpılarak darmadağın olduğu zaman, işte o gün, büyük olay gerçekleşir… O gün göz önünde
olursunuz, hiçbirinizin sırrı gizli kalmaz. (Hakkâ, 69/13-18).
Sûr'a üfleme [nefh-i sûr], İsrâfîl'in (a.s.) “sûr”2134 denilen ve mâhiyeti Allah tarafından
bilinen bir şeye üfürmesinden ibarettir. Sûr'a üfleme hâdisesi iki kez vuku bulacaktır.2135
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Son âyette geçen sûra üfleme birinci üfleniştir [nefha-i ûlâ]. Bu, bütün kâinatın yok
olacağı es-sâ‘ah'dır. Sûr'a ikinci kez üflenişten sonra ölüler Allah tarafından yeniden
diriltilecektir. Bu husus âyette şöyle geçer:
Sûra üflenir, ardından göklerde ve yerde olanlar düşüp bayılırlar. Ancak Allâh'ın
dilediği hâriç. Sonra ona bir daha üflenir, hemen ayağa kalkıp bakarlar. (Zümer, 39/68)
Yâsîn Sûresi'nde sûra iki kere üfleme şöyle anlatılmaktadır:
Ve: “Eğer doğru söylüyorsanız bu va‘d ne zaman?” diyorlar. Onların işi sadece
korkunç bir sese bakar. Çekişip dururlarken kendilerini yakalar. (Yâsîn, 36/48-49)
Âyette sözü edilen va‘d, sûra birinci üfleniş veyâ es-sâ‘ah'dır. Bu sûra üfleme
kendilerini yakalamış ve ölmüşlerdir: Artık ne bir tavsiye yapabilirler, ne de ailelerine
dönebilirler. (Yâsîn, 36/50) Sonra ikinci kez sûra üflenir. (Yâsîn, 36/51-53)
Kur’ân-ı Kerîm'de es-Sâ‘ah [ân] ve şiddeti farklı isimlerle de zikredilir: el-Kâri‘a
[şaşırtan felâket], el-Ğâşiye [dehşete düşüren felâket], es-Sâhha [sağır eden felâket], etTâmme [tam felâket], el-Hâkka [büyük gerçek], el-Vâkı‘a [büyük olay].2136
Kur’ân'da en çok üzerinde durulan hususlardan biri de sâ‘atin [kıyâmetin] ne zaman
kopacağını Allah'tan başka hiç kimsenin bilemeyeceği hususudur. Allâh Teâlâ, pek çok âyette
sâ‘atin mutlaka ve ânsızın geleceğini, ancak onun ilminin kendi katında olduğunu ve
Peygamber'in bile onu bilmediğini ısrarla vurgulamaktadır.
Sana o sâ‘atten soruyorlar: Gelip çatması ne zaman diye. De ki: “Onun bilgisi, ancak
Rabbimin yanındadır. Onu tam zamanında açığa çıkaracak olan, yalnız O'dur. O, göklere de,
yere de ağır gelmiştir. O size ânsızın gelecektir.” Sanki sen, onu biliyormuşsun gibi, sona
soruyorlar. De ki: Onun bilgisi, Allâh'ın yanındadır. Fakat insanların çoğu bilmezler. (A‘râf,
7/187)
Onlar, Allâh'ın azâbından bir ğâşiye'nin [dehşete düşürecek bir felâketin], kendilerine
gelmeyeceğinden veya hiç farkında değillerken ânsızın o sâ‘atin kendilerine gelmeyeceğinden
emîn midirler? (Yûsuf, 12/107)
İnsanlar sana o sâ‘atten soruyorlar. De ki: “Onun bilgisi Allâh’ın yanındadır.” Ne
bilirsin belki o sâ‘at yakın olur.(Ahzâb, 33/63)
Sana sâ‘atten soruyorlar: Demir atması [gelip çatması] ne zaman diye. Sen nerede,
onun vaktini söylemek nerede?! Onun bilgisi Rabbine aittir. (Nâzi‘ât, 79/42-44)
Allâh Teâlâ, sâ‘atin göz açıp kapayacak kadar veyâ daha kısa bir sürece
gerçekleşeceğini beyân etmektedir:
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Göklerin ve yerin ğaybı Allâh'a aittir. O sâ‘atin işi, bir göz açıp yumma kadardır veyâ
daha kısadır. Şüphesiz Allâh, her şeye gücü yetendir. (Nahl, 16/77)
Sonuç olarak insanın ölümü gibi, bütün kâinatın ölümü de aniden olacaktır. Hiçbir
kimse kendisinin ne zaman öleceğini bilemediği gibi, bütün kâinatın ne zaman yok olacağını
da bilemez.

G. İKİNCİ SÛR: YENİDEN DİRİLİŞ
Yukarıda zikrettiğimiz âyetlerde sûr'a iki kez üfleneceğinden, sûre birinci kez
üflemenin ardından bütün kâinatın ve içindekilerin yok olacağından ve ikinci kez üflemeden
[nefha-i sâniyeden] sonra ölenlerin tekrar diriltileceğinden söz etmiştik. Konuyla ilgili
âyetlerden biri de şöyledir:
Sûra üflendiği zaman, işte onlar kabirlerden Rablerine koşarlar. Dediler: “Vah bize,
bizi yattığımız yerden kim kaldırdı? İşte Rahmân'ın va‘dettiği şey budur. Demek peygamber
doğru söylemiş!”Sadece bir tek nâra olur, hemen onların hepsi huzurumuza getirilirler. O
gün, hiç kimseye bir haksızlık yapılmaz ve siz ancak yaptığınızın cezasını çekersiniz. (Yâsîn,
36/51-53)
Muhammed Abduh'a (ö. 1905) göre “sûra üfürme”, kıyâmet gününde Allah'ın
insanları süratle yeniden diriltmesi için bir temsildir. Bize düşen Kur’ân'da gelen habere
aynen inanmaktır. Bu sûrun hakikatini araştırmak bize vâcip kılınmamıştır. Çünkü bunun
ötesini araştırmak, müslümana uygun düşmeyip anlamsız bir şeyle meşgul olmak
demektir.2137
Bu âyet-i kerîme ve Kur’ân'ın diğer âyetlerinden, sûr'a ikinci kez üflendikten sonra
insanların cennet veya cehenneme girinceye kadar çeşitli aşamalardan geçtiklerini
öğreniyoruz. Bu aşamalar Kur’ân'da farklı kelime ve kavramlarla ifade edilmiştir. Bunlardan
birincisi “yeniden diriliş aşaması”dır. Şimdi bu kelime ve kavramları izah ederek,
kelâmcıların bu konudaki farklı görüşlerini, ayrılık noktalarını ve delillerini zikredelim.
1) Kıyâmet:
Kur’ân'da “yeniden dirilme”den çeşitli isimlerle bahsedilir. Bunlardan biri de kıyâmet
kelimesidir. Kıyâmın öneminden dolayı o güne yevmü'l-kıyâme [büyük kalkış günü] ismi
verilmiştir.
Kıyâmet, “ayağa kalkmak, dikilmek, yükselmek, yukarı kalkmak” anlamına gelen k-vm kökünden türemiştir. Ragıb el-Isfahânî, kavram olarak kıyâmetin, “insanın âniden ayağa
kalkması”2138 anlamına geldiğini söylemektedir.
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Dinî bir terim olarak kıyâmet, “bütün mahlûkâtın hayatının son bulacağı ve şu kâinatın
Allah katında mukadder olan ömrünün tamamen son bulup harap olacağı gün” olarak tarif
edildiği gibi, “bütün ölülerin tekrar vücut bulup hayata kavuşacağı gün” olarak da tarif
edilmiştir. “Buna kıyâmet-i kübrâ” denilir.2139
2) Ba‘s:
Ba‘s kelimesinin kök anlamı, “bir şeyin harekete geçirilmesi ve yönlendirilmesi”
demek olup Kur’ân'da çeşitli anlamlarda kullanılmıştır. Bunlardan biri de, “ölüleri
diriltmek”tir.2140
Terim olarak ba‘s, “Allah Teâlâ'nın kabirlerde olan kimselerin aslî parçalarını bir
araya getirmek ve rûhlarını da kendilerine iâde etmek suretiyle onları diriltmesi”dir.2141
Öldükten sonra dirilmek [ba‘s] haktır ve onu tasdîk etmek vâcibdir. Allah Teâlâ,
mahlûkâtı fenâ bulduktan sonra diriltecektir.2142 Zira Kur’ân'da şöyle buyurulmaktadır:
ُ َّللاَ يَ ْبع
َّ  َوأَ َّن...ِب ِمنَ ْالبَ ْعث
ُور
ٍ اس إِن ُكنت ُ ْم فِي َر ْي
ُ َّيَا أَيُّ َها الن
ِ ث َمن فِي ْالقُب
Ey insanlar! Eğer ba‘sten [ölümden sonra dirilişten] şüphede iseniz,…kuşkusuz Allah
kabirlerdeki kimseleri ba‘sedecek [diriltecek]tir. (Hacc, 22/5, 7)
َث ُ َّم ِإنَّ ُك ْم َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة ت ُ ْب َعثُون
Sonra siz kıyâmet günü muhakkak diriltileceksiniz. (Mü’minûn, 23/16)
3) İhyâ:
Ölümün zıddı olan “hayât” ile aynı kökten türeyen ihyâ [diriltmek] kelimesi de
Kur’ân'ın öldükten sonra dirilme anlamında kullandığı kelimelerdendir. Allah, öldükten sonra
dirilmeyi inkâr edenlere şöyle cevap vermektedir:
شأَهَا أَ َّو َل َم َّرةٍ َوه َُو ِب ُك ِل خ َْل ٍق َع ِلي ٌم
َ قُ ْل يُحْ ِيي َها الَّذِي أَن
De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi
bilir. (Yâsîn, 36/79)
َّ أ َ َولَ ْم يَ َر ْوا أ َ َّن
َ ي ْال َم ْوت َى بَلَى ِإ َّنهُ َعلَى ُك ِل
ٍش ْيء
ِ س َم َاوا
َّ ّللاَ الَّذِي َخلَقَ ال
َ ت َو ْاأل َ ْر
َ ي ِبخ َْل ِق ِه َّن ِبقَاد ٍِر َعلَى أ َ ْن يُحْ ِي
َ ض َولَ ْم يَ ْع

ِير
ٌ قَد

Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın, ölüleri diriltmeye de
gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet O, her şeye kadîrdir. (Ahkâf, 46/33)
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َّ ذَلِكَ بِأ َ َّن
ِير
َ ّللاَ ه َُو ْال َح ُّق َوأَنَّهُ يُحْ يِي ْال َم ْوتَى َوأَنَّهُ َعلَى ُك ِل
ٌ ش ْيءٍ قَد
Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O, ölüleri diriltir; yine O, her şeye hakkıyla
kadîrdir. (Hacc, 22/6)
4) Haşr ve Neşr:
Neşr, “yaratıkları öldükten sonra diriltmek”2143 olup genellikle haşr kelimesiyle
birlikte kullanılır.
Haşr, “bir topluluğu bulundukları yerden çıkarıp onları savaş vb. şeye sürmek”
demektir.2144 Kıyâmet günü için yevmu'l-haşr de denilir. Haşr, öldükten sonra diriltilenlerin
onların hesap meydanına, oradan da cennet ve cehenneme sevk edilmesidir.2145 Toplanılacak
yere “mahşer, mevkıf veya arasât” denir. Kıyâmet evreleri açısından ba‘stan sonra ikinci
merhale sayılır.2146
Mahşerde herkes dünya hayatı içinde kiminle olmuşsa onunla birlikte olacaktır.
Mü’minler mü’min önderleriyle, kâfirler kâfir önderleriyle, münâfıklar da münâfık
önderleriyle beraber olacaktır. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
ْ ي ِكتَابَهُ ِبيَ ۪مينِه۪ فَا ُ ۬و ٰ ُٓلئِكَ يَ ْق َر ۫ ُؤنَ ِكت َا َب ُه ْم َو َال ي
ًُظلَ ُمونَ فَت۪ يَل
ِ َاس بِ ِا َم
ٍ يَ ْو َم نَدْعُوا ُك َّل اُن
َ ِام ِه ْم فَ َم ْن ا ُ ۫وت
Her insan topluluğunu önderleri ile birlikte çağıracağımız o günde kimlerin amel
defteri sağından verilirse, onlar, en küçük bir haksızlığa uğramamış olarak amel defterlerini
okuyacaklar. (İsrâ, 17/71)
5) Me‘âd:
Me‘âd, masdar veya ism-i mekân olup ‘a-v-d kökünden türemiştir. ‘Avd kökü, “bir
şeyin eski hâline döndürülmesi” anlamındadır. Buna göre me‘âd, “fenâ bulduktan sonra
varlığa dönmek” veya “bedenin cüzlerinin dağıldıktan sonra toplanmaya, ölümden sonra
hayata ve ruhların ayrıldıktan sonra bedenlere dönmesi” demektir.2147
•Yeniden diriliş konusunda tartışmalı olan konulardan biri, me‘âd veya haşru'l-ecsâd
meselesidir. Hâşru'l-ecsâd, kıyâmet gününde yaratıkların yeniden teşekkül edecek olan
cesedlerine rûhlarının dönmesinden ve bu şekilde “Arasat meydanı” denilen son derece geniş
ve düz bir yerde toplanmalarından ibarettir. Yeniden dirilişle ilgili olarak, cesedlerin ve
rûhların iâdesi konusunda farklı görüşler vardır:

2143
2144
2145
2146
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İbnu'l-Hümâm, el-Musâyera, II/98-99.
Isfahânî, Müfredât, I/313.
İbnu'l-Hümâm, el-Musâyera, II/98-99.
Topaloğlu-Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, s. 118.
Taftazânî, Şerhu'l-Makâsıd, IV/82.
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1) Tabiatçı filozoflar me‘âdı inkâr etmiştir. Onlara göre insan; mizaç, kuvveler ve
arazlardan oluşan maddî bedenden ibarettir. Bunlar ise, ölümle ve hayâtın yok olmasıyla fâni
olurlar. Dolayısıyla ma‘dûmun iâdesi söz konusu değildir.2148
2) Galien [Galenos] (131-201/?), nefsin ölümle fâni olan mizaç mı yoksa ölümden
sonra bâkî ve iâdesi mümkün olan cevher mi olduğu hususunda tereddüt ettiği için me‘âd
konusunda tevakkuf etmiştir.2149
3) Muhakkık filozoflar ve İslâm'a mensup olan bazı gruplar, me‘âdın hakikatında
ittifak ederken keyfiyyeti hususunda ihtilâf etmişlerdir.2150
4) Müslümanların çoğu, sadece cismânî me‘âdı kabul etmişlerdir. Çünkü onlara göre
rûh, suyun gülde sereyan etmesi gibi bedende sereyan eden bir cisimdir.2151
Me‘âdın cismânî olduğunu savunanlar Kur’an'nın şu âyetini delil getirmişlerdir:
َيَ ْو َم ت َ ْش َهد ُ َعلَ ْي ِه ْم أَ ْل ِسنَتُ ُه ْم َوأ َ ْيدِي ِه ْم َوأَ ْر ُجلُ ُهم بِ َما كَانُوا يَ ْع َملُون
Yapmış olduklarına, dilleri, elleri ve ayaklarının, aleyhlerinde şahitlik edeceği gün
onlar için çok büyük bir azap vardır. (Nûr, 24/24)
5) Filozoflar, me‘âdın sadece rûhânî olacağı görüşündedirler. Onlara göre beden
suretleri ve arazlarıyla yok olur ve dolayısıyla iâde edilmez. Nefs [rûh] ise fenâ bulmasına
imkân olmayan bâkî mücerred bir cevherdir.2152 Hulûliyye ve Hıristiyanların çoğu, sevâb ve
cezânın rûhlar için olduğunu ileri sürerek, cesedlerin iâdesini inkâr etmiştir.2153
6) İmâm Gazzâlî, el-Ka‘bî, el-Halîmî, er-Râğıb, el-Kâdî Ebû Zeyd ed-Debbûsî gibi
İslâm âlimlerinin çoğu, me‘âdın hem cismânî hem de rûhânî olacağını ileri sürmüşlerdir.
Çünkü onlara göre nefs, bedene dönmesi mümkün olan mücerred bir cevherdir. Sûfiyye'den
çoğu, Şîa ve Kerrâmiyye bu görüştedir. Yahûdîler, Sâmirîler ve Tenâsühiyye de bu görüşü
benimsemiştir.2154 Ancak Ehl-i Tenâsüh, iâdenin rûhların değişik cisimlere [varlıklara]
dönmesiyle olduğunu iddia etmiştir. Bütün bunlar dünyada olur. Bedeninde iyi olan her rûh,
refah içinde olacağı bir kalıpta iâde edilir. Kalıbında kötü olan her rûh, kendisine eziyet veren
bir kalıpta iâde edilir. Onlar, yılanların ve akreplerin rûhlarının, bazı kalıplardaki kötü rûhlar
olduğunu, bu yüzden onlara yılanların ve akreplerin kalıplarında eziyet edildiğini iddia
ederler.2155
•Kelâmda hayvanların âhirette iâde edilip edilmeyeceği de tartışma konusu olmuş, bu
konuda farklı görüşler ileri sürülmüştür:
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Taftazânî, Şerhu'l-Makâsıd, V/89.
Taftazânî, Şerhu'l-Makâsıd, V/89.
Taftazânî, Şerhu'l-Makâsıd, V/89.
Taftazânî, Şerhu'l-Makâsıd, V/89.
Taftazânî, Şerhu'l-Makâsıd, V/89; krş. Sâbûnî, Mâtürîdiyye Akâidi, s. 92.
Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, s. 235.
Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, s. 235; Taftazânî, Şerhu'l-Makâsıd, V/90.
Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, s. 235.
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1) Hayvanların iâde edileceğine ve birbirlerinden haklarını alacaklarına dair haber
vârid olmuştur. Boynuzsuzların boynuzlulardan haklarını alması gibi. Bu aklen câizdir;
gerekli değildir. Allah onları iâde ettiği zaman, bu iâdeden sonra yok etmesi câizdir. İâdeden
sonra onları toprak yapması da câizdir. Bazı rivâyetler, Allah Teâlâ'nın onları toprak yapacağı
şeklindedir.”2156
2) en-Nazzâm, Allah Teâlâ'nın bütün hayvanları iâde edeceğini ve onları cennete
sokacağını iddia eder.2157
3) Kaderiyye'den Ebû Kilde diye bilinen biri, dünyada faydalı olan güzel hayvanların
cennete gönderileceğini ve çirkin görünümlü zararlı hayvanların, kendilerine bir azâb isabet
etmeksizin cehennem ehlinin azâbını artırmak için cehenneme gönderileceğini iddia
etmiştir.2158

H. YENİDEN DİRİLİŞTEN SONRAKİ ÂHİRET AHVÂLİ
1. Kitapların Verilmesi
Kitap, kendisinde kulların tâatlerinin ve ma‘siyetlerinin kayıtlı olduğu şeydir.2159
Kur’ân-ı Kerîm'de insanın iyi ve kötü amellerinin yazıldığından söz edilir: Yoksa biz, onların
sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmez miyiz sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarında bulunan
elçilerimiz de yazarlar. (Zuhruf, 43/80)
Ehl-i Sünnet'e göre kıyâmette kitapların okunması haktır.2160 Allah Teâlâ şöyle
buyurmuştur:
Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter. (İsrâ, 17/14)
Kıyâmet günü onun için, açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkarırız. (İsrâ, 17/13)
Mü’minlerin kitapları sağ taraflarından, kâfirlerin kitapları ise sol taraflarından ve
arkalarından verilecektir.2161
Mu‘tezile, bunun abes olduğunu iddia ederek kitapların verilmesini inkâr etmiştir.2162

2. Mîzân [Amellerin Tartılması]
Mîzân [terazi], “bir şeyin miktarını bilmek” anlamındaki vezn kökünden türemiştir.2163
Kur’ân'da hem vezn hem de mîzân kelimeleri zikredilerek amellerin tartılacağından söz
edilmiştir:
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Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, s. 236.
Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, s. 236; krş. a.mlf. el-Fark, s. 145
Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, s. 236.
Taftazânî, Şerhu'l-Akâid, s. 185.
Sâbûnî, Mâtürîdiyye Akâidi, s. 92; Taftazânî, Şerhu'l-Akâid, s. 185.
Sâbûnî, Mâtürîdiyye Akâidi, s. 92; Taftazânî, Şerhu'l-Akâid, s. 185.
Taftazânî, Şerhu'l-Akâid, s. 185.
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O gün tartı [vezn] tam doğrudur. Kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtulanlardır.
(A‘râf, 7/8)
Kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Hiç kimseye bir haksızlık edilmez. Bir
hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getiririz. (Enbiyâ, 21/47
Ehl-i Sünnet'e göre mîzân, kesin sem‘î delillerin delâletiyle hak ve sâbit olup onu
tasdik etmek vaciptir.2164 Mîzân, amellerin miktarlarının bilinmesinden ibarettir. Akıl, onun
keyfiyyetini anlamaktan âcizdir. Dolayısıyla o, dünya terazileriyle mukayese edilemez.2165,
Müfessirlerin çoğu ve bazı selef âlimlerince “mîzân” şöyle tarif edilmiştir: “Mîzân, iki
kefeli olup onda Allah Teâlâ'nın kudretiyle dilediği gibi mahlûkâtın amellerini tartması haktır.
Onda, şekli göklerin ve yeryüzünün katmanları gibi olan amel defterlerinin tartılacağı da
söylenmiştir.”2166
Mu‘tezile, mîzânı [amellerin tartılmasını] inkâr etmiştir. Çünkü onlara göre ameller,
tartılması mümkün olmayan, ağırlıkları ve hafiflikleri bulunmayan arazlardır. Bu yüzden yok
olmuş ve ortadan kalkmış şeyler tartılamaz. Mîzân mecâzî anlamdadır. Bundan maksat, her
şeyde sabit bulunan adâlettir.2167 Onlardan bazıları ise, mîzânı isbât etmiş, ancak arazların iki
kefede tartılmasını imkânsız görmüştür. Fakat insanın iyilikleri kötülüklerinden fazla olduğu
zaman, iki kefeden birinin diğerine ağır basar. Bunun ağır basması, o adamın cennetlik
olduğuna delildir. Aynı şekilde diğer siyah kefenin ağır basması, o adamın cehennemlik
olduğuna delildir.2168
Râgıb el-Isfahânî
yapmaktadır.2169

de,

mîzânla

ilgili

âyetleri

açıklarken

“adâlet”e

vurgu

Kerrâmiyye amellerin tartılması konusunda, Allah'ın (a.c.) amellerin sayısınca
yarattığı cisimlerin tartıldığını söylemiştir. Ancak Ehl-i Sünnet bunu aklen câiz görmekle
birlikte, bu konuda rivâyet edilen hadisler bulunduğu için Âdemoğlunun amellerinin yazıldığı
sahifelerin tartıldığını söylediler.2170

3. Suâl ve Hesâb
Ehl-i Sünnet'e göre suâl –yani, insanların sorguya çekilmesi– haktır.2171 Nitekim Allah
Teâlâ şöyle buyurmuştur:
Durdurun onları, çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. (Sâffât, 37/24)
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Isfahânî, Müfredât, II/858.
İbnu'l-Hümâm, el-Müsâyera, II/124; Taftazânî, Şerhu'l-Makâsıd, V/5.
Sâbûnî, Mâtürîdiyye Akâidi, s. 92.
Gaznevî, Usûlu'd-Dîn, s. 221, 223; krş. Taftazânî, Şerhu'l-Makâsıd, V/120; İbnu'l-Hümâm, el-Müsâyera, II/124-25.
Bkz. Eş‘arî, Makâlâtu'l-İslâmiyyîn, s. 472; Taftazânî, Şerhu'l-Makâsıd, V/120-21; İbnu'l-Hümâm, el-Müsâyera, II/125.
Eş‘arî, Makâlâtu'l-İslâmiyyîn, s. 472.
Isfahânî, Müfredât, II/858-59.
Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, s. 236; İbnu'l-Hümâm, el-Müsâyera, II/125.
Taftazânî, Şerhu'l-Akâid, s. 185.
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Âhiretle ilgili –hesâb vb. gibi– sem‘iyyâta dair konuların tamamı, haklarında Kitâb ve
Sünnet'te nass bulunan mümkün işlerdendir. Aynı zamanda bunlar hakkında icmâ‘ vardır.
Dolayısıyla bunları kabul etmek haktır ve tasdik etmek vaciptir.2172 Nitekim hesaba çekilme
Allah Teâlâ'nın şu âyetlerinde dile getirilmiştir:
Bugün zulüm yoktur. Allah, hesabı çabuk görendir. (Mü’min, 40/17)
Kimin kitabı sağından verilirse, kolay bir hesaba çekilecektir. (İnşikâk, 84/7-8)

4. Şefâat
Kelâm kitaplarında âhiretle ilgili yer verilen konulardan biri de Hz. Peygamber'in
şefâati meselesidir. Çünkü kelâmcılar, Resûlullah'ın (s.a.v.) şefâati hakkında ihtilaf
etmişlerdir.
Şefâat, “bir şeyi benzerine katmak, çift yapmak” demek olan şef‘ kökünden
tütemiştir.2173 Şefe‘a fiili, “yardım etti”2174 anlamına da gelmektedir. Şefâ‘at, “suç işlemiş bir
kimsenin suçunun bağışlanmasını istemek”2175 veya “birinin tazarru‘ [boyun eğmek] yoluyla
bir başkasından bir iyilik yapmasını veya bir zararı gidermesini istemek”2176 şeklinde
tanımlanmıştır.
Şefâat, çoğu kere mertebece yüksek bir kimsenin ondan daha aşağı derecede olan bir
kimseye katılması anlamında kullanılır.2177 İşte kıyâmette şefâat de buradan gelmektedir.2178
Dinî literatürde şefâat, “âhirette peygamberlerin ve kendilerine izin verilen kimselerin
müminlerin bağışlanması için Allah katında niyazda bulunmaları”2179 demektir.
Ehl-i Sünnet, nebîlerin (a.s.) ve derecelerine göre mü’minlerin birbirlerine şefâat
edecekleri görüşündedir.2180 Onlara göre, şefâatin sübûtuna nass ve icmâ delalet
etmektedir.2181 Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
O'nun huzurunda, O'nun izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez.
(Sebe’, 34/23)
(Allah'ın) râzı olduğundan başkasına şefâat edemezler ve O'nun korkusundan titrerler.
(Enbiyâ, 21/28)
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Taftazânî, Şerhu'l-Makâsıd, V/118.
Cevherî, İsmail b. Hammâd, es-Sıhâh, Kahire, 2009, s. 604; Isfahânî, Müfredât, II/16.
Serakustî, Sa‘îd b. Muhammed, Kitâbu'l-Ef‘âl, Mısır, 1980, II/374.
Cürcânî, et-Ta‘rîfât, s. 109.
Tahânevî, Keşşâfu Istılâhâti'-Funûn, s. 1034.
Isfahânî, Müfredât, II/16; Fîrûzâbâdî, Besâiru Zevi't-Temyîz, III/328.
Fîrûzâbâdî, Besâiru Zevi't-Temyîz, III/328.
Alıcı, Mustafa, “Şefaat”, DİA, 2010, XXXVIII/411.
Bkz. Eş‘arî, Makâlâtu'l-İslâmiyyîn, s. 474; Bağdâdî, Usûlu'd-Dîn, s. 244; Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, III/341.
Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, III/341; Taftazânî, Şerhu'l-Makâsıd, V/158.
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Yalnız Rahman'ın huzurunda söz almış olanlardan başkaları şefaat edemezler.
(Meryem, 19/87)
Hadiste Rasûlullâh (s.a.v.), “Şefâ‘atimi, ümmetimden büyük günah işleyenler için
ayırdım”2182 buyurmuştur.
Mu‘tezile ve Hâricîler, günah sahiplerine şefâ‘at edilmesini inkâr ederler.2183 Onlardan
bazısı, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) mü’minler için şefâatini, “bir ikram olarak onların cennetteki
makamlarının ve derecelerinin yükseltilmesi, sevaplarının artırılması”2184 şeklinde
yorumlamıştır.
İslâm âlimleri Hz. Peygamber'in, mahşer meydanında uzun bekleyiş sıkıntısı içindeki
insanların hesaba çekilmesini sağlamak, ayrıca mü’minlerin cennetteki derecelerini
yükseltmek amacıyla Allah katında şefaat edeceği, buna karşılık kâfirler hakkında şefaatin
gerçekleşmeyeceği hususunda ittifak etmiştir.2185

5. Sırât
Sırât, “yol” demektir. Âhiretle ilgili olarak kelâm kitaplarında geçen sırât,
“cehennemin üzerinden uzatılmış olan kıldan ince ve kılıçtan keskin bir köprü”dür.
Cennetlikler bunun üzerinden geçerler. Cehennemlikler üzerinden geçerken ayakları
cehenneme düşerler.2186 Bazıları ise, sırât'ın bir yol olduğunu, kıldan ince kılıçtan keskince
olmadığını, eğer böyle olsaydı, üzerinde yürümenin imkânsız olacağını söylemektedirler.2187
Ehl-i Sünnet'e göre sırât haktır. Çünkü bu konuda hadis vardır.2188
Mu‘tezile'nin çoğu ve Kâdî Abdulcebbâr, böyle bir köprüden geçmek imkânsız
olduğu, geçmenin mümkün olduğu farz edilse bile, bunun bir eziyet olacağı, hâlbuki kıyâmet
gününde mü’minlere ve sâlihlere eziyet olmayacağı gerekçesiyle inkâr etmiştir.2189
Ehl-i Sünnet'e göre Allah Teâlâ; böyle bir köprüden geçmeyi müslümanlara mümkün
kılmaya ve kolaylaştırmaya kâdirdir. Hatta bazı mü’minler, –hadiste geçtiği üzere– bu
köprüden yıldırım gibi, bazıları fırtına gibi, diğer bazıları rahvan at üzerine binmiş kişiler gibi
geçerler.2190
Aşağıdaki âyet sırât'a işaret olarak yorumlanmıştır2191:
َّ ضيا ًّ ث ُ َّم نُن َِجي الَّذ۪ ينَ اتَّقَ ْوا َونَذَ ُر ال
ًّ ظا ِل ۪مينَ ف۪ ي َها ِجثِيا
ِ َوا ِْن ِم ْن ُك ْم ا َِّال َو ِاردُهَا َكانَ َع ٰلى َر ِبكَ َحتْما ً َم ْق
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Taftazânî, Şerhu'l-Makâsıd,V/120; a.mlf. Şerhu'l-Akâid,s. 186.
Taftazânî, Şerhu'l-Makâsıd, V/120.
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İçinizden, oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir
hükümdür .Sonra biz, Allah'tan sakınanları kurtarırız; zalimleri de diz üstü çökmüş olarak
orada bırakırız. (Meryem, 19/71-72)

I. CENNET-CEHENNEM
1. Cennet ve Cehennem Kavramları
•Cennet, “setr/örtmek” anlamındaki c-n-n kökünden türemiştir. Cennet, “hurma ve
ağaçlardan oluşan ve ağaçların dallarının sıklığı sebebiyle gölgesi yoğun olan bahçe”
demektir. Âhiretteki sevap yurduna cennet denilmesi, orada bahçeler bulunması
sebebiyledir.2192
Kur’ân'da Cennet'in ismi olarak Firdevs, Adn, Cennetu'n-Na‘îm, Daru'l-Huld,
Cennetü'l-Me’vâ, Daru's-Selâm, İlliyyûn gibi isimler geçmektedir.2193
Cennet, sâlih kulların devamlı kalacakları yerdir. Orada kendilerine manevî ve hissî
sayısız nimetler bahşedilecektir. Hatta bu nimetlerin insan hayalinin üstünde oldukları
Kur’ân'da şöyle ifade edilmektedir:
Yaptıklarına karşılık olarak onlar için gözleri aydınlatacak şeylerin saklandığını hiç
kimse bilemez! (Secde, 32/17)
•Cehennem kelimesi, bi’run cehennemün ve cihinnâmun [derin kuyu] ifadesinden
gelmektedir. Derin olduğu için ona cehennem ismi verilmiştir.2194
Cehennem ile aynı anlamı taşıyan Hâviye kelimesi Kur’ân'de sadece bir yerde geçer.
(Kâri‘a, 101/9) Hâviye, “dibine veya temeline ulaşılamayan derin bir yer” demektir.2195
Bunun “ateş” anlamına geldiği de söylenmiştir.2196
Cehemmem'in şu isimlerinin “ateş” anlamıyla yakından ilgisi vardır: a) Nâr [ateş], b)
Cahîm [kızgın ateş], c) Sa‘îr [alevli ateş], d) Lezâ [ateşin alevi], e) Hutame [şiddetli ateş], f)
Sakar [harareti şiddetli yakıp kavuran ateş].
Kur’an'da cehennem için bunların dışında, “yakıcı azâb” anlamındaki azâbu'lharîk ; “kaynar su” anlamında hamîm2198, “sıcak rüzgâr” anlamında semûm2199, “hapishane
ve derin çukur” anlamında siccîn2200, “yazıklar olsun” anlamında veyl2201 kavramları da
kullanılmıştır.2202
2197
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Zemahşerî, Tefsîru'l-Keşşâf, s. 62; Isfahânî, Müfredât, I/262.
Isfahânî, Müfredât, I/262.
İbn Sîde, Ali b. İsmâîl, el-Muhkem, Beyrut, 2000, IV/472.
Isfahânî, Müfredât, II/814.
Isfahânî, Müfredât, I/262.
Âl-i İmrân, 3/181; Enfâl, 8/50.
En‘âm, 6/70; Hacc, 22/19.
Tûr, 52/27; Vâkıa, 56/42.
Mutaffifîn, 83/7-8.
İbrâhîm, 14/2; Meryem, 19/34.
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Cehennemi hak eden kâfirler orada manevî ve hissî çeşitli cezalara çarptırılacaklardır.
Kur’ân'da bu konuyla alakalı çok sayıda âyet vardır.
Cennetin sekiz2203, cehennemin yedi2204 kapısı vardır.2205
Cennet ve cehennem haktır. Çünkü onların varlığını bildiren âyetler ve hadisler
gizlenemeyecek kadar meşhur ve sayılamayacak kadar çoktur.2206
Gulât-ı Şîa'dan Ebû Mansûr el-İclî, cennet ve cehennemi inkâr etmiştir. Ona göre
cennet ve cehennem birer adamdırlar.2207
Gulât-ı Şîa'dan Mu‘ammeriyye ise, dünyanın fânî olmayacağını, cennetin insanların
başlarına gelen hayır, nimet ve âfiyet; cehennemin ise insanların bunların zıddına başlarına
gelen şeyler olduğunu ileri sürerler. Bunlar tenâsühü kabul ederler ve ölmeyeceklerini,
bedenleriyle melekût âlemine yükseltileceklerini ve insanlar için cesetlerine benzer cesetler
meydana getirileceğini söylerler.2208

2. A‘râf: Cennet ile Cehenenem Arasındaki Sûr
A‘râf, “yüksek yer” anlamındaki ‘urf kelimesinin çoğuludur. A‘râf, cennet ile
cehennem arasındaki bir sûrdur. Bu sûrda bulunanların insanları tanımaları sebebiyle ona
a‘râf ismi verildiği söylenmiştir.2209 A‘râf kelimesi Kur’ân'da sadece bir yerde şu âyette
geçmektedir:
İki taraf arasında bir perde ve A‘râf üzerinde de her birini simâlarıyla tanıyan
erkekler vardır. (A‘râf, 7/46)
Âlimler, A‘râf üzerinde bulunan ve cennetliklerle cehennemlikleri sîmâlarından
tanıdıkları beyan edilen bu kişilerin kimler oldukları hususunda farklı görüşler zikretmişlerdir:
1) A‘râf üzerinde bulunan kişiler, sevapları ile günahları eşit olduğu için cehenneme
atılmamış, fakat henüz cennete de konulmamış, haklarında Allah Teâlâ'nın emrini bekleyen
ve sonunda cennete girecek olan kişilerdir.
2) A‘râfta bulunanlar, babalarından izin almaksızın ve onlara karşı gelerek cihâda
katılan ve öldürülen kimselerdir. Allah yolunda öldürülmeleri onların cehenneme girmelerine
engel olmuş, fakat babalarına karşı gelmeleri de cennete girmelerine mâni olmuştur.
3) Bunlar, fakîh ve âlimlerden oluşan sâlihler topluluğudur.

2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209

Toprak, Âhiret,s. 60-63.
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4) Onlar, fetret döneminde ölen kimselerdir.
5) Onlar, müşriklerin çocuklarıdır.
6) A‘râfta bulunanlar, insan değil melektir. Bunlar, hem cennetlikleri hem de
cehennemlikleri tanıyacaklar, her bir sınıfa gerektiği gibi davranacaklardır.2210
7) Mâtürîdî, bunların dışında A‘râf ehlinin peygamberler olduğunu söylemiştir.2211

3. Cennet ve Cehennemin Şu Anda Yaratılmış Olup Olmadığı
Ehl-i Sünnet'e göre cennet ve cehennem şu ânda yaratılmıştır.2212 Bu hususta onlara
Mu‘tezile'den Ebû Ali el-Cübbâî, Bişr b. el-Mu‘temir ve Ebu'l-Hüseyn el-Basrî de muvafakat
etmiştir.2213 Onlar, bu hususta çeşitli deliller ileri sürmüşlerdir:
a) Cennet ve cehennemin mevcut olduklarına dair delîl, Allah Teâlâ'nın cennetin
muttakiler2214 için, cehennemin ise kâfirler2215 için hazırlandığını haber vermesidir.2216
b) Âdem ve Havvâ'nın cennette iskân etmesi ve zelle sebebiyle oradan çıkarılmış
olmaları, cennet ve cehennemin elân yaratılmış olduklarına delildir.2217
c) Mi‘râc kıssası hakkındaki mütevâtir haberler ile cennet ve cehennemin sıfatlarıyla
ilgili vârid olan diğer haberler onların mevcut olduklarına delâlet eder.2218
Dırâriyye, Cehmiyye ve Mu‘tezile'den bir grup, onların yaratılmamış olduğunu iddia
ettiler. Çünkü Âdem (a.s.) dünya bahçelerinden bir cennette idi.2219
Mu‘tezile, bu hususta çeşitli deliller ileri sürmüştür:
1) Cennet ve cehennemin cezâ gününden önce yaratılmış olmaları abestir.
2) Eğer şu anda yaratılmış olsalardı, helâk olmaları gerekirdi. Çünkü Allah Teâlâ,
O'nun zâtından başka her şey helâk olacaktır. (Kasas, 28/88) buyurmuştur.
3) Eğer mevcut olsalardı, ya felekler âleminde ya anâsırda ya da başka bir âlemde
yaratılmış olacaklardı ki, bu üçü de bâtıldır.2220
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el-Ka‘bî, onların yaratılmış olmalarının ve yaratılmış olmamalarının câiz olduğunu
söylemiştir. Eğer yaratılmışlarsa, onların yok olmaları ve kıyâmette iâdeleri câizdir. Ehilleri
oraya girdikten sonra, onların yok olması câiz değildir.2221

4. Cennet ve Cehennem'in Ebedîliği
Kur’ân'ın cennet ve cehennem tasvîrlerinde onların ebedî olduklarına işaret vardır.
Yine Kur’ân'ın pek çok âyetinde cennet ve cehennem bağlamında geçen huld ve ebed
kelimeleri de cennet ve cehennemin ebedî olduklarını göstermektedir.
Huld, “daimî sebat ve kesintisiz bekâ” demektir.2222 Ebed ise kök olarak, mutlak
olarak zaman genişliği ve uzunluğudur. Bunun anlamında bir kayıt ve sınır yoktur. Sınır
ancak ilgili olduğu kelimeden anlaşılır. Ebed, bazen huld kelimesini te’yîd eder. Onda ebedî
kalırlar (Ahzâb, 33/65) âyetinde olduğu gibi. Ebed, hakîkî ve mecâzî anlamda kullanılır.
Allah'ın, Orada ebediyyen kalacaklardır (Nisâ, 4/57) âyeti ve benzerlerinde hakîkî anlamda
kullanılmıştır.2223
Ehl-i Sünnet ve ümmetin hayırlılarından selef, cennet ve cehennemin daimî olduğunda
ve cennet ehlinin nimetlerinin ve cehennemde kâfirlere azâbın devamlı olduğunda icmâ‘
etmiştir.2224
Cehmiyye'den bir grup, cennet ve cehennemin yok olacağını iddia etmiştir.2225 Cehm
b. Safvân şöyle demiştir: “el-Âhir'in anlamı, O'nun ebedî olarak kâin [olucu] ve mevcûd
olması, O'nun dışında bir şey olmaması ve O'ndan başka bir varlık olmaması demektir.
Dolayısıyla cennet ve cehennem fânîdirler; onlarda bulunanlar yok ve fânî olacaklardır.”2226
Mu‘tezile'den va‘îd taraftarları, Allâh'ın cehenneme soktuğu kimseyi orada ebedî
olarak bıraktığı hususunda icmâ ettiler.2227
Ebu'l-Huzeyl, cennet ve cehennem ehlinin daima hareketsiz ve sâkin kalacakları bir
sona ereceklerini, bundan sonra Allah Teâlâ'nın hiçbir fiile gücü yetmeyeceğini ve artık O'nun
onlara bir zarar ve fayda veremeyeceğini iddia etmiştir. Böylece o, Allah Teâlâ'nın, Yemişleri
süreklidir (Ra‘d, 13/35) sözünü inkâr etmiştir.2228
Hâricîlerden Necdiyye şöyle demiştir: “Allâh'ın, mü’minlere günahları sebebiyle azâb
edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Bunu yaparsa, onlara cehennemin dışında günahları kadar azâb
eder; onlara ebedî olarak azâb etmez. Sonra onları cennete sokar.”2229
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Batîhiyye denilen bir fırka şunu iddia etmiştir: “Cennet halkı cennette, cehennem halkı
da cehennemde, sirke kurdunun sirkeden, bal kurdunun baldan lezzet alması gibi
nimetlenirler.”2230
Cehm b. Safvân'ın taraftarlarına göre cennet ve cehennem fenâ bulacak ve yok
olacaklardır. Onların halkları da yok olacaktır. Sonunda Allah, kendisiyle birlikte bir varlık
bulunmayan bir mevcut olacaktır. Nitekim O vardı, O’nunla birlikte bir varlık yoktu. Allah'ın
cennetlikleri cennette, cehennemlikleri de cehennemde ebedî olarak bırakması câiz değildir.
Cehm dışındaki müslümanların hepsi, Allâh’ın cennetlikleri cennette, kâfirleri de cehennemde
ebedî olarak bırakacağını söylemiştir.2231

5. Müşriklerinin Çocuklarının Âhiretteki Durumu
Kelâm ekolleri müşriklerin çocuklarının durumu hakkında farklı görüşler ileri
sürmüşlerdir:
1) Hâricîler, bu konuda üç gruba ayrılmıştır:
a) Müşriklerin çocuklarının hükmünün babalarının hükmü gibi olup onlara
cehennemde azap edilecektir. Mü’minlerin çocuklarının hükmün de babalarının hükmü
gibidir.
b) Allah'ın, bir cezaları olmadan müşriklerin çocuklarına elem vermesi câizdir. Onlara
elem vermemesi de câizdir. Mü’minlerin çocukları babalarına tabidirler. Çünkü Allah, İmân
sebebiyle zürriyetlerini de onlara kattık. (Tûr, 52/21) buyurmuştur.
2) Kaderiyye'ye göre müşriklerin ve mü’minlerin çocukları cennettedir.2232

6. Günahkârların Ebedî Olarak Cehennemde Kalması
Bu konuda kelâm ekolleri arasında görüş ayrılığı mevcuttur:
1) Mürcie: Onlar, Allah'ın, ehl-i kıbleden günahkârları cehenneme soktuktan sonra,
onları ebedî olarak cehennemde bırakmasının câiz olup olmadığı konusunda beş fırkaya
ayrılmıştır:
a) Bişr el-Merîsî'nin taraftarları, Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de
zerre miktarı şer işlemişse onu görür. (Zilzâl, 99/7-8) sözünden dolayı Allah'ın, ehl-i kıbleden
günahkârları ebedî olarak cehennemde bırakmasının imkânsız olduğunu, cehenneme girdikten
sonra, kuşkusuz onların cennete gönderileceklerini iddia ederler. Bu, İbnu'r-Râvendî'nin
görüşüdür.
b) Ebû Şimr ve Muhammed b. Şebîb'in taraftarları şunu iddia etmiştir: Allah'ın, onları
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cehenneme sokması câizdir. Onları cehenneme soktuktan sonra, orada ebedî olarak bırakması
da bırakmaması da câizdir.
c) Allah, müslümanlardan bir topluluğu cehenneme sokar; ancak onlar Resûlullah'ın
(s.a.v.) şefâatiyle oradan çıkarılırlar, kuşkusuz cennete gönderilirler.
d) Gaylân'ın taraftarları şöyle demiştir: Allah'ın, onlara azap etmesi ve onları affetmesi
câizdir. Onları orada ebedî olarak bırakmaması da câizdir. Eğer birine azap ederse, onun
işlediği suçun aynısını işleyene de azap eder. Ebedî bırakması da aynı şekildedir. Eğer birini
affederse, onun gibi olan herkesi de affeder.
e) Allah’ın onlara azap etmesi ve etmemesi câizdir. Onları ebedî olarak bırakması ve
bırakmaması, birine azap etmesi, onun gibi olan başka birini affetmesi câizdir. Bunların
hepsini yapmak Allah'a aittir.2233
2) Mu‘tezile ve Hâricîler, onların ebedî olarak cehennemde kalacağını ve cehenneme
giren kimsenin oradan çıkamayacağını söylemiştir.2234
3) Ehl-i Sünnet şöyle demiştir: Allah, muvahhid olan kıble ehlini cehennemden
çıkarır; onları ebedî olarak orada bırakmaz.2235

7. Hayvanlara Âhirette Bedel Verilmesi
Kelâm ilminde âhiret ahvâliyle ilgili olarak tartışılan konulardan biri de, hayvanlara
âhirette bedel verilip verilmeyeceği hususudur. Bu konuda beş görüş vardır:
1) Allah, onlara âhirette bedellerini verecektir. Onlar, cennette nimetlendirilirler ve en
güzel şekilde şekillendirilirler. Onların nimetlendirilmesi kesintisiz olur.
2) Allah'ın, onlara dünyada bedel vermesi câizdir. Onlara “bekleme yeri”nde
[mevkıfte] bedel vermesi câizdir. Daha öncekilerden naklettiğimiz gibi, bunun cennette
olması câizdir.
3) Ca‘fer b. Harb ve el-İskâfî şöyle demiştir: Yılanlara, akreplere ve baykuş ve yırtıcı
hayvanlardan bunların benzerlerine dünyada veya “bekleme yeri”nde [mevkıfte] bedel
verilmesi câizdir. Bunlar, sonra kâfirlere ve fâcirlere azap olsun diye cehenneme sokulur.
Bunlara, cehennem eleminden bir şey dokunmaz. Nitekim bu, cehennem bekçilerine de
dokunmaz.
4) Bir grup, onlar için bir bedel olduğunu, ama bunun keyfiyetinin bilinemeyeceğini
söylemiştir.
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5) Abbâd'a göre onlar haşredilir ve yok edilirler.2236
Sonuç olarak kelâm ilminde sem‘iyyâttan kabul edilen âhiret konusundaki tartışmalar,
ulûhiyyet ve nübüvvet konularına göre daha sınırlıdır. Âhiretle ilgili kelâmî tartışmaların
genellikle felsefenin, İslâm dışı din ve inançların etkisiyle İslâm'a girmiş olan birtakım
görüşlerin yansımasından ibaret olduğu görülmektedir.
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Eş‘arî, Makâlât, s. 254-55.
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UYGULAMALAR
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Uygulama Soruları
1-Cennet ve Cehennem’in cismaniliği meselesindeki ana görüşleri irdeleyiniz.
2-Müslümanlar Cehennem’e girer mi?
3-Kıyametin vakti konusuna Kur’an’ın yaklaşımını yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Kuran ve sünnete göre ahiret kavramını ve bu bağlamda CennetCehennem, Haşir ve başka kavramları öğrendik.
Kur’ân-ı Kerim’e göre gelecek hayata imân, Allah’a imândan sonra gelecek kadar
önemlidir. Genellikle imân esasları, sadece Allah’a ve âhiret gününe imân olarak özetlenir.
Bir çok âyet, herkesi yeryüzünde gezmeye, dolaşmaya, yeri, göğü yaratan Allah’ın evrende
varlık âlemini nasıl var ettiğine, âlemde hüküm süren kanunların mahiyetini anlamaya, kısaca
kâinat tablosunu tetkik etmeye davet etmektedir. Kur’ân-ı Kerim, böylece varlık âlemini
düşünüp akıl erdiren insanların, Allah’ın ölüleri diriltebileceğine inanacağını ve âhireti inkâr
etmenin her hangi bir ilmî dayanağı olmadığını göstermektedir.
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Bölüm Soruları
1) “İki şeyin arasına giren bir şey” manasına gelen kavram hangisidir?
2) Haşr ne demektir?
3) Haşrın yalnız ruhani olduğunu iddia edenler kimlerdir?
4) Haşrın ne ruhani ne de cismani olacağını iddia edenler kimlerdir?
5) Kıyametin ne zaman kopacağını kimler bilebilir?
6) “Sûra üfürme, kıyâmet gününde Allah’ın insanları sür’atle yeniden diriltmesi için
bir temsildir” görüşünü kim iddia eder?
7) Ehl-i Sünnet’e göre Cennet ve Cehennem’in ömrü ne kadardır?
8) Cennet ve Cehennem’in şu anda var olduğunu kabul etmeyip mahşer gününden
sonra yaratılacağını iddia edenler kimlerdir?
9) “Dünyada, âhirettekilerden sadece isimler vardır.” sözü hangi sahabiye aittir?
10) Cennet kelimesi lügatte ne manaya gelir?

CEVAPLAR
1) Berzah
2) Allah’ın, bütün ölüleri diriltip kıyâmette toplanacakları yere çıkarması
3) Müslüman filozoflar
4) Eski tabiatçı filozoflar
5) Yalnızca Allah
6) Muhammed Abduh
7) Sonsuza kadar
8) Mutezile
9) İbn Abbas
10) Bahçe
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Onbirinci Ünite: OKUMA PARÇASI
11.hafta:
MUTLAK ADALETİN TECELLİ EDECEĞİ İNANCI (AHİRET)

Prof. Dr. Emrullah Yüksel

Özet
Aslında âhiret gününe imân Allah'ın varlığı inancına dayanmaktadır. Bu dünyada insanların
ölçüleriyle yerine getirilemeyen adâlet, öbür dünyada (âhirette) Allah'ın ölçüleriyle
gerçekleşecektir. Âhiret inancı, hem bireyin, hem toplumun gelişmesine katkıda bulunacak bir
yarış unsurudur. İnsamn ızdırabını, ancak öbür dünyada gerçekleşeceğine inandığı "Mutlak
Adâlet" duygusu giderebilmektedir.
İslâmiyetten önce, hemen hemen bütün dinlerde âhiret anlayışı vardı. Arabistan'da da âhiret
fikri bulunuyordu. Kur'ân-ı Kerim'de âhiretle ilgili "âhiret yurdu", "âhiret hayatı", "son
yaratılış" gibi kavramlar geçmektedir. Kur'ân-ı Kerim'de âhiret hayatının varlığı birçok
yönden gösterilmiştir. Yeniden dirilme ilk yaratmayla karşılaştırılmıştır. Ev-ren göz önünde
bulundurulursa, yeniden dirilmenin zor olmayacağının anlaşılacağına dikkat çekilmiştir.
Yeryüzünde ölü tabiatın canlanmasını düşünmek vb.
Kur'ân-ı Kerim, bizden yeryüzünün öldükten sonra baharın nasıl dirildiğim düşünmemizi
istemektedir. Bu konudaki bazı âyetler şunlardır: "De ki: Onlara hayat verecek olan, onları
ilk. kez yaratandır!..." (Yasin, 36/79); "Artık Allah’ın rahmetinin eserlerine bak, nasıl
diriltiyor toprağı ölümü ardından!." (Rûm, 30/50).
Summary
In fact, the belief in doomsday is based on the belief of existence of the God. Absolute Justice
which cannot be carried out by human criteria in thîs world will become true by Divine
Justice in the other world (judgement day). The belief in doomsday is a competition factor
between human beings and socielies in theîr good actions for progress. Human suffering can
be calmed down only by the belief in absolute justice which will become true in the other
world.
Before Islamic religion belief in doomsday was presented in the most of the reli ■ gions.
Belief in doomsday was also presented in Arabia. In the Holy Qur’an, there are some
concepts about doomsday like "Last Home", "Home of Peace", "Hereafter", ete. In the Holy
Qur'an presence of the doomsday life was determined in different ways. Resurrection is
compared with the creation for the first time. It is remarked when a human being thinks about
the creation of the Universe. He will understand that resurrection is easy for God.
The Holy Qur'an wants us to think how Earth that is dead comes to life in Spring. These are
some verses about this subject: "Say: “He will give them life who created them for the first
time!.,." (XXXVI/79); "Therı contemplate (O man!) the memorials of God's Mercy! How He
gives life to the earth after its death; verily the same will give life to the men who are dead for
He was power över ali things." (XXX/50).
Yeryüzünde mevcut olan birçok dine (Zerdüştlük, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm) göre bu
âlem sona erecek ve sonsuz yeni bir âlem başlayacaktır. Aslında âhiret gününe iman Allah'ın
varlığı inancına dayanmaktadır. İlâhi inâyetin tamamlanması için öldükten sonra dirilmeye
gerek bulunmaktadır. Çünkü şu dünyada olan bitene baktığımızda, hayır ile şerrin, fazilet ile
rezâletin mücadele ettiğini görmekteyiz. Çoğu zaman kötülük, iyiliğe üstün gelmekte, faziletli
kişi bir türlü hak ettiği mutluluğu bu dünyada görememekte, kötüler de müstehak olduğu
cezaya çarptırılmak şöyle dursun, hatta görünürde şansı daha da yaver gitmektedir. Bu
dünyada yapılan yargıların ve değerlendirmelerin çoğu kez sübjektif ve eksik olduğunu
müşahede etmekteyiz. Oysa aklımız ve vicdanımız, faziletli kimselerin bu dünyada hak ettiği
mutluluğa ve mükafaata erişmelerini, kötülerin ve haksızlık edenlerin de bu yaptıklarının
yanlarına kâr kalmamasını ve hak ettikleri cezalara çarptırılmasını istemektedir. Bu adâlet,
yaşadığımız şu âlemde gerçekleşmediğine göre, öyleyse Mutlak Adâletin gerçekleşeceği, bir
âlemin ve onu icra edecek olan Mutlak Âdil Bir Hâkim'in varlığı gereklidir. Böylece bu
dünyada insanların ölçüleriyle yerine getirilemeyen adâlet, öbür dünyada (âhiret'te) Allah'ın
ölçüleriyle gerçekleşecektir. İnsanların öldükten sonra dirilmesinde kasdolunan, âhirette, bu
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dünyada yaptıklarının karşılığının verilmesidir. Çünkü dünya imtihan yeri, âhiret ise insanın
yaptıklarının karşılığıma verildiği yerdir. Bu yönüyle âhiret inancının temeli, adâlet
düşüncesine dayanmaktadır. Ancak şunu da ifâde edelim ki âhiret gününe inanmak, insanın
sadece sevaba erişmesi veya cezaya çarptırılması için bir yol değil, aynı zamanda dünya
hayatının düzeltilmesi için hem bireyin kendini faziletli kılmasına, hem de toplumun
iyileşmesine katkıda bulunmasına en büyük teşvik edici bir unsur olmaktadır.
Büyük şairimiz Mehmet Akif ne güzel söylemiş: "Eğer maksudu ancak âhiret olsaydı
Yezdan'ın; Ne hikmet vardı ibdamda hiç yoktan bu dünyanın?"
Gerçekten bu dünya, bilinçli bir hayat sürdürmek isteyen mü'min için hem kendisini kemâle
erdirmek, hem bulunduğu toplumu geliştirmek ve kalkındırmak üzere Allah'ın insanlara
bahşettiği bir yarış alanıdır. Çünkü insanoğlu, burada edineceği kemâl sayesinde daha yüce
mevkiye yükselmek ve daha mutlu makamlara göç etmek üzere yaratılmıştır, Mü'min, âhirette
kavuşacağı İlâhi rahmetin ve saadetin ulvî zevkleriyle, bu dünyada daha canlı bir hayat
sürdürecektir. Bu imanın gerçek tadını kalbinin tam samimi duygularıyla tadan mü'min,
uyanık ve dipdiri bir yaşayış sahibi olmak suretiyle gerçek ilim ve bilgilerle aklım
aydınlatmak için kendini bu itikâdm kucağına atar. Artık aklı başında bir mü'min, bu âlemde
geçireceği zamanın ve saatlerin kıymetini daha iyi idrak edecek, kendim küçük düşürücü
huylardan ve alışkanlıklardan koruyacak, yalandan, rüşvetten, hileden, hıyanetten ve yolsuzluklardan yüz çevirecek, dürüstlüğe, erdeme ve helâl yollarla mal kazanmaya yönelecek,
hiçbir anını boş geçirmeyerek kendi alanında önce mensup olduğu toplumuna soma insanlığa
üretimde bulunacaktır. Böyle bir insan, doğruluğa ve hakka riayetten başka bir ilke
düşünmeyecek, adâlet, sevgi ve güzel ahlâk üzerine kurulan sarsılmaz bir medeniyetin en
sadık bir üyesi olacaktır. O, herkesin bu âlemde kazandığı iyi veya kötü işine göre,
mükâfatlandırılacağım veya cezalandırılacağına dayanan bir iman taşımak suretiyle huzurlu
ve düzenli bir hayat için hizmetini sürdürecektir. Aksi takdirde âhiret inancı söz konusu
olmadığı zaman, her insanın peşine bir polis görevlendirilemeyeceğine göre, insanı şahsî
çıkarlarının yanında diğerlerinin hakkına saygılı olmaya sevketmek nasıl mümkün olacaktır?
Kuvvetlinin zayıfı ezmesine nasıl engel olunacak, hak ve hukuk düzeni nasıl sağlanacaktır?
Böyle bir durumda herkesin kendi akima göre hareket etmesine, bağımlı (izâfî/sübjektif) bir
adâlet anlayışına boyun eğmeye insamn vicdanı razı olacak mıdır? Adâletin hakka uygunluk
anlamını ifâde ettiğini göz önünde bulundurursak, mutlak hakkın tam manasıyla yerine
getirilmesinin ancak Mutlak Âdil Hâkim tarafından mümkün olduğunda şüphe yoktur. Çünkü
hak sana, bana nisbetle hak değil, aslında hak olduğu için haktır.
Böyle bir objektif adâletin dünyada gerçekleşmediğim gören vicdan, bunun başka bir âlemde
mutlaka gerçekleşmesine inanmakta, yoksa ruhun rahatsızlığını dindermek hiçbir zaman
mümkün olmamaktadır. Ancak böyle bir inançla insamn kalbi tatmin olacak ve huzur
bulacaktır. Şimdiye kadar beşerin bu ızdırabını hiçbir filozof dindirememiş, sadece öbür
dünyada gerçekleşeceğine inandığı "Mutlak Adâlet" duygusu yatıştırabilmiştir. İşte bu inanç
sayesinde insanoğlu kendini birtakım kötülüklerden alıkoymakta ve 5 hayır işlerine daha
içtenlikle yönelmektedir. Bu âhiret inancı nedeniyle insan, hakkaniyet sınırları içinde
kalmakta ve başkalarına karşı saygılı olarak toplumunun ferdlerine yardım etmekte, onlarla
dayanışıp kaynaşmakta, ihtiraslarına gem vurmakta, bütün insanlığın huzuru ve mutluluğu
için gayret göstermektedir. O, sonsuz gelecek için bu dünyada çok çalışmak ve çok hazırlıklı
olmak gerektiğine inanır ve hiçbir zaman vaktini boş şeylerle geçirmez. İnsan, hayatta birçok
elem ve musibetlerle karşılaştığında, binbir türlü güçlüklerle büyüttükleri ciğerpareleri
çocuklarını, canları kadar sevdikleri analarını, babalarını, eşlerini dostlarını karanlık
mezarlara, topraklara verdiğinde ona bu acıları göğüsletecek ve ızdırâb çeken ruhunu
dindirecek olan teselli kaynağı âhiret duygusundan başka ne olabilir?
İşte bu düşünce, insanın dünyada uğradığı musibetler karşısında ayakta kalıp
çalışmasına, hem de bu dünya hayatını düzenleyip ahireti için hazırlıklı olmasına teşvik
edecektir. Şu halde ahiret inancı, insana dinamizm getirerek ruhun felaketlerle çöküntüye
uğramasına engel olmakta, ona huzur, emniyet ve sükun sağlamaktadır. Sonuçta akıl, irâde ve
kudret verilen insan, imanının gereğine göre kendisini nefsine, topluma, çevresine kısacası
bütün varlıklara karşı sorumlu hissedecek, kendisinden meydana gelecek her türlü hal ve
hareketin hesaba çekileceğini düşünmek suretiyle çok daha dikkatli olacaktır. İslâmiyetin
âhiret inancıyla ilgili ilkelerini incelediğimiz zaman âhiretin, inşanın dünyadaki sorumluluğu
için olduğu görülecektir. Kur'an-ı Kerim, insanın yaratılış gayesinin dünyada başkalarının
hakkına saygılı, ahlâkî kurallara uygun ve düzenli bir yaşam sürdürmesini esas almaktadır. Bu
yolla insan hem dünyada saygın yerini elde edebilecek, hem de âhirette yüce makamlara
ulaşabilecektir. Âhirette erişilecek üstün mevkinin yolu dünya hayatından geçmektedir.
Öyleyse dünyasını meşru yoldan mamur eden âhiretini de mamur edecektir. Dünya hayatım
ihmal eden âhiret hayatım da kaybeder. Burada şunu da belirtmemiz gerekir ki Mutlak Kadir
Allah'a inanç olmazsa âhirete inancın bir anlamı kalmaz. Zira insanı diriltecek ve hesaba
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çekecek olan yüce kudret sahibi Tamı'dan başkası olamaz. Bu yüce Tamı, aynı zamanda onun
hakkında hüküm verecek, dünyada yaptıklarına karşılık mükafat veya ceza uygulayacaktır.

İSLAMİYETTEN ÖNCE KİTAB-I MUKADDES’TE AHİRET ANLAYIŞI
Gerçekte mutlak kudret sahibi ezelî ve ebedî varolan bir Allâh'm varlığına ve
bu dünya hayatından sonra burada yaşayıp işlediklerimizin hesabının sorulacağı başka bir
âlemin geleceğine inanmak Tevhid dininin temelidir. Çünkü ancak bu iki inanç, insan
topluluğuna tam bir güven, huzur ve sükûn sağlayabilir. Böyle bir itikadın olmadığı toplumda
beşerî ilişkilerin düzenli ve istikrarlı yürümesi mümkün değildir. Bu iki itikat bütün dinlerin
temelini teşkil etmektedir. İşte bu yüzdendir ki Allâh Teâla, insanlara gönderdiği ilk peygamberden son peygamber Hz. Muhammed'e kadar hepsinin itikâd esaslarında daima âhirete
imana yer vermiştir.
Bugün elde mevcut olan Eski Ahit (Tevrat)'ta geçen bazı ayetlerin ölümden sonra
dirilmeyi ve âhireti ifade ettiği söylenmiştir: "... Rab Yehova şöyle diyor: İşte kabirlerinizi
ben açacağım, ey kavmim; ve sizi İsrail toprağına getireceğim. Ve kabirlerinizi açtığım ve sizi
kabirlerinizden çıkardığım zaman. Ey kavmim bileceksiniz ki, ben Rab'im. Ve içinize
Ruhumu koyacağım ve dirileceksiniz ve sizi toprağımz üzerine koyacağım; ve bileceksiniz ki,
ben Rab, ben söyledim ve ben yaptım, Rabbin sözü." (Hezekiel, 37/12- 14); "Çünkü ben
onların işlerini ve düşüncelerini bilirim; bütün milletleri ve dilleri bir araya toplayacağım
vakit geliyor ve gelip benim izzetimi görecekler." (İşaya, 66/18); "Bunun için kötüler hüküm
gününde ve günahkârlar sal- ihler cemaatinde duramazlar." (Mezmurlar, 1/5); "Ben ise.
Bilirim ki, Kurtarıcım diridir ve sonunda toprağın üzerinde dikilecektir. Ve benim derim, bu
beden yok olduktan sonra, o zaman etim olmaksızın Allâh’ı göreceğim." (Eyub, 19/25-27)
Çok sonraları (M.Ö. II. yüzyılda) yazıldığı söylenen Ahdi Atik'in "Danier kitabında şöyle
denilmektedir: "Ve toprağında uyuyanlardan birçoğu, bunlar ebedi hayata, ve şunlar utanca ve
ebedi nefrete uyanacaklar." (Daniel, 12/2).
Burada şu açıklamayı yapmamızın İlmî açıdan yararlı olduğu kanısındayız. Yukarıda
Tevrat'ın muhtelif kitaplarından aktardığımız önceki pasajların milli bir dirilişe, kötülüğün
cezasımn ve iyiliğin mükâfatının dünyada cereyan edeceğine işarettir, şeklinde anlaşılması
gerektiği belirtilmiştir. Böylece ilk dönemlerde yazılan Eski Ahit kitaplarında yemden dirilme
fikrine rastlanmadığı ileri sürülmüştür. Bu âhir et görüşünün Yahudiliğe somadan sokulduğu
söylenmiştir. Daniel'de geçen âhiret fikrinin de bu şekilde yer aldığı beyan edilmek
istenmiştir. Ölümden sonra dirilme itikâdım geliştirip yayanlar, menşe'leri M.Ö. 130 yıllarına
varan Yahudi mezheplerinden Peruşim (Pharisiens)dir. Peruşim mezhebi, "ölülerin
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diriltileceğim" kabul ederken muhalifleri olan Sadukîm ise Tevrat'ta bu itikâda işaret yok diye
reddediyorlardı.2237
Gelecek dünya hakkında Tevrat'ın açıklamalarını yapan Talmud'da şöyle denmektedir:
"Gelecek dünyada ne yeme, ne içme, ne eğlenme, ne alım ne satım vardır. Yanlız mutteki
kişiler, başlarında taç olduğu halde ve Allâh'ın nurunun ihtişamı ile zevk içinde yaşarlar.”2238
Talmud'un bu sözlerinden anlaşıldığına göre hem âhiretin varlığı,hem de sâlih kişiler
tarafından Allah'ın görülmesi söz konusudur.
Müslüman kelâmcıların Yahudiliğe yöneltilen hücumlarını engellemek için iman
esaslarını yeni bir görüşle ele alan "Saadia Gaoni" arapça adıyla (Sa'id b. Yusuf el-Feyyumi)
(892-942), ortaya attığı itikat maddeleri içinde öteki dünyada "mükâfaat ve cezanın",
"yeniden dirilmenin hak" olduğunu sıralamıştır.2239
Yahudi İlahiyatına ve düşüncesine büyük etki yapmış olan Mûsâ İbn Meymun elKurtubî (1135-1204), onüç maddede formüle ettiği yahudiliğin iman esasları içinde "Tanrı'nın
ölüleri dirilteceğini ve onları yargılayacağım" kaydetmiştir.2240
Yeni Ahit (İncil)‘e gelince âhiret inancıyla ilgili ayetlerin daha net ve çok olduğunu
görebilmekteyiz. Onlardan bir kısmını şöyle sıralayabiliriz: "Ve ben size derim: İnsanlar
söyleyecekleri her boş söz için hüküm vereceklerdir" (Matta, 12/37); "Nineve ahalisi hüküm
günü bu nesil ile beraber kalkıp onu mahkûm edecekler..." (Matta, 12/41); " Fakat size derim:
Hüküm günü sizden ziyade Sur ve Sayda'ya kolaylık olacaktır." (Matta, 11/22; 22-24); "Fakat
kimden korkacağınızı size göstereyim: Öldürttükten sonra cehenneme atmağa kadir olandan
korkun." (Luka, 12/5); " Ve bir reis ona: İyi Muallim, ebedî hayatı miras almak için ne
yapayım? diye sordu. Ve İsa ona dedi: Niçin bana iyi diyorsun? Birden başka, kimse iyi
değildir, o da Allâh'dır. Sen emirleri bilirsin: “Zina etmeyesin; katletmeyesin; çalmayasın;
yalan şehadet etmeyesin; babana anana hürmet et” (Luka, 18/18-22);2241 "Ve bunlar ebedî
azaba, fakat salihler ebedî hayata gideceklerdir." (Matta, 25/46); "Vakit tamam oldu ve
Allah’ın melekût'u yakındır. Tövbe edin ve İncil'e iman eyleyin." (Mar- kos, 1/15); "Zira
ölülerden kıyam ettikleri vakit, ne evlenirler, ne de kocaya verilirler; ancak göklerde melekler
gibidirler." (Markos, 12/25); "Oğula iman edenin ebedî hayatı olur: fakat Oğula itaat etmeyen
hayat görmiyecektir, fakat Allah'ın gazabı onun üzerinde kalır." (Yuhanna, 3/36); "Buna
şaşmayın; çünkü saat geliyor, o saatte kabirlerde olanların hepsi onun sesini işitecekler; iyilik

Bak. Doç.Dr. Yaşar Kutluay, İslâm ve Yahudi Mezhepleri, A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1965,
s. 131, 156, 163; E. Royston Pike, Dictionnaire Dcs Religions, Adaptation Française de Scrgc Hutin, P.U.F.,
Paris, 1954, pp. 270,251.
2238
Doç.Dr. Yaşar Kutluay, İslâm ve Yahudi Mezhepleri, s. 126.
2239
A.g.c., s. 123,127.
2240
A.g.e.s.129; E. Royston Pike, Dictionnaire Dcs Religions,Adaptation Française de Serge Hutin , p.181. Not:
Prof.Dr. Hüseyin Alay, Mûsâ İbn Meymûnün öldükten sonra dirilme ile ilgili "Makale ani'l-Ba's" isimli arapça
bir makalesinin olduğunu bildirmektedir. Bk. , Filozof Mûsâ İbn Meymûn cl-Kurtubî, Delâlctü'l- Hâirin, Tenkitli
Basıma hazırlayan: Prof.Dr. Hüseyin Atay, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1974, s. XV.
2241
Aynı emirler için Bak., Eski Ahit'tc Çıkış, 20/12-16; Teşriiye, 5/16-20.
2237
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işleyenler hayat kıyametine ve kötülük işleyenler hüküm kıyametine çıkacaklardır."
(Yuhanna, S/28-29).
Görüldüğü üzere Hıristiyanların Kutsal Kitabı Incil'de bu dünyada Hz. İsa'ya inanıp iyi
işler yapan insanların ebedi hayatta mükafaat görecekleri, kötülük işleyenlerin ise azaba
uğrayacakları bildirilmek suretiyle âhiret âleminin varlığı açıkça vurgulanmaktadır.

İSLAMİYET’TEN ÖNCE ARABİSTAN’DA AHİRET FİKRİ
Arabistanda insanlar genel olarak gerçek inançlarım bozmuş, sapık düşüncelere
dalmışlar, koyu bir şirk içinde birtakım putlara tapıyorlardı. İnsanî ilişkiler de bir hayli
bozulmuş, kuvvetliler zayıfları eziyor, kadınların hiç bir değeri kalmamış, kız çocuğu sahibi
olan kimse, kendini çok aşağı hissediyor ve daha küçükken onu diri diri toprağa gömüyordu.
Böylece ahlâk namına bir şey kalmamıştı. Ancak Arapların hemen hemen hepsi putperest
olmakla beraber, şurada burada , büyük kudret sahibi Allah'ın varlığına ve âhiretin olacağına
inananlar, çok az da olsa Yahudi, Hıristiyan ve Zerdüştlük fikirlerim benimseyenler de vardı.
İslamiyetten Önceki şiir ve kitaplarda bu âlemden sonra hesap gününün kurulacağı bir âhiret
inancının olduğunu müşâhade etmekteyiz. Muallaka sahiplerinden meşhur Züheyr İbn Ebî
Sulmâ'nın şiirlerinde " hesap günü" geçmektedir ki bu da Arapların Cahiliyye çağında âhiret
fikrinin bilindiğini göstermektedir:
"Göğüslerinizde olanı Allah’tan gizlemeye çalışmayın ne kadar gizlense Allah onu
bilir;
(Yaptığınız şeyin cezası) ertelenir, bir kitaba konulur, ya hesap gününe saklanır veya
(hesabı) çabuk görülür, hemen intikamı alınır (Hasılı yaptığınız herhangi bir kötülükten dolayı
Allah’ın cezasından kurtulamazsınız)”2242
Muhadram şairi Seleme al-Cu'fî de kardeşinin ölümünde şöyle der;
"Bir gecelik ayrılığın bana ölüm gibi gelirdi. Ta Haşre kadar sürecek ayrılığa nasıl
dayanırım?”2243
Mu'allaka sahibi Antere, beytinde;2244
"Mahşer zamanına (kıyâmete) kadar sürecek olan şeref" derken haşr gününü
kullanmıştır.

Prof Dr. Toshihiko izulsu, Kur'an'da Allah ve insan, Çev.:Doç Dr. Süleyman Ateş, A.Ü. İlahiyat Fak.
Yayınları, Ankara, 1975, s. 84; Krş. ez-Zevzcni, Şerhu'l-Mu'allakâtı's- Seb'a, Dar Sader, Beyrut, tarihsiz, s, 8.
2243
A.g.e., s. 86.
2244
Aynı yer.
2242
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Câhiliyye dönemi Kureyş şairlerinden Ümeyye b. Ebi's-Salt, gençlik devirlerinde
terennüm ettiği şiirlerinde Allah’ın varlığına, Öldükten sonra dirilmeye ve ahiret gününe
imanı dile getirmiştir. Hatta birgün Resûlüllah yolculuk esnasında ashabtan Şerid b. Süveyd’e
Ümeyye’nin şiirlerinden bir şey biliyor musun? diye sorar. O da evet biliyorum! Der ve yüz
beyit okur. Bunun üzerine Resûlüllah: "Ümeyye müslümanlığa çok yaklaşmıştır!" buyurmuştur.2245
Hz. Muhammed, daha kendisine peygamberlik verilmeden önce genç iken o zaman
yaşlı bulunan hikmetli sözler söyleyen Kus b. Sâide’nin birgün Sûk-ı Ukâzda bir hutbesini
dinlemiş ve çok beğenmişti. Resûlüllah, peygamberlikle görevlendirildikten yıllar sonrası,
Kus b. Sâide’nin hutbesinden bazı cümlelerin hiç hatırından çıkmadığını söylemiş ve onun
tamamım bilenin olup olmadığını sormuş, Hz. Ebû Bekir, kendisinin de o hutbeyi dinlediğini
söyleyerek o hutbeyi sonuna kadar okumuştu. Bunun üzerine Hz. Peygamber Efendimiz,
"Umarım ki, Allah kıyamet gününde Kus b.Sâide’yi ayrıca bir ümmet olarak haşr
eyleyecektir." buyurdu. Kus b. Sâide, bir şiirinde öldükten sonra dirilmeyle kıyamet gününden
şöyle söz eder: "Ey ölüye ağlayan kimse! Ölüler mezarlarında yatıyorlar. Üstlerinde kendi
mallarından olarak yalnız bir kefen parçası vardır. Onları kendi hallerine bırak, uyusunlar;
zira birgün gelecek ki o gün çağrılacaklar; onlar da uykudan uyanır gibi uyanıp evvelce nasıl
yaratılmışlarsa gene öyle yaratılıp çağrılan yere gidecekler. Onların bir kısmı çıplak bir kısmı
giyinik olarak gelecekler. Giyinik olanlar da bir kısmı yeni elbiseler, bir kısmı eski elbiseler
giymiş durumda olacaklar.”2246
Peygamber Efendimizin beğendiği Arap şairleri arasında çok şöhret bulmuş olan Kus
b. Sâide'nin hutbesinin tercümesini Ahmed Cevdet'in Kı- sas-ı Enbiya'sından aynen buraya
almayı uygun gördük.
"Ey Nâs, geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen fenâ bulur,
olacak olur, yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar, analarının, babalarının yerini tutar.
Soma hepsi mahvolup gider. Vakıaların ardı arkası kesilmez, birbirini takip eder. Kulak
veriniz, dikkat ediniz, gökte haber var, yerde ibret alacak şeyler var. Yeryüzü bir sarayın
döşemesi, gökyüzü yüksek bir tavan, yıldızlar yürür, denizler durur, gelen kalmaz, giden
gelmez, acaba vardıkları yerden hoşnut olup da mı kalıyorlar, yoksa orada bırakılıp uykuya
mı dalıyorlar. Yemin ederim Allah'ın bir dini vardır ki şimdi bulunduğumuz dinden daha
sevgilidir. Ve Allah'ın gelecek bir Peygamberi vardır ki, onun gelmesi pek yakındır. Gölgesi
başınızın üstüne geldi. Ne mutlu o kimseye ki ona inanacak, o da ona doğru yolu gösterecek.
Ne yazık o talihsize ki ona isyan edecek ve karşı gelecek. Yazıklar olsun Ömürleri gafletle
geçen ümmetlere.

Zeynüddin Ahmet Zebıdi, Sahihi Buhari Muhtasarı Tecridi Sarih Tercemesi ve Şerhi, Mütercimi ve Şarihi,
Kâmil Miras, Diyanet İşleri Neşriyatı, İstanbul, 1946, C. 10, s. 40; Ali Himmet Berki, Osman Keskioğlu, Hz.
Muhammed ve Hayatı, İkinci Baskı, Diyanet İşleri Reisliği Yayınları, Ankara, 1960, s. 22; Prof. Dr. Neşet
Çağatay, İslâmdan Önce Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1963, s. 22.
2246
A.g.e. s.153; Krş. Ali Himmet Berki, Osman Keskioğlu, Hz. Muhammed'in Hayatı, s. 54-55 ; Ahmed
Cevdet, Kısas ı Enbiya, Hazırlayan: Mahir İz, M.E.B., İstanbul 1972, C. I ; Kısım I, s. 76
2245
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Ey İyad topluluğu, hani babalarımz ve dedeleriniz; hani süslü köşkler ve taştan evler
yapan Ad ve Semûd kavmi; hani dünya varlığına aldanıp da başında bulunduğu kavmine "Ben
sizin en büyük rabbinizim" diyen Firavun ile Nemrud? Onlar size bakılınca daha zengin ve
kuvvetçe sizden fazla değil miydiler? Bu toprak onları değirmeninde öğütüp toz etti, yok etti:
Kemikleri bile çürüyüp dağıldı. Evleri yıkılıp ızsız kaldı. Yerlerini, yurtlarım şimdi köpekler
şenlendiriyor. Sakın onlar gibi gaflet etmeyin. Onların yolunda gitmeyin. Herşey geçicidir.
Kalan ancak Cenab-ı Hak'tır ki birdir, eşi ve benzeri yoktur. Tapılacak ancak odur. Doğmamış
ve doğurmamıştır. Evvel gelip geçenlerden bizim ibret alacağımız şey çoktur. Ölüm ırmağının
girecek yerleri var, ama çıkacak yerleri yoktur. Büyük, küçük hep göçüp gidiyor. Giden geri
dönmüyor. İyice inandım ki, herkese olan bana da olacaktır.”2247
Öte yandan Cahilliye devrinde ne Yahudiliği, ne de Hıristiyanlığı benimsememiş bir
kısım insanlar daha vardır ki bunlar, çevrelerinde bulanan putperestlerin puta tapmalarını şirk
sayarak reddederlerdi. Hz. İbrahim'den beri gelen birtakım gelenekleri sürdürürlerdi. Onlar
Hz. İbrahim'in tek ilâhına, öldükten sonra dirilmeye inanırlar, sünnet olmayı devam ettirirler,
Kâbe'yi ziyaret ederler, Allâh'tan başkası için kesilen hayvanların etlerinden yemezler ve içki
içmezlerdi. İbn-i İshak der ki: "Bir bayram günü Kureyş kabilesi, saygı gösterdikleri, adına
kurban kestikleri, yanında ibadet ettikleri ve çevresinde dolaştıkları bir putun yanında
toplandı. Bu bayram, Kureyş kabilesinin her yıl kutladığı bir bayram idi. Ancak 4
kişi,kabileden ayrılıp gizlice birbirlerine: Dost olalım, birbirimize karşı doğru davranalım.
Durumumuzu da gizli tutalım dediler. (Bunlar: Varaka b. Nevfel, Cahş oğlu Ubeydullah,
Huveyris oğlu Osman, Amr oğlu Zeyd'dir). Bu dört kişi bir araya gelip birbirlerine:
Bilmeliyiz ki kavmimizin benimsediği din doğru bir din değildir. Onlar, dedeleri Hz.
İbrahim'in dininden ayrıldılar. Çevresinde döndüğümüz bu taş parçası nedir? O, ne duyar, ne
görür ne de bir kimseye zararı veya faydası dokunabilir. Bakın arkadaşlar kendimize bir din
arayalım. Yoksa Tanrıya and olsun ki benimsediğimiz şu din doğru bir din değildir, dediler.
Bundan sonra Hz. İbrahim’in dini olan Haniflik dinini aramak üzere başka başka
memleketlere dağıldılar.”2248
Bunlardan Varaka, Hıristiyanlığı seçti. Ubeydullah, Önce kararsızlık içinde kaldı,
sonra müslüman oldu. Hüveyris oğlu Osman Bizans İmparatorunun yanına giderek Hıristiyan
dinine girdi. Amr oğlu Zeyd, ne Yahudiliğe ne de Hıristiyanlığa girmedi. Kavminin dininden
ayrıldı, putlara tapmadı, murdar kan ve putlara kurban edilen hayvanların etini yemez, kızların
diri diri gömülmesini doğru bulmazdı. "Ben Hz. İbrahim'in tanrısına tapıyorum." Derdi.2249
İslam Öncesine ait kaynaklarda bu gibi kimseler hakkında "hanif" deyimi
kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bu deyim daha çok Hz. İbrahim ismiyle birlikte geçer.

2247

A.g.e., s. 74-75.
İbn-i Hişâm, Hz. Muhammed'in Hayatı ( es-Siret'üıı-Nebeviyye), Çevirenler: Prof Dr. İzzet Haşan, Prof.Dr.
Neşet Çağatay, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1971, I, s. 141-42.
2249
Bak., A.g.e., I , s. 142-143.
2248
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"Hanif" deyimi de Allah'a ortak koşmaktan ve batıl inançlardan uzak, tek ilâha inanılan
"doğru din" anlamım ifade etmektedir.2250 Çoğulu da "hunefâ" olarak geçmektedir.2251
Yukarıda isimleri geçen "hanifler"den bazılarının inançlarım ifadelerinde nasıl dile
getirdiklerini İbn-i Hişam'm "es-Siret’ün Nebeviyye"sinden nakletmek istiyoruz: Amr oğlu
Zeyd, mabedin içinde Kabe'ye karşı yöneldiğinde şöyle dermiş: "Ey Tanrım! İbadet ederek ve
boyun eğerek temiz niyetle sana geldim. Hz. İbrahim'in Kıbleye yönelerek ayakta durup
sığındığı Tanrı'ya ben de sığındım der, sonra, "Ey Tanrım! Sana karşı boynum büküktür.
Üzerime ne yüklersen katlanırım. Ben, kibiri değil iyiliği arıyorum. Güneşin altında yürüyen,
gölgede uyuyanla bir olmaz.” diye ilave edermiş.2252
Amr oğlu Zeyd, Hz.İbrahim'in dinini bulmak üzere Mekke'den çıkıp Hıristiyan
Papazları ile Yahudi hahamlarına sora sora Musul ve Cezire bölgelerine gelir. Oradan
Suriye'ye sonunda Belka bölgesinde bir tepede barınan bir papazın yanına varır, Zeyd,
Hıristiyanların bu en büyük bilgin papazından Hz. İbrahim'in dini olan "Hanifliği" sorar.
Papaz da, ona "öyle bir dini sana bildirecek bir peygamber, şu günlerde geldiğin memlekette
ortaya çıkacak, sen gene o.memlekete git!" öğüdünü verir. Zeyd, bu sözler üzerine Mekke'ye
dönmek üzere yola çıkar, fakat yolda Lahm kabilesinin yurdu içinde bu kabile halkı
tarafından öldürülür. Bu ölüm haberini duyan Nevfel oğlu Varaka, Zeyd'in arkasından
kendilerinin inançlarını ifâde eden şu beyitleri söylemiştir: "Ey Amr'ın oğlu! Doğru yolu
buldun, yükseldin, böylece gürül gürül yanan bir ateş tandırında yanmaktan kurtuldun. Şöyle
ki, benzeri olmayan bir Tanrı'ya inandın.Tanrı yerine tapılan putları oldukları gibi bıraktın,
istediğin dini buldun Tanrı'yı bir tanımaktan hiç şaşırmadın. Bunun için şimdi sen iyi bir
yurtta barınıp orada saygı içinde içip eğelenmektesin. Orada, Tanrı'nın sevgilisi (İbrahim
Peygamber) ile buluşursun. Sen halk arasında vurup kırıcı ve cehenneme gidecek cinsten bir
kimse değildin. Eh, insan yetmiş kat yerin altında bile olsa Tanrı'nın rahmeti ona ulaşır.”2253
Netice olarak Arabistan'da İslâmiyetten Önce (Cahiliye devrinde) farklı dinî gruplar
görülmekteydi. İnsanların hemen hepsine yakını putperest idiler. Ancak onların yanında
parmakla gösterilecek kadar az da olsa, tek bir yaratıcı Allâh'a, insanların öldükten soma, bu
dünyada yaptıklarının hesabı sorulmak üzere tekrar diriltileceğine inananlar, Yahudiliğe ve
Hıristiyanlığa meyletmiş olanlar da vardı.2254

Bak. Kur’an-ı Kerim, 11/135; 111/67; IV/125; Vl/162; X/105; XVI/120,123; XXX/30.
XXI1/31; XCVIII/5. Not; "Hanif" deyiminin anlamları için bakınız. Şaban Kuzgun, İslam Ansiklopedisi,
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1997, XVI, s. 33 vd. (Hanif Maddesi) ; Krş. Dr. Mücteba Uğur, Hicri
Birinci Asırda İslam Toplumu, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1980, s. 12 vd.
2252
İbn-i Hişâm, Hz.Muhanınıedin Hayatı ( es-Siret'ün-Nebeviyye), Çevirenler: Prof.Dr. İzzet Haşan, Prof.Dr.
Neşet Çağatay, 1, s. 146.
2253
A.g.e., s. 146-147.
2254
Krş. Prof.Dr. Ahmet Subhi Furat, Arap Edebiyat Târihi (Başlangıçtan XVI.Asra Kadar), İ.Ü. Edebiyat
Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1996, 1, s. 59 vd.; Prof.Dr. Neşet Çağatay, İslam'dan Önce Arap Tarihi ve Cahiliye
Çağı, s. 147 vd.
2250
2251
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KUR’AN-I KERİM’DE AHİRETLE İLGİLİ KAVRAMLAR
Âhiret esasında "âhır" sıfatının müennesidir. Son ve sonraki anlamında sıfat iken din
teriminde "dâr-ı âhire" (âhiret yurdu), "hayat-ı âhire" (âhiret hayatı), "neş'et-i âhire" (son
yaratılış) şeklindeki bileşimlerin kısaltılmışı ola-rak isim olmuştur. Âhiret bazen "Dünya"
karşıtı, bazen "birinci" karşıtı olarak kullanılır. Kur'an-ı Kerim’de "âhiret" müennes olarak
yüz onbeş yerde, "âhir" kelimesi de "el-yevm"in sıfatı olarak yirmi altı yerde geçmektedir.
Kur'an-ı Kerim'e göre insanın hayatı ölümle sona ermemektedir. Ölüm daha başka yüksek bir
hayatın başlangıcı olmaktadır. Hayvanların hiçbirisinin ileride öleceğini bilmemesine rağmen,
insan bu bilgiye sahiptir. Hep görüyor ve biliyoruz ki, ölüm gelince cisimden oluşan
bedenimiz, bütün organlarıyla canlılığını kaybetmektedir. Kısacası ölüm, ruhun beden ve
organlarla bağlantısının kesilmesidir. İnsanın ruhu ise kendine ait ve lâyık olduğu makama
erişir. İnsan cisimden meydana gelen varlığım kendi duyuları vasıtasıyla gözlemleyebilmektedir. Ancak insan için ruhun varlığım aym şekilde müşahede etmek mümkün
değildir. Çünkü ruh hayatı, fiziki duyu âletleri ile ele alınıp incelenmeyen ve idrak
sınırlarımızı aşan bir alandır. Ruhun hayatı, râci olduğu Allah'ın bilgisi ve tasarrufu altında
bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim ruh konusunda insana çok az bilgi verildiğinden söz
etmektedir:
"Sana ruhtan sorarlar. De ki: Ruh Rabbinin bileceği bir iştir. Bu hususta, size
ilimden, ancak pek az verilmiştir." ( XVII/85).
Demek ki ruh konusu tamamen İlâhi alana ait olup, onun mahiyetine ait bilgi insanın
idrak sınırlarının Ötesinde kalmaktadır. Onun hakikatim ancak Allah bilir.
Kur'an-ı Kerim, insanın ilk yaratılışına ve sonrasına şöyle bir hatırlatmada bulunur:
"Biz sizi yarattık! O halde niçin (hakikate) inanmıyorsunuz? Hayat suyuna
(meniye) hiç dikkat ettiniz mi? Onu siz mi yaratıyorsunuz? Yoksa yaratan Biz miyiz?
Aranızdan ölümü, Biz takdir ettik. Ve hiç bir kimse bunun önüne geçemez. Sizin şekil ve
suretçe bulunduğunuz ve bildiğiniz kılıkları değiştirmeye ve sizi bilemiyeceğiniz bir
doğuşla inşa etmeye elbette kâdiriz" (LVI/57-61).
Bu zikrettiğimiz ayet-i kerime, bizi ilk yaratılışımız üzerinde düşünmeye davet
ederken, hiç bir kimsenin ölümün önüne geçemiyeceğine, ondan sonraki yaratılışın tamamen
farklı ve bizim bilemiyeceğimiz şekilde vuku bulacağına dikkatimizi çekmektedir. Onun nasıl
cereyan edeceğini ancak Allah bilir. Âhiret bilgisine insanlar, sadece Allah tarafından gelen
Yüce Peygamberlerin haberleriyle vakıf olurlar. Çünkü o gaybî (görülmeyen-fizik ötesi)
âleme ait bilgilerdendir.
Kur'an-ı Kerim, Mekke'de âhirete inanmayan, hayatı "kendi kendine olmuş" veya
tabiatın kör güçlerinin bir eseri gibi kabul eden maddeci görüş sahiplerinin ilimden yoksun
iddialarından şöyle söz eder:
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"Onlar: Hayat bu dünyada yaşadığımız hayattan ibarettir. Yaşarız, ölürüz. Bizi
ancak, zaman helak eder, derler. Onların bu bapta bir bilgileri yoktur. Onlar ancak
tahmin ederler” (XLV/23).
Ayetin ifade ettiği görüş sahiplerine göre insanları öldüren ancak "zaman "dır. Çünkü
onlar, hayatı şu görünen maddî varlıklardan ibaret saymakta, manevî âlemi inkâr
etmektedirler. Ancak ayet-i kerimenin de belirttiği gibi onların sözleri, İlmî olmayıp, izâhı
imkansız boş bir zandan ibarettir. Mademki insanları yok eden, öldüren sadece "zaman"dır,
öyleyse neden insanların kimisi çocukken, kimisi yaşlıyken, kimi sağlığı yerinde kuvvetli
iken, hastalar zayıflar gibi görülüyor ve yok olup gidiyor. Bunların hepsinin “zaman” ile izahı
yetersiz ve ilmîlikten uzaktır.

Kaynak: Emrullah Yüksel, “Mutlak Adâletin Tecelli Edeceği İnancı (Âhiret)”,
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Darulfunun İlahiyat], 2001, sayı: 3, s. 17-29.
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ONİKİNCİ ÜNİTE
İMÂMET
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ONİKİNCİ ÜNİTE
İMÂMET
GİRİŞ
A. İMÂMIN HÜKMÜ/GEREKLİLİĞİ
B. İMÂM SEÇİMİ/TAYİNİ
C. İMÂMDA BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR
D. EFDALİYET SIRALAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Kelâm kitaplarında usûl-i selâsenin dışında da olsa önemli bir tartışma
konusu olan imâmet/hilâfet meselesini öğreneceğiz. Devlet başkanı olarak ifade edilecek
sistemin adının hilâfet veya imâmet olması tartışmalarının yanısıra konunun dinî ve itikâdî
boyutlarına dikkat çekilerek kelâm ilmi açısından ne ifade ettiğini öğreneceğiz. Mezkûr
meseleye dair Şia başta olmak üzere uç noktalarda bulunana kelâm ekollerinin yaklaşımlarına
ve delileri üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Devlet başkanlığı ile ilgili olan esas kavram hangisidir?
2. İmâmet/Hilâfet tartışmalarında olaya kelâmî bir çerçevede bakarak dinî ve itikâdî
boyuta taşıyan ekol hangisidir?
3. İmâmet-Gaybet ilişkisini kısaca belirtiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İmâmet/Hilâfet

Kazanım

İmâmet tartışmalarının kelâm ilmi
açısından yerini ve önemini görerek itikâdî
boyutuna dair bilgi sahibi olmak

Kazanım Yöntemleri

İlgili
kaynaklardaki
bilgilerin
okunması ve ders sırasında işlenen konularla
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Anahtar Kavramlar


İmâm/Halife



Velâyet-i Fakih



İmâmın vücubiyeti



Efdal



Mefdûl
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GİRİŞ
Hz. Peygamber'in irtihalini müteakip müslümanlar arasında ortaya çıkan ilk önemli
münakaşa müslümanların başına kimin geçeceği meselesidir. Bu münakaşa İslâm tarihi
boyunca siyasî, itikadî ve içtimaî ilişkileri derinden etkilemiştir. İmâmet ve hilâfet kelimeleri
ile ifade edilen müslümanların yöneticisi, idarecisi olma durumu kelâm/akâid kitaplarında
genelde “imâmet” başlığı altında yer almıştır.
Genel olarak imâmet/hilâfet, siyasî ve hukukî manâda Allah Resûl'ünden sonra
müslümanların idaresini en üst düzeyde üstlenen şahsın vazife ve makamını ifade için tercih
edilen bir kavramdır. İmâmet, din ve dünya işlerindeki “genel riyaset” olarak dinin
ikamesinde ve ümmetin muhafazasında Allah Resûl'üne “halef olmak” manâsına anlaşılmıştır.
Halifelik ise daha çok müslümanların siyasi önderliğini esas alan kurumsal bir müessese
olarak telakki edilmiştir. Tarihi süreçte “imâmet” iki anlama gelecek şekilde kullanılmıştır.
İmâmet-i kübrâ, devlet başkanlığı, imâmet-i suğrâ ise namaz imamlığı manâsına gelir.
İmâmet-i kübrâ'ya da itikadî-kelâmî tartışmaların dışında “halifelik” ismi verilmiştir. Bu
kullanım Hz. Ebû Bekir'in kendini Hz. Peygamber'in halifesi olarak nitelemesinden
kaynaklanır. Süreç içerisinde Hz. Ömer tarafından tercih edilen “emîru'l-müminîn” tabiri de
kullanılmasına rağmen müslümanların önderliğini üstlenen kimseyi nitelemek için “halîfe” ve
makamı ifade için de “hilâfet” isimlendirmesi genel kabul görmüştür.
Hz. Ebû Bekir'in Benî Sâide gölgeliğinde müslümanların başına “halife-i Rasûlillah”
seçilmesiyle başlayan süreç Hz. Ebû Bekir'in seçilme biçimi, nesebi ve fazileti etrafında
cereyan eden tartışmalarla devam etmiştir. İlk dört halifenin seçim ve meşruiyet tartışmaları
sonraki dönem İslâm siyaset üslubunu büyük oranda belirlemiştir. Sırasıyla Hz. Ömer, Hz.
Osman ve Hz. Ali'nin hilafetinden sonra altı aylık kısa bir süre için başa geçen Hz. Hasan'ın
hilafetini kapsayan süre müslümanlar nezdinde Hulefâ-i Râşidîn dönemi olarak kabul edilmiş
ve Şiîler hariç müslümanların geneli tarafından meşru görülmüştür. Hz. Hasan'ın anlaşmayla
hilafeti Muaviye'ye terki ve sonrasında Muaviye'nin oğlu Yezid'i kendi yerine veliaht
tayiniyle birlikte hilafet müessesi saltanatla birleşmiştir. Emeviler'i ortadan kaldıran
Abbasiler'le birlikte hilafet-saltanat birlikteliği Abbasî halifelerinin kudretli temsilcileri
zamanında da devam etmiştir. Sonraki devirlerde Abbasî hilafetinin zayıflamasıyla birlikte
halifeler güç ve iktidarlarını önce güçlü vezirlerle sonra da İslâm dünyasının riyasetini ele
alan güçlü Türk sultanlarıyla paylaşmak zorunda kalmışlardır. Bu dönemde Şiî dünyada da
Fatımî hilafeti ortaya çıkmıştır.
Moğolların Bağdat'ı istilasından sonra Abbasî hilafetinin sembolik bir mahiyete
dönüştüğü devirlerde Abbasî halifesini Mısır'a getiren Memlûklüler zamanında da hilafet
kurumu aynı şekilde devam etmiştir. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethi ile birlikte hilafet
Osmanlılara geçmiş ve bu zamandan sonra halife-sultan ikiliği ortadan kaldırılarak hilafet
Osmanlı padişahlarının şahsında birleşmiştir. Modernleşme döneminde hilafet kurumu tekrar
tartışmalı hale gelmiş özellikle ittihâd-ı İslâm arayışları içerisinde önemli bir yer işgal
etmiştir. İslâm dünyasının işgaliyle birlikte siyaset sahnesine taşınan hilafet müessesiyle ilgili
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tartışmalar hem dinî hem siyasî literatürün önemli bir parçası olmuştur.2255 Birinci cihan harbi
neticesinde halifelik uluslararası bir mesele haline gelmiş ve 3 Mart 1924'te Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından hilâfetin “hükümet ve cumhuriyet mâna ve mefhumunda esasen
mündemiç olduğu” gerekçesiyle hilâfet makamı ilga edilmiştir.
Kelâm kitaplarının imâmet bahislerinin girişinde meselenin dinin ve akâidin esasları
arasında bulunmadığı ve fer‘î meselelerden olduğu vurgulanır.2256 İmâmet bahsi, ağırlıklı
olarak Şiîlerin imâmın nasbını ve imâmın dinî sahadaki otoritesini tamamen nassa
bağlamalarından dolayı bu iddiayı red maksadıyla akâid/kelâm kitaplarına dâhil edilmiştir. Bu
da Sünnî kelâm kitapları vasıtasıyla olmuştur. Daha önceden müstakil imâmet kitapları
yazılmasına, meselenin kelâmcılar tarafından tartışılmasına rağmen diğer mezhepler imâmet
bahislerini kelâm kitaplarına dâhil etmemişlerdir. Bu konuda Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat
içerisinde gerek Eş‘arîler gerek Mâtürîdîler Şiî teorileri red maksadıyla bu meseleyi
kelâm/akâid eserlerine taşımışlardır.
Mu‘tezile'nin doğuşuna imâmet/hilâfet meseleleriyle irtibatlı siyasî hâdiseler tesir
etmiş olsa da Mu‘tezile'nin beş temel prensibi arasında imâmet meselesi yoktur. Başlangıçta
Emeviler'e muhalif bir tavır alan Mu‘tezile'nin Abbasiler'le münasebetleri değişkenlik
gösterir. Bu değişkenliğe bağlı olarak da imâmet meselesine yaklaşımlarında farklılıklar
gözlemlenir. Özellikle ilerleyen dönemlerde vuku bulan Mu‘tezilî-Şiî yakınlaşması Şiî
imâmet teorisinin daha rasyonel bir zeminde savunulmasının yolunu açmıştır.

2255

2256

Bu tartışmaların yer aldığı risaleler İsmail Kara tarafından neşredilmiştir. Hilafet Risaleleri I-VI, haz. İsmail Kara, İstanbul: Klasik,
2002-2014. Bu tartışmaların değerlendirmesi için bkz. Ramazan Yıldırım, 20. Yüzyıl İslam Dünyasında Hilafet Tartışmaları, İstanbul:
Anka Yayınları, 2004.
Seyyid Şerif Cürcânî bu durumu şöyle ifade eder. “Biz bu meseleyi kelâm ilminde sadece bizden öncekilere uymak için zikrettik.”
Bkz. Şerhu'l-Mevâkıf (Mevâkıf Şerhi), Çev.: Ömer Türker, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2015, III/666.
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A. İMÂMIN HÜKMÜ/GEREKLİLİĞİ
Kelâm kitaplarında imâmet bahislerinin yer alış gayesini de ihtiva eden vücubiyet
tartışması bir imâmın gerekliliğinin “aklen” mi “sem‘an” mı olduğu ile ilgilidir. Müslümanlar
arasında imâm nasbının zorunlu olup olmadığı konusunda ihtilaf çıkmıştır. Genel temayül
imâm nasbının gerekli olduğu yönündedir.
Sadece Hâricîler ve Mu‘tezile'den Ebû Bekr el-Esamm imâm nasbını her zaman ve
durum için zarurî kabul etmezken diğer mezhepler imâm tayininin zorunluluğunu kabul
etmişlerdir. Hâricîler ise imâm nasbını zarurî değil mümkün görürler. Hâricîlerden bir grup bu
zorunluluğu barış zamanına, bir kısmı ise savaş zamanına hasreder. Barış zamanına
hasredenler, “savaş zamanı imâm tayini fitneyi artırır, itaat etmeyenler öldürülebilir, bu
sebeple zorunlu değildir” deliline başvururlar. Diğer grup ise “barış zamanı adâlet ve emniyet
olduğundan imâma ihtiyaç yoktur, ama savaş zamanı korku ve fitne baş gösterdiğinden imâm
nasbı zaruret halini alır” görüşündedirler.
Ehl-i Sünnet kelâm kitaplarında ise diğer mezheplerden imâm tayinin gerekli olmadığı
şeklindeki itirazlara imâm tayiniyle elde edilen faydayla imâmın olmaması durumunda
doğabilecek mahsurlar mukayese edilerek karşı çıkılmıştır.
İmâm nasbının zorunlu olduğunu kabul edenler ise bunun hangi yolla olduğu
hususunda ihtilaf etmişleridir. Kimisi bu zarureti akla kimisi nakle dayandırmıştır.
Mu‘tezile ve Zeydiyye imâm tayin etmeyi aklen zorunlu kabul ederler. Bazı
Mu‘tezilîlere göre [Câhız, Ka‘bî, Ebu'l-Hüseyin gibi] hem aklen hem naklen/sem‘an
zorunludur.
İmâmiyye bu gerekliliği hem aklen hem şer‘an kabul eder ve bu zorunluluğu şeriatın
kurallarının ziyade ve noksan olarak değiştirilme ihtimalinden korunması gerektiğiyle açıklar.
İsmailiyye ise Allah’ı tanıtacak bir öğreticiye duyulan ihtiyaca istinat ettirir.
Ehl-i Sünnet ise imâm ve halife nasbını aklen değil naklen zarurî görür. Bunun delili
de Hz. Peygamber'in irtihalinden sonra sahabenin bir halife seçimi konusundaki icmâıdır.
Halifenin kim olacağı ile ilgili ortaya çıkan ihtilaf bu icmâyı ortadan kaldırmaz. Çünkü sahabe
Peygamberimizin yerine birinin seçilmesi gerektiği hususunda ittifak etmişlerdir.
Mütekaddimûn devri kelâm metinlerinde daha çok nakle dayalı zorunluluk ön plânda
iken sonraki dönem eserlerinde imâm nasbının gerekliliği aklî olarak da izah edilmiştir. Dinin
muhafazası, şeriatın ikamesi, nizamın idamesi, toplum hizmetlerinin düzenlemesi için
devletin yani halifenin/imâmın varlığı zorunludur. Bu zorunluluğun içerisine devletin din ve
dünya hususundaki yapmış olduğu tasarrufların bütünü girmektedir. Çünkü muamelât, evlilik,
cihâd, hadler, kısas ve dinî ritüellerin uygulanması [Cuma ve Bayram namazları gibi] için
yönetici gereklidir. Bu maslahatların tahakkuku için meşruiyetini Şârî'den alan bir yönetici
zorunludur. Çünkü insanların güçlükle karşılaştıklarında başvurabilecekleri, toplumda aşırıya
gidecekleri engelleyecek, adâleti tesis edecek bir otorite gereklidir. Bir yöneticinin
bulunmadığı durumlarda ortaya çıkabilecek fitne, tarihî tecrübede sabit olduğu üzere, uzadığı
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takdirde hayat altüst olur, kanun nizam ortadan bozulur ve bu da dinin ortadan kalkmasına ve
müslümanların helâkına yol açar. Bu sebeple imâm tayininin zorunluluğu aklen de sabittir.
İmam nasbını zorunlu gören mezhepler bu zorunluluğun Allah'a mı insanlara mı
atfedileceği hususunda ihtilaf etmişlerdir.
İmâmiyye ve İsmailiyye, imâm tayinini kullara değil Allah'a vacip/zorunlu görür.
Özellikle İmâmiyye/İsnâaşariyye Şîası'nın imâm tayinini Allah'a nisbet etmede gördükleri
zorunluluk, Şiî kelâmının Mu‘tezilî kelâmın etkisine girmesiyle birlikte aslah teorisiyle
irtibatlandırılarak savunulmuştur. Ancak teoriyi yumuşatmak için aslah yerine lütuf kavramını
tercih etmişlerdir.
Ehl-i Sünnet ise bu zorunluluğu insanlara atfeder. Sem‘an yani nakle bağlı olarak
ortaya çıkmış bu zorunluluk Hz. Peygamber sonrası fiilî uygulamalarla da örtüşmektedir.
Bununla ilgili olarak Sünnî kelâm metinlerinde zamanının imâmını tanımadan ölenin
akıbetiyle ilgili haber esas alınır: “Kim zamanının imâmını tanımadan ölürse cahiliyye ölümü
üzerine ölmüş olur.”2257

B. İMÂM SEÇİMİ/TAYİNİ
Halifenin belirlenmesinde bîat usulü esastır. Bîat usulünde de ya nassla tayin edilen ya
da müslümanların seçtiği bir kimse yönetici kabul edilir. Nassın bulunmadığına delil ise ilk
halifenin Şâri tarafından doğrudan isim verilerek tayin edilmemesi ve ona itaati emreden bir
haberin bulunmamasıdır. İlk halifenin seçilmesinde de görüldüğü gibi imâmın
belirlenmesinde bîata dayalı bir seçim usulü genel olarak benimsenmiştir. Şîa'nın, tayinin nass
ile olduğuna ve imâm seçiminin de aynı usulle devam edeceğine dair itirazlarına karşılık Ehl-i
Sünnet, Hz. Peygamber'in kendisinden sonra kimseyi yerine halife bırakmadığını, sahabeden
gelen haberlerden ve sonraki halifelerin seçiminden böyle bir neticenin çıkarılamayacağını
öne sürer.2258
Bîatın şekli ile ilgili tartışmalar kelâm kitaplarında çok fazla yer almamıştır. Çünkü
seçimin şekli ile ilgili ihtilaflar itikadî bir karakter arz etmemektedir. Bîatın esasını Şiîler
nassla varid olan tayinin kabul edilmesi manâsına imânî bir mesele kabul ederler. Âyetlerden,
hadislerden ve siyerden ortaya koydukları referanslarla Hz. Ali ve soyunun imâmetinin
zorunlu olduğunu ispata çalışırlar.
Şiî mezhepler dışında Hâricîler, Mürcie, Mu‘tezile ve Ehl-i Sünnet ise seçim usulünü
benimser. Fakat bu seçimin belli bir çerçevesi yoktur. Nitekim Hulefây-ı Râşidîn'in seçim
şekilleri de belirli bir usûlü dayatmaz. Bu sebeple seçimin şeklinden çok seçecek olan
kimselerin hususiyetleri ön plâna çıkmıştır. Peygamberimiz kendi yerine herhangi bir kimseyi
açıkça tayin etmemiştir, bu sebeple hilafet işi ehl-i hall ve'l-akd denilen şûrâ ehline
devredilmiştir. Şûrâ ehlinin birini halife kılması Allah ve Rasulü'nün o kimseyi halife kılması

2257
2258

Müslim, İmâre 58.
Gazzâlî, el-İktisâd fi'l-İ‘tikâd, Haz.: İbrâhim Agah Çubukçu, Hüseyin Atay, Ankara, 1962, s. 241.

719

gibi kabul edilmiştir. Bîatın hakiki ve hükmi şekilleri güç, seçim ve mecburiyeti de kuşatacak
genelliktedir. Ehl-i Sünnet'e göre biatte icmâ aranmaz. İmamın seçiminde icma şartı
aranmadığından ehl-i hall ve'l-akd'in kimler olduğu ve sayısı hakkında sınırlama veya şartlar
kelâm kitaplarında fazla yer almamıştır. Hatta bu hükmü, ehl-i hall ve'l-akd'in tek bir akdine
bağlayanlar da olmuştur.
Saltanat usulünün hilafete mani olmadığı genel olarak kabul edilir. Özellikle “hilafet
benden sonra otuz sene devam eder sonra ısırıcı bir saltanata dönüşür”2259 hadisinde
kastedilen hilafetin hilafet-i kâmile olduğu ve Emevilerle birlikte tesis olunan hilafetin hilafeti nakısa olduğu yaygın kanaattir. Fakat bu nakısa hali meşruiyet problemi olarak görülmez.
İmâmetin biattan önce açık şekilde ilanı gereklidir. Çünkü imâmetini açıkça ilan
etmeyen birine karşı bir başkası daha önce imâm seçildiğini iddia edebilir. Eğer iki halife
seçilmiş olsa bu durumda yapılması gereken biatta önceliğe ve çoğunluğun teveccühüne
bakılır, önce biat alan ve çoğunluğun teveccüh ettiği kimse hilafet makamına geçer. Diğeri
bâğî ve fesatçı kabul edilir, ilk halifeye itaat etmezse katli ve idamı gerekir, denilmiştir.
Başlangıçta tek bir imâmın gerekli olduğu hususunda ittifak varken şartlar gereği birden fazla
imâmın mevcudiyetinin mümkün olup olmadığı tartışılmıştır. Zamanla coğrafî uzaklıklar da
dikkate alınarak buna cevaz verildiği görülmektedir. Özellikle Hind kıtası ve Endülüs gibi o
devirlerde coğrafî uzaklığın doğurduğu zaruretleri dikkate alan ulema birden fazla imâmı
tecviz eder.2260
Tek bir akitle imâmet tevdi edilmiş kimse bu makama kayd-ı hayat şartıyla seçilir. Bir
suç işlediğinde veya şartlar değiştiğinde imâmetten azlinin gerekip gerekmediği de kelâm
kitaplarında tartışılan huşulardan birisidir. Doğru yoldan sapması, büyük günah işlemesi ve
fıskının aleniyete dökülmesi durumlarında imâmlık vasfını kaybederse görevden çekilmesi
veya azledilmesi gündeme gelir. Mesela Osmanlı padişahlarının aynı zamanda halifelikten de
azli gerektiğinden yukarıda sayılan sebeplere matuf suçlamalarla Şeyhülİslâmın fetvasıyla
hal´ gerçekleşebilmiştir. Bunun dışında kendiliğinden ayrılması müstesna imâmeti devam
eder. Genel telakki imâmın azliyle oluşacak zarar, imâmette kalması durumunda olacak
zarardan daha fazlaysa itaat mecbur olur.2261
Bu tür farklılıklar ve tartışmalar, Şîa için muteber meseleler değildir; çünkü tayin nass
yoluyla gerçekleştiğinden iki imâmın aynı anda mevcudiyeti veya imâmın günah işlemesi
imkân dâhilinde değildir. Bu tartışmalar Ehl-i Sünnet arasında ve daha çok fiilî durumun bir
neticesi olarak mevcuttur.

C. İMÂMDA BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR
İmâm olacak kimsede aranan şartları belirleyen temel iki faktör vardır:

2259
2260

2261

Tirmizî, Fiten, 40.
Cüveynî, İmâmu'l-Haremeyn, Kitâbu'l-İrşâd, Terc.: A. B. Baloğlu vd., Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2010, s. 344-345; İbn Haldun,
Mukaddime, Çev.: Pirizade, I/378-79.
Gazzâlî, el-İktisâd, s. 240.
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Birincisi, imâmet konusunda görüş belirten mezheplerin prensipleri neticesinde
oluşmuş ilkeler.
İkincisi ise tarihî pratiklerden neşet etmiş kabullerdir.
Ehl-i Sünnet imâm tayini için fiilî durumu esas aldığından imâmın kimliği ile ilgili
tartışmalarda diğer mezheplerin ileri sürdüğü şartlar etkili olmuştur. Kaynaklarda müslüman,
erkek, akıl-bâliğ, sıhhat-i beden sahibi, hür, cesur, kifâyet ve basîret sahibi, adalet sahibi
olmak, gizli/gâib olmayıp zahir ve açık olmak, Kureyşî olmak, kâmil ve mutlak velayete sahip
olmak, sâis olmak gibi şartlar zikredilir. Bunların yanında imâmın zamanının en üstünü
olmasının zorunlu olmadığı, masumiyet şartının aranmayacağı gibi daha çok diğer
mezheplerin iddialarına cevaplar veya tahsisler bulunmaktadır.
Şîa ise imâmın nassla belirleneceği iddiasından mütevellid imâmın ismet sahibi,
zamanında insanların en üstünü ve en bilgilisi olması, Hz. Ali ile Hz. Fâtıma soyundan
gelmesi gibi şartlar öne sürmektedir.
Genel olarak imâm olacak kimsede aranacak özellikleri İbn Haldun beş şartta
toplamıştır:
“Evvelki şart ilm ü ictihad, ikinci şart adl ü dâd, üçüncü şart kifaye ve şeceat,
dördüncü şart havâss u a´zanın re’y u amelde halel ü noksanını mûcib ilel ü âfâttan
sâlim olması, beşinci şart neseb-i Kureyşî’dir”2262
İmâmet/hilâfet için kelâm kitaplarında öne sürülen şartlara baktığımızda müslüman,
erkek , akıl-baliğ, hür, mükellef ve azaların tam olmasını şahsî/bedenî şartlar olarak
görmek mümkündür. Bu şartlar içerisinde daha çok akıl sıhhati üzerinde durulmuştur. Sıhhat-ı
akl u kuvâ ve selâmet-i azâ, ulemâ tarafından iki cepheli olarak ele alınmıştır. Birincisi
başlangıçta imâm nasbı esnasında, ikincisi imâm makamda iken kemal manâsındadır. İmâm
nasbında eğer akıl ve histe noksanlık, cezbe ve delilik alametleri, körlük, sağırlık, azâ ve
organlardaki hastalık ve noksanlık gibi merasim-i saltanata mâni olacak illetler olursa hilâfet
makamına geçmesine cevaz verilmez. Bu sebeple hilafete geçecek kimse his ve şuur
noksanlıklarından münezzeh olmalıdır. Ama bu noksanlıklar imâmet ve hilâfetin icrasına
mâni olmayacak şekilde ise bunlar imâmetin ve hilâfetin sıhhatine zarar vermez.
2263

İkinci olarak, fazilet ve ilim sahibi olma etrafında toplanabilecek şartlar gelir.
İmâm/halife ortaya çıkan yeni durumlar hakkında başkasına fetva sormaya ihtiyaç duymamak
için içtihada ehil olmalıdır. Çünkü ahkâmı uygulamaya memur olan bir zatın edille-i
şerʻiyyeden bu ahkâmı istinbat kudretine sahip olması gerekir. Bu da imâm veya halifenin
âlim ve müçtehid olmasını zorunlu kılar. Hilâfet kurumunun dinî karakterine bakan bu cephe
için zamanla etkisini kaybedecek şekilde bu şartın dile getirildiği görülür. Nitekim ilerleyen
dönemlerde içtihad mertebesine ulaşmanın zorluğu ortaya çıkınca ulemadan ve fukahâdan
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fetva alma veya bu yetkiyi birilerine devretme fikri ağır basmıştır.2264 Zamanla bu uygulama
Osmanlılardaki “Şeyhülislâmlık” gibi kurumsal bir yapıya dönüşmüştür.
Üçüncü olarak, kifâyet ve basîret şartının altında idare kabiliyeti etrafındaki şartlar ele
alınır. Özellikle ferâset ve basîret sahibi olmanın şecaatle birleştirildiği bu şartta
imâmın/halifenin siyaset yapma kabiliyeti esas alınır. Bu sebeple sonraki dönem halifelerin
dinî meşruiyetini tamamlamak için sâis –yani idare için gerekli donanıma sahip olma–
zorunluluğu tamamlayıcı bir şart olarak görülmüştür. Sâis olmak, müslümanların hukukunu
muhafazaya güç yetirmek, genel işleri yönetmede yeterli ve ehil olmak, kamu yararını
gözetmek, işleri sevk ve idare edebilecek evsafta olmak, orduyu donatmaya ve sınırları
muhafazaya güç yetirebilmek, müslümanları düşünecek ferâset ve basîrete sahip olmaktır.
Mizac yumuşaklığı ve zaaf, adâletin tesisine ve ahkâmın uygulanmasına mâni olmamalıdır.
Dördüncü olarak, idare biçiminin kontrolü manâsına yapılan işlerin Kur’an ve
Sünnet'e uygunluğunu esas alan bir şart olarak adalet şartı talep edilmiştir. Çünkü halifenin
dünyevî vazifesi ve meşruiyeti kitap ve sünnete temessük ile adaleti tahakkuk ettirmesidir.
Zira bu makam dinî ve dünyevî makamların en üstünüdür. Bu üstünlük, adaletin icracısı olan
kaza ve idare makamlarının riyasetini elinde bulundurur. Burada zuhûr edebilecek noksanlık
halife veya imâmetin sıhhatini ihlal manâsına gelmez. Burada aslolan bu makamların adâlet
sahibi icracılara tevdî edilmesidir.
Beşinci olarak daha çok diğer mezheplerin hilafet/imâmet şartlarını reddetmek kastıyla
ortaya konulan şartlar vardır. Buna göre imâm görünür olmalı, saklı ve beklenen biri
olmamalıdır. Ayrıca imâm masum olmak zorunda değildir. Bu şart, İmâmiyye'nin imâmların
ismetine dair koştukları şartı red için Sünnî kelâm kitaplarında yer almıştır. Bu masumiyetin
tasarruflarından hareketle bütün bürokrasiyi içine alacak şekilde genişletilebileceğinden
bahsederek karşı çıkarlar. “Her iyi ve kötünün arkasında namaz kılınız” hadisine göre
masumiyet şart değildir. Şeriat Kur’an ve Sünnet'ten gelir, imâm ise sadece onların
uygulayıcısıdır. Bu sebeple uygulayıcı için masumiyet aranmaz. Allah ve Rasûl'ünden
gelenler herkese açık ve malumdur; bilgi üzerinde gizli bir usul ve aracı kabul edilemez.
Altıncı olarak üzerinde durulan şart imâmların Kureyş’ten olması gerektiği ile
ilgilidir.2265 “İmamlar Kureyş'tendir” ve “Kureyş'i öne geçiriniz, önüne geçmeyiniz”
şeklindeki haberlere istinaden Kureyşîlik şartı imâmetin şartlarından biri kabul edilmiştir.
Kureyşîlik şartı ilk olarak Benî Sâide gölgeliğindeki toplantıda Hz. Ebû Bekir'in tarafından
dile getirilmiştir. Fakat bu dile getiriliş bir nass şeklinde değil Kureyş asabesinin itibarı
üzerinden konuşulmuştur. Daha sonra Sünnî kelâm kitaplarında Kureyşîlik şartı yer almıştır.
Şartın ilk delaletlerinden biri Kureyş kabilesinin Araplar arasındaki itibarıdır. İkinci delaleti
ise Şiî iddialara karşı Hz. Ali haricindeki Hulefây-ı Râşidîn'in hilafetlerinin meşruiyetini
savunmaya yöneliktir. Öncelikle Haricîler, Kureyşîlik şartına karşı çıkmışlardır. Kendilerini
oluşturan Arap kabilelerinin hilafetini meşrulaştırmak için önce Kureyş dışında bir Arap
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kabilesine mensubiyeti câiz görürlerken zamanla aralarına mevâlînin de katılmasıyla Arap
olsun veya olmasın herhangi bir Müslümanın halife olabileceğine kanaat getirmişleridir.
İmâmiyye Şîası sadece Hz. Ali'yle Hz. Fatıma'nın Hüseyin'den olan çocuklarıyla imâmetin
devam ettiğini iddia etmiştir. Zeydiyye ise Ali b. Ebû Tâlib, Hasan ve Hüseyin'in ardından
imâmet onların soyundan gelen ve gerekli şartları taşıyanların hakkıdır. Bu soydan imâmetini
açıkça ilân edip davette bulunan, akıl-baliğ, hür, erkek, âlim, cesur, cömert, takvâ sahibi,
adâletli, Allah yolunda cihâd eden, zâlimlere karşı şiddetli, müminlere karşı güvenilir olan
kişiye itaat gereklidir.
Tarihî süreçte Kureyş'in İslâm toplumu içerisindeki itibarını kaybetmesiyle birlikte
başka bir nesepten birisinin hilafet makamına geçip geçemeyeceği de tartışılmıştır. Haricilerin
ilk devirlerde karşı çıkışından sonra Kureyşîlik şartının Sünnî itikad kitaplarında yer almasını
takip eden süreçte bu şarta kayd-ı itirazların mevcut olduğu görülür. İlerleyen zamanlarda
birçok âlim bu şartı tartışmaya açmıştır.2266 Gerek kelâmcılardan gerek başka ilim dallarında
temayüz etmiş ulemâdan bu şartı asabeyle ilişkilendiren itirazlar olmuştur. İbn Haldun
meseleyi sebep asabiyeti olarak telakki edip Kureyşîlik şartının ortadan kalktığını iddia
etmiştir. Şadruşşerîa, İbnu'l-Hümâm gibi Mâtüridî ulemâ da Kureyşîlik şartının sakıt olduğu
kanaatindedir. Özellikle hilafetin Osmanlı’ya intikali ile birlikte Kureyşîlik şartı çokça
tartışılmış ve modernleşme döneminde Osmanlı hilafetine karşı diğer müslümanları
kışkırtmak isteyenler tarafından tekrar tedavüle sokulmuştur.
Şartlarla ilgili bir diğer ihtilaf da mefdûlün imâmetinin câiz olup olmamasıdır. Bütün
mezhepler nezdinde imâmet meselesi faziletle irtibatlandırılır. Ehl-i Sünnet'in çoğunluğu da
yaşanılan çağdaki en faziletli kişinin imâm olması gerektiğini kabul ederler. Ancak efdalin
tayiniyle birlikte fitne ve kargaşa çıkma ihtimali varsa, ehil olması şartıyla, mefdûl de imâm
olabilir.2267 Bu konuda Şîa içerisinde de görüş ayrılıkları vardır. İsnâaşeriyye Şîası mefdûlün
imâmetini kabul etmezken Zeydiyye mefdûlün imâmetini kabul eder ki, zaten bu iki mezhep
arasındaki temel ayrım da bu husustaki tutumdan kaynaklanır. Ayrıca kelâm kitaplarında
faziletin ölçüsü ve mahiyeti ile ilgili tartışmalar yer almaktadır. Yaygın kanaat faziletin açık
ölçüsünün olmaması hasebiyle efdaliyet arzulansa da mefdulün de makbul olacağıdır. Ehl-i
Sünnet uleması efdaliyet tartışmasında Hz. Ömer'in kendisinden sonraki halife için şura
belirlemesini delil olarak gösterir. İçlerinde Hz. Osman ve Hz. Ali'nin de bulunduğu şuranın
fazilet olarak eşit olması mümkün değildir, buna istinaden hepsi de seçimi kabul ettiklerine
göre efdaliyet zorunlu şart olamaz. Mefdûlün imâmeti caizdir. Halifelik için aranan şartlardan
bazılarının bulunmaması hilafete mani değildir.

D. EFDALİYET SIRALAMASI
Bu sıralama aynı zamanda meşruiyet sıralamasıdır. Sıralamanın tarihî seyrini esas alan
Ehl-i Sünnet ilk metinlerden itibaren bu meseleyi akaid kitaplarına taşımışlardır. Çünkü İslâm
dünyasında ortaya çıkan kargaşanın sebepleri arasında bu mesele de vardır. Kelâm ilminin
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doğuşuna da esas teşkil eden kader tartışmaları, mürtekib-i kebire meselesi ve iman-amel
ilişkisi ile ilgili münakaşalar doğrudan hilafet meselesinin etrafında cereyan eder. Şiîlerin Hz.
Peygamber sonrası süreci ve bunun doğal neticesi olarak mevcut İslâm telakkisini red
maksadıyla ortaya attıkları iddialara karşı Sünnîler hulefâ-yı Raşidîn'in hilafete geliş sırasını
aynı zamanda fazilet sıralaması olarak da kabul etmişlerdir. Sünniler ve Mu‘tezile arasında
Hz. Osman'la Hz. Ali arasında takdim-tehir yapıldığı nadiren görülse de tarihî sıralama
esastır.
Sünnîler için de Şîa için de en önemli mesele Hz. Ebu Bekir'in hilafetidir. Zira
tarafların bütün teorik izahları bu hilafetin meşruiyeti etrafında şekillenir. Sünniler için Hz.
Ebû Bekir'in hilafetinin ispatı sonraki hilafet sisteminin meşruiyeti anlamına gelmektedir. Şîa
için de onun hilafetinin reddi sadece hilafetin değil aynı zamanda Sünnî İslâm telakkisinin de
meşruiyetini ortadan kaldırmaya hizmet eden bir karşı çıkıştır. Şiîlerin efdaliyet açısından
âyetlerin delaleti ve cereyan eden hadiselerin te’vîli yoluyla Hz. Ali'yi bütün sahabenin önüne
geçirme çabalarına karşılık Sünnîler de benzer bir eğilimle Şîa'ya karşı koymuşlardır.
Özellikle ilk dönem tartışmalarının hafiflediği zamanlardan sonra Sünnî kelâm kitaplarında
faziletin tespit ve tayinindeki zorluğu ifade eden izahlara rastlanır. 2268 Fazilet iddiasının temel
hareket noktası Hz. Ali’nin faziletlerinden dolayı imâm/halife olması iddiasının diğer halifeler
için de geçerli olması gerekeceğidir. Bu sebeple Sünni kelâm kitaplarında genel olarak
ümmetin en faziletlisi Ebû Bekir, sonra Ömer sonra Osman sonra Ali şeklindeki sıralama
verilirken bunların her birisine ait faziletler de sıralanır.
Hz. Ebû Bekir'le ilgili olarak Ehl-i Sünnet'e göre; sıddık, mağara arkadaşı, müslüman
olan ilk yetişkin erkek olması, Mirac'ı tereddütsüz tasdik etmesi, Peygamberimizin
hastalığında yerine namaz imâmlığı yapması gibi hususlar onun efdal olduğuna delildir. Yine
aynı şekilde gerek Peygamberimizden gerek Hz. Ali'nin ağzından Hz. Ebû Bekir'in ümmetin
en hayırlısı olduğuna dair rivayetler vardır.2269 Hz. Ömer'in “Fâruk” sıfatına telmihen
adâletine yapılan vurgu, yine aynı şekilde “benden sonra Peygamber gelecek olsa bu Ömer
olurdu” şeklindeki hadislere nisbeten Hz. Ömer'in fazileti zikredilir. Hz. Osman ise “zi'nnûreyn” olması ve cömertliğiyle tafdil edilir. Hz. Ali ise Peygamberimize sıhrî yakınlığı ve
hakkındaki övgüler vasıtasıyla fazilet sahibi olarak takdim edilir. Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer
“şeyhayn” –yani iki kayın peder–, Hz. Osman ve Hz. Ali “hateneyn” –yani iki damat– olarak
hürmet ve saygıyı hak eder. Sünnîlere göre efdalin imâmeti mecbur olmadığı için sıralama
konusunda dinî bir zorunluluk yoktur. Hatta gerek Sünnîler içerisinde gerek Mu‘tezile
arasında Hz. Ali'yi Hz. Osman'a takdim edenler veya bir üstünlükten bahsetmekten geri
duranlar mevcuttur. Mu‘tezile'nin iki kolu olan Bağdat ve Basra Mu‘tezilesi arasındaki en
önemli görüş ayrılıklarından birisi de bu meseledir. Fakat bu ayrılıklara rağmen aslolan Hz.
Peygamber'den sonra hilafet makamına geçenlerin tertibini meşru kabul etmektir.2270
Şiî kaynaklarda Hz. Ali, âyetlerin delaleti ve haberlerin teviliyle yüceltilirken Hz. Ebu
Bekir, Ömer ve Osman'la ilgili Sünnîlerin iddialarına yönelik itirazlar görülür. Hz. Ebu
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Bekir'in Peygamberimizin mirasını vermemesi, Fedek arazisini vermemekle Allah'ın kitabına
muhalefet etmesi, Hz. Fatıma'nın Hz. Ebu Bekir'in cenaze namazını kıldırmamasını istemesi,
Hz. Ali'nin geçmişinde küfür olmamasına rağmen bu isimlerin daha önce kâfir oldukları gibi
karşı deliller serdederek Hz. Ebû Bekir'i, Hz. Ömer'i ve Hz. Osman'ı kötülerler. Şiîler
nezdinde ilk halife seçiminde oynadığı rolden dolayı Hz. Ömer'e olan öfke ve düşmanlık diğer
halife ve sahabeye olan düşmanlıktan daha fazladır.
İmâmet meselesi hilafet meselesinin tarihi seyrinden etkilenerek şekillenmiştir. Sünnî
kelâm kitapları bu meseleyi Şii iddiaları cevaplandırmak adına ele almışlardır. Zamanla teorik
bir zemin oluşmuş ve meşruiyet bu çerçevede şekillenmiştir. Şiî imâmet teorisinin aksine
Sünnî hilafet teorisinin amelî cephesi ön plandadır. Şii imâmet teorisindeki farklılaşma daha
çok gaybet sonrası dönemde gerçekleşmiştir. Sünnî hilafet teorisinde ise halifenin ilk andan
itibaren seçiminden azline kadar bütün meseleler pratikten teoriye yürümüştür. Bunun en
önemli sebebi, halifenin dinî otorite olarak şeriat ve kanun koyma yetkisinin sınırlarının dar
olmasıdır. Gerçek otorite Kur’an ve Sünnet olması hasebiyle teori kendi içerisinde fiilî
duruma uygun hale gelmektedir. Şartlar değiştiğinde Kureyşîlik şartı tartışmaya açılmış,
pratikte birden fazla halife ortaya çıktığında iki imâmın imkânı kabul edilmiş, saltanata
dönüşmesiyle birlikte sistemin doğurduğu aksaklıklara farklı çözümler bulunmuştur.
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UYGULAMALAR
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Uygulama Soruları
1-İmâmetin gerekliliği hakkında kelâm ekollerinin görüşlerini özet olarak veriniz?
2- İmâmın başa geçmesinde nass ve tayin ne demektir?
3- Efdâliyet ne demektir, kısaca açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde imâm ve halife kavramları arasında zıtlık ve benzerlik yönünden bir
ilişkin varlığının imkanını irdeledik. Buna göre kelâm ekollerinin meseleye yaklaşımına göre
bir tavır ortaya çıktığından bazılarının imâm; bazılarının halife kavramının tercih ettiklerini
öğrendik.
Kur’ân-ı Kerim’de yönetim meselesi ilkesel bazda vaz’ edilerek devlet başkanlığı
esasen insanların tercihine bağlı olarak zamanın şartlarına göre şekilleneceği anlaşılmaktadır.
İmâem meselesi deyince öncelikle Şia akla gelmektedir. Şia dışında hemen bütün
kelâm ekolleri yönetim meselesinin itikâdî bir boyutta ele alınmasına karşı çıkmaktadır.
Sisteme doğrudan imâmet kavramıyla bakan Şia’nın konuyla ilgili bütün argümanları dinî ve
itikâdî bağlamda ortaya çıktığından, diğer kelâm ekolleri de kelâm kitaplarında meseleyi ele
almak zorunda kalmışlardır. Dolayısıyla konuyla ilgili bütün kavramlar ve argümanlar Şia ve
karşıtları arasında şekillenerek kelâm kitaplarındaki yerini almıştır.
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Bölüm Soruları
1) Devlet başkanlığı için gündeme gelen iki temel kavram hangisidir?
2) İmâmet konusu kelâm kitaplarında hangi bölümde yer almaktadır?
3) imâm nasbını zarurî değil mümkün gören kelâm ekolü hangisidir?
4) İmâm tayin etmeyi aklen zorunlu kabul eden iki mezhep hangisidir?
5) Ehl-i Sünnet imâm ve halife nasbının gerekliliği nasıl ifade edilebilir?
6) İmâmiyye ve İsmailiyye, imâm tayininin gerekliliğini nasıl ifade eder?
7) Devlet başkanlığının seçim yoluyla olacağını söyleyen iki mezhep hangisidir?
8) İmâmın şartları sayılırken Şia tarafından peygamberlikle ilgili olan hangi sıfattan
söz edilir?
9) Hulefâ-yı Raşidîn'in hilafete geliş sırasını aynı zamanda fazilet sıralaması olarak da
kabul eden kelâm ekolü hangisidir?
10) Efdal varken mefdûlün imâmetini caiz kabul etmeyen kelâm ekolünü yazınız?

CEVAPLAR
1) İmâm/Halife
2) Kelâm kitaplarının son kısmında
3) Hâricîler
4) Mu‘tezile ve Zeydiyye
5) Aklen değil naklen zarurî görür.
6) Kullara değil Allah'a vacip/zorunluluktan bahseder.
7) Hâricîler ve Mutezile
8) İsmet
9) Ehl-i sünnet
10) Şia
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Onikinci Ünite: OKUMA PARÇASI
12.hafta:
İMAMET NAZARİYESİNDE SEÇİM VE NASS MÜNAKAŞASI
Yrd. Doç. Dr. Avni İLHAN
İmamet (hilâfet) fırkalar arası farklılıkların mihverini teşkil eder. «Seçim ve Nass» ise
imamet meselesi ile ilgili nazariye- lerin daima hareket noktası ve cevheri olmuştur. İmamın,
insanların seçimi ile işbaşına geleceği esası kabul edilmiş ise konu ile ilgili problemlere o
açıdan bakılmış ve hal tarzı ona göre tesbit edilmiştir. Nass yani imâmın Allah tarafından
tayin edildiği esasını kabul edenlerin pek tabiî, hal tarzları değişik olmuştur. Esasen
problemler, hareket noktasına bağlı olarak, birbirinden farklı durumlarda ortaya çıkmıştır.
Bunun içindir ki, «Seçim ve Nass» esaslarının nasıl teşekkül edip geliştiğinin açıklığa
kavuşturulması fırkaların ayrılık sebeplerinden pek çoğunu aydınlatabilecektir.
İlk İhtilâf ve İmamet:
Ebu’l-Hasen el-Eş’arî’nin (330/940)' de işaret ettiği gibi “Müslümanların
Peygamberlerinden sonra aralarında ortaya çıkan ilk ihtilâf imamet meselesindeki
ihtilâflarıdır”2271. Aynı zamanda bu ihtilâf her zaman kılıcın sıyrıldığı en büyük anlaşmazlık
olarak devam etmiştir2272. Başlangıcı meşhur Sakîfe Toplantısı’na kadar gider. Gerek
Sakıfe’de gerek onu takip eden günlerde bu mesele etrafında belli guruplar oluştu. Ali b. Ebi
Talib’in bu makamı daha Ebubekîr’e bey’at edildiğinde gerçekten arzulamış oluşu, Osman b.
Affan’ın katlinde O en azından kâtillere ses çıkarmamıştır, tarzındaki yorumlara sebep
oldu.2273 Cemel ve Şıffîn gibi müslümaıılar arasında ortaya çıkan kanlı çatışmalar ve Hakem
Olayı, Şîa, Havaric ve Mürcie’yi şekillendirdi.2274
Bu üç büyük fikrî ve siyâsî guruplaşmanm kökeninde imamet meselesinin
bulunduğunu tesbit ederken bu problemin müslümanlar arasında ilk asırlardan beri ele
alındığı, münakaşa edildiği, her fırkanın kendi görüş ve anlayışını hâkim kıl maya uğraştığı
gerçeği de ortaya çıkar.

Ebu’l _ Hasen Ali b. İsmail el - Eş’arî (330/941); Makâlâtü’l - İslâmiyyîn
ve ‘htilâfifl - Müsallîn, Muhammed Muhyi’d - din Abdü’l - hamîd Neşri, 1/39, Mısır 1369/1950.
2272
Ebül-Feth Muhammed b. Abdi’l - kerîm eş - Şehristânî; (548/1153); el - MUel ve’n - Nihal, Muhammed
Seyyid Keylânî Neşri, 1/24, Mısır, 1381/1961.
2273
Nasr b. Müzâhim b. Seyyar el _ Minkarî; (212/828) Vak’atû Sıffîn, 130, 140 141, 146, 147, Beyrut,
1340/1921.
2274
Ahmet Emin, Fecrû’l İslâm, 252 - 255 Kahire, 1964.
2271
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İmamet problemi hakkında sistemli nazariyelerin ilk yazılı meyveleri, diğer ilimlerde
de olduğu gibi, Abbasîler çağın da görülür.2275
İlk Şiî Kelâmcılar’ıri eserleri elimizde olmamakla beraber konu ile ilk önce ve daha
çok ilgilenenler Şiîler olmuştur.2276 Nitekim îmâmiye’nin akâîdini İlmî surette ilk ortaya
koyan, nass ismet ve imamların kudsiyeti görüşlerinin nakli ve aklî delillerini sunan, Şiî
kelâmcı Hişâm b. Hakem (190 ?/805 ?) dir. O’nun muasırı Muhammed b. Nu’man’ı (160
?/777 ?) da bu arada hatırlamalıyız. Mısırlı âlim Dr. Reys’in bu görüşünü, Şîâ’nın zuhuru nass
anlayışının ortaya atıldığı zamana rastlar, o da Zeyd b. Ali’nin (122/740) başkaldırması
sırasındadır, tarzında özetleyebileceğimiz Dr. İrfan Abdülhamîd’in tezi de2277 desteklemektedir.
Yine Dr. Reys’in isabetli tesbîtine göre imâmet ıstılahı dahi Şîâ’nın malı sayılmalıdır.
Diğer fırka âlimleri bu konuyla Şiâ’ya reddiye yazmak suretiyle ilgilenmişlerdir.2278

Seçim ve Nass Meselesinin Ortaya Çıkışı
Hz. Osman’ın müslümanların imamı iken şehid edilişini takip eden olaylar, Hz. Ali’ye
bey’at eden Hz. Talha ve Zübeyr’in karşı durmaları, Şam’da Muaviye b. Ebî Süfyân’ın
durumu, şüphesiz, zihinlerde daha o zamanlar imâmet ile ilgili bazı soruların yerleşmesine
sebep olmuş ve bunlara devamlı cevaplar aramıştır «Kaç kişinin veya kimlerin bey’atıyla
imâmet akdi tamam olur?2279 Müslümanların başına gelen bu felâketler, bu fitneler, otoriter
bir imâm tayini meselesinden midir? Böyle bir mesele olmasaydı müslümanlar arasında fitne
ve ayrılıklar olur muydu? Öyle ise bir imâma ihtiyaç var mıdır, yokmudur?
Bütün bu soruların yanında başlangıcından günümüze kadar Şîâ ile onun karşısında
olan fırkaların imâmet ile ilgili münakaşalarının mihverini «Hz. Peygamberden sonra gelecek
imam nass’la mı tayin edilmiştir? yani imâm tayini nass’la mı olur yoksa seçimle mi? sorusu
teşkil etmektedir. Bu konuda Şîâ’nın belirgin özelliği demek olan imâmın nass ile bildirildiği
inancı önce Hz. Peygamber tarafından vasiyyet edildiği iddiası ile baş lamış, siyasî olayların
akışına uygun olarak imamm en üstün kişi olması, arkasından da imamm masumiyeti anlayışı
ile giderek olgunlaşıp bu günkü şeklini almıştır.

Dr. Muhammed Ziyâü’d - din er _ Reys; en - Nazariyyâtü’s - Siyâsiy- yeti’l-îslâmiyyeti, 80, Kahire 19661967.
2276
Muhammed b. İshâk, İbni’n - Nedim (385/995); el - Fihrist, 245, 249, 253, 356, 274, Beyrut 1398/1978.
2277
Dr İrfan Abdülhamîd; Dirâsât fi’l - Firak! ve ’1 - Akâidi’l - İslâmiyyeti, 15, Bağdat, 1967. (Bu eserin M.
Saim Yeprem tarafından «İslâmda İtikadı Mezhepler ve Akaid Esasları» adı altında yapılan tercümesi 1981 de
İstanbulda neşredildi).
2278
Dr. Reys, en-Nazariyyât, 85, 95, 96, 97.
2279
Hz. Ali’nin Muaviye’ye yazdığı mektupta, Medine halkının meşveret ve bey’atının bütün müslümanlar için
yeterli oluşunu bildirmesi, zihinlerde böyle bir sorunun mevcudiyetini gösterir. Bk. Vak’atü Siffîn, 23
2275
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Vasiyyet:
Nasr b. Mûzahim (212/838) Vak’atü Sıffîn’de çeşitli vesile ler ile inşâd edilen şiirlerin
bazılarını: Hz. Ali’nin Vasıyy olarak vasıflandırıldığmı nakletmektedir.2280 Bu husus Nehcü’l
Belâğa şarihi İbn Ebi’l - Hadîd’in (656/1258) de dikkatini çekmiş, şerhine dercetmiştir.
Ayrıca, O, Hz. Ali’nin vasiyy olarak Cemel’de (36/656) tavsif edildiğini Ebû Mihnef Lût b.
Yahya’nın (157/774) Kitâbu Vak’ati’l CemeEinden nakletmektedir. Zeydi ve Mutezilî olarak
bilinen İbn Ebi’l Hadîd; Hz. Ali’nin vasiyy olarak tavsif edildiğini isbat etmek için delillerini
ortaya koymazdan önce kendi görüşünü şöyle açıklar: «Vasiyyet meselesine gelince; şüphe
yok ki AH (A.S.) Rasulullah (S.A.V)’in vasiysi idi. Her ne kadar buna muhalefet ederi, bize
göre şartlanmış bir anlayışın sahibi kimseler varsa da. Yalnız vasiyyetden nass ve hilâfeti
kasdetmiyoruz. Fakat biraz dikkat edilirse, düşünülürse kasdımızm daha şerefli ve yüce başka
şeyler olduğu meydana çıkar.2281
Bu konuda çeşitli hadîs mecmualarında da rivayetlere rast- lanmaktadır. Fakat Buharı,
Müslim, Nesai ve Ahmed b. Hanbel’in rivayetlerinden öğrenilen şu husus dikkat çekicidir.
Hz. Ali’nin Hz. Peygamber’in vasiysi olduğu Hz. Aişe’ye söylenildiğinde O, böyle bir şeyin
olmadığını, Hz. Peygamber’in, bir şey vasiyet etmediğini bildiriyor2282
Öyle gözüküyor ki Hz. Peygamber’in başta Dört Halife ve Aşere-i Mübeşşere olmak
üzere ashabından pek çoğu hakkında medh ve sena edici sözleri meyanmda Hz. Ali. için vârid
olanları muhtemelen Cemel Vak’ası’na tekaüdüm eden zamanda, Şia’nın iddialarına esas
olacak şekilde O’nun müfrit taraftarlarınca mübalâğalı bir mânâ ile yorumlanmıştı. Cereyan
eden olaylaı, Hz. Ali Soyu’na revâ görülen zulümler bu tür yorumları kuvvetlendirmiş ve
gittikçe zihinlerde yer etmiştir. Nitekim Hz. Aişe' nin, Hz. Ali’nin vasiyy olduğu yolunda
kendisine gelen söz üzerine “Tuhaf şey! Rasulullah Ali’yi ne zaman vasiyyet etmiş?!”2283
diyerek red edişinde bile o zaman bu meselenin ele alındığı ortaya çıkmaktadır.

İmamın En Üstün Kişi (Efdal) ve Masum Olması;
Hz. Ömer’in kendisinden bir veliahd tayini istenildiği vakit, “eğer Ebû Ubeyde sağ
olsaydı O’nu tayin ederdim. Yarın Rabbimin huzuruna çıkarıldığımda bana:
-Muhammed Ümmeti’nin başına kimi bıraktın? Diye sorulduğunda:

Vak’atü Siffîn, 14, 18, 269. 282, 285, 313, 326.
îzzu’d - dîn Ebû Hâmid b. Hibetullah b. Muhammed b. Ebi’l-Hadîd (656/1258); Şerhli Nehci’l - Belâğa
1/140-150, Mısır, 1959-1964.
2282
Buharı, Sahili, III/186 (vasayâ : 1): V/143 (meğâzi : 83); Müslim, Sahih, V/187 (vasiyye : 19); Ebû
Abdurrahman b. Şuayb en _ Neseî, Sünen, VI/200, 201, Mısır, 1383/1964; Ahrned b. Hanbel, Müsned, VI/32,
Kahire, 1313
2283
Buharî, Sahih, III/186 (vasayâ . 1); V/143 (meğâzl : 83); Müslim, Sahih, V/187 (vasiyye : 19); Nesei, Sünen,
VI/200, 201; Ahrned b. Hanbel, Müsned, VI/32.
2280
2281
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-Ey Rabbim! Senin Kulun ve Peygamber’ini şöyle derken duydum: «Her ümmetin bir
emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebû Ubeyde b. el-Cerrah’tır...”2284 sözleri meşhurdur.
Ayrıca imametle ilgili şiî âlimlerin dışındakilerin kitaplarında Hz. Ebû Bekir, Ömer, Osman
ve Ali’nin halifeliklerinin geçerli olduğunun isbatı için bu zâtların bir takım üstün vasıfları
anlatılır ve delil olarak kullanılır.2285 Aklın da kabul edeceği açık bir gerçektir ki, toplulukları
idare edecek kişilerin bazı üstün vasıfları bulunmalıdır, kendilerini yetiştirmiş olmalıdırlar.
Başlangıçta bu vasıflar meselâ Hz. Ömer’in diliyle, herkesin anlıyabileceği umûmî bir
sıfatla, «ümmetin emini, en güvenilir kişi» şeklinde özetlenmiştir. Daha sonraları şu veya bu
şahsın halîfe olup olmaması sırasında bu vasıflar biraz daha teferruatlandırılmış ve
hasırcıların eksikliği zikredilmiştir. Nitekim Hz. Ali adına konuşan Abdullah b. Abbas
Muaviye b. Ebî Süfyân’a «Ali’ye Medine halkının meşvereti ile bey'at edilmiştir. Ser.n
(halifelik iddiasında bulunacağın) ne faziletin var ki? Sen âzâd edilmiş bir adamın âzâd
edilmiş oğlu değil misin? (talik b. talik) demektedir.2286
İktidardaki Emevî Halifeleri’nin hata ve zulümleri halkın gözü önünde cereyan
ederken tabiî olarak yıpranmalarına ve kötülenmelerine sebep oluyordu. Buna mukabil
onların en güçlü muhalifleri şiî liderlerin fiilen iktidarda olmadıkları, bu se beple de hataları
gözükmediği için halkın gözünde devamlı büyüyorlardı. Dâima birer kurtarıcı olarak empoze
edilen bu liderler elbette «En Üstün Kişi (Efdal)» idiler. Bu anlayış onların giderek masum
oldukları noktasına kadar gelişerek yayıldı.
Şia’nın bu propoğandalarma karşı diğer fırkalar da kendi liderlerinin en üstün kişi
olduğunu elbette savundular. Nitekim Şia’nın dışındakilerin hemen hepsi Hz. Ebû Bekr’in
çağının her yön den en üstün kişisi, O’ndan sonraki halifelerin de kendi zamanlarının en
üstünü olduklarını söylediler.2287 Fakat bu üstünlük masumiyet derecesine yükseltilmedi.
Esasen Hz. Ali’nin sağlığında O’nun taraftarlarınca da kendisine böyle bir sıfat verdiğinin
delili yoktur.
Masûm imam anlayışı, nass iddiasını beraberinde getirdi çünkü masum’un
belirlenmesine ve tayinine kulların gücünün yetmiyeceği açıktır.

Seçim ve Nass Münakaşalarının Daha Sonraki Devri

Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim b. Kuteybe ed-Dineverf el-İmâme ve’s - Siyâse, 1/28, Kahire,
1387/1967.
2285
el - Eş’arî, el - İbâne an Usuli’d - Diyâne, 66, 67, el - Medînetü’I _ Münevvere, 1975; Kitâbü’l - Lüma’ fi’r Reddi alâ Ehli’z - Zeyği ve’l - Bi~ Hâmid Muhammed b. Muhammed el Gazzâli el - İktisad fi’l-î’tikâd, 245,
246, Önsözve Notlarla Neşre Hazırlıy anlar: Dr. İbrahim Ağah Çubukçu, Dr. Hüseyin Atay, Ankara, 1962.
2286
Vak’atü Sıffîn, 312.
2287
Bâkıllânî, Kitâbü’t -Temhîd, 189-192; Cüveyni, Kitâbü’l - İrşâd, 431.
2284
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Hz. Ali’nin vasıyy olduğu yolundaki söylentilerden itibaren giderek gelişen ve Şia’nın
mümeyyiz vasfı haline gelen «imâm nass yolu ile tâyin edilir» anlayışına karşı diğer mezheb
mensubu âlimlerin büyük çoğunluğu seçim esasını savunurlar.
Nass esasmı savunan Şia’nın başlangıçtan beri cephedeki yerini çok iyi sekmiş
olmasına karşılık, bilhassa, Ehli Sünnetin bu cephede ancak Bâkıllânî (403/1012) den sonra
insiyatifi ele alabildiğini söylemek yanlış olmaz. Hz. Ali’nin imâmetine dâir ileri sürülen nass
iddiasına uzun müddet “Hayır, Hz. Ebû Bekir hakkında nass vardır” karşı iddiası ile cevap
verilmek istenilmiştir. Hasan-ı Basrî (110/728) ve Hâricîler’den Beyhesîyye bu hususta Nass-ı
Hafi ve işareti savunurken Kâdî Ebû Ya’lâ’nın hocasının bildirdiğine göre Hanbeliler’den de
bir kısmı Nass-ı Celiyi ileri sürüyorlardı. İbn Hazm (456/1064) da Hz. Ebû Bekir hakkında
Nass-ı Celi olduğu görüşündedir.2288
Bâkıllânî imâm tâyininde, kim için olursa olsun nass esasını redderek işe girişir.
Çünkü o biliyordu ki, eğer nass esası kabul edilirse Hz. Ali hakkında vârid olanlar, diğerleri
hakkın- dahilerden kabul edilmeye çok daha elverişlidir. Hasımlarını çok iyi bilen Bâkıllânî
mücadele alanı ve metodunu kendi tayin etti. Böylelikle Armand Abel’in de belirttiği2289 gibi
hasmmı kendi görüşünün sahasına çekip koyu bir Sünnî havasına sokarak, karşılık verme
yerine, hücuma geçti. O bu manevrasını uygula maya koyduğunda Şia, ikinci asırdan beri
Muhammed Bakır (113/731), Ca’fer’i Sâdık (148/765) ve bilhassa İmâm ı Ali Rızâ dan
(203/818)2290 imamet konusunda naklettikleri ile nass esasını güçlendirmişti. Eş’arî çağında
yaşayan ve Şia’nın birinci derecede muteber muhaddisi Küleynî (329/941) de el - Usûl Mine’l
- Kâffsinin «Kitâbü’l Hücce»sinde imamet konusunun her sahasında nakli delillerini
güvendikleri râviler vasıtasiyle ve te- ferruatiyle ortaya koyarken yine ağırlığı nass meselesi
teşkil ediyordu. Görüşlerinin aklî delillerini hasımlarına karşı daha Hişâm b. Hakem (190/805
e doğru) ve Şeytânü’t-Tâk (160/776 ya doğru) zamanlarında yaptıkları münazara ve
münakaşalarla Mû’tezile’den iktibas ettikleri aslah anlayışı ile güçlendirmişlerdi. Ali b. Ebî
Talib’in dışındakilerin imâmeti demek olan her şeyi, yani Ebû Bekir, Ömer ve Osman’ın
imâmetinin sahih olduğu anlayışına götürecek bütün delilleri ıbtâle yönelik çalış malarını
ilerletmişlerdi.
Bûkıllânî çağında Îsmâilî Hamîdü’d-dîn Kirmâni (411/1020) el - Mesâbıh fi’lİmâme’sinde daha çok Aii b. Ebî Talib’in imametini isbat için nakli delilleri aklî ve mantıkî
esaslarla zen ginleştirirken; îsnâ Aşerı İbn Rüstem et - Tâberî (yaklaşık 400/ 1009) ve daha
başkaları basımların delillerini çürütme işini ön plâna almış gözükmektedirler. Sonuç olarak
Bâkıllâııî çağında Şîa her türlü nakli ve aklî delillerle Şeyh Müfîd’in (413/1022) Evâilü’lMakâlât’inda özetini bulduğumuz izah tarzına ulaşmıştır: «Allah’ın, mükellef kullarına
kendisi ile delil getirdiği bir imamın mevcudiyeti her zaman gereklidir ve onun bulunu şu dini

Ebû Muhammed Ali b. Ahmed, Kitâbü’l-Fisali fi’l-Mileli ve’l-Ahvâl ve’n - Nihalf IV/107 ve devamı, Mısır,
1321.
2289
Armard Abel, Le Chapitre Sur L’İmamat Dans Le Tamhid al-Baquillani, Le Shi’isme Imamite Collogue de
Strasbourg (6-9 mai 1968), 56, Paris, 1970.
2290
eş-Şeyh Azîzullah el-Utaridî, Müsnedû’l-îmami’r - Rızâ, 88-238, Tahran, 1392.
2288
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maslahat icabıdır.2291 Dini maslahatın gerçekleşmesi için bulunması her zaman gerekli bu
imâm, masûm olmalıdır.2292Çünkü imamet makamı din başkanlığıdır. Müslümanların nizamı;
dünyanın iyiliği, inananların şerefidir.2293 Öyleyse bu yüce makamı ancak masûm olanlar
liyakâtle temsil edebilirler. Dinî ilimlerin tamamını bilen, faziletleri üzerinde taşıyan kimse bu
işin üstesinden gelebilir.2294 Bütün bu sıfatların sahibi de ancak Allah tarafından nassla tâyin
edilmek suretiyle bulunur.2295 İnsanların böyle birisini isabetle seçebilmeleri mümkün
değildir. O halde Hz. Peygamber’den. sonra imâmet makamına geçecek olan, nassla tâyin
edilen, Hâşim Oğulları’n- dandır ve bu Ali’dir. O’ndan sonra da Haşan, sonra da Hüseyin’dir
ve bundan sonra da imâm dünyânın sonuna kadar Hüseyin Evlâdı’ndan gelecektir.2296
Nitekim Hz. Peygamber Ali’yi daha hayatta iken istihlâf ettiği gibi vefatından sonra da
imâmete geçmesi için nass irâd buyurdu. Bunu kim kabul etmez se dinden bir farzı kabul
etmemiş olur. Haşan ve Hüseyin’in imamlıklarını da Hz. Peygamber nassla bildirdiği gibi
O’ndan sonra AH b. Ebî Talib de bildirmiştir.2297
İster sadece nass ister imametle ilgili bütün konular birlikte ele alınsın; her iki halde
de, IV. hicri asrın ikinci yarısının apayrı bir yeri vardır. Şüphesiz, yukarda da temas ettiğimiz
gibi, bunda Bâkıllânî’nin çok güçlü delillerle ortaya çıkarak yepyeni bir çığır açmasının rolü
büyüktür. Bunun yanında bu asırda İslâm Dünyası’mn en önemli yerlerindeki fiilî iktidarları
şiîlere siyasî nüfûz ve kudretleri yanmda İlmî ve fikri destek de sağlıyordu. Bu aynı zamanda
basımlarını savunmaya zorlayan sebeplerden biri idi.
İmâmın nassla tâyin edileceğinden hareketle Hz. Ali ve evlâdı hakkında nass olduğu
neticesine ulaşan Şîa pekçok âyeti doğrudan doğruya veya kademeli bir şekilde Ali b. Ebi
Talib’in imametini bildiren delil olarak sevketti.2298 Aynı şekilde bu konuda birçok hadis de
akli ve mantıki izah tarzlarının nakli bürhanı olarak seferber edildi.2299

Şeyh Müfîd, Muhammed b. Muhammed b. Nu’man el-Ekberî el - Bağdadi; Evâlilü’l - Makâlâti fi’l Mezâhibi’l - Muhtârati, 39, Tebriz, Tarihsiz; Ebû Ca’fer Muhammed b. Ya’kûb b. İshâk, el _ Küleyni; el - Usûl
mine’l - Kâfi, 1/314-324; Tahran, 1392; Ebû Ca’fer. Muhammed b. Ali b. Bâbeveyh el - Kummî (Şeyh Şadlık);
Şiî İmâmiyye’nin İnanç Esasları, Önsöz ve Notlarla Çeviren: Doç,. Dr. E. Ruhi Fığlalı, 111, Ankara, 1978.
2292
Şeyh Müfid; Evail, 40; Şeyh Sadûk; Şii îmâmiyye’ntn, 110, 113.
2293
Kuleynî, el-Usul mine’l - Kâfi, 1/385 ve devamı.
2294
Şeyh Müfid, Evail, 40.
2295
Şeyh Müfid Evail, 40, Hamîdû’d-din el - Kirmâni; el - Mesâbıhü fi İs- bâti’l -İmameti, 106, Beyrût, 1966.
2296
Şeyh Müfid; Evail, 41; Kirmâni; el - Mesâbîh, 116; Şeyh Sadûk; Şii İmâmiyye’nin, 109.
2297
Şeyh Müfid; Evail, 42.
2298
Ali b. Ebi Talib’ın Hz. Peygamberden sonra araya başkası girmeden i- mâmetine delil olarak Küleynî yüzden
fazla âyet serdetmektedir. Bu âyetlerden bazıları şunlardır. Bakara, 30, 121, 124, 143, 177, 269; Al-i İm- rân, 7,
68; Nisa, 33, 41, 54, 59; Mâide, 3, 51, 55; En’âm, 84, 122; A’râf, 46, 157; Tevbe, 119; Yûnus, 35, 101; Ra’d, 7,
43; İbrâhim, 28, 29; Hicr, 75, 76; Nahl, 15, 16, 43; el _ İsrâ, 9, 10, 71; Enbiyâ, 7,73, 105; Nûr, 35, 55; Nemi, 40,
89, 90; Kasas, 41, 52, 53, 54; Ankebût, 49; Rûm, 56; Ahzâb, 6, 23; Fâtır, 32; Zümer, 9; Şûrâ, 13; Zuhruf, 41, 44;
Kamer, 42; Bahmân, 13; Hadîd, 28; Haşr, 7; Teğâbûn, 18; Cinn, 26, 27, 28; Nebe’, 1, 3; el - A'lâ 18, 19.
Ayetin doğrudan doğruya delâletine misâl olarak: «Bu Peygamber’e inanan, hürmet eden O’nunla gösterilen
nûra uyanlar yok mu? İşte onlar saadete erenlerin tâ kendileridir.» (el _ A’râf, 157) de geçen «nûr»- un Ali ve
imamlara delâlet ettiğini anlatmak için ayrı bir mukaddimeye ihtiyaç duyulmamıştır. Bk: Küleynî el -Usûl mine’l
- Kâfi, 1/371. Halbuki «Peygamber size ne verirse onu ahn, sizi neden meneder- se ondan geri durun,...» (Haşr,
2291
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Şia’da masum imâm anlayışı zarurî olarak nasıl «nass» esasını doğurmuş ise; nass ile
tayin edilen imâma bağlanmak ve inanmak da bu işin dînin aslından olması zarûretini ortaya
koymuştur. Buna mukabil Ehli Sünnet imâmetin dînin füruuna ait bir iş olduğunu ısrarla
savunmuştur.
Şia’nın nass anlayışına ve bu konuda serdettikleri ayet ve hadisleri delil
göstermelerine Ehli Sünnet âlimleri tafsilâtlı cevaplar vermişlerdir. Bilhassa Bâkıllânî bu
konuda en küçük bir aralık bırakmamaya ve seçim esasını dört başı mamur bir şekilde
savunmaya itinâ göstermiştir.2300 Denilebilir ki kendisinden sonra gelen aynı ekolün
müntesibi âlimler, çok defa O’nü aynen benimseyerek yeni misâl veya benzeri ilâvelerle
yetinmişlerdir.
Yukarda belirttiğimiz üzere imâmın nass ile tayin edildiğine dair nakli delillerini
«aslah» anlayışından hareketle aklî delillerle de güçlendiren Şia’ya karşı seçim esasını
savunanlar başlangıçta sadece hasımlarmın nakli delillerinin geçersizliğini ve seçimle iş
başına gelen halîfelerin meşruluğunu isbata gayret gösterirken Bâkıllânî’den sonra aynı yolu
devam ettirmekle beraber nass iddiasının aklî yönden mümkün olmadığını ispatlayım hücuma
da geçtiler. Bu konuda eğer nass olsaydı bu, ya tevâtürle bilinirdi veya âhad yolu ile. Ortada
tevatür olmadığına göre, geriye âhad yolu kalıyor. Böylesine önemli bir işin âhad yolu ile
bildirilmesi bir cuma günü cuma vaktinde camide bütün milletin gözü önünde katledilen bir
devlet başkanınm katledilmesinin ancak bir-iki kişi tarafından bilinmesi ve nakledilmesine
benzer ki cemaatin böylesine önemli bir şeyi bilmemesi ve nakletmemesi mümkün olmadığı
için onlara rağmen bir-iki kişinin nakli elbette kabul edilmez2301 dediler.
Yine Şîa’nm, Allah’tan bildirilen dînî hükümlerin mutlaka bir masûm imamla daha
sonrakilere intikâl ettirilmesi gerekir, o halde böyle ağır bir vazifesi olan imâm ancak yüce bir
makam tarafından tayin edilmelidir, anlayışına karşı, ümmetin masûm olduğunu, dolayısiyle,
dalâlet üzere birleşmeyen ümmetin icmaı imam tayin edebilecek yüce bir güçtür, seçim ile

7) âyetinin tefsirinde Kirmânî Hz. Peygamberin Ali b. Ebi Talih hakkında «senin benim yanımda yerin Hârûn’un Mûsâ'nm yanındaki yeri gibidir Ancak benden sonra peygamber yoktur, «Bk: Buharı, Sahih, IV/208
(Fedailü Eshabi’n - Nebi : 9); Ebu İsâ Muhammed b. îsâ et - Tirmizi, Sünen V/638 (Menakıb: 20), Mısır, 1937 1965;. îbn Mâce, Sünen, 1/42, 43, 45, (Mukaddime: 11), Kahire, 1373/1953; Müslim, Sahih, VII/307 (Fedailü's Sahabe . 21); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/170, 177,179, 182, 184, 185; III/32 hadîsini hatırlatarak, madem ki.
ayette Peygamberin her verdiğini aynen almak mecburiyetindeyiz. O halde; Ali’nin Hz. Peygamber nezdinde
peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebe olan imamet makamının gerçek sahibi olduğu neticesi
kendiliğinden ortaya çıkar, diyerek bir mûkaddime yardımı ile delâletini göstermektedir. Bk. Kirmânî el Mesâbîh, 114, 115.
2299
Şia'nın Hz. Peygamberden sonra araya başkası girmeden Hz. Ali’nin imam olduğuna dair serdettiği hâdisleri
iki ana gurupta toplamak mümkündür.
Birincisi : Sünnî muhaddisler tarafından da rivayet edilen hadisler.
İkincisi : Sadece şiî kaynaklarda yer alan hadisler ki, bunların i- mâmet konusunda diğer fırka mensublarınca
kabul edilmiyecekleri şiî âlimlerce de bilindiği için münâkaşa ve münazaralarda çok defa sevkedilmemiştir.
Asırlar boyu birinci guruba giren hadisler taraflarca değişmez malzeme olarak kullanılmıştır.
2300
Bâkılânî; Kitâbü’t-Temhîd, 104-178.
2301
Seyfüddîn Ali b. Ebi Ali b. Muhammed b. Salim el-Âmidî; Ebkârü’l-Efkâr, Ayasofya Küpüphânesi, varak,
266-b, Numara 2166.
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imama söz konusu ağır vazife, işte böyle yüce bir makam (ümmetin icmaı) tarafından
verilmektedir, anlayışını savundular.2302
Bütün bunlardan sonra: takdir edileceği üzere, seçim esasını kabul edenlerin
problemlerinden olan:
-—İmâmı kimler seçer? başka bir ifade ile:
—Kimlerin ve kaç kişinin bey’atı ile imâmet makamı sahibini bulur?
—Hangi hallerde imamın azli düşünülür? Gereklidir?
—-Aynı anda birden fazla imam bulunabilir mi? gibi suallere imâmın nass ile tayin
edileceğini söyliyenler muhatab değillerdir.
Asırlar boyu devam eden karşılıklı münakaşalar seçim veya nass taraf darlar mdan
birini diğerinin görüşüne katılma yerine makalemize konu teşkil eden bu iki esasın gittikçe
müstakil hüviyetleri ile netleşmesine, biribirinden apayrı bir şekilde ortaya çıkmasına sebep
olmuştur. Konu etrafındaki klâsik münâkaşaların yanı sıra en ince teferruatı bile içine alan
yeni yeni cidâl sahaları ortaya çıkmıştır. Böylece bu iki görüş sahipleri ayrı kamplarda
yerlerini almışlardır.
Kaynak: Avni İlhan, “İmâmet Nazariyesinde Seçim ve Nass Münakaşası”, Dokuz
Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1983, sayı: 1, s. 137-148.

2302

el - Âmidî; Ebkâr, 293-b
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1. TEMEL KAVRAMLAR
a. İmân Kavramı
b. Küfür Kavramı
c. Şirk
d. Nifak
e. Fısk
f. Amel
2. KELÂM EKOLLERİNDE İMÂN-AMEL İLİŞKİSİ
a. Haricî Görüş
b. Mu‘tezilî Görüş
c. Mürciî Görüş
d. Ehl-i sünnetin Görüşü
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kelam ekollerine göre iman-amel ilişkisini ve imanın artması ve eksilmesi
meselelerini öğreneceğiz. Ayrıca taklidi imanın muteber olup olmadığı hususunda da bilgi
sahibi olacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İman amelden bir cüz değildir diyen mezhepler hangileridir?
2. Fısk nedir?
3. Taklidi imana küfür diyen Sünni alim var mıdır? Varsa kimlerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İman ve amel ilişkisi

Kazanım

İman ve amel ilişkisi hakkında bilgi
sahibi olarak bu bağlamda belli başlı
kavramları tanımlayabilmek

Kazanım Yöntemleri

İlgili
okunması ile

kaynaklardaki

bilgilerin
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Anahtar Kavramlar


İman



Nifak



Amel



Küfür

743

GİRİŞ
Hicrî birinci yüzyılın ilk yarısında Hâricîlerin ortaya çıkıp, büyük günah işleyenin
(mürtekib-i kebîre'nin) kâfir olduğunu, tevbe etmesi gerektiğini söylemeleriyle imân ile amel
arasındaki ilişki teorik olarak irdelenmeye başlamıştır.İmân, Arap dilinde mutlak olarak tasdîk
anlamına gelir. Tasdîk ise, haber verenin hükmüne boyun eğmek, onu kabul etmek ve doğru
saymaktır. Din dilinde imân, genel olarak “Peygamber’in Allah’tan getirdiği zarûrî olarak
bilinen her şeyi tasdîkten ibarettir” şeklinde tarif edilir. Rabbini inkâr eden ve O’na şirk koşan
kimseler kâfir olarak isimlendirilirler. Çünkü onlar, Allah Teâlâ’nın kendilerine verdiği
nimetleri ve O’nu bilme yollarını sapıklıkla örterler. İmân-amel ilişkisi konusunda Mu‘tezile
temelde imân ile ameli özdeşleştiren Hâricî tezine yakın bir görüş benimsemiştir. Mu‘tezile'ye
göre imân kalp ile tasdîk, dil ile ikrâr ve erkân ile amel etmektir. İmanın artması ve eksilmesi
konusu kelamcılar arasında tartışılan konulardan biri olup bu hususta genel olarak üç farklı
bakış açısı ortaya çıkmıştır.
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1. TEMEL KAVRAMLAR
a. İman
İmân sözlükte emn ve emân köklerinden türemiş olup if‘âl bâbında masdardır. Emn,
emânet ve tasdîk anlamlarına gelir. Emânet, nefsin sükûnet ve huzura ulaşması, korkudan
kurtulmasıdır. “Ona imân etti” demek, gerçekte, “Onu yalanlamadan ve muhalefetten emîn
kıldı” demektir. Buna göre emn,korkunun zıddı olmaktadır. Emânet ise ihânetin zıddı olup
güven vermek anlamına gelir. Şu âyette emn kelimesi korkunun zıddı olarak kullanılmıştır:
“(Şu) şer düzenleri geliştiren kimseler, Allah’ın kendilerini yerin dibine geçiremeyeceğine
dair tamamen güvenlik içinde mi görüyorlar (efeemine) kendilerini.” (Nahl:45)
İmân, Arap dilinde mutlak olarak tasdîk anlamına gelir. Tasdîk ise, haber verenin
hükmüne boyun eğmek, onu kabul etmek ve doğru saymaktır. Allah’ın, Yusuf (a.s.)’ın
kardeşlerinden haber verdiği,“Biz doğru söylüyor olsak da sen bize inanmayacaksın”
(Yûsuf:17) âyetindeki inanmayacaksın kelimesi, tasdîk etmeyeceksin anlamındadır. İmânın
zıddı küfür, tasdîkin zıddı isetekzîb (yalanlama)dir.
İmân kelimesinden türeyen mü’min kelimesi, Kur’ân’da Allah Teâlâ’nın ismi
(Haşr:23) olarak da kullanılmıştır. Allah hakkında kullanıldığında; kuluna verdiği sevap
va‘dine sadık kalan veya dostlarını âhirette azap ve zulümden emin kılan anlamına
gelmektedir.
Din dilinde imân, genel olarak “Peygamber’in Allah’tan getirdiği zarûrî olarak bilinen
her şeyi tasdîkten ibarettir” şeklinde tarif edilir.
Kur’ân’da imân ile ilgili olan ve bazen imânla aynı anlamda kullanılan İslâm kavramı
lügatte; “teslim, kabul, içten bağlılık, kibir ve inadı terk etmek” anlamlarına gelir. Kur’ân’ın
iki temel kavramı olan imân ve islâmın aynı anlama mı, farklı anlamlara mı geldiği İslâm
âlimleri arasında tartışma konusu olmuştur. Ehl-i Sünnet’in büyük çoğunluğuna göre iman ve
İslam aynı anlama gelmektedir. Çünkü imânsız İslam, İslamsız da imân olmaz. Bunlar iç ile
dış gibidir.
Ebû Mansûr Mâturîdî’ye (ö. 333/944) göre, imân ve İslâm bir de değildir, birbirine zıt
da değildir. İmân, İslâm’dan farklıdır. O, Kitâbu’t-Tevhîd’de, imân ile islâmın dinî emirleri
yerine getirmede bir olduklarını, ancak onların mânâ bakımından birbirinden farklı
olduklarını söyler.
Lugat bakımından islâmın daha genel, imânın ise daha özel olduğu ifade edilir. Yani
imân sadece kalp ile olur. İslâm ise kalp, dil ve organlarla olur. İmân, islâmın cüzlerinin en
şereflisidir. Buna göre her tasdîk, teslimdir; her teslim tasdîk değildir. Yani her imân islâmdır,
her islâm imân değildir.
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b. Küfür
Küfür, k-f-r fiilinin masdarı olup lugatte örtmek anlamına gelmektedir. Gece, deniz,
büyük vadi, büyük nehir, karanlık bulut, çiftçi, ekin, ıssız arazi de bir şeyleri örttükleri için
kâfir olarak isimlendirilmiştir. Nitekim Araplar, kaptaki yemeği örttükleri zaman kefertü ‘onu
örttüm’ derler. Keffârete, günahları örttüğü için bu isim verilmiştir.
Bu lugavî mânâya bağlı olarak Rabbini inkâr eden ve O’na şirk koşan kimseler kâfir
olarak isimlendirilirler. Çünkü onlar, Allah Teâlâ’nın kendilerine verdiği nimetleri ve O’nu
bilme yollarını sapıklıkla örterler.
Ragıb Isfehânî küfür kelimesiyle ilgili şöyle demektedir: "Küfür, Allah'ın birliğini,
şerî'ati ve nübüvveti inkâr etmektir. Küfrân ise, ekseriyetle nimetin inkârı (nankörlük)
demektir. Kefûr ise, her iki anlamda da kullanılır.
Küfür, Allah Teâlâ’yı tekzîb/yalanma ve O’nu bilmemek/cehâlettir. Küfür kelimesi,
mutlak olarak yalanlama ve inkâr anlamlarında kullanılır. Günahlar için küfür kelimesi
kullanılmaz.

c. Şirk
Kur’ân’ın üzerinde durduğu temel kavramlardan biri de şirktir. Şirk kelimesi şrk
fiilinden türemiş olup riyâ, nifâk, Allah’a ortak ispat etmek, Allah’tan başkasının adına yemin
etmek, bir şeyi uğursuz saymak, hadiseleri âdî sebeplere bağlamak, Allah’tan başka ilâh
tanımak, putperestlik manasına gelir.
Râgıb Isfehânî’ye göre şirk, mülk ve saltanatta ortaklık anlamına gelir. Bir şeyin
genellikle iki kişiye bizzat veya manen ait olmasına da şirk denilmiştir. Allah Teâlâ’ya
başkasını ortak kılmak anlamına gelen işrâk küfürdür.
Râgıb Isfehânî şirki büyük ve küçük şeklinde tasnife tabi tutmuştur: 1) Büyük şirk:
Allah Teâlâ için ortak isbât etmektir. 2) Küçük şirk: Bazı fiilleri yerine getirirken Allah rızâsı
olmakla birlikte, bunları Allah’tan başkasına riyâ için yapmaktır.

d. Nifak
Nifak kavramının türediği nfk fiili lugatte birbirine yakın anlamı olan iki kökten
türemiştir: Birincisi, nufûk veya nefâk olup ‘bir şeyin kesilmesi ve gitmesi’ne delâlet eder.
İkincisi ise, nefak veya nâfikâ olup “bir şeyin gizlenmesi ve saklanması”na delâlet
eder.Buradan hareketle nifak, dine bir kapıdan girip öteki kapıdan çıkmak olarak da
tanımlanmıştır.
Dinî anlamda nifak, “bir kâfirin küfrünü gizleyip şeklen mü’min ve müslüman
görünmesi” demektir. Münafık ise, bu fiili yapan kimsedir.
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e. Fısk
Fısk, Arapça fsk kökünden masdar olup çoğulu fusûktur. Sözlükte fısık, ‘taze hurma
kabuğunu yarıp dışarı çıkmak, belirli sınır aşmak’ anlamlarına gelir. Cahiliyye döneminde,
daha çok bitkiler ve hayvanlar hakkında kullanılırdı. Araplar, tomurcuktan filiz çıkmasına,
farelerin deliklerinden çıkmasına fısk demişlerdir.
Dinde fısk, “Allah Teâlâ’nın emrini terkederek isyân edip hak yoldan çıkmak, doğru
yoldan sapmak, tâatten çıkmak ve fucûr” demektir. Fısk, zinâ ve fucûr işlemek manasına da
gelir.
Fâsık, kâfirden daha geneldir. Zâlim ise, fâsıktan daha geneldir. Fâcir kelimesi, hem
kâfir hem de fâsık için kullanılmıştır.

f. Amel
Sözlükte amel mihnet, fiil, niyetli davranış, hareket, iş, aksiyon, eylem, faaliyet, çaba,
çalışma, meşgale, kâr, icrâ anlamlarına geldiği gibi; dinin hüküm ve öğretilerine uygun olan
veya olmayan (amel-i hayr, amel-i salih, amel-i bâtıl, amel-i sû...) hareket tarzı anlamına da
gelir. Buna göre amel, genel olup işlenen her fiili kapsar.
Kur’ân’da, amel ile eş anlamlı olarak bir de fiil kelimesi çok kullanılır. Ancak amel
kelimesi fiilden daha geneldir. Her amel fiil olduğu halde, her fiil amel değildir. Çünkü amel,
hem kalplerin hem de organların fiillerini kapsamaktadır. Ayrıca sadece kasıt ve niyete bağlı
olan fiiller amel adını alır. İyi veya kötü, sadece insanın maksatlı fiilleri ameldir. Amel, fikir
ve düşünce ürünü olan hususlarda kullanılır. Bu yüzden amel çoğu zaman ilim ile birlikte
kullanılmıştır. Hatta bazı dil bilginleri, “amel” kelimesinin ilim kelimesinden
dönüştürüldüğünü söylemişlerdir.
Bu son iki tanıma göre, bilinçli ve şuurlu fiillere amel denmektedir. Buna göre fiil,
amelden daha kapsamlıdır. Çünkü o, bilinçli ve şuurlu olmayan diğer varlıkların hareket ve
eylemlerini de içermektedir. Bu yüzden fiilin, amel olan ve olmayan şeylerin meydana
gelmesine delâlet ettiği söylenmiştir. Bu da fiilin amelden daha genel olduğunu gösterir.
Dinî literatürde amel kelimesi, zamanla emir, tavsiye veya yasaklara konu olan,
sonunda ceza veya mükâfat bulunan tutum ve davranış anlamını kazanmış ve böylece insanın
her türlü işleri için kullanılan fiil kelimesine göre daha dar kapsamlı bir terim haline gelmiştir.
Görülmektedir ki, amel ve fiil kelimelerinde bir tedâhül söz konusudur. Bu durumda amel,
hem ibadetleri, hem de düşünce ve niyetleri, hatta söz ve inanmayı da içerir.
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2. KELÂM EKOLLERİNE GÖRE İMÂN-AMEL İLİŞKİSİ
a. Haricî Görüş
Hicrî birinci yüzyılın ilk yarısında Hâricîlerin ortaya çıkıp, büyük günah işleyenin
(mürtekib-i kebîre'nin) kâfir olduğunu, tevbe etmesi gerektiğini söylemeleriyle imân ile amel
arasındaki ilişki teorik olarak irdelenmeye başlamıştır. Hâricîler, Hz. Ali ile Muâviye arasında
meydana gelen Sıffîn Savaşı'nda, Hz. Ali tarafı galip gelmek üzereyken Muâviye tarafından
önerilen tahkîmi hem Hz. Ali hem de Muâviye tarafının kabul etmekle kâfir olduklarını iddia
ederek Hz. Ali'nin yanından ayrılmışlardır.
Hâricîlere göre Hz. Ali, tahkîmi kabul etmek suretiyle büyük günah işlemiştir. Onların
inancına göre büyük günah işleyen kimse kâfir olduğu için Hz. Ali de kâfir olmuştur. Burada
dikkati çeken önemli nokta, Hâricîlerin imân kavramını dikkate almadan, tam aksine büyük
günah ve küfür kavramlarından hareketle bir hüküm verdiler. Çünkü ilk Hâricîler, her şeyden
önce kuramcı değildiler. Bu yüzden de meseleleri kuramsal olarak ortaya koyamadılar.
Onların ele almış oldukları anahtar kavramlar, hemen veya daha sonraki skolastik kelâmın
gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Ancak onlar, bu kavramları tam anlamıyla teorik
seviyede araştırmadılar. Tam tersine, bütün bu kavramlar o günkü siyâsî durumla yakından
ilişkilendirilmiştir.
Görüldüğü üzere, imân ve amel ilişkisi konusundaki ilk tartışma siyâsî sâikle
doğmuştur. Hâricîlerin bu aşırı iddialarının karşısına, tam tersi kanaatler belirten bir grubun
(Mürcie) çıkması doğaldır. Her iki taraf, görüşlerinin doğruluğunu ispatlamak için Kur’ân ve
Hadis'ten kanıtlar getirme yoluna gitmişlerdir. Sîyâsî düşünceler, vahyin gölgesine sığınılarak
nesilden nesile aktarılmış, zamanla dinî bir içerik de kazanmıştır. İlk siyâsî tartışmaların
ondört asır geçmesine rağmen hâlâ canlılığını korumasının sebebi, onların dinî kisveye
bürünmüş olmalarından kaynaklansa gerektir.
Temelde bütün Hâricî fırkaları, ameli imâna dahil etme noktasında aynı görüşte
olmakla beraber, bazı ayrıntılarda birbirinden farklılık arzetmektedirler. Hâricîlerden elMuhakkime, Allah'tan başka hüküm verme yetkisine sahip olduğunu iddia eden herkesin kâfir
olduğunu söylüyorlardı. Bu hükümlerini, “Allah'ın indirdiği şeylerle hükmetmeyenler, işte
onlar kâfirlerdir” (Mâide, 5/47) âyetine dayandırıyorlardı. Onlar, hüküm vermenin Allah'tan
başka kimsenin hakkı olmadığını iddia ediyorlardı.
Hâricîlerden Ezârika'ya göre ister büyük olsun, ister küçük olsun günah işleyen kimse
müşriktir. Şirk kelimesinin Kur’ân'ın anahtar kavramlarından biri olduğunu daha önce
belirtmiş ve lugat mânâsını açıklamıştık. Kur’ân, bundan Allah'a karşı işlenebilecek en büyük
günah olarak bahseder. Bu yüzden Ezrakîlerin bu görüşü çok dikkat çekicidir. Çünkü bu
görüş, İslâm toplumu içinde müşriklerin (Allah'a ortak koşanların) de bulunduğu anlamına
gelmektedir. Ancak büyük bir ihtimalle onlar kelimenin etimolojik anlamını araştırmadılar.
Dolayısıyla bu kelimenin, Kur’ân'da hangi anlamda kullanıldığını kavrayamamışlardır.
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Ezârika'nın, Hâricî fırkalarının en mutaassıp ve şiddet taraftarı olanı kabul edilir.
Onlara göre bütün günahlar aynı derecededir. Adam öldürme, zinâ, içki içme gibi günahlar
cehennemde ebedî olarak kalmayı gerektiren büyük günahlardır.
Hâricîlerden Necedât fırkasının lideri Necde b. Âmir'e göre kim küçük bir günah işler
veya küçük bir yalan söyler ve bunlarda ısrar ederse, o kimse müşriktir. Fakat üzerlerinde
ısrar etmeksizin, zina eden, hırsızlık yapan ve içki içen bir kimse, inanışında kendisine
(Necde'ye) uymak koşuluyla müslümandır. Necde'nin bu görüşü, Hâricî fırkaları içinde en
yumuşak görüş olarak kabul edilir.
Sufriyye fırkası, temelde Ezârika'nın görüşlerini benimsemiştir. Bunlara göre de günah
işleyenler müşriktir. Şu farkla ki bunlar, muhaliflerinin çocukları ile kadınlarını öldürmeyi
ileri sürmezler. Bunlardan bir grup, hakkında ceza bulunan fiiller işlendiği zaman, bu fiili
işleyen kimsenin, yalnızca zina eden, hırsızlık yapan, iftira eden ve kasten adam öldüren kâtil
gibi ilgili oldukları bu fiillerle isimlendirilmesi gerektiğini iddia ederler. Onlara göre böyle bir
kimse ne kâfir ne de müşriktir. Onlardan ikinci gruba göre, namaz kılmak, oruç tutmak gibi
haklarında belli bir ceza bulunmayan her türlü günah küfürdür ve bu günahları işleyenler de
kâfirdir. Bunlardan üçüncü bir grup, günah işleyen birinin hâkimin huzuruna getirilip cezası
verilmedikçe küfürle suçlanamayacağını ileri sürmektedir.
Hâricîlerden İbâdiyye'ye küfrü ikiye ayırmaktadır: Nimet küfrü ve şirk küfrü. Onlara
göre, hakkında cezâ bulunan bir günahı işleyen kimse, Allah katından gelen şeyleri bilmek
koşuluyla, nimet küfrü ile kâfirdir, şirk küfrü ile kâfir değildir. Büyük günah işleyen kimse
nimet küfrü içindedir. Bu kimsenin ceza çekeceği ve cehenneme gideceği şüphesizdir. Ne var
ki cehennemde temelli kalmamak için yegâne kurtuluş yolu tevbedir. Ölmeden önce
günahından tevbe eden kimse, cehennemde temelli kalmaz; cezasını çektikten sonra cennete
geçebilir. Ama tevbe etmezse, günahta ısrardan dolayı şirk küfrü işlemiş olacağından
cehennemde kalır.
Gazâlî, Hârîcîlerin sergilediği tekfîr anlayışını çok tehlikeli bulmaktadır. İbn
Teymiyye'ye göre, Hâricîlerin asıl amaçları Kur’ân'ın emirlerini üstün tutmak ve bunlara
uymak hususunda büyük hassasiyet göstermektir.

b. Mu‘tezilî Görüş
İmân-amel ilişkisi konusunda Mu‘tezile temelde imân ile ameli özdeşleştiren Hâricî
tezine yakın bir görüş benimsemiştir. Mu‘tezile'ye göre imân kalp ile tasdîk, dil ile ikrâr ve
erkân ile amel etmektir. Eş’ârî'nin kaydettiğine göre Mu‘tezile, lugatte imân olarak
isimlendirilmeyen şeyleri Allah'ın imân olarak isimlendirdiğini ileri sürmektedir. Buradan
Mu’tezile'nin, ameli, açık bir şekilde imânın öz yapısına dahil etmeye çalıştığı
anlaşılmaktadır. Daha önce anlattığımız üzere bu yorum Kur’ân'ın ortaya koyduğu imân
anlayışına uygundur. Genelde Ehl-i Sünnet'in tarifi de böyledir. Ancak aralarında aşağıda
açıklanacağı üzere yorum farkı vardır. Kısacası ameli imâna dahil etmek ayrı bir şey, ameli
imân ile özdeşleştirmek ayrı bir şeydir.
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Ameli imâna dâhil etme konusunda Hâricî tezi ile uyuşan Mu‘tezile, büyük günah
işleyenin imândan çıktığını, fakat küfre de girmediğini, imân ile küfür arasında (el-menzile
beyne'l-menzileteyn) bir yerde bulunduğunu, böyle bir kimsenin tevbe etmeden ölürse ebedî
olarak cehennemde kalacağını söyleyerek Hâricî tezinden ayrılmış oluyor. Ancak
Mu‘tezile'nin tam olarak Hâricî anlayıştan çok farklı bir mecraya girdiğini söylemek de
zordur.
İmân ile küfür arasında orta bir durum (el-menziletü beyne'l-menzileteyn) ortaya
koyan ilk kişi Mu’tezile'nin reisi Vâsıl b. Atâ'dır. O, bu görüşünü de mantıki bir gerekçeye
dayandırmıştı. O, mü’min ismi övgüyü hak ettiği, fâsıkın ise övgüyü hak etmediği, bu yüzden
mü’min olmadığı, ancak şehâdeti ikrâr ettiği ve kendisinde diğer hayır amelleri bulunduğu
için de kâfir olmadığı delilini ileri sürmüştür. Ona göre büyük günah sahibi tevbe etmeden
ölürse ebediyyen cehennemliktir. Çünkü âhirette iki grup vardır: bir grup cennette, bir grup
ise cehennemdedir. O, büyük gühah sahibinin cezâsının hafifletilebileceğini ve derecesinin
kâfirlerin derecelerinin üstünde olacağını söylemiştir.
Mu‘tezile, büyük günah işleyen kimsenin (fâsıkın) mü’min, kâfir ve münâfık
olmadığına şu şekilde delil getirmiştir:
1. Büyük günah işleyen kimse mü’min değildir. Çünkü, İmân etmiş olan kimse, fâsık
ile mukayese edilir mi? Bunlar (elbette) bir olmazlar (Secde:18) âyetinde mü’min fâsıka
karşılık olarak zikredilmiştir.
2. Büyük günah sahibi kâfir değildir. Çünkü büyük günah işleyenlerin idam
edilmedikleri, irtidâd edenlere (dinden dönenlere) mahsus olan hükümlerin onlara tatbik
edilmediği ve öldükleri zaman müslümanların kabristanına gömüldükleri konusunda ümmetin
icmâı tevâtüren nakledilmiştir.
3. Büyük günah işleyen kimse münâfık değildir. Çünkü münâfıkın hükmü,
münâfıklığını açıklamadığı ve gizlediği sürece ona müslüman olarak muamele edilmesidir.
Mu‘tezile, amelin imâna dâhil olduğu hususunda şu delilleri ileri sürmektedir:
1) Kur’ân'dan anlaşıldığına göre farzlar dindir; din İslâm'dır; İslâm imândır; sonuç
olarak farzlar imândır. “Oysa kendilerine, dini yalnız Allah'a halis kılarak Allah'ı birleyenler
olarak O'na kulluk etmeleri, namaz kılmaları, zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte doğru din
budur.” (Beyine:5) âyetinde, Allah'a kulluk etmek, namaz kılmak ve zekât vermek gibi
farzlardin olarak beyan edilmiştir. “Allah katında din İslâm'dır” (Âl-i İmrân:19) âyetinde ise
dinin İslâm olduğu bildirilmektedir. “Kim İslâm'dan başka din ararsa (o din) ondan kabul
edilmeyecektir” (Âl-i İmrân:85) âyeti ise İslâm'ın imân olduğunu göstermektedir. Bütün
bunlardan farzların imân olduğu anlaşılmaktadır.
2) Yol kesmek büyük günahtır. Yol kesenler ise âhirette ebedî olarak cehennemde
kalacaktır. Mü’minler ise ebediyyen cehennemde kalmayacaklardır.
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3) İmân mücerret tasdîkten ibaret değildir; böyle olsaydı, Allah'ı tasdîk eden kimse
gibi, putları tasdîk edenin de mü’min olması gerekirdi.
4) “Allah sizin imânınızı zayi edecek değildir” (Bakara:143) âyetindeki imândan
maksat, Beytü'l-Makdis'e doğru kılınmış olan namazlardır.
5) Hz. Peygamber'in aşağıdaki sözleri de amelin imâna dahil olduğunu gösterir: “Zina
eden, mü’min olduğu halde zina etmez.” (Tirmizî, İmân 11); “Emanete sahip çıkmayan
kimsenin imânı yoktur.” (Ahmed b. Hanbel, III, 135).
Hem Mu‘tezile hem de Hâricîler imânı amel ile test etmektedirler. Bu da onların
başlangıç olarak yanlış noktadan hareket ettiklerini ortaya koymaktadır. Çünkü imân objesi,
her suje üzerinde standart ve sujenin irâdesi dışında bir değiştirme yapamadığı için amelin
imânın testi olup olmadığı her zaman için tartışmalı olup bu şekilde hareket etmek her zaman
için doğru sonuçlara ulaştırmaz. Şu halde Mu‘tezile, ameli imânın öz yapısına dahil ederek
Hâricîlerle birleşmiş olmaktadır. Doğrusunu söylemek gerekirse bütün Mu‘tezile'nin imân
konusunda tamamen aynı düşündüklerini söylemek zordur. Ancak konunun böyle bir şekilde
kategorize edilmeden de anlaşılması zordur. Kısacası biz burada Mu‘tezile derken onlardan
imân ile ameli özdeşleştirenleri kastediyoruz.

c. Mürciî Görüş
Mürcie kelimesinin türediği ircâ masdarı Arapça'da şu iki fiilden türetilmiş olabilir:
Ercee: Bu kelime tehir etmek, ertelemek anlamına gelir. “Onu ve kardeşini beklet (ercih)
dediler” (A‘râf:111) âyetindeki ercih kelimesi te’hir et anlamındadır. Ercâ: Bu kelime ümit
vermek anlamına gelir. Bu her iki anlamın da Mürcie fırkası hakkında doğru olduğu
söylenmiştir. Çünkü onlar, hem büyük günah sahibinin hükmünü âhirete bırakmaktadırlar,
hem de büyük günah sahibine kurtuluş ümidi vermektedirler.
Gerçekte Mürcie'yi homojen bir mezhep olarak değerlendirmemek gerekir. Zira
Mürcie, çeşitli alt fırkalardan oluşan bir ekoldür. Ancak İslâm mezhepleri tarihi yazarları
Mürciî fırkalar hakkında farklı sayılar ortaya koymuşlardır. Hatta müstakil olarak bilinen bazı
mezhepler Mürcie mezhebi içinde sayılmışlardır; Hanefiyye, Cehmiyye, Kerrâmiyye vb. gibi.
Bu yüzden olsa gerek, bazı mezhepler tarihi kitaplarında Havâric'in Mürciesi, Kaderiyye'nin
Mürciesi, Cebriyye'nin Mürciesi, Halis Mürcie gibi tasnifler yapıldığı görülmektedir. Çünkü
zikredilen fırkaların imân konusundaki birleştikleri nokta hariç, farklı bir mezhep oluşturacak
derece birbirlerine aykırı düştükleri önemli noktalar bulunmaktadır. Hatta imân konusunda
bile aralarında önemli farklılıklar bulunmaktadır.

d. Ehl-i Sünnet'in Görüşü
İmâm Mâlik, İmâm Şafiî, el-Evzâî, İshak b. Rahûye, Ehl-i Hadis ve Ehl-i Medine,
Ahmed b. Hanbel, Hâris el-Muhâsibî, Ebu'l-Abbas el-Kalânisî, Ebû Ali es-Sekafî gibi seleften
birçok âlime göre imân kalp ile tasdîk, dil ile ikrâr, erkân ile ameldir. Hâricîler ve Mu‘tezile
de imânı bu şekilde tanımlamışlardı. Fakat bunlar arasında önemli bir fark vardır. Selef, ameli
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imânın kemâli için şart koşarken, Mu‘tezile ve Hâricîler ameli imânın sıhhati için şart
koşmuşlardır. Örneğin Şafiî'ye göre amel, terk edeni imândan çıkaracak şekilde imânın öz
yapısına ve hakikatine dahil değildir, sadece imânın kemâlini sağlayan bir parçadır.
Ehl-i Sünnet'in büyük çoğunluğu imân tanımında amele yer vermez. Yukarıda
bahsettiğimiz gibi, Ebû Hanife, imânı, dil ile ikrâr, kalp ile tasdîk olarak tanımlamıştı. Ebû
Câfer Tahâvî de aynı tanımı yapar.
Ebû Mansûr Mâturîdî'ye göre imân dil ile ikrâr, kalp ile tasdîktir. Kişi dili ile ikrâr
edip de, kalbi ile tasdîk etmeden ölürse mü’min sayılmadığı gibi, eğer imkân bulduğu halde
dili ile ikrâr etmezse, yine mü’min sayılmaz. Çünkü bir özrü bulunmadan dil ile açıklamayı
terk etmek, tasdîkin bulunmadığına delâlet eder.
Hanefî-Mâturîdî ekolünün ilk temsilcilerinin yapmış olduğu imân tanımında önceliğin
ikrârda olduğu söylenmektedir. Ebu'l-Muîn Nesefî, Hanefîlerin çoğunun bu görüşte olduğunu,
fakat onlardan bazılarının imânı tasdîk olarak tanımladıklarını belirtmektedir. Zira o,
Mâturîdî'ye göre imânın tasdîk anlamına geldiğini, Ebû Hanife'den de bu şekilde rivayet
edildiğini bildirmektedir.
Mâturîdî, yukarıdaki imân tanımında amele yer vermediği gibi, imân-amel ilişkisi
konusunda da şunları söyler: “Biz, amelin imâna dahil edilmesinin doğru olmadığını
söylüyoruz. Çünkü Cenâb-ı Allah, Allah'a imân eden ve sâlih amel işleyen... (Talak:11)
âyetinde amelden ayrı olarak kişiye mü’min ismini vermiştir. Buna göre âyette imândan
maksat kalp ile tasdîktir. Eğer amel imâna dahil olsaydı, esaslarında neshin câiz olması
gerekirdi. Halbuki imânî hususlarda nesh câiz değildir; amele dair hükümlerde ise câizdir. Bu
da imânın amelden ayrı olduğunu gösterir.”
Öte yandan Mâturîdî'ye göre amel ile imânın farklı şeyler olduğunu gösteren
delillerden biri de, imânın yerinin kalp amellerin yerinin ise organlar olmasıdır. Bu durumda
amel imândan değildir, şerâi‘/dinî hükümlerdendir.
Mâturîdî, imânın ikrârdan ibaret olduğu, kalpte imân ile ilgili bir şey bulunmadığı
iddiasına karşı çıkarak imânın kalpte olduğunu, dolayısıyla tasdîkten ibaret olduğunu
söylemiştir. Ona göre bunu destekleyen aklî ve naklî deliller mevcuttur. O, imânın kalpte
olduğuna dair şu tespiti yapar: İmân ile ilgili sorumluluk akıllı olmaya bağlıdır. Çünkü imân
edilecek şeyin hakikati, fikir ve düşünce yoluyla bilinir. Bu fikir ve düşünce, kalbin bir
amelidir. Aynı şekilde imân da kalbin bir amelidir.
Şafiî'ye göre imân, tasdîk, ikrâr ve ameldir. Birinciyi ihlâl eden münâfık, ikinciyi ihlal
eden kâfir, üçüncüyü ihlâl eden ise fâsık olur.
Ebu'l-Hasan Eş‘arî el-İbâne isimli eserinde imânı söz ve amel olarak tanımlarken elLumâ‘da Allah'ı tasdîk olarak tanımlamıştır. Bağdâdî ve Şehristânî'nin, Eş‘arî'den yaptığı
nakillere göre o, imânı kalp ile tasdîk olarak tanımlar ve dil ile ikrâr ve erkân ile ameli imânın
furû‘undan sayar. Ona göre, kalbiyle tasdîk eden, yani Allah'ın birliğini ikrâr eden,
peygamberlerin Allah katından getirdikleri şeyleri kalbiyle tasdîk eden kimsenin imânı
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sahihtir. O kimse, bu durumda (hiç amel işlemeden) ölse, kurtuluşa eren bir mü’mindir.
İmândan, ancak yukarıdaki hususlardan bir şeyi inkâr etmekle çıkılır.
Eş‘arî'ye göre büyük günah sahibi tevbe etmeden dünyadan ayrılırsa onun hükmü
Allah'a kalır; Allah, dilerse rahmetiyle veya peygamberinin şefaatiyle onu bağışlar, dilerse
suçu kadar ceza verdikten sonra rahmetiyle onu cennete sokar. Böyle bir kimsenin kâfirlerle
birlikte ebediyyen cehennemde kalması câiz değildir. Çünkü kalbinde zerre miktarı imân
bulunan kimsenin cehennemden çıkacağına dair sem‘î delil vardır.
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UYGULAMALAR
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Uygulama Soruları
1-Şirk ve küfür kelimeleri arasında bir fark var mıdır? Var ise nedir?
2-Fısk ne demektir?
3-Taklit nedir?
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Bu bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kelam ekollerine göre iman-amel ilişkisini ve imanın artması ve eksilmesi
meselelerini öğrendik. Ayrıca taklidi imanın muteber olup olmadığı hususunda da bilgi sahibi
olduk.
İmân kelimesinden türeyen mü’min kelimesi, Kur’ân’da Allah Teâlâ’nın ismi (Haşr:
23) olarak da kullanılmıştır. Küfür, Allah Teâlâ’yı tekzîb/yalanma ve O’nu
bilmemek/cehâlettir. Küfür kelimesi, mutlak olarak yalanlama ve inkâr anlamlarında
kullanılır. Günahlar için küfür kelimesi kullanılmaz. imân ve amel ilişkisi konusundaki ilk
tartışma siyâsî sâikle doğmuştur. Hâricîlerin bu aşırı iddialarının karşısına, tam tersi kanaatler
belirten bir grubun (Mürcie) çıkması doğaldır. Her iki taraf, görüşlerinin doğruluğunu
ispatlamak için Kur’ân ve Hadis'ten kanıtlar getirme yoluna gitmişlerdir. Sîyâsî düşünceler,
vahyin gölgesine sığınılarak nesilden nesile aktarılmış, zamanla dinî bir içerik de kazanmıştır.
İlk siyâsî tartışmaların ondört asır geçmesine rağmen hâlâ canlılığını korumasının sebebi,
onların dinî kisveye bürünmüş olmalarından kaynaklansa gerektir. Ameli imâna dâhil etme
konusunda Hâricî tezi ile uyuşan Mu‘tezile, büyük günah işleyenin imândan çıktığını, fakat
küfre de girmediğini, imân ile küfür arasında (el-menzile beyne'l-menzileteyn) bir yerde
bulunduğunu, böyle bir kimsenin tevbe etmeden ölürse ebedî olarak cehennemde kalacağını
söyleyerek Hâricî tezinden ayrılmış oluyor.
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Bölüm Soruları
1) İmanı tasdikten ibaret olarak gören mezhep hangisidir?
2) Mürtekib-i kebire ne demektir?
3) Rabbini inkâr eden ve O’na şirk koşan kimseler ne olarak isimlendirilirler?
4) Mu‘tezile'ye göre imân nasıl tanımlanır?
5) Emn kelimesinin zıttı nedir?
6) Din dilinde imân nasıl tarif edilir?
7) “Bir kâfirin küfrünü gizleyip şeklen mü’min ve müslüman görünmesi” ne olarak
isimlendirilir?
8) Haricilere göre büyük günah işleyenin hükmü nedir?
9) Mutezile’ye göre büyük günah işleyenin hükmü nedir?
10) Mürcie’ye göre büyük günah işleyenin hükmü nedir?

CEVAPLAR
1) Maturidiyye
2) Büyük günah işleyen
3) Kâfir
4) Kalp ile tasdîk, dil ile ikrâr ve erkân ile amel etmektir.
5) Korku
6) Peygamber’in Allah’tan getirdiği zarûrî olarak bilinen her şeyi tasdîkten ibarettir
7) Nifak
8) Kâfir
9) Fasık
10) Mümin
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Onüçüncü Ünite: OKUMA PARÇASI
13.hafta:
KELAMÎ AÇIDAN ÜMİTSİZLİK (YEİS) VE İMAN-AMEL İLE İLİŞKİSİ
Dr. Resul Öztürk
Özet
Bu çalışmada insanın psikolojik durumlarından birisi olan ümitsizliğin (yeis) iman ve
iman amel ilişkisi durumu incelenecektir. Ümitsizlik sorunu bir iman sorunudur. Ümitle iman
ya da ümitsizlikle imansızlık arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. İslam itikadı
açısından kişinin ümitsizlik içerisinde olmaması koşulu imanla birlikte ümitsizliğin
olamayacağını göstermektedir. İman amel ilişkisi noktasında amelsizliğin ümitsizliği,
ümitsizliğin de imansızlığı sonuç verdiğini söylemek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Ümitsizlik (yeis), iman, iman-amel, ümit(recâ), korku.

Abstract
In this study it has been investigated man’spsychological situations, despair and its
situation according to beliefand belief-act. Despair is undesirable situation and problem from
the point ofbelief. There is most close connection between the beliefand expectation or
despair and unbelieving. According to İslam creed, person/human being mustn’t be desperate
because despair is destroying the men’s will and liberty. There are a lot of individual and
social damages of the despair. It is emphasized in the Qur’an that the Müslim must be hopeful
and must not be hopeless of God. Because ofrelation between beliefand act according to
Kelâm, despair is connecting with unbelief; hopeful is belief. In addition to this, Qur’an also
recommends balance between belie fand act
Key Words: Despair (yeis), belief, belief-act, expectation

Giriş
Bu çalışmada ümitsizlik (yeis) durumunun kişinin imanıyla olan ilişkisi ve bu ilişkinin
amele yansımaları ele alınacaktır. İnsanın psikolojik hallerinden birisini ifade eden ümitsizlik,
kişinin inanç yapısıyla yakından ilişkilidir. İnsanın inanç düzeyi onun ümitli ya da ümitsiz
olmasını, ümitli ya da ümitsiz olması da inancını etkilemektedir. Başka bir ifadeyle ümitle
iman ya da ümitsizlikle imansızlık durumu arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır.
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îmanın insan hayatını bütünüyle kapsayan; zihnî, duygusal ve iradî unsurların bileşiminden
oluşan dışa vuruşu davranışlarla gerçekleşen küllî psikolojik bir hal' oluşu da göz önünde
bulundurulduğunda bu konu çok daha büyük önem kazanmaktadır, îmanının sahih olmasının
ön koşullarından birisi olarak kabul edilen ‘kişinin ümitsizlik durumunda olmaması’ koşulu
ümitsizliğin imanda olamayacağını göstermektedir. Ümitsizliğin, Allah bilgisi (Marifetullah),
Allah inancı, teslimiyetçi kader anlayışı gibi diğer temel bazı inanç konularıyla yakından
ilişkili psikolojik bir durum olduğu da anlaşılmaktadır. Bu çalışmada ümitsizlik durumunun
iman-amel ilişkisi bakımından işgal ettiği konum ayrıca incelenecektir. Ümitsizliğin kişinin
eylemsizliğine etkisi bu konunun amelle yakından ilişkisini göstermektedir.

Ümitsizliğin (Ye’s) Anlamı
Ümitsizliğin Arapça karşılığı olan yeis kelimesi ‘umutsuzluğa düşmek, ümitsizlik,
kişinin ümit ve güvenle bağlanacağı şeyden ümidini kaybetmesi, bilmek, anlamak ve ümidin
zıddı’ manalarına gelmektedir. Bir kimsenin bir şeyden beklenti ve umudunu kesmesi,
güvenini kaybetmesi, kalbinden ümit ve emeli tamamen kesip bütünüyle umuttan uzak ve boş
olması demektir.2303 Yeis kelimesi yeise fiilinden bir mastardır. ‘Ümit besleme, beklenti
içerisinde olma, umma’ anlamındaki recâ kelimesinin karşıtıdır. Bir kimsenin bir şey
hakkında kendi bilgi ve iradesiyle karar veremeyerek ümitsizlik ve korkuya düşmesi
durumuna ise ümitsizlik durumu (yeis hali) denilmektedir.2304 Kur’ânda birçok âyette bu
kelime ve türevleri geçmektedir. Kur’ân’da genellikle (bir şeyden, özellikle de Allah’ın
rahmetinden) ümit kesmek anlamda kullanılmıştır.2305 Sadece bir âyette de bilmek anlamında
kullanılmıştır.2306
Ümitsizlik, kişinin istek ve arzusunun tükenmesi, hayattan herhangi bir beklentisinin
kalmaması anlamında psikolojik bir terimdir. Ümitsizliğin özünü bireyde yaşama ilişkin
herhangi bir çabanın olmaması oluşturmaktadır. İnsan yaşadığı sosyal hayat içerisinde etkisi
altında kaldığı olumlu-olumsuz, küçük-büyük olan birtakım olaylarla iç içe yaşamaktadır.
İnsanın hayatı sürekli olarak istediği düzeyde gitmeyebilir. İnsan zaman zaman istemediği
durumlarla da karşılaşabilir. İstemediği bir durumla karşılaşan insanın ümitsizlik ve
kötümserlik psikolojisi olan yeis ile karşılaşması olağan bir durum gibi gözükmektedir,

Hülya Alper, İmanın Psikolojik Yapısı, Rağbet Yay. İst. 2002, s.29-30.
Cemaleddin Muhammed b. Mükrem İbn Manzûr el-Ifrikî, Lisanü’l-Arab, (1.bsk.),Beyrut, 1410/1990, VI,
259-260.
2305
Mâide, 5/3; Mümtehine, 60/13; Talak, 65/4; Ankebut, 29/23; Yusuf, 12/80, 87, 110; Ra’d, 13/31; Hûd, 11/9;
Fussilet, 41/49; İsrâ, 17/83; 12/110; 12/80. Bu âyetlerden Mümtehine, 60/13’ün anlamı şöyledir: “Ey iman
edenler! Kendilerine Allah’ın gazap ettiği, kabirlerdeki kâfirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten
ümitlerini kesmiş bir toplumu dost edinmeyin."
2306
Ra’d, 13/31. “Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalanacağı, ya da ölülerin konuşturulacağı bir Kur 'ân olacak olsaydı (o yine bu kitap olurdu). Fakat bütün emir yalnız Allah'indir. İman
edenler anlamadılar mı ki, Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi. Allah ’ın sözü yerine gelinceye
kadar, inkâr edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlı olarak, ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket
yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez.”
2303
2304

759

Kişinin beklentilerine (emeline) kavuşamamasını, hayal kırıklıkları ve sürekli bir düzeyde
gitmeyen hayatın kararsızlıkları ümitsizliğe neden olan bazı durumlardandır. Ayrıca siyasî
istibdatların da bireysel ve toplumsal ümitsizliğe neden olduğundan bahsedebiliriz. Kur’ân
insanın bu duruma dikkat çekmekte ve şöyle buyurmaktadır: “İnsan hayır işlemekten
usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük dokunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülüverir”2307
İnsanın bu durumdan kurtulması, kendisini hayata hazır ve beklentiler içerisinde olması
gerekmektedir. Kur’ân’da insanın Allah’ın rahmetinden ve yardımından- ümit keserek
karamsar bir tutumla pasif bir beklenti içerisinde bulunması kınanmaktadır. Allah insanın
içerisinde bulunduğu ümitsizlik durumundan kurtulmasını istemekte ve bu durumu
kınamaktadır. Nitekim bunun yanlışlığını bazı âyetlerle bildirmektedir. Bu âyetlerden bazıları
şunlardır: “(İbrahim:) dedi ki: Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?”2308
“De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin,
Çünkü Allah bütün günahları bağışlar...”2309
Bu âyetlerde de görüldüğü üzere insanın daha çok Allah’ın engin rahmetinden ümidini
kesmeyerek kendisini toparlaması, yeni bir dinamizmle hayata sarılması ve hayatında yeni bir
sayfa açması istenilmektedir. Çünkü ümitsizlik (yeis) durumu insanı tembelliğe, rehavete ve
gaflete sürükleyen ve onun mücadele ve hareket kabiliyetini yok eden psikolojik bir
bozukluktur. Kişi bu hastalıkla hem dünyasından hem de ahretinden istenilen sonuca
ulaşamamış olur. Mümin böyle bir tehlike ile karşılaşması durumunda tövbe ederek Allah’a
sığmmalı, azim, irade ve sabırla kendisini yeniden kontrol altına almaya çalışmalıdır.
Ümitsizlik durumu psikolojik bir rahatsızlık olduğu gibi aynı zamanda da bir iman
sorunudur. Hatta ümitsizliğin kaynağını kişinin yaratıcısıyla olan ilişkisinin kesilmesi
oluşturmaktadır denilebilir. Kişinin yaratıcısıyla olan ilişkisinin kesilmesi benliğin bir
hastalığıdır. Hatta ümitsizlik, kendisinden sonra hiçbir şey bırakmaksızın insanı felakete
sürükleyen 'ölümcül bir hastalık’ olarak bile görülmektedir.2310 Çünkü bu hastalık başka
herhangi bir hastalıktan farklı olarak, varlığın en saygın özüne bir saldırı 2311 olarak görülebilmektedir. Çünkü varlığın (insanın) en saygın özü onun özgür iradeli bir varlık oluşudur. Bu
durumu ortadan kaldıran her tutum ve yaklaşım bir hastalıktır ve tedavisi gerekli olan bir
hastalıktır. Ümitsizlik hastalığı da kişinin iradesini ve hürriyetini yok etmektedir. Ümitsizlik
hastalığına maruz olan kişi kendisini her ne kadar hür zannetse de aslında o şeytanın
yörüngesine kapılmış manevi bir esaret içerisinde onun emrettiği gibi uyuşuk, miskin ve
çaresiz durumdadır. Gerçek hürriyet ancak akıl ve irade ile birlikte vardır.
Kişinin bilinç, ben ve istençsizlik arasında birbirini tamamlayan yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bilinç, ben ve istençsizlik arasındaki ilişkiye dikkat çeken Kierkegaard bunlar
arasında şu şekilde bir ilişki kurmaktadır: “Ne kadar bilinç varsa o kadar ben vardır; çünkü
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Fussilet, 41/49.
Hicr, 15/56
2309
Zümer, 39/53.
2310
Sören Kierkegaard, Ölümcül Hastalık Umutsuzluk, Çev. M. Mukadder Yakupoğlu, Doğubatı Yay., Ankara
2004, s.26.
2311
Kierkegaard, s.29.
2308
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bilinç ne kadar gelişirse, istenç o kadar gelişir ve ne kadar istenç varsa, o kadar ben vardır.
İstençsiz bir insanda ben yoktur; ama ne kadar beni varsa aynı şekilde o kadar kendinin
bilincindedir.”2312 Bu tanımlamada da görüleceği üzere kişinin ümitsizlik içerisinde
bulunması aslında kendisinin anlamsızlığıyla eş bir tanımlamadır. Kişinin içerisinde
bulunduğu ümitsizlik durumundan kurtulması için yöntem de sunan Kierkegaard öncelikle
insana fırsat verilmesi gerektiğini ve ona olanak sunulmasını önermektedir. Çünkü ümitsiz
kişi ancak olanakla kurtanlabilir. Ümitsiz kişi olanakla yeniden nefes alır, yeniden yaşamaya
başlar. Burada Allah’ın yardımına da dikkat çeken Kierkegaard, ‘inanma söz konusu
olduğunda olanağı bulmak sadece Tanrı ile mümkün olmaktadır. Çünkü Tanrı için her şey
olanaklıdır’ demektedir.2313 Kierkegaard’m bu çıkarımında da görüldüğü gibi kişinin bilinç,
benlik ve istenç düzeyinin tam olması onun Allah ve O’nun kudreti hakkında gerçek imana
sahip olmasını netice vermektedir. Burada ümitle inanç arasında birebir bir ilişkinin var
olduğu görülmektedir. Çünkü ümit her şeyden önce bir inanç konusudur, înanan insan
ümitlidir ve ümidi de inancı ile orantılıdır. Allah’ın Bir ve Tek olması O’nun hiçbir şeye
benzemediği anlamı ile birlikte Allah’tan sakınmak, Allah’ın rahmetini ümit etmek gibi ahlakî
ve içsel durumları da beraberinde getirmektedir. Nitekim Allahın bir olduğunu (tevhidi)
benimseyen kul için O’nun hiçbir şeye benzemediğini bilmek, O’ndan gizli ve aşikâr
sakınmak, O’ndan korkmak ve ümit etmek, O’nun Adi, Kerim, Rahim ve Hâkim olduğunu
bilmek gerekir.2314
İnsan psikolojisi bakımından ümidini kaybeden kişinin durumu incelenmeye değerdir.
İnsanın başına istemediği bir durum geldiğinde başka bir ifadeyle ona bir kötülük (şer)
dokunduğunda hemen ümitsizliğe düşebilecek bir yaratılıştadır.2315 İnsanın ümitsizliğe
düşmemesi için sürekli olarak iradesini güçlü tutmalı ve ümidini hiçbir zaman
kaybetmemelidir. Çünkü ümidini kaybeden kişinin dünyası kararmış ve hayattan hiçbir
beklentisi kalmamıştır. Böyle birisinin hayattan zevk alması, yüzünün gülmesi, kısacası
hayatını anlamlandırması düşünülemez. Yukarıda da değinildiği gibi ümitsizlik, kişiyi kendi
varlığından koparır. Bu durum onun Allah’tan ve evrenden kopmasından başka bir şey
değildir. İnsan ruhunda derin uçurumlar oluşturan ümitsizlik, kişinin daha dünyada iken
cehennem azabı çekmesine neden olabilecek bir psikolojik hastalıktır.
Kişi evreni kendisinin içerisinde bulunduğu durum gibi düşünür. Kendisi mutlu olan
insan ise her şeyi mutlu; kendisi hüzünlü ve kederli olan da herkesi o şekilde tasavvur eder.
Bu durum onun evren tasavvuruyla sınıriı kalmaz, Allah’ı da o şekilde tasavvur etmesine
sebep olur. Bunu ifade eden bir hadîs şöyledir: “Ben kulumun zannı üzereyim. Kulum Beni

2312

Kierkegaard, s.39.
Kierkegaard, s.49-50.
2314
Kâsım b. İbrahim er-Ressi, el-Adl ve’t-Tevhîd, 1,593. (Abdulkerim Ahmed Abdulkerim Ahmed Ced- bân,
Mecmu'u Kiitüb ve Resâil el-İmam el-Kâsım b. İbrahim er-Ressî, Dâru’l-Hikmeti’l-Yemâniyye, San’a,
1422/2001 içerisinde).
2315
İsra, 17/83; Fussilet, 41/49: “İnsan hayır işlemekten usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük dokunursa hemen
ümitsizliğe düşer, üzülüverir." Rum, 30/36: “İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler. Eğer kendi
işledikleri şeyler sebebiyle başlarına bir kötülük gelirse, bir de bakarsın ki ümitsizliğe düşerler.”
2313
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nasıl tanırsa, onunla öyle muamele ederim”2316 Bu hadîste ifade edilen durum insan psikolojisini tam anlamıyla ifade etmektedir. Hadîsteki anlatıma dayanarak Allah’ın şöyle
dediğini söyleyebiliriz: Benim hakkımda nasıl düşünürseniz, size öyle muamele ederim. Beni
hep gazaplı, bol bol ceza veren birisi olarak düşünür, öyle inanırsanız, o şekilde muameleyi
hak edersiniz. Eğer beni rahmeti ve merhameti bol ve bağışlayıcı olarak bilir ve öyle
inanırsanız size de öyle davranırım. Sizin benim hakkımdaki hüsnü zanlannız ya da
suizanlannız önemlidir, onları önemserim ve ona göre icraatta bulunurum.
Allah’ın birliğini benimseyen kişi aynı zamanda Allah’ın kudretinin her şeyi kuşattığım kabul etmek durumundadır. Dolayısıyla bu inançtaki bir mümin, Allah’ın kudreti
karşısında her olabilirliğin sonsuzluğunu ve ümitsizliğin kesin panzehirini elinde tutan kişidir.
Çünkü onun inancında Allah her an her şeyi yapabilir. İnsan ölümcül hastalık olan
ümitsizlikten ancak bu inançla; bu sağlıklı inançla çelişkilerden kurtulabilir. Olabilirliğe
inanmayı gerçek inanmak olarak değerlendiren Kierkegaard, olabilirliğe inanan inançlı kişinin
bu inancının onu mahvolmaktan koruduğunu savunur. Kurtuluş yöntemi konusunda her şeyini
Tanrı’ya teslim eden inançlı kişi Tann için her şeyin mümkün olduğuna inanmakla yetinir.
İşte Kierkegaard, olabilirliğe inanmayı Tanrı’ya inanmakla birlikte değerlendirmekte ve dua
etmeyi de nefes almak şeklinde yorumlamaktadır. O, dua etmek için Tanrı, ben ve yüce
anlamıyla olabilirliğin bir arada olmasının gerekliliğini vurgular.2317 Olabilirliğe inanarak
Allah’a dua etmek aym zamanda bir müminin özelliğidir. Nitekim Kur’ân’daki bir âyet
müminlerin özelliklerinden şu şekilde bahsetmektedir: “Onlar korkarak ve ümit ederek
Rablerine dua ederler.”2318 Dua etmek başlı başına bir ibadet olduğu gibi aynı zamanda
müminin Allah’a karşı ümitvar tavrının, başka bir ifadeyle olabilirliğe olan inancının da bir
göstergesidir. Mümin, Allah’ın kendi duasına cevap vereceği ümidini taşıyarak2319 o bilinçle
Allah’a dua eder.
Kur’ân’da, müminlerin en önemli vasıflarından birisi olarak onların ümitli oldukları,
Allah’tan ümit kesmedikleri ifade edilmektedir. Yukarıda da temellendirildiği gibi ümitli
olmak kişinin imanının çok önemli bir belirtisidir. Hatta kişi imam ölçüsünde Allah’tan ümit
eder denilebilir. Müminin Allah’ın rahmetine ve nimetlerine kavuşmadaki çabası ümidi
ölçüsünde olur. Her olayın Allah’ın izni ve iradesiyle gerçekleştiğini bildiği için hiçbir
konuda üzüntüye, karamsarlığa ve ümitsizliğe düşmez. Mümin, kâinatta olup biten her şeyin
Allah’ın “ol” demesiyle gerçekleştiğine2320 inanmış kişidir. Bunun bilincinde olan bir mümin,
en olumsuz şartlarda ve en sıkıntılı durumlarda bile Allah’ın rahmetinden ve yardımından
ümidini kesmez. Böyle bir kişinin ümitsizliğe düşmesi düşünülemez. Allah’ı Kur’ân’da tarif
edildiği gibi tanıyıp takdir eden ve samimi olarak iman eden kişi Allah’ın kendi üzerindeki
rahmetinin ve nimetinin bilincinde olur. Allah’ın müminlerin dostu ve yardımcısı olduğunu,

Buhari, Tevhid, 15, 35; Hâkim, Miistedrek, IV, 240.
Kierkegaard, s.50-52.
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Secde, 32/16.
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Mümin, 40/60. “Rabbiniz şöyle dedi: ‘Bana duâ edin ki duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi
kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir."
2320
Yasin, 36/82.
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onlara karşı sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olduğunu, Allah’ın salih kullarını dünyada ve
ahirette sonsuz mükâfatlarla müjdelediğini ve Allah’ın kesinlikle vaadinden dönmeyeceğini
bilir.2321 O’nun kendisi için hep hayırlı ve güzel olanı dilediğini, kendisine rahmet ve hidâyet
kapılarını açtığını, önüne sayısız ecir fırsatları serdiği inancını taşır.

Ümitsizlik Durumunun İmanla İlişkisi
İman kişinin tüm benliği ile ilişkili bir durum olduğuna göre kişinin ümitsizlik hali
iman açısından da incelenmeyi gerekli kılmaktadır. Kişinin ümitsizlik içerisinde olması onun
imanıyla yakından ilişkilidir. İman tanımlamalarında kişinin ümitsizlik durumu sürekli olarak
göz önünde bulundurulmuştur. Ümitsizlik durumu ile imanın değeri birbirini etkileyen ve
birbirini tamamlayan konulardır. Bundan dolayı ümitsizlik meselesi Müslüman kelâmcılan
tarafından da ele alınmış önemli konulardandır. Kelâmcılar genel olarak ümitsizlik (yeis)
halindeki imanın (iman-ı yeis) geçerli olmadığını kabul etmişlerdir. İman yeis ve ümitsizlik
halinde olmamalıdır. Mümin olmayan birisi ölüm halinde iken iman ederse onun bu imanı
makbul değildir. İman kalp ve vicdan işi olduğundan insanın her bakımdan hür iradesini
kullanabilecek normallikte olması gerekir.2322 İnanmayan bir kişinin ölümle karşı karşıya
kaldığı son andaki imanının sahih olamayacağı görüşü ortak bir görüş olarak kabul edilmiş ve
bazı âyetler buna delil olarak kullanılmıştır.2323 Ümitsizlik durumu imanda kabul edilemez bir
durumdur. Çünkü imanda yakîn esastır. Şüphe ve yeis ile iman mertebesine ulaşılamaz. Yeis
durumundaki imanda bir iradeden bahsetmek söz konusu değildir. Kişinin kendi özgür
iradesiyle ile gerçekleşmeyip korku ve ümitsizlikten dolayı zoraki kabul gerçek bir iman
olarak kabul edilemezdir. İradenin tahakkuk etmediği bir kabulün geçerli olamayacağı açıktır.
Gerçek iman, kişinin özgür iradesiyle (ihtiyarî), gayb ve istikbale ilişkin olup gerçeğin
delillerle istidlâl edilmesiyle ve ölümden önce gelecek için bir hayır kazanacak kadarki bir
sürede oluşan imandır. Ümitsizlik halindeki kişi ister doğrudan peygamberin hitabına mazhar
olmuş ve onun mucizesiyle karşılaştığı bir durumda iman etmiş olsun (Firavun’un imanı
gibi)2324 isterse de önceden iman etmeyen bir inançsızın üzerinde ölüm belirtilerini gördükten
ve ölümün şiddeti kendisini sardığı, can boğaza geldiğinde (hâlet-i nezi’de) iman etmiş
olsun2325 her iki durumdaki iman geçerli bir iman olarak kabul edilememektedir.
İmanın bir kalp işi olmasından dolayı bir kişinin bir başkasının imanı hakkında karar
vermesi mümkün değildir. İnsanların bir başkasının kalbinde taşıdığı imana muttali ola-

Kadı Abdulcebbar, Şerhu Usûl! Hamse, Beyrut, 1422/2001, s.419-420; Kâsım b. İbrahim er-Ressi,
Mesâilu’l-Kâsım, II, 589, (105. mesele).
2322
Şerafettin Gölcük, Süleyman Toprak, Kelâm, (3. bsk.), Tekin Kitabevi, Konya 1993, s. 122.
2323
Yûnus, 10/90-92; Mü’min, 40/84-85.
2324
“Nihayet, Firavun suda boğulup can çekişirken 'inandım, hakikat İsrail oğullarının iman ettiğinden başka
tanrı yokmuş, ben de Müslümanlardanım' demişti. Şimdi mi iman ediyorsun. Hâlbuki sen bundan evvel ömrün
boyunca isyan etmiş, fesatçılardan olmuştun." Yûnus, 10/90-91.
2325
“Günahları işleyenlerden her birine ölüm gelince ‘işte ben şimdi tövbe ettim’diyen kimselere tövbe yoktur.
Kâfir olarak ölenlerin de tövbeleri makbul değildir. İşte bunlara biz çok acıklı bir azap hazır- lamışızdır." Nisa,
4/18.
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mayacağını ve bu konuda ona yetki verilmediğini gösteren çok önemli bir olaydan burada
bahsetmek gerekmektedir. Rivâyet şöyledir: Üsame b. Zeyd’den rivâyet edilmiştir. “Resulullah bizi bir seriyye ile birlikte Huruka’ya gönderdi. Sabah baskım yapıp hezimete
uğrattık. JBen ve Ensardan biri, Hurukah bir adama rastladık. Adamı yenmiştik. Adam
‘Lailaheillallah’ dedi. Adam bunu söyler söylemez Ensardan olan arkadaşım onunla savaşmayı bıraktı, ben devam ettim ve mızrağımı saplayarak onu öldürdüm. Medine’ye
geldiğimizde benim yaptığımı Resûlullah duymuş. (Beni çağırttı ve) “Ey Üsâme! Sen, ‘lailahe
illallah’ dedikten sonra adam mı öldürdün?” diye sordu. Ben: “O bunu, camnı kurtarmak için
söyledi” dedim. Resûlullah: “Sen onun kalbini mi yardın ki onun korkudan mı yoksa
inandığından mı ‘Lailahe illallah’ dediğini biliyorsun?” dedi. Bu cümleyi o kadar çok tekrar
etti ki, keşke bugünden daha önce Müslüman olmasaydım (Müslüman olarak böyle bir
cinâyeti işlememiş olurdum) diye temenni ettim.”2326 Bu hadîste anlatılan olayla Firavun’un
boğulmasındaki olay ilk bakışta bazı benzerlikler gösterse de durum oldukça farklıdır.
Firavunun gerçekten inanmadığını, kendisine fırsat verilse yine inanmayacağını, başka bir
ifadeyle korktuğundan dolayı Firavun’un iman ettiğini Allah bilmekte ve bundan dolayı da
onun imanını kabul etmemektedir.2327 Üsâme b. Zeyd’nin öldürdüğü kişinin ise mümin olup
olmadığını Allah’tan başka kimse bilemeyeceğinden dolayı Hz. Peygamber hiç kimseye böyle
bir yetki vermemiştir. Buradan kişilerin imanları hakkında hüküm vermenin zorluğu ve ne
kadar yanıltıcı olabileceği anlaşılmaktadır.
Yeis konusu Kelâm ve Akaid kitaplarında “imânu’l-yeis” ve “tevbetu’l-yeis" yani
ölüm halindeki kişinin imanı konusunda ele alınmaktadır. Bu konu daha çok be’s (azap)
kelimesinin geçtiği Mü’min, 40/85. âyetinin anlamı esas alınarak incelenmiştir. Bu âyetin
anlamı şöyledir: “Fakat azabımızı gördükleri zaman inanmaları, kendilerine fayda vermedi.

Buharî, Muhammed b. İsmail, Sahihu’l-Buhari, Çağrı Yay., İstanbul 1992, Dıyât 2; Müslim b. Hac- cac,
Sahihu Müslim, Çağrı Yay., İstanbul 1992, İman 158; Ebu Davud, Süleyman b. Eş’as es-Sicis- tânî, Sunenu Ebi
Davud, Çağrı Yay., İstanbul 1992, Cihad 104. (Müslim’in Cündeb’ten kaydettiği bir diğer rivâyet ise şöyledir:
“Sen Lailahe illallah diyeni öldürdün mü? Kıyamet günü Lailahe illallah gelince ona nasıl hesap vereceksin?”
Bunu ona çok tekrarladı.”
2327
Firavun, Allah’ı kabul etmediği gibi ilahlık ve rablik iddiasında bulunan ve kendisinden başka itaat edilecek
bir güç tanımayan bir zorbadır. Onun o andaki hali, kendisinden başka bir güç tanımayan ve bütün sebepleri
altüst edebilecek İlahî kudreti kabul etmeyen bir mütekebbirin kesin olarak gördüğü ölüm karşısında müthiş bir
korku ve heyecanla çırpınması şeklindeki tam bir hâlet-i ye’istir. Firavun boğulmak üzere olduğu çaresizlik
içerisinde “İman, ettim. Gerçekten İsrail oğullarının inandığı İlahtan başka tanrı yokmuş, ben de
Milslümanlardanım" demiştir. Burada Firavun’un kullandığı ifadede onun samimi olmadığı anlaşılabilmektedir.
O “Allah’a iman ettim” ya da “Musa’nın Rabbine inandım” yerine “İman ettim. Gerçekten İsrail oğullarının
inandığı İlahtan başka tanrı yokmuş” demiştir. Hâlbuki sihirbazların iman edişleri anlatılırken “Âlemlerin
Rabbine, Musa ve Harun’un Rabbine iman ettik” (Şuara, 26/47-48) demişlerdir. Bu ifadelerdeki farklılığa dikkat
etmek gerekmektedir. Sihirbazlar imanlarında samimiydiler. Musa ve Harun’un Rabbini kabul ediyorlardı.
Ancak Firavun “İsrail oğullarının inandığı ilaha inandım” demek suretiyle hem -Musa ve Harun’un ilahı değilİsrail oğullarının yanlış olarak telakki ettikleri ilahlarını kabul ettiğini söylüyor hem de bu yanlış ikrarını bile tam
bir taklit tutumuyla dile getiriyordu. Yani “madem onlar kabul ediyor ve suda boğulmaktan kurtuluyorlar;
öyleyse ben de kabul ediyorum” diyordu. O hâlâ kibrinden ve inadından dolayı Hz. Musa'nın peygamberliğini
tasdike yanaşmıyor ve direniyordu denilebilir. Dolayısıyla Firavun gönülden iman etmemekte ve içinde
bulunduğu felaketten kurtulabilmek ümidiyle bu yola başvuruyordu. Aslında onun maksadı Allah’ı kabul etmek
değil, bir şekilde ölümden kurtulmaktır.
2326
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Bu, Allah’ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunudur. İşte orada inkarcılar
hüsrana uğradılar.”2328 Be’s; azap, şiddet, sıkıntı, güç ve kuvvet anlamına gelmektedir. Bu
âyette inançsız, yani Allah’a, Allah’ın peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmeyen bir
kimse, ölürken ölümün şiddetleri kendisine gelip çattığı ve İlahî azabı hissettiği vakit iman
ederse, bu imana iman-ı yeis veya iman-ı be’s denilir. Günahkâr birisinin ölürken
günahlarından tevbe etmesine de tevbe-i yeis denilmektedir.
Ümitsizlik halindeki imanın geçerli olmadığı konusunda Matüridîlerin büyük kelâmcılanndan Ebû Mansûr el-Matürîdî şöyle demektedir: “(İmansız) kişinin can çekiştirdiği
zaman, azabın indiği vakittir. O vakit kişi şahit ile (gözü önündeki azap ile) gaibe ilişkin bir
konuda delil getiremez. Onun inandım sözü ilim ve bilgiden meydana oluşan inançla
çelişmektedir. Çünkü bu şekilde iman, korku ve azabı gidermek için başvurulan bir çare
gibidir. Kişinin kendi isteği ile ve çalışarak elde ettiği iman gibi değildir.”2329 Burada
Matürîdî’nin imanda esas olarak gördüğü ilim ve bilgiye dikkat etmek gerekmektedir. Bu
konuda yine Matüridî kelâmcılanndan Ebu’l-Mu’in Meymûn b. Muhammed en- Nesefî’nin
değerlendirmesi de oldukça önemlidir. O, ümitsizlik halindeki imanın geçerli olmadığı
konusunda biraz daha açıklama getirmektedir. Nesefî, ye’s ve be’s halindeki bir kişinin
imanının geçersiz olduğunu savunmakta ve bunu birkaç sebebe bağlamaktadır. Bu sebepleri
şu şekilde sıralamak mümkündür:
1-Bir kimsenin ümitsizlik ve korku halinde iman etmesi, kendisine yönelen ve artık
kurtulamayacağını anladığı azaptan kurtulmak için olduğundan dolayı ihtiyarî ve hakikî iman
değildir. Gerçek iman kişinin ‘özgür iradesi ve isteği’ ile Allah’a yaklaşması ve O’nun
rızasını elde etmek için kazanılan imandır.
2-Ye’s ve be’s halinde kişiyi ihtiyarsız olarak inanmaya mecbur eden durum, ahiret
azabının başlangıcı olan bir sıkıntı ve azaptır. O kişi bu durumdan kurtulması için imana
sığınır. İmansız kişi ölürken azap çeker ve bu haliyle ahirete intikal eder.
3-Öldükten sonra olduğu gibi ölürken de kişinin nefsi elinden çıkmıştır. Ölürken nefsinde tasarrufa ve bir hayır kazanarak onunla faydalanmaya güç getiremez.
4-Ye’s ve be’s halindeki bir imanın faydasının olmadığı konusunda nass vardır.2330

Mü’min, 40/85. Kur’ân’da Allah’ın azabı gelmek üzereyken Hz. Yunus’un kavminin kurtulmasından
bahsedilmektedir. Bu âyet şöyledir: “Yunus’un kavmirıden başka, keşke (azabı görmeden) iman edip, imanı
kendisine fayda veren bir tek memleket halkı olsaydı! (Yunus’un kavmi) iman edince, dünya hayatında
(sürüklenebilecekleri) rezillik azabını onlardan uzaklaştırmış ve onları belli bir zamana kadar
yararlandırmıştık." Yunus, 10/98. Bu âyet ilk bakışta Mü’min, 40/85. âyetle çelişiyor gibi görünmektedir.
Burada Hz. Yunus’un haber verdiği azabın belirtileri görülür görülmez çok ciddî bir pişmanlıkla hep beraber
iman edip Allah’a teslimiyetlerini ifade etmişler ve böylece helak olmaktan kurtulmuşlardır.
2329
Mâtürîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmud, Te'vîlât li-Ebt Mansûr Matüridî, Raşid
Efendi Kütüphanesi, Kayseri, Numara: 47, vrk. 182a.
2330
en-Nesefı, Ebu’l-Mu’în Meymûn b. Muhammed, Tabsıratiiî-Edille fi Usûlu’d-Dîn, Thk. Hüseyin Atay,
Ankara 2004, s.39-40.
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Güneşin batıdan doğması ya da göklerin parçalanıp yıldızların saçılması gibi
kıyametin açık ve büyük belirtileri ortaya çıktığında, başka bir ifadeyle kıyamet kopmaya
başlayıncaya da öldükten sonra diriltildiğinde kâfirin iman etmesi durumu da iman-ı ye’s
olarak değerlendirilmektedir. Bu iman da sahibine fayda vermeyecektir. Kıyametin büyük
alametleri belirmeden önce iman edenler ve imanının gereği olarak salih amelleri olanların
jmanlan kabul edilecektir. Aksi takdirde önceden iman etmemiş veya imanla bir hayır
kazanmamış kişinin, kıyametin büyük ve açık belirtileri ortaya çıkınca veya öldükten sonra
diriltilince iman etmesi de kişiye fayda sağlamayan bir iman-ı ye’s durumudur.
Yeis halindeki iman sahibine fayda vermez. Bu durum Kur’ân’da şu şekilde anlatılmaktadır: “Onlar (iman etmek için) ancak kendilerine (azap) meleklerinin gelmesini ya da
Rabbinin bazı âyetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin âyetlerinden bir kısmının
geldiği gün, daha önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış olan bir kimseye
(o günkü) imanı fayda vermez. De ki: ‘Siz bekleyin, şüphesiz biz de bekliyoruz.”2331 Bir kısım
belirtiler (âyetler, alâmetler) olayların artık ortaya çıkmaya başladıklarını gösterirler. Âyetler
herkese açıkça belli olduğundan, ihtiyarî ve istidlâli olarak gaybî bir meseleye inanma ortadan
kalkmıştır. O zaman iman etmenin herhangi bir faydası olmaz.
Kur’ân’da müminlerin Allah’tan ümitlerini kesmemeleri önemle vurgulanmaktadır.
Ancak Yusuf, 12/110. âyetinde peygamberlerin ümitlerini kaybettikleri ifade edilmektedir.
Âyetin meali şöyledir: Nihâyet peygamberler ümitlerini kesecek hale gelip yalanlandıklarını
düşündükleri sırada, onlara yardımımız geldi de, böylece dilediğimiz kimseler kurtuluşa
erdirildi. Azabımız ise, suçlular topluluğundan geri çevrilemez." Bu âyetteki peygamberlerin
ümitlerini kesmeleri durumu Hz. Ömer’in de dikkatini çekmiş ve bunun anlamını îbn-i
Abbas’a sorma gereğini hissetmiştir. İbn-i Abbas, peygamberlerin ümitsizliğini Allah’tan
ümitsizlik olarak değil de insanların Allah’a olan inançlarındaki ümitsizlik şeklinde olduğunu
söylemektedir.2332 Zaten bir Peygamber’in Allah’ın gücünden ya da Allah’ın yardımından
ümit kesmesi düşünülemez.
Birçok İslam âlimi kişinin ümidini hiçbir zaman kaybetmemesinin gerekliliği
konusunda tavsiyelerde bulunmuşlardır. Bunlardan Mevlana Celaleddîn er-Rûmî şu
tavsiyelerde bulunmaktadır: Arayan ister yavaş gitsin ister hızlı, nihâyet aradığını bulur. İki
elini de aramadan çekme. Arama yolda en iyi bir kılavuzdur. Topal olsan, sakat olsan bile,
uyuklar gibi halde, hatta edepsizcesine de olsa ona doğru kımıldan, onu ara. Gâh lafla, gâh
susarak, gâh şuraya buraya boynunu uzatarak, o padişahın kokusunu almaya çalış. Yakup
oğullarına ‘Yusuf’un kokusunu haddinden fazla arayın’ dedi. Siz de her duygunuzu istidatlı
bir hale getirin de her yanda adamakıllı onu araştırın. Allah ‘Tanrı lütfün- den meyus olmayın,
ümit kesmeyin’ dedi. Çocuğunu kaybetmiş Yakup gibi sen de bucak bucak yürü. Onu ağzınla

En’am, 6/158.
Binyamin Abrahamov, Anthropomorphism and Interpretation ofthe Qur'an in the Theology of al-Qasım ibn
İbrahim. Kitab al-Mustarshid, Leiden- New York- Köln, 1996, s.27
2331
2332

766

sorup soruşturun. Dört yana kulak verip onu araştırın! Nerden bir güzel koku alırsanız
koklayın. Ne taraftan o aşinanın kokusunu alırsanız o tarafa yürüyün! Nerde bir kişiden lütuf
görürsen o adama mukayyet ol. Belki o lütfün aslına yol bulursun, olur ya!2333

Ümitsizlik-Amel İlişkisi
Ümitsizlik konusu işlenirken incelenmesi gereken önemli bir konu da günahkâr kişinin
içerisinde bulunduğu ümitsizlik durumudur. Şunu öncelikle ifade etmek gerekir ki Allah
günahkâr insanın ümitsizliğe düşeceğini bildiğinden dolayı onlan uyarmıştır. Bu konuda
Zümer suresindeki bir âyet şöyledir: “De ki: Ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına
kötülük etmede ileri giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Şüphesiz
Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.2334 Bu
âyetten müminin günahı ne kadar çok olsa da Allah’ın onu bağışlayacağı açıkça
anlaşılmaktadır. Bu durum ümitsizlik (ye’s) halindeki imanın geçersizliği ile karıştırılmamalıdır. Müminin günahından tövbe etmesiyle kâfirin iman etmesi birbirinden
oldukça farklı şeylerdir. Kâfir inançsızlığında ısrarcıdır. Bunu şu âyetten anlamaktayız:
“Onlar (kâfirler) eğer tekrar, hayata döndürülseler, yasaklandıkları şeylere tekrar dönerlerdi. Muhakkak onlar yalancıdırlar.”2335 Bu âyet, kâfirin ölürken iman etmesinin kendi
istek ve iradesiyle olmayıp zorunlu olduğuna delâlet etmektedir. Çünkü kâfirler, ölürken İlahî
azabı görür ve meleklerin verdiği şiddetli acıyı tadarlar.2336 İslam âlimleri ümitsizlik, korku ve
azap (ye’s ve be’s) halindeki imanın geçersiz olduğunda ittifak etmişlerdir. Ancak günahkâr
müminin ye’s halinde tövbe etmesinin makbul olup olmamasında ihtilâf etmişlerdir. Bu
âyetten de hareketle ortak kanaat günahkâr da olsa ye’s halindeki müminin günahlarından
tövbesinin geçerli olduğu şeklindedir. Günahlara bulaşmış bir müminin son nefesinde de olsa
günahlarına tövbe etmesinin makbul olabileceğine dikkat çekmek gerekmektedir. Çünkü
Allah rahmetinden ümit kesilmemesini emretmektedir.2337 Ehl-i Sünnet’in bu konudaki
görüşü özetle şöyledir: ‘Ben kendimi cehenneme itmişim’ ya da ‘yastığımı, dirseğimi,

Mevlâna Celaleddin er-Rûmî, Mesnevi, Çev. Veled İzbudak, Gözden Geçiren Abdülbaki Gölpmarlı, İstanbul
1988, c.III, s.79.
2334
Zümer, 39/53.
2335
En’am, 6/28.
2336
“Melekler, kâfirlerin yüzlerine ve sırtlarına vura vura ve ‘haydi tadın yangın azabını'diyerek canlarını
alırken bir görseydin." Enfal, 8/50; “Melekler, onlartn yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken halleri
nasıl olacak?" Muhammed, 47/27; “Zalimlerin şiddetli ölüm sancıları içinde çırpındığı; meleklerin, ellerini
uzatmış, ‘Haydi canlarınızı kurtarırı! Allah'a karşı doğru olmayanı söylediğiniz ve onun âyetlerinden
kibirlenerek yüz çevirdiğiniz için bugün aşağılayıcı azap ile cezalandırılacaksınız' diyecekleri zaman hallerini
bir görsen!" En’âm, 6/93; “Hele can boğaza dayanmaya görsün! O zaman acz içinde bakar durursunuz." Vakıa,
56/83-84. Bütün bu âyetler, kâfirlerin ölürken İlâhî azabı müşahede ettiklerine delâlet etmektedir. Bu nedenle
onların iman etmeleri ihtiyarî olmayıp ümitsizlik ve korkudan kaynaklanan ve fırsat bulununca tekrar dönülecek
zoraki bir kabul şeklidir.
2337
Zümer, 39/53. Hz. Peygamberden de “Allah, kulunun tövbesini canı boğazına gelmediği müddetçe kabul
eder” dediği rivâyet edilmiştir. Bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 132, 153; III, 425; V, 362; Tirmizî, Da’avat,
13,98; İbn Mace, Zühd 13, 30.
2333
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yanağımı Cehennem’e bıraktım’ diyen kişi kâfir olur. Çünkü bu kişi Allahın rahmetinden
ümidini kesmiştir ki bu durum küfürdür.2338
İmam Matüridî, büyük günah işleyen kişiyle Allah’ın rahmetinden ümit kesen kişi
arasında herhangi bir ilişki olmadığına dikkat çekerken aynı zamanda mümini de tanımlamaktadır. O şöyle der: Büyük günah işleyen kimseye küfür vasfını nispet etmek mümkün
değildir.2339 Çünkü Allah küfür ile ümit kesme kavramlarını bir arada zikretmiştir. Dolayısıyla
birinin varlığını benimseyen kimse için diğerinin de mevcudiyeti gerekli hale gelir. Yaygın
gelenek açısından küfür tekzip demektir; kebire işleyen kimse ise tasdik anlayışı içinde
affedilmesini uman, azaba maruz kalmaktan korkan bir durumda olup, kendisinin Rabbinin
rahmetinden mahrum kalacağını söyleyen kimsenin dalalete saplanmış ve ilahi gerçeklerden
habersiz biri olduğuna kanidir. Buna göre onun tekzipçi sayılmayacağı durumu ortadadır.
Aslında küfür bir şeyi örtme anlamını taşıyan bir kavramdır, kebire işleyen kimse ise rabbinin
nimetlerinden hiçbirini gizlememekte ve O’nun hakkını inkâr etmemektedir. Bu yüzden onun
kâfir olması söz konusu değildir. Bunun gibi iman da hem örf hem de naklî delil açısından
tasdik demektir; bilindiği üzere mürtekib-i kebire hiçbir konuda Allah’ı tekzip etmemiştir,
buradan onun mümin olduğu anlaşılmaktadır.2340
Büyük günah işleyenin imandan çıkmayacağını savunan Mürcie ‘'Diğerlerinin durumu
Allah’ın emrine kalmıştır; O dilerse onları affeder, dilerse cezalandırır”2341 âyetinden
hareketle Muhammed ümmetinden büyük günah işleyenin durumunu Allah’a bırakarak, onun
affedileceği veya cezalandırılacağı konusunda kesin bir hüküm vermemiştir. Onlar, genelde,
Allah’ın va’dinin değişmeyeceğini, ama vaîdinin değişebileceğini, bazı kayıtlarla
daraltılabileceğini veya vâ’dde istisnanın olmadığını, sadece vaîdde gizli bir istisnanın
olduğunu iddia etmişlerdir. Çünkü onlara göre sevap ve mükâfatlandırma, bir fazilet ve
üstünlüktür. Allah, onu ifa eder. Va’dden dönme, bir noksanlık ve yalan olacağından Allah’ın
va’dinden dönmesi söz konusu olamaz ve Allah va’dini yerine getirir. Cezalandırma ise
adalettir. Allah’ın istediği şekilde tasamıf hakkı vardır. Bu nedenle vaîdden dönmek,
noksanhk sayılmaz, çünkü vaîdden dönme fazilet sahibi ve bağışlayan birinin vasfıdır.2342
Mürcie içerisinde bir gurup da, vaîdin Kıble Ehli için değil sadece müşrikler için olduğunu ileri sürmektedir. Mesela; Allah herhangi bir mümini kasten öldüren veya diğer
âyetlerdeki tehditler, bu şeyleri bizzat haram kabul ederek yapanlar için değil, helal kabul
ederek yapanlar içindir. Allah’ın va’dine gelince, o, müminler için vaciptir, çünkü Allah
va’dinden dönmez. Allah için affetmek O’nun şanına daha layıktır.2343 Mürcie’ye göre; büyük

İmam Âzam, Fıkh-ı Ekber, Aliyyü’l-Kârî Şerhi, Çev. Yunus Vehbi Yavuz, İst. 1979, s.455.
Çünkü Yûsuf, 12/87. âyette Allah şöyle buyurmaktadır: “Kâfirler zümresinden başka Allah’ın rahmetinden
kimse ümit kesmez.”
2340
Mâtürîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmud, Kitâbü ’t-Tevhîd, Çev.: BekirTopaloğ- lu,
İsam Yay., Ankara 2003, s.432-433.
2341
Tevbe, 9/106.
2342
Eş’ari, Ebu’l-Hasen Ali b. İsmail, Makalatu’l-İslamiyyin ve’htilafiı'l-Musallin, Thk. Muhammed Muhyiddin
Abdulhamid, Beyrut, 1417/1995,1,232.
2343
Eş’arî, aynı yer.
2338
2339
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günah işleyen, ebedi Cehennem’de kalmayacaktır. Resul’ün şefaati, Kıble Ehli’nden hem
mümin hem de fasık içindir.2344
Allah, gaflete kapılıp hata işleyen ve ardından samimi olarak tövbe edip bağışlanma
dileyen kişinin bağışlanacağını belirtmektedir. Müminlerin işledikleri kusurun boyutları ne
olursa olsun samimi olarak yaptıklarından pişmanlık duyanları Allah dilerse affeder. Bu,
Allah’ın insanlara sunduğu en büyük nimetlerden birisidir. Allah, müminlere böyle bir
kolaylık tanımışken onun ümitsizliğe düşmesi düşünülemez bir durumdur. Bundan dolayıdır
ki ancak kâfirlerin Allah’ın rahmetinden ümit kestikleri ifade edilmektedir.2345 İnsan hata ve
günah işlemeye açık bir varlıktır. Hata yapan, günaha giren müminin, tövbe edip. Allah’tan
bağışlanma dilediği takdirde üzüntü ve ümitsizliğe kapılması için herhangi bir neden
bulunmamaktadır. Mümin Allah’a dua etmesini bilmeli ve bu yeteneğini hiçbir zaman
kaybetmemelidir. Mümin, kendisini nzıklandıranm, sevdiği her şeyi ona verenin, güldürenin,
görebilmesini, işitebilmesini, düşünebilmesini sağlayanın, dua ettiği zaman dualarını.işitip
kabul edenin ve ona sayılamayacak kadar nimetler verenin Allah olduğunu2346 bilir. Mümin
yaratanına karşı sürekli ümitvar bir tutum içinde olur. Dünyada da ahirette de her şeyin en
güzelini ve en hayırlısını umut eder. “İman edip salih amellerde bulunanlar ise; biz şüphesiz
onların kötülüklerini örteceğiz ve şüphesiz yaptıklarının en güzeliyle karşılık vereceğiz”2347
İmanla amel arasında sıkı bir ilişkinin olduğuna dikkat çekmek gerekmektedir. Güçlü
bir imanın ameli sonuç vermesi gibi zayıf iman ya da imansızlık ta amelsizliği sonuç
vermektedir. Amelsizlik durumu ise kişiyi inançsızlığa sürükleyebilmektedir. Yani yeterli
ameli olmadığını düşünen ve amel işlemeyi de göze alamayan kişinin ümitsizliğe düşmesi
kaçınılmaz görünmektedir.2348 Bu durum özellikle göz önünde bulundurulması gereken bir
husustur. Ümitsizliği yakından incelediğimizde ümitsizlikte iki yönün bulunduğunu söylemek
mümkündür. Bu yönlerden birisi ahrete yönelik diğeri de dünyaya yönelik olandır. Allah’ın
rahmetinden ümit kesmek ahrete yönelik ümit kesişken dünyaya yönelik ümit kesiş de
Allah’ın nimetlerinden mahrum kalış şeklinde tezahür etmektedir.
İman amel ilişkisi noktasında amelsizliğin ümitsizliği, ümitsizliğin de imansızlığı sonuç verdiğini söylemek mümkündür. Amel noktasından ümitsizlik, ‘kişinin cehenneme
gideceğine kesin olarak inanması’dır. Bu durumun tersi ise amele güvenmek (ucub)tir. Yani
‘kişinin cennete gideceğine kesin olarak inanması’dır. Bir başka ifadeyle, yeis (ümitsizlik)
‘Allah’ın rahmetinden ümit kesmek,’ ucub ise ‘Allah’ın azabından emin olmaktır’. Yeterli
amel işle(ye)meyen kişi Allah’ın azabından korkar ve ümitsizliğe düşer. Allah’a ve
amellerinden dolayı hesaba çekileceği ahirete inanan, fakat îslâm’ı yaşama konusunda
kendisine söz geçiremeyen bir kişinin yakalanacağı ilk hastalık yeistir. Bu hastalığa düşen
insan, Allah’ın keremini, ihsanını, affını hatırlamalı ve O’nun rahmetinin bütün günahları

Sönmez Kutlu, Türklerin İslâmlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, Ankara 2000, s. 144—145.
Yûsuf, 12/87.
2346
İbrahim, 14/34.
2347
Ankebut, 29/7.
2348
Şehristânî, Muhammed b. Abdulkerim, Nihayetti’l-İkdâm fi İlmi'l-Kelâm, Mektebetu’s-Sekafeti’lİslâmiyye, ys. ts., I, 167.
2344
2345
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örtecek kadar geniş olduğunu düşünmelidir. Böylece, kendisini ‘mutlaka cehenneme gidecek
birisi’ olarak görme hastalığından kurtulur ve yeis felaketinden uzak kalır.

Ümit ve Korku Arasında Olma Durumu
İnsanın Allah’ın rahmeti hakkında ümitli olması zaman zaman onu aşın bir ümide kapılmasına götürmektedir. İslam mezheplerinde iman amel ayınmıyla ünlenen Mürcie’nin bir
kolu bu duruma düşmüştür. Onlar; ‘Allah’ın vaidinin namaz kılan bir mümin için
olamayacağını, Allah’ın vaidinin sadece müşrikler için söz konusu olduğunu’ iddia etinişlerdir. Yine bu aşın ümit anlayışının bir sonucu olarak Allah’ın müminlere olan vadini
yerine getirmesini Allah için zorunlu görebilmişlerdir.2349 Kişinin aşın ümitle aşınya gitmesi
gibi Allah’tan korkmasının da aşınlığı iman bakımından kabul edilemeyen sonuçlan
doğurabilmektedir. Bu nedenle Allah’tan koku gibi ümidin de dengeli olması gerekmektedir.
Ümit, hakiki olmalıdır. Hakiki ümit bir gerçekliği olan ümit demektir. Yani iman ve salih
ameller bağlamında realitede ayaklanılın bastığı zemin bulunan, bir veya bazı müspet
sebeplere bağlı olarak kalpte oluşan ümit demektir. Bir hakikati olmayan ümide, kuruntu
denilmektedir. Nitekim hadîste; “Akıllı kimse, nefsini muhasebe eden ve ölümden sonrası için
hazırlık yapandır. Aciz de, nefsini hevasmm peşine takan ve Allah’tan kurtuluş temenni
edendir” buyrulmuştur.2350
Bazı insanlar heva ve şehvetin peşinde bin bir çeşit günahlar içinde yüzerken, şeytan
onları kuru bir umut ile avutmaktadır. Onlar “Ey insanlar! Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir.
Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı (Şeytan) Allah hakkında (Allah’ın
rahmetiyle) sizi aldatmasın”2351 âyetindeki tehlikeye düşmektedirler. Allah’ın rahmetinin
büyüklüğü ile şeytan tarafından aldatıhp, işlediği günahlara büsbütün inhimak eden, onları
gözünde küçülten ve muhakkak affolunacakmış gibi bir emniyet ve rahatlık duygusuna
kapılmış olarak günahtan küfre doğru cahilâne yol alan, dinde lâubali milyonlarca insan
vardır. Ümitsizlik de küfürdür, ama hakikatsiz ümit ise büsbütün kuruntudur; hele kişiyi
isyanlarını küçük görmeye, oradan da vicdanın sesini keserek tövbe ve istiğfardan
uzaklaşmaya ve neticede fısk u fücura rızaya götürüyor ise, böyle bir umut kuruntusu, tam bir
felakettir ve musibettir.
Kişinin bu korku ve ümit durumunu dengelemek için korku ve ümit arasında olması
gerekmektedir. Bu durumu tanımlamak için ‘beyne’l-hctvf ve’r-recâ’ ifadesi kullanılmaktadır.
Mümin için ümit ve korku arasında olmak gerekmektedir. Taftazânî “mümin kötü akıbetinden
korkar ve hüsn-ü akıbetini umar”2352 derken bu duruma dikkat çekmektedir. Ümit ve korku

Eş’ari, Makalatu’l-İslamiyyin ve’htilafu’l-Musallin, 1,275.
Tirmizî, Kıyamet, 26.
2351
Fatır, 35/5; Lokman, 31/33.
2352
Sa’duddîn Taftazânî, Şerhu’l-Makasıd, (1. bsk.), Thk. Abdurrahman Amire, Beyrut 1409/1989, V, 217.
2349
2350
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arasında olma durumu birbirinden ayrılmayan iki özelliktir.2353 Öyle ki Allah’tan ümit
kesilmeyeceğini bilen mümin, tövbe etmediğinde günahlarının cezasım göreceğini de
bilmelidir. Ümit ve korku arasında olmadaki denge durumu Kur’ân’m da bir tavsiyesidir.
Nitekim bir âyette; “Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet" etmek için
yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızk olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için
harcarlar”2354 ifade edilerek buna vurguda bulunulmaktadır. Benzer anlamda başka bir âyet
ise şöyledir: “Düzene konulmasından sonra yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın; Allah ’a
(azabından) korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Doğrusu Allah ’ın rahmeti iyilik
yapanlara çok yakındır.”2355 Bu nedenle müminin korku durumunun ümitle birlikte olması
gerekmektedir.2356
Allah’ın rahmetinin genişliğini ve azabının etkinliğini ifade etmesi bakımından Peygamberimiz de şöyle buyurmaktadır: “Müminler Allah’ın azabını ve azabının miktarını
bilselerdi hiç biri Cennet’i ümit etmezdi. Kâfirler de Allah’ın rahmetinin ne kadar çok
olduğunu bilselerdi hiç biri O’nun rahmetinden ümit kesmezdi.”2357

Sonuç
Birçok bireysel ve toplumsal zararları olan ümitsizlik insanın psikolojik hallerinden
birisidir. İç dünyasında iniş ve çıkışlar yaşayan insan zaman zaman ümidini kaybedebilmekte
ve her şeye gücü yeten sonsuz kudret sahibini unutabilmektedir. Allah’ın varlığı ve birliğine
inanmak O’nun sıfatlarına inanmayı da beraberinde getirdiğinden dolayı bir Müminin
Allah’ın sonsuz kudretinden ümidini kesmemesi gerekmektedir. Allah’ın rahmetinden ümit
kesmek bu nedenle bir iman konusudur. İman kişinin tüm benliğini ilgilendiren bir durum
olduğundan dolayı kişinin ümitsizlik hali iman açısından çok önemli bir yer işgal etmektedir.
Başka bir ifadeyle kişinin ümitsizlik içerisinde olması onun imanıyla- yakından ilişkilidir. Bu
nedenle iman tanımlamalarında ümitsizlik durumu sürekli olarak göz önünde
bulundurulmalıdır Ümitsizlik durumu imanın değerini yitirmesine ve gerçek bir imanın elde
edilememiş olmasını göstermektedir. O nedenle inanmayan bir kişinin ölümle karşı karşıya
kaldığı son andaki imanı geçerli bir iman olarak kabul edilmemiştir. İmanda yakîn esas
olduğundan dolayı şüphe gibi ümitsizlikle (yeis) de iman mertebesine ulaşılamaz. Çünkü yeis

Beyhakî, Ebu Bekir Ahmed b. Hüseyin, Şuabu'l-İman, Thk. Muhammed Said b. Zağlulî, Beyrut, 1410/1990,
II, 3.
2354
Secde, 32/16.
2355
Araf, 7/56.
2356
Salih b. Abdulaziz, et-Temhîd li Şerh-i Kitab-ı Tevhid, (1. bsk.), Daru’t-Tevhîd, 1424/2003, II, 38.
2357
Buhari, Rikak, 11/301; Müslim, Tevbe 23 (IV, 2109).
2353
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durumundaki bir kişinin özgür iradesinin olduğunu söylemek imkânsızdır. Özgür iradeyle
gerçekleşmeyip korku ve ümitsizlikten dolayı zoraki kabul gerçek bir iman olarak kabul
edilemezdir. İnsanın zaman zaman da olsa ümitsizliğe düşmesi mümkündür. Bu nedenle
insana sürekli olarak ümit telkin edilmeli ve onun benliği ve iradesi kendisine
hatırlatılmalıdır.

Kaynak: Resul Öztürk, “Kelâmî Açıdan Ümitsizlik (Yeis) ve İman-Amel İlişkisi”,
EKEV Akademi Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2008, cilt: XII, sayı: 34, s. 43-56.
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ONDÖRDÜNCÜ ÜNİTE
İMÂN-AMEL İLİŞKİSİ İLE İLGİLİ
ÇEŞİTLİ MESELELER
A. İMÂNIN ARTMASI VE EKSİLMESİ
1. İmân Artar ve Eksilir
2. İmân Artmaz ve Eksilmez
3. İmân Artar, Eksilmez
B. TAKLİDÎ İMÂN
C. İMÂNDA İSTİSNÂ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde imân-amel ilişkisinin devamı olan konuları görmeye çalışacağız. Kelâm ekolleri
imânın tanımı başta olmak üzere amelin imândan bir cüz’ olup olmadığını bütün boyutlarıyla tartışırken,
meselenin sonuçları itibariyle gündeme gelen başka hususlar da bulunmaktadır. İmânın artması ve
eksilmesi tartışmaların sonuçlarınından birini oluşturmaktadır. Burada imânın artma ve eksilme kabul
edeceğini savunanlarla artma ve eksilmeyi reddedenleri öğreneceğiz. Ayrıca artma olayını kabul ettiği
halde eksilmeyi reddeden grupları da göreceğiz. Yine imân-amel ilişkisinin devamı konular arasında
gelen taklidî imân ve imânda istisnâ meselelerini öğrenmeye çalışacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. imânın artması ve eksilmesinden tam olarak kastedilen nedir?
2. Taklidî imân ne demektir?
3. İstisnâ imânı caiz midir?

776

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
İmân-Amel İlişkisi İle İlgili
Konu
Çeşitli Meseleler

Kazanım

İmân-ameli
ilişkisi
bağlamında
gündeme gelen amelin artma ve eksilme
gösterip göstermediği öğrenilir.

Kazanım Yöntemleri

İlgili
kaynaklardaki
bilgilerin
okunması ve ders sırasındaki anlatım ile
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Anahtar Kavramlar


İmânda artma/ziyade



İmânın eksilmesi



Taklit



İstisnâ

778

GİRİŞ
Kur’ân-ı Kerim’in özünü oluşturan tevhîd aynı zamanda bir inanç konusudur. İnancı
ifade eden orijinal kavram imân olup zıddı ise küfürdür. Kelâm ilminde teknik olarak
tartışmalı olan imân-amel ilişkisi noktasında farklı yaklaşımlar sergileyen ekoller buna göre
bir imân anlayışı ve tanımı geliştirmişlerdir. Amelin imândan bir parça olup olmadığı
şeklindeki kadim tartışmanın devamında imânın kendisinde bir artma ve eksilme kabul edip
etmeyeceği ihtilafı da yaşanmıştır. Taklidî imânın zıddı olan araştırarak bütün delilleriyle
öğrenip bilmek şeklinde ifade edilebilecek olan tahkikî imân bütün mü’minler için gerekli
midir, değil midir konusu ayrı bir tartışma konusu olmuştur. Yine “ben inşaallah mü’minim”
şeklinde ifade edilen istisnâ imânının cevazı kelâm ekolleri arasında teknik bir tartışmaya
konu olmuştur.
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A. İMÂNIN ARTMASI VE EKSİLMESİ
İmânın artması ve eksilmesi meselesi amelin imânın öz yapısına dahil olup olmadığı
tartışmasının doğal bir sonucudur. Amellerin imânın öz yapısına dahil olduğunu söyleyenlere
göre, imânın artma ve eksilme kabul edeceği açıktır. Bu yüzden bu meselenin, amellerin
imândan bir cüz olup olmadığı konusuyla ilgili olduğu söylenmiştir.2358
Kâdı Ebû Bekr el-Bâkıllânî, imânın artacağına ve eksileceğine dair Kur’ân ve
Sünnet’teki delillerin inkârının mümkün olmadığını, ancak bu artışın iki yönden olabileceğini
belirtir:
1. İmân, tasdîk bakımından değil, söz ve amel açısından artıp eksilebilir. Çünkü söz ve
amelde artma ve eksilme ancak imânın bulunmasıyla düşünülebilir. Şayet tasdîkte en küçük
bir azalma meydana gelirse bu takdirde imân yok olur.
2. İmânın, öz yapısı itibarıyla değil ancak hüküm itibarıyla artıp eksileceği
söylenebilir. Böyle bir artış, hem tasdîk ve ikrâr ve hem de amelde düşünülebilir. Fakat böyle
bir durumda artma ve eksilmenin anlamı, imân veya inkâr sonucu meydana gelebilecek cezâ,
mükâfaat, azap ve övgünün farklılık göstermesidir. Nitekim Allah Teâlâ’nın, “Elbette
içinizden, fetihten önce infâk eden ve savaşanlar, daha sonra infâk edip savaşanlara eşit
değildir. Onların derecesi, sonradan infâk eden ve savaşanlardan daha yüksektir”2359 âyeti,
Mekke’nin fethinden önce imân edenlerin imânının, sonradan imân edenlerin imânından
üstün olduğuna delâlet etmez; sadece önceden imân edip, bu imânları doğrultusunda
harcamada bulunanların sevap ve derece bakımından daha üstün olduklarını gösterir.2360
Fahreddin er-Râzî, bu konudaki tartışmanın lugavî (lafzî) olduğunu söyler. Ona göre,
ameller imânın meyvesidir. İmânda artma ve eksilme olmadığını söyleyenler, imânın aslına
itibar etmişlerdir. İmânda artma ve eksilme olduğunu söyleyenler ise imânın kemâline itibar
etmişlerdir.2361
İmânın artması ve eksilmesi meselesinde genel olarak üç temel görüş vardır: (1) İmân
artar ve eksilir; (2) İman artmaz ve eksilmez; (3) İmân artar, fakat eksilmez.

1. İmân Artar ve Eksilir
Selef2362, Haricîler, Mu‘tezile2363, Ehl-i Hadis2364, İmâm el-Buhârî2365, İmâm eşŞafiî2366, Ebu’l-Hasan el-Eş‘arî2367, İbn Hazm2368, Şemsuddîn Muhammed es-Semerkandî2369
gibi ekoller ve âlimler imânda artma ve eksilmeyi kabul etmektedirler.

Bk. el-Cüveynî, el-Akîde, 89; Sadruşşerî‘a es-Sânî, Şerhu Ta’dîli’l-Ulûm, vr. 273a; et-Taftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd,
V, 121; Şerhu’l-Akâid, 158.
2359
el-Hadîd, 57/10.
2360
Bk. el-Bâkıllânî, el-İnsâf, 57-8.
2361
er-Râzî, Muhassal, 349-50.
2362
en-Nablûsî, Şerhu’t-Tarîkati’l-Muhammediyye, 283.
2363
er-Râzî, Muhassal, 349; et-Taftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, V, 211.
2364
el-Pezdevî, Ehl-i Sünnet Akâidi, 219.
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Bu görüşte olanlar, Kur’ân’ın birçok âyetinin imânın artacağını belirtmesini delil
getirmektedir. Bu âyetlerden bazısı şu şekildedir:
Mü’minler, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, kendilerine Allah’ın
âyetleri okunduğu zaman imânları artan kimselerdir.2370
İnsanlar kendilerine: “İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan
korkun!” denilen kimselerin, bu söz, imânlarını artırır.2371
Ne zaman bir sûre indirilse, bazıları şöyle der: “Bu, hanginizin imânını
artırdı?” imân edenlerin imânını artırmıştır, onlar birbirlerini müjdelerler.
Kalplerinde hastalık bulunanlara gelince, (bu), onların pisliklerini artırmış ve kâfir
olarak ölmüşlerdir.2372
İbn Hazm’a göre imân, tâat ile artar; ma’siyet ile eksilir.2373 İbn Hazm, burada imânın
artmasının bir âyet inince, daha önce yanlarında olmayan bu âyeti tasdîk etmeleri şeklinde bir
artış olduğu görüşünü reddederek şöyle der: Bu imkânsızdır. Çünkü müslümanlar İslâm’a ilk
girdiklerinde peşinen Peygamber (s.a.)’in getireceği her şeyi tasdîk etmişlerdir. Bu durumda,
âyetin inmesi inanmadıkları bir şeyi tasdîk değildir. Dolayısıyla âyetlerde bahsedilen
imândaki artış, onların daha önce inanıp amel etmeleri mümkün olmayan, bilmedikleri ve
tasdîk etmedikleri ameldir.2374
İbn Hazm’a göre, artış, nicelik ve sayıda olur. İtikâdda ise nicelik ve sayı söz konusu
değildir. Nicelik ve sayı, sadece ameller ve sözlerde olur. İbn Hazm, âyetleri okumanın da
imânda bir artış meydana getirdiğini kabul eder. Çünkü okuma (tilâvet), dil organıyla yapılan
bir ameldir, inanılacak şeyi ikrâr değildir. Bu tesbih ve kelime-i tevhid kabilinden bir
zikirdir.2375

Bk. el-Buhârî, es-Sahih, İmân; Yüksel, “Buhari’de İman Anlayışı”, 242.
el-Pezdevî, Ehl-i Sünnet Akâidi, 219; es-Sâbûnî, el-Bidâye, 174; et-Taftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, V, 211; Şeyhzâde,
Nazmu’l-Ferâid, 39.
2367
el-Eş‘arî, el-İbâne, 11; et-Taftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, V, 211.
2368
İbn Hazm, el-Fasl, III, 190-194; İlmu’l-Kelâm, 83-5.
2369
es-Semerkandî, Şemsuddîn, es-Sahâif, vr. 51a; el-Meârif, vr. 125a; krş. Yörük, Şemsuddin Muhammed b. Eşref elHüseynî (ö. 702 h.)’nin Belli Başlı Kelâmî Görüşleri, 214-215.
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el-Enfâl, 8/2.
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Âl-I İmrân, 3/173.
2372
et-Tevbe, 9/124-5.
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İbn Hazm, İlmu’l-Kelâm, 83.
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İbn Hazm, el-Fasl, III, 194.
2375
İbn Hazm, el-Fasl, III, 194.
2365
2366
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2. İmân Artmaz ve Eksilmez
Ehl-i Sünnet2376, Ebû Hanife2377, Ebu’l-Huseyn es-Sâlihî2378, Ebû Şimr2379, Gassân elKûfî2380, Yûnus b. Avn2381, el-Cüveynî2382 genel olarak Mürcie2383 gibi âlim ve fırkalar
imânda artma ve eksilmeyi kabul etmezler.
Ebû Hanife’ye göre yer ve gök ehlinin imânları inanılan şey açısından artmaz ve
eksilmez. imân, ancak yakîn ve tasdîk bakımından artar ve eksilir. Mü’minler imân ve amel
bakımından eşit, amel bakımından derece derecedirler.2384
Hakîm es-Semerkandî, âlim ve salih zâtlardan hiç kimsenin imânın artıp eksildiğini
söylemediğini, imânın artma ve eksilme görüşünü benimseyenlerin bid‘atçi olduklarını
söylemektedir. Çünkü artma ve eksilme imânın kendisinde değil, yaratılmış vasfını taşıyan
fiillerde meydana gelir. Dolayısıyla imânın artıp eksildiğini söylemek, onun yaratılmış
olduğunu kabul etmek demektir. Ona göre, O (Allah) mü’minlerin kalplerine, imânlarına
imân katmaları için güven (sekînet) indirendir2385 âyetindeki imânın bazılarınca yakîn olarak,
bazılarınca tasdîk olarak tefsir edildiğini belirtir.2386
Ehl-i Sünnet’e göre imânın artmayı ve eksilmeyi kabul etmemesinin nedeni, imânın
aslının, kesinlik ve iz‘ân derecesine ulaşan kalbî bir tasdîk olmasıdır.2387 Tasdîk sağlam
olmazsa zan ve tereddüt mertebesinde olur. Halbuki zan, itikâdî konularda bir değer ifade
etmez. Nitekim Kur’ân’da, Onların çoğu zandan başka bir şeye uymuyorlar. Zan ise gerçekten
haktan hiçbir şey kazandırmaz2388 denilmektedir.2389
Ebû Hânife’ye göre mü’minler imân ve tevhîd bakımından eşittirler; ancak amellerde
birbirlerinden farklıdırlar.2390 O, el-Vasiyye’de imânda artma ve eksilmenin olamayacağını şu
şekilde açıklamaktadır: “Îmânın artması küfrün eksilmesiyle; küfrün artması da imânın
eksilmesiyle gerçekleşebilir. Bu durumda, bir kişinin aynı anda hem mü’min hem de kâfir
olması nasıl düşünülebilir? Mü’min, gerçekten mü’mindir. Onun imânında şüpheye (şekk) yer

Ebû Hanife, Fıkhu’l-Ekber, 186; el-Pezdevî, Ehl-i Sünnet Akâidi, 219; en-Nesefî, Tabsıra, vr. 294a; er-Râzî,
Muhassal, 349; es-Sâbûnî, el-Bidâye, 174; et-Taftâzânî, Şerhu’l-Akâid, 156.
2377
Ebû Hanife, el-Fıkhu’l-Ekber, 186; krş. el-Eş’arî, Makâlât, 139; et-Taftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, V, 211; es-Sayyâdî,
Dav’u’ş-Şems, 25.
2378
el-Eş‘arî, Makâlât, 133; el-Bağdâdî, el-Fark, 207; eş-Şehristânî, el-Milel, 145.
2379
el-Eş‘arî, Makâlât, 134.
2380
el-Bağdâdî, el-Fark, 203; eş-Şehristânî, el-Milel, 141; er-Râzî, İtikâdât, 107.
2381
er-Râzî, İtikâdât, 107.
2382
el-Cüveynî, el-İrşâd, 335; krş. et-Taftâzânî, Şerhu’l-Makâsıd, V, 211.
2383
el-Malatî, et-Tenbîh, 43.
2384
Ebû Hanife, el-Fıkhu’l-Ekber, 186; Krş. el-Beyâzî, İşârâtu’l-Merâm, 55.
2385
el-Feth, 48/4. Râgıb el-Isfehânî sekînetin üç anlamı bulunduğunu belirtmiştir: (1) Mü’minin kalbinde bulunan ve
ona güven veren melek, (2) Akıl, (3) Korkunun kaybolması. Bk. el-Müfredât, 346.
2386
es-Semerkandî, Sevâd-ı A’zam, 92.
2387
es-Sâbûnî, el-Bidâye, 174; et-Taftâzânî, Şerhu’l-Akâid, 156-7.
2388
Yûnus, 10/36.
2389
Ali el-Kârî, Şerhu’l-Fıkhı’l-Ekber, 77.
2390
Ebû Hanife, el-Fıkhu’l-Ekber, 186.
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yoktur. Aynı şekilde kâfirin de küfründe şüphe yoktur. Çünkü Kur’ân-ı Kerim’de, İşte gerçek
mü’minler onlardır2391; İşte onlar gerçek kâfirlerdir2392 denilmektedir.”2393
el-Pezdevî’ye göre, imân, ibadetlerle zât yönünden değil, sıfat yönünden artar. Aynı
şekilde başka vasıflarla da zât yönünden değil sıfat yönünden artar.2394
el-Gazâlî, imânda artma ve eksilme olması veya aynı derecede kalması tartışmasının
lafzî bir mesele olduğunu söyledikten sonra, bu konudaki ihtilafın imân isminin müşterek bir
isim olduğunu bilmemekten kaynakladığını belirtmektedir. Bu lafzın delâlet ettiği isimler
iyice anlaşıldığı zaman, bu ihtilafın kendiliğinden ortadan kalkacağını söylemektedir.2395
Daha önce, ona göre üç çeşit tasdîke imân isminin verilebileceğini söylemiştik. Bu
ayırımıyla el-Gazâlî, imânda artma ve eksilme meselesine çözüm getirmeye çalışmaktadır.
Ona göre; (1) Delillere dayalı yakînî tasdike imân denilir. (2) Kesin (câzim) olduğu zaman
taklîdî inanca da imân ismi verilir. (3) İmân, bazen tasdîkin gereği olan amel ile birlikte olan
inanca da denir.2396 Birinci anlamda imânın artması ve eksilmesi düşünülemez. Çünkü yakîn,
imânın kemâliyle meydana geliyorsa, bu bir artış değildir. Eğer yakîn imânın kemâliyle
meydana gelmiyorsa, bu yakîn değildir. Her iki durumda da artma ve eksilme düşünülemez.
Burada ancak nefsin huzur ve güvene (itmi’nana) kavuşması açısından bir artıştan söz
edilebilir. İkinci anlamda, farklılığın olması kaçınılmazdır. Üçüncü anlamda, yani ibadetlerle
birlikte olan tasdîk anlamındaki imânda da farklılığın olması muhakkaktır. Çünkü amelin
kendisinde farklılığın olacağı açıktır.2397
el-Gazâlî’ye göre, bu üç anlamdan son ikisinde artma ve eksilmenin olabileceği
anlaşılmaktadır. Birinci anlamda ise olsa olsa manevî ve psikolojik bir artıştan söz edilebilir.
Ehl-i Sünnet, imânın artmasından şu hususların kastedilebileceğini belirtir:
1. İmânın artması, imâna devam etmekle, onda karar kılmakla ve zamanın artmasıyla
olabilir.
2. İmânın artmasından maksat, inanılan şeylerin artmasıdır. Sahabe, toptan/icmâlen
imân etmişti. Sonra farzlar peyderpey geliyordu. Onlar da geldikçe bunlara imân ediyordu.
Dolayısıyla bu bir nevi artış sayılır.
3. İmânın artması, onun semeresinin artması ve kalpteki nûrunun parlamasıdır. Çünkü
o, tâatlerle artar, günahlarla azalır.2398
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el-Enfâl, 8/4, 74.
en-Nisâ, 4/151.
Ebû Hanife, el-Vasiyye, 3; Krş. Ali el-Kârî, Şerh, 77.
el-Pezdevî, Ehl-i Sünnet Akâidi, 220.
el-Gazâlî, el-İktisâd, 141.
el-Gazâlî, el-İktisâd, 141.
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İbn Teymiyye, Allah’ın emretmiş olduğu ve mü’minlerde bulunan imânın artmasının
birkaç yönden olduğunu söylemektedir:
1. Artma, emredilen şeylerdeki icmâl ve tafsîlden kaynaklanır. Bütün insanlara Allah’a
ve Resûlü’ne imân etmek ve ümmetlere de resûllerinin emrettiği şeye sarılmaları vâcip ise de,
Kur’ân’ın tamamının nâzil olmasından sonra vâcip olan şeylerin, ilk başta vâcip olmadığı ve
her kulun Resûl’ün haber verdiği şeylere mufassal (ayrıntılı) olarak inanmasının vâcip
olmadığı bilinmektedir. Kur’ân’ı, Sünnet’i ve bunların anlamlarını bilen kimsenin mufassal
olarak imân etmesi gerekir. Bir adam, zahiren ve bâtınen Allah’a ve Resûlü’ne imân etse,
fakat dinî hükümleri bilmeden ölse, bu kimse kendisine farz olan imânla ölmüş olur. Böyle bir
kimsenin imânı, dinî hükümleri bilen ve bunlarla amel eden kimsenin imânı gibi değildir.
Sonrakinin imânı, öncekinden daha kâmildir. Allah Teâlâ’nın, Bugün sizin dininizi kemâle
erdirdim2399 âyetinin anlamı, emir ve nehiy hükümlerini tamamladım demektir. Bu da
göstermektedir ki, bütün vâcipler ümmetin her ferdini kapsamaktadır. Nitekim kadınlara, bazı
zamanlarda ibadet yapmaları farz değildir. Namaz ve oruçla emrolunup bunları yerine getiren
kimsenin dini, bunları yapmayan kimseninkinden daha kâmildir.2400
2. Artma, amellerdeki icmâl ve tafsîlden kaynaklanabilir. İbn Teymiyye, buna üç tip
insanı örnek olarak getiriyor: Bir adam, Resûl’ün getirdiğine mutlak olarak imân edip, onu
asla yalanlamıyor. Fakat bu adam, onun emrini, yasağını bilmeye, kendisine vâcip olan şeyleri
öğrenmeye yanaşmıyor ve dolayısıyla bunlarla amelde de bulunmuyor. Diğer bir adam,
emrolunduğu şeyleri öğreniyor ve bunlarla amel ediyor. Üçüncü bir adam ise, öğreniyor,
bunlara imân ediyor, fakat bunlarla amel etmiyor. Bu üç adam kendilerine vâcip olan imânı
yerine getirmişlerdir. Fakat tafsîlî bilgi edinen ve bunlarla amel eden adamın imânı, kendisine
vâcip olanı bilen, ona sarılan, onu ikrâr eden, fakat bunların hiçbiriyle amel etmeyen adamın
imânından daha kâmildir. Resûl’ün getirdiğini ikrâr eden ve günahını itiraf eden, ameli
terkettiği için ceza görmekten korkan kimsenin imânı, Resûl’ün emrettiğine inanmayan ve
bununla amel etmeyen, ceza görmekten korkmayan kimsenin imânından daha kâmildir.2401
Resûl’ün haber verdiği şeylere dair kalpteki bilgi, onu tasdîk ve emredilen şeyleri
yerine getirme, kendisinde genel bir yerine getirme ve ikrâr bulunsa da, bunları yapmayan
kimseye nispetle imânında bir artış vardır. Aynı şekilde Allah’ın isimlerini ve bunların
anlamlarını bilen, bunlara inanan kimsenin imânı, bunlara sadece icmâlen imân etmiş olan
veya bunların bir kısmını bilen kimsenin imânından daha kâmildir. İnsan, Allah’ın isim, sıfat
ve âyetlerine dair bilgisini artırdıkça, bunlara dair imânı daha kâmil olur.2402
3. Artma, ilim ve tasdîkin kendilerinden ileri gelir. Bunların bir kısmı, bir kısmından
daha kuvvetli, daha sağlam, şekk ve şüpheden daha uzak olur. Bu, her insanın kendisinde
gözlemlediği bir durumdur. Bir ve aynı şeyi zahirî duyularla algılamada olduğu gibi. Örneğin,
hilâli görme hususunda müşterek iseler de, bazısının görmesi, diğerlerininkinden daha
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el-Mâide, 5/3.
İbn Teymiyye, el-İmân, 195-6; krş. el-Hadimî, Şerhu’l-Vasıyye, 160.
İbn Teymiyye, el-İmân, 196-7.
İbn Teymiyye, el-İmân, 197.
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mükemmel olabilmektedir. Aynı sesin işitilmesi, aynı kokunun koklanması, aynı çeşit
yemeğin tadılmasında farklılıklar da böyledir. Bunun gibi, kalbî bilgi ve tasdîk de, çeşitli
açılardan daha çok farklılık arz eder. Örneğin, insanın, Allah’ın isimleri ve kelâmına dair
bilgileri, başka şeylere dair bilgilerinden daha üstün ve büyüktür.2403
4. Kalbin amelini gerektiren tasdîk, kalbin amelini gerektirmeyen tasdîkten daha
kâmildir. Sahibinin amel ettiği ilim, sahibinin amel etmediği ilimden daha kâmildir. Allah ve
Resûlü’nün, cennetin hak olduğunu bilen iki adam ele alalım: Birincisinin bilgisi, Allah
sevgisi ve korkusunu, cenneti arzu etmeyi, cehennemden kaçınmayı gerektiriyor. Diğerinin
bilgisi böyle bir şey gerektirmiyor. Elbette birincisinin bilgisi daha kâmildir.2404
5. Allah ve Resûlü’nü sevmek, Allah korkusu ve ümidi gibi kalbî ameller imândandır.
Bunların böyle olduğuna, Kitâb, Sünnet ve Selef’in ittifakı delâlet eder. Bu hususlarda
insanlar arasında büyük farklılıklar vardır.2405
6. Bâtınî amellerle birlikte zâhirî ameller de imândandır. İnsanlar bunlarda farklılık
gösterir.2406
7. Allah’ın emrettiklerini kalbiyle zikreden ve bunları sürekli hatırında tutan insan,
bunları tasdîk etmiş olan, ancak bunlardan gâfil olan kimseden daha kâmildir. Gaflet, ilmin ve
tasdîkin kemâle ulaşmasına aykırıdır. Zikir ve hatırlama, ilim ve yakîni mükemmelleştirir.
Bundan dolayı sahabeden Amr b. Hubeyb, Allah’ı zikrettiğimiz, O’na hamdettiğimiz ve O’nu
tesbih ettiğimiz zaman bu bir artıştır. O’ndan gâfil olduğumuz, O’nu unuttuğumuz ve O’nsuz
olduğumuz zaman bu bir noksanlıktır demiştir. Muâz b. Cebel ise arkadaşlarına, Bir müddet
bizimle oturun da imân edelim demiştir. Allah Teâlâ, Kalbi bizi zikretmekten gâfil olan ve
nefsinin arzusuna uyan kimseye itâat etme2407; Ama yine de hatırlat. Çünkü hatırlatma
mü’minlere fayda verir2408 buyurmuştur. İnsan, bildiği şeyi zikrettiği ve onunla amel ettiği
zaman, önceden olmayan yeni bir bilgi elde eder. Bu her mü’minin kendisinde gözlemlediği
bir durumdur.
Onlara Allah’ın âyetleri okunduğu zaman imânları artar2409 âyeti, onlarda daha önce
bulunmayan bir bilginin arttığına, onların bu bilgi ile amellerini artırdıklarına işaret eder.
İnsan bir sûreyi, hatta Fâtiha sûresini defalarca okusa, her okuyuşta daha önce aklına
gelmeyen manalar keşfeder. Hatta bu sûrenin yeni nâzil olduğunu zanneder. O, bu yeni
keşfettiği manalara inanır; dolayısıyla ilmi ve ameli artar. Bu durum, Kur’ân’ı düşünerek
okuyan herkeste olur. Onu, gafletle okuyan kimsede böyle bir durum meydana gelmez. 2410
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el-Kehf, 18/28.
ez-Zâriyât, 51/55.
el-Enfâl, 8/2.
İbn Teymiyye, el-İmân, 198-200.

785

8. İnsan, bazen Resûl’ün haber verdiğini ve emrettiğini bilmeden bir şeyi yalanlar ve
inkâr eder. Onun bir emir olduğunu bilseydi, asla inkâr etmezdi. Aksine ona kalbiyle kesin bir
şekilde inanırdı. Daha sonra bu kimse, bir âyet veya bir hadis işitiyor veya bu konuda
araştırıyor veyahut onun manası kendisine açıklanıyor ya da bunu herhangi bir şekilde
öğreniyor ve bunun üzerine daha önce yalanlamış ve inkâr etmiş olduğu şeyi tasdîk ediyor.
İşte bu onun imânını artıran yeni bir tasdîk, yeni bir imândır. O, daha önceki durumunda kâfir
değil, belki bir câhil idi.2411

3. İmân Artar, Eksilmez
Bu görüş, el-Huseyn b. Muhammed en-Neccâr2412, Cüneyd el-Bağdâdî, Sehl b.
Abdillah et-Tusterî ve başkalarına2413 aittir. Bu görüşün tutarlı olmadığı açıkça
görülmektedir. Çünkü artması düşünülen bir şeyin eksilmesi de kaçınılmazdır.
Kur’ân’da imânın artacağına ilişkin âyetleri incelediğimizde, söz konusu artışın
psikolojik ve manevî olduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda zikrettiğimiz âyetlerden ikisini örnek
olarak alalım.
Mü’minler, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, kendilerine Allah’ın
âyetleri okunduğu zaman imânları artan kimselerdir.2414
Bu âyette iki husustan söz edilmektedir: Birisi, Allah anıldığı zaman kalplerin
ürpermesi, diğeri Allah’ın âyetleri okunduğu zaman imânın artmasıdır. Bunların, insanın
psikolojik yönüyle ilgili olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Gerçekten insan, Allah’ı
andığı veya Kur’ân’dan bir âyet okuduğu zaman kendisinde bir farklılık, manevî bir haz,
heyecan ve şevk hisseder. İşte bu durum, Kur’ân’da imânın artması olarak ifade edilmiştir.
O (Allah) mü’minlerin kalplerine, imânlarına imân katmaları için
sekînet/güven indirendir.2415
Bu âyetteki sekînet kelimesi, kalbin güven duyması anlamına gelir.2416 İşte bu
psikolojik duruma imânda artma denilmiştir. Eğer burada imânın özünde bir artış olduğu
söylenirse, Peygamber’in de imânının sekînet2417 ile artmış olması gerekir ki bu mümkün
değildir. Çünkü eksik olan bir şey artar. Peygamber’in imânı mükemmel olduğuna göre onda
bir artma ve eksilme söz konusu değildir.

İbn Teymiyye, el-İmân, 200-1.
el-Eş‘arî, Makâlât, 136; el-Bağdâdî, el-Fark, 208; el-Pezdevî, Ehl-i Sünnet Akâidi, 219.
2413
el-Kelâbâzî, et-Ta’arruf, 89.
2414
el-Enfâl, 8/2.
2415
el-Feth, 48/4. Sekînet kelimesinin geçtiği diğer âyetler için bkz. el-Bakara, 2/248; et-Tevbe, 9/26; 40; el-Feth,
48/18.
2416
el-Cürcânî, et-Ta’rîfât, 120.
2417
Yukarıdaki âyetten birkaç âyet sonra Allah Teâlâ söyle demektedir: Allah, resûlüne ve mü’minlere güvenini
(sekînetini) indirdi. el-Feth, 48/26.
2411
2412

786

Sonuç olarak, yukarıda zikrettiğimiz bilginlerin çoğunun görüşlerinden anlaşılan,
imânın kendisinde veya tasdîkte maddî bir artış olmadığı, buradaki artışın daha çok psikolojik
olduğudur. Ameli imâna dahil edenler bile, imânın zâtında bir artışın olmayacağı
kanaatindedirler. Bütün bu açıklamalardan sonra, imânda maddî anlamda bir artma ve
eksilmenin söz konusu olmadığı görülmektedir.

B. TAKLİDÎ İMÂN
Taklîd, sözlükte ipi hayvanın boğazına bağlamak, bir başkasına uymak, imtisal ve
iktifa etmek, aslına benzetme suretiyle yapılan şey, delil aramaksızın ve düşünmeksizin bir
başkasının söylediğine ve yaptığına ittiba etmek2418 gibi anlamlara gelir. Delile bakmaksızın
ister avamın isterse müctehidin görüşünün kabulü taklîd olmaktadır. Ancak mu’cize delili
bulunduğu için Peygamber’in sözünün kabulü taklîd değildir.2419
Mâturîdîler ve Mu‘tezile, açık bir şekilde imânda mantıkî düşünüş ve istidlâlin (akıl
yürütmenin) önemini vurgulamışlardır.2420 Bu görüş, kaçınılmaz bir şekilde başkasının
otoritesine dayalı imânın, yani taklîdî imânın değerini sorgulamaktaydı.2421
Bu mesele Eş’arîler ile Mâturîdîler arasında ihtilaflı hususlardan biridir.2422 Âlimlerin
büyük çoğunluğu, fukâhânın çoğu, taklîdî imânın geçerli (sahih) olduğunu, böyle bir kimseye
dünya ve âhiret ahkâmının terettüp ettiğini söylemişlerdir. Fakat Eş‘arîyye ve Mu‘tezile bu
görüşe karşıdır. Bunlara göre taklidî imân sahih değildir. Bunlar, küfr-ü âmme görüşünü
benimsemişlerdir.2423
Mâturîdîlerin taklidî imânın geçerli olduğuna dair görüşlerinin temeli Ebû Hanife’nin,
amelin imândan bir parça olmadığına dair görüşlerine dayanmaktadır. Ona göre Türk
ülkesinde İslâm’ın tümünü ikrâr eden, ancak farzların ve inanılacak hususların ayrıntılarından
bir şey bilmeyen, Kitâb’ı bilmeyen ve ondan bir şey okumamış olan kimse, hiçbir şey
bilmemiş ve amel de etmemiş olsa bile mü’mindir.2424
el-Mâturîdî’ye göre bu ifade, istidlâle imkânı yoksa, taklîdî imânın geçerli olduğu
anlamına gelir. Ona göre, Eş‘arîlerin ve Mu‘tezile’nin yukarıdaki görüşleri, Allah’ın risâlet ve
nübüvvet konusundaki hikmetini ortadan kaldırır.2425
Ebû Mansûr el-Mâturîdî’nin Kitâbu’t-Tevhîd isimli eserinin ilk konusu “Taklîdin
geçersizliği ve dinin delil ile bilinmesinin gerekliliği”2426 şeklindedir. el-Mâturîdî’ye göre,

2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426

İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, III, 367; Ebu’l-Bekâ, el-Külliyât, 305; Kadri, Türk Lügati, III, 827.
Ebu’l-Bekâ, el-Külliyât, 305.
Bk. el-Beyâzî, İşârât, 84; krş. Izutsu, The Concept, 119.
Izutsu, The Concept, 119.
Şeyhzâde, Nazmu’l-Ferâid, 40.
el-Mâturîdî, Şerhu’l-Fıkhı’l-Ekber, 10; Risâletü’l-Akâid, 24; et-Taftazânî, Şerhu’l-Makâsıd, V, 218.
el-Mâturîdî, Şerhu’l-Fıkhı’l-Ekber, 10; Risâletü’l-Akâid, 24; Izutsu, The Concept, 125.
el-Mâturîdî, Şerhu’l-Fıkhı’l-Ekber, 10; Risâletü’l-Akâid, 24; Izutsu, The Concept, 125.
Bk. el-Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, 3.
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akıllı kimseler imân ile mükelleftir. İmânın hakikati nazar ve tefekkür ile bilinebilir.2427 Ona
göre gerçek imân, aklî ve naklî delillere dayanan imândır. Bunlardan yoksun bir tasdîk ise
taklîdî imân olmaktan öteye gidemez.2428
el-Bağdâdî’nin ifadesine göre bu hususta Eş‘arîler arasında farklı görüşler
bulunmaktadır. O, Eş‘arîlerin görüşlerini şöyle özetliyor: Ashabımız, delillerini bilmeden
dinin rükünlerine taklîdî olarak inanan kimseler hakkında şöyle demiştir: Bu konuda bakarız;
eğer inanır, inandığı şeyde şüphesi bulunur ve itikâdını ifsâd eden şüphenin bulunmasından
dolayı imân etmediğini söylerse, o kimse kâfirdir. Eğer, hakka itikâd eder, delilini bilmezse
ve itikadını bozacak bir şüphenin bulunmadığına inanırsa, ashabımız bu hususta ihtilaf
etmiştir:
Onlardan bazıları şöyle demiştir: O kimse mü’mindir ve ona islâm hükmü gerekir. O,
dinî kâidelerin delillerini bilmeye götüren nazar ve istidlâli terketmek suretiyle âsî olmuşsa
da, inanması ve diğer tâatleriyle Allah Teâlâ’ya itâat etmiştir. Eğer bu itikâd üzere ölürse,
onun için şefâat ve Allah’ın rahmetiyle günahının bağışlanmasını umarız. Eğer günahından
dolayı cezalandırılırsa, azabı ebedî olmaz ve sonuçta Allah’a hamdi ve yalvarması sebebiyle
cennete gider. Bu, eş-Şafiî, Mâlik, el-Evzâî, es-Sevrî, Ebû Hanife, Ehl-i Zâhir’in görüşüdür.
Abdullah b. Sa’îd, Hâris el-Muhasibî, Abdulaziz el-Mekkî, el-Huseyn b. el-Fazl el-Becelî,
Ebû Abdullah el-Kerâbîsî, Ebu’l-Abbas el-Kalânisî gibi Ehl-i Hadis kelâmcılarının
mütekaddimûnu da böyle demiştir. el-Bağdâdî kendisinin de bu görüşte olduğunu
bildirmektedir.2429
Eş‘arîlerden bazıları şöyle demiştir: Hakka inanan, küfür inancından çıkmıştır. Çünkü
küfür ile, tevhîd ve nübüvvet konusundaki hak inanç birbirine zıttır ve bir arada bulunmazlar.
Ancak o, delâleti güzel olsun veya olmasın, âlemin hudûsü, Yaratıcı’nın birliği ve nübüvvetin
sıhhati konusundaki bazı delilleri bilmedikçe mü’min ismine hak kazanamaz. Bu el-Eş‘arî’nin
tercih ettiği görüştür. Ona göre hakka taklidle inanan, ona mutlak olarak mü’min ismini
vermese de, müşrik ve kâfir değildir. el-Eş‘arî’nin bu ifadesine göre, onun bağışlanmasının
câiz olması gerekir. Çünkü o, müşrik ve kâfir değildir.2430
Mu‘tezile bu konuda ihtilaf etmiştir: Onlardan bilgilerin zarûrî olduğunu iddia edenler,
hakka inanan, buna zarûrî olarak inanır ve buna fısk karıştırmazsa, o kimse mü’mindir. Eğer
fısk karıştırırsa, o kimse fâsıktır; mü’min ve kâfir değildir. Eğer inanmak zorunluluğu yoksa,
o kimse mükellef değildir.2431
Mu‘tezile’den Allah’ı, kitaplarını ve resûllerini bilmenin nazar ve istidlâl yoluyla
kesbî olduğunu söyleyenler, taklîdî olarak hakka inanan kimse hakkında ihtilaf etmiştir:
Onlardan bazıları, onun, nazar ve istidlâli terk etmesi sebebiyle fâsık olduğunu söylediler.

2427
2428
2429
2430
2431

el-Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, 378.
el-Mâturîdî, Risâletü’l-Akâid, 24.
el-Bagdâdî, Usûl, 254-255; krş. es-Sâbûnî, el-Bidâye, 173.
el-Bagdâdî, Usûl, 255.
el-Bagdâdî, Usûl, 255.
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Onlara göre fâsık, ne mü’min ne de kâfirdir. Onlardan bazıları, onun kâfir olduğunu, bazı
farzları terk etmesinden dolayı küfründen tevbe etmesinin geçerli olmayacağını iddia
etmiştir.2432
Ebû Hâşim, “Kâfir, dinin bütün rükünlerine ve Ebû Hâşim’in bütün esaslarına inansa,
bu esasların her birinin delilini bilse, ancak tevhîd ve adâlet esaslarından bir tanesinin delilini
bilmese, o kimsenin kâfir olduğunu” iddia etmiştir. Ona göre onu taklit edenlerin tümü
kâfirdir. Bize göre, esaslarında yalancı olsa da, bu hususta doğru söylüyor.2433
eş-Şehristânî’nin bildirdiğine göre Mu‘tezile’den el-Câhız, taklîdi tam olarak
reddetmemektedir. Ona göre İslâm dinine girip Allah Teâlâ’nın cisim ve sûret olmadığına,
gözle görülemeyeceğine, âdil olduğuna ve isyanı murad etmediğine inanan kimse, bütün
bunlara yakinî olarak inandıktan sonra ikrârda bulunursa o kimse gerçek müslümandır. Şayet
bütün bunları bilir de, inkâr eder ve teşbih ve cebr görüşünde bulunursa o kimse gerçek bir
müşrik-kâfirdir. Bütün bu konuların hiçbirinde akıl yürütmeyip, sadece Allah Teâlâ’nın Rabbi
olduğuna, Muhammed’in O’nun elçisi olduğuna inanırsa, o mü’min sayılır; (akıl yürütmediği
sebebiyle) ayıplanmaz ve bunun dışında bir şeyle de sorumlu tutulmaz.2434
Taklîdî imânın sahih olmasının gerekçelerinden biri, imânın tasdîk anlamına
gelmesidir. Nasıl ki bir kimseye bir haber verilir de onu tasdîk ederse, böyle bir kimseye “onu
tasdîk etti” denildiği gibi; aynı şekilde inanılması gerekli hususlar mukallide haber verilir de o
da onları tasdîk ederse mü’min olur ve Allah Teâlâ’nın mü’minlere vadettiği mükafata hak
kazanır.2435
Bu konuda sözü edilen mukallid ve imânı konusundaki görüş ayrılığı, bir dağ başında
(ücra bir bölgede) doğup yaşayan ve kâinatın yaratılışı ile onun Yaratıcısı hakkında asla
düşünmediği halde, bundan haberdar edilmesi üzerine tasdîk eden kimse hakkındadır. Yoksa
müslüman beldelerde doğup yaşayan ve Yüce Allah’ın eserlerini müşahede eden ve bunun
üzerine O’nun büyüklüğünü anlayan kimse taklîd sınırının ötesindedir.2436
İbn Hazm, istidlâlsiz olarak İslâm’a inanan kimsenin mü’min olup olmadığı
konusunda şunları söylemektedir:
a. Muhammed b. Cerîr et-Taberî ve Eş‘ariyye’nin tamamı, sadece istidlâlde bulunan
kimsenin müslüman olduğu görüşündedirler. Hatta et-Taberî’ye göre, bulûğ çağına giren
bütün erkek ve kadınlar Allah’ın bütün isim ve sıfatlarını istidlâl yoluyla bilmiyorlarsa, bunlar
kâfirdirler.
b. Bunların dışında kalan müslümanlar, kalbiyle inanıp, bu inancında şüphesi
bulunmayan, Allah’tan başka ilâh olmadığını, Muhammed’in O’nun kulu ve Resûlü olduğunu

2432
2433
2434
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el-Bagdâdî, Usûl, 255.
el-Bagdâdî, Usûl, 255.
eş-Şehristânî, el-Milel, 75-6.
es-Sâbûnî, el-Bidâye, 173-4.
es-Sâbûnî, el-Bidâye, 174.
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ikrar eden ve Muhammed’in dini dışındaki bütün dinlerden beri olan kimsenin müslüman ve
mü’min olduğunu söylemiştir.2437
İbn Hazm, birinci görüşte olanların delillerini sıralamakta ve onlara cevap
vermektedir:
1. Taklîdin kötünlenmiş olduğu hususunda ittifak vardır. İstidlâl ile bilinmeyen her şey
taklîddir. Taklîd ile istidlâl dışında üçüncü bir şık yoktur. Onlar bu konuda bazı Kur’ân
âyetlerini delil getirmişlerdir.2438 Bu âyetlerde Allah, din konusunda atalarının, babalarının
veya liderlerinin yollarından körü körüne gidenleri şiddetle azarlamaktadır. Taklîd kötü bir
şey olduğuna göre, istidlâlin yegâne yol olduğu ortaya çıkmaktadır.2439
İbn Hazm’a göre, burada kötülenen taklîd bir kimsenin Allah Teâlâ’nın Resûlullah
(s.a.) dışında tabi olmayı yasakladığı birinin sözüne sarılmasıdır. Halbuki bir kimsenin
Resûlullah (s.a.)’ın sözüne tabi olması Allah’ın emridir, farzdır.2440
2. Bir delille desteklenmeyen her şey doğru değildir; bu sadece bir iddiadır (tezdir).
Bir delil bulunmadığı sürece, yalancı ile doğrunun sözleri arasında bir fark yoktur. Allah,
Eğer doğru iseniz, delilinizi (burhânınızı) getiriniz2441 buyurmuştur. Bu âyete göre delil
(burhân) getiremeyen kimse sözünde yalancıdır.2442
İbn Hazm bu görüşü de eleştirmektedir. Ona göre insanlar iki gruba ayrılır: Birinci
kısım insanlar delile (burhâna) muhtaçtır; bunlar delili işitmeden Resûllullah (s.a.)’ın getirdiği
şeyi tasdîk edemez. Böyle bir kimsenin delil istemesi farzdır. Çünkü bu kimse, kalbini
ferahlatacak bir delili işitmeden şüpheci veya inkârcı olarak ölürse, kâfir olarak ölmüştür;
ebedî cehennemliktir. Bu kimse, Resûllullah (s.a.)’ın mu‘cizelerini görmeden imân etmeyen
kimse gibidir... İbn Hazm’a göre bu kısma dahil olan insanlar azdır. İkinci kısım insanlar,
Resûllullah (s.a.)’ın getirdiğini tasdîk etmiş, kalbi imânla dolmuş ve bir delile ihtiyaç
hissetmemiştir. Bunlar için bir burhân ve istidlâle gerek yoktur. Bu kategoriye girenler,
insanların çoğunu oluştururlar.2443
3. Bir şey bilgi değilse şekk ve şüphedir. Bilgi, bir şeyin o şey olduğuna zorunlu ve
sitidlâlî olarak inanmaktır. Onlar, dinlerin doğrusunun yanlışından duyular yoluyla
bilinemeyeceğini söylemektedirler. Böylece bunun istidlâl yoluyla bilinebileceği ortaya çıkar.
İstidlâl bulunmadığı sürece, kişi kendisine istidlâl edilemeyen şeyi bilen değildir. Bilen
olmadığına göre o şüpheci bir sapıktır.2444
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İbn Hazm, el-Fasl, IV, 35.
Bk. el-Bakara, 2/165-6; el-Ahzâb, 33/67; ez-Zuhruf, 43/22.
İbn Hazm, el-Fasl, IV, 35-6; Izutsu, The Concept, 124-5.
İbn Hazm, el-Fasl, IV, 36-7; Izutsu, The Concept, 125.
el-Bakara, 2/11.
İbn Hazm, el-Fasl, IV, 36; Izutsu, The Concept, 125.
İbn Hazm, el-Fasl, IV, 37-8; Izutsu, The Concept, 126-7.
İbn Hazm, el-Fasl, IV, 36; Izutsu, The Concept, 125.
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İbn Hazm’a göre, Allah doğruya erişenleri, Allah size imânı sevdirdi ve onu sizin
kalplerinizde süsledi ve size küfrü, fıskı ve isyânı çirkin gösterdi2445 şeklinde nitelendirmiş, bu
konuda istidlâlden bahsetmemiştir. Bu durumda onların istidlâlin gerekliliğine dair
getirdikleri delilleri geçersiz olmuş olur. Onların görüşlerini doğrulayan bir âyet, hadis, icmâ,
lugat ve doğal bir delil yoktur.2446
4. Onlar, Resûlullah (s.a.)’ın, kabirde meleğin sorguya çekeceğini bildiren hadisini
zikrederler. Melekler, “Bu adam hakkında ne dersin?” dediğinde; mü’min, “O, Allah’ın
Resûlü Muhammed’dir” der. Fakat münâfık ve şüpheci ise, “Bilmiyorum; insanlar bir şey
söylüyordu, ben de onların dediklerini söyledim” şeklinde cevap verir. Aynı zamanda Allah,
Kitâb’ının çeşitli yerlerinde rububiyet ve nübüvvet konusunda istidlâli zikretmiş, bunu
emretmiş ve bunu bilmeyi vacip kılmıştır. Halbuki bilgi delli ile meydana gelir.2447
İbn Hazm bu görüşü de şu şekilde eleştirmektedir: Bu hadis onların görüşünü
desteklemek şöyle dursun, onların aleyhinedir. Çünkü bu hadis açıkça istidlâlde bulunanın
değil, “O, Allah’ın Resûlü Muhammed’dir” diyenin mü’min olduğunu belirtmektedir. Bu şu
anlama gelir: Mü’miminin imânının kaynağı ne olursa olsun onun kurtuluşu kesindir.2448
Sonuç olarak şunu söylemek mümkündür: imân konusunda lafzen taklîd kelimesi
kullanılsa da aslında gerçek anlamda bir taklîd söz konusu değildir. Çünkü imân, daha önce
de ifade edildiği üzere tasdîktir ve tasdîkte mutlak anlamda taklîdin olması mümkün değildir.

C. İMÂNDA İSTİSNÂ
Bu konu imânda istisnâ sorunu olarak bilinmektedir. Bir kimsenin “Ben gerçekten
mü’minim” demesi mi gerekir? Yoksa “Ben inşallah mü’minim” demesi câiz midir?
Abdulkâhir
özetlemektedir:

el-Bağdâdî,

imânda

istisnâ

konusundaki

görüşleri

şu

şekilde

a. İmân konusunda Hâricîlerin, Kaderiyye’nin veya Mücessime Kerrâmiyye’nin
görüşünde olanlar, şu andaki imân konusunda istisnâda bulunmazlar; gelecekteki imân
konusunda istisnâda bulunurlar.
b. Ashâbu’l-Hadis’ten imânın tasdîk olduğunu söyleyenler, imânda istisnâ konusunda
ihtilaf etmişlerdir. Bazıları, istisnâyı kabul eder. Bu, şeyhimiz Ebû Sehl Muhammed b.
Süleyman es-Sa‘lûkî ve Ebû Bekr Muhammed b. el-Huseyn b. Fûrek’in tercihidir. Onlardan
bazıları, imânda istisnâyı inkâr eder. Bu, asrımız şeyhlerinden bir grubun tercihidir. Ebû
Abdullah b. Mücâhid, Kâdı Ebû Bekr Muhammed b. et-Tayyib (el-Bâkıllânî) el-Eş’arî ve Ebû
İshak İbrâhim b. Muhammed el-İsferâînî bunlardandır.
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el-Hucurât, 49/7.
İbn Hazm, el-Fasl, IV, 38-40; Izutsu, The Concept, 127.
İbn Hazm, el-Fasl, IV, 36; Izutsu, The Concept, 125.
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Ehl-i Hadis’ten, bütün tâatlerin imândan olduğunu söyleyenler, verdiği sözde
durulması gerektiğini söylemişlerdir. Rabbine imân sözü verenlerin mü’min olduğu, dünyada
imân dışı şeyleri yapanların, bunun neticesinde asla mü’min olmadığı bilinir. Bunlardan birisi
şöyle der: İmânımın hak, zıddının bâtıl olduğunu biliyorum. Rabbime imân üzerine söz
verirsem gerçek mü’min olurum. Mü’min olduğunda istisnâda bulunan imânının sıhhatinde
istisnâda bulunamaz. Onlar, Allah Teâlâ’nın kesintiye uğramış bir imânı emretmediğini,
ömrün sonuna kadar devam eden bir imân emrettiğini delil getirirler. Birisi, imânını kesintiye
uğrattığı zaman, kesintiden önce ortaya koyduğu şeyin emredilen imân olmadığı bilinir.
Nitekim tamamlamadan yarıda bırakılan namaz, gerçek namaz olmaz. O namaz tamamlandığı
zaman sahih namaz olur. İbn Ebî Muleyke’nin, “Nebî (s.a.)’nin ashâbından beş yüzden fazla
kimse gördüm; bunların her biri münâfık olmaktan korkuyordu. Çünkü onlar kendileri için ne
yazıldığını (hatm) bilmiyorlardı”2449 dediği rivâyet edilmiştir.2450
Bu konu önemsiz gibi görünebilir. Ancak böyle bir sorun, çok önemli bir soruna yol
açmaktadır ki, bu da imânın özüyle ilgilidir. Bireyin imân konusundaki kişisel kararını
ilgilendirmektedir. Bu konu, tarihte Mâturîdîler ile Eş’arîler arasında tartışma konusu
olmuştur. Eş‘arîler burada şart cümlesinin zaruretini vurgularken, Mâturîdîler bunu
reddetmişlerdir.2451
Mâturîdîlerin bu konudaki tavrı Ebû Hanife’nin görüşlerine dayanmaktadır. Ebû
Hanife’ye göre mü’min, gerçekten mü’mindir. Onun imânında şüpheye (şekk) yer yoktur.
Aynı şekilde, kâfir de gerçek anlamda kâfir olup onun küfründe şüphe yoktur.2452 Bu durumda
bir şüphe ve tereddüt anlamı taşıyan inşallah sözcüğünün imân ile birlikte ifade edilmesi
doğru değildir.
Mâturîdîlere göre, kendisinde tasdîk ve ikrârın bulunduğu kimse gerçek mü’mindir.
Böyle bir kimsenin, Ben inşallah (Allah dilerse) mü’minim demesi doğru değildir.2453 Çünkü
imân konusunda inşallah demek şüpheyi gerektirir; en azından şüphe ihtimali taşır.2454
el-Mâturîdî kendisine nisbet edilen Risâletü’l-Akâid’de, imân bir akid olduğunu,
inşaallah tabirinin ise bu akidi ortadan kaldıracağını ifade etmektedir.2455
eş-Şafiî’ye göre imânda istisnâ câizdir.2456 Şafiîler, bu konudaki görüşlerini şu deliller
ile desteklemektedirler:
1. Bu sözümüzle imânda şüpheye yer bırakıyor değiliz. İnşallah kelimesini bir saygı,
ululama ve edebe riayet kasdıyla söylüyoruz. Nitekim Kur'ân-ı Kerim’de, ... Allah dilerse,

2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456

el-Buhârî, İmân 36.
el-Bağdâdî, Usûl, 253-4.
Izutsu, The Copcept, 194.
Ebû Hanife, el-Vasiyye., 3; el-Hâdimî, Şerhu’l-Vasiyye, 158-9.
es-Sâbûnî, el-Bidâye, 175.
es-Sâbûnî, el-Bidâye, 175.
el-Mâturîdî, Risâletü’l-Akâid, 25.
es-Sâbûnî, el-Bidâye, 175.
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başlarınızı tıraş etmiş, saçlarınızı kısaltmış olarak güven içinde, korku duymadan Mescid-i
Haram’a mutlaka gireceksiniz2457 âyetinden amaç, şüphe değildir. Çünkü Allah’ın şüphe
etmesi imkânsız bir durumdur. İnşallah denilmesinin sebebi kutsama ve yüceltmedir.
2. İmânda istisnâ şüpheyi ifade etse bile, bu şüphe imânın şimdiki durumuyla değil son
durumuyla ilgilidir. Çünkü muteber olan imân ölüm ânındaki imândır. Bu durumdan herkesin
kuşkusu bulunduğu için, bu anlamda istisnâ câizdir. Biz, Allah’tan ölüm halinde şimdi olduğu
gibi imânımızı sürdürmesini dileriz.
3. eş-Şafiî’ye göre imân üç şeyin toplamından oluşur: Tasdîk, ikrâr ve amel. Bu
durumda amelde oluşan bir şüphe, imânın diğer cüzlerini de etkileyecektir. Dolayısıyla
imânın oluşumunda şüphenin varlığı mümkündür.2458
Fakat et-Taftazânî, hangi sebeple olursa olsun, imânda şart cümleciğinin (inşallah)
kullanılmasını uygun bulmaz. Ona göre, mü’min olduğunu şart cümleceği ile birlikte ifade
etmek, edebe riâyet ederek işleri Allah’ın irâdesine havâle etmek veya içinde bulunulan hal ve
ânla ilgili değil de, ölüm ânındaki kaygıyı dile getirmek veya inşallah demek suretiyle
Allah’ın zikri ile teberrük etmek veya nefsi temize çıkarmaktan ya da durumunu beğenmekten
uzak durmak gibi düşüncelerden ileri gelse bile, inşallah mü’minim sözünü kullanmamak
daha iyidir.2459
Sonuç olarak, imân konusunda “Ben inşallah mü’minim” demek sakıncalı olmamakla
birlikte hoş karşılanmamıştır.

2457
2458
2459

el-Feth, 48/27.
er-Râzî, İslâm İnancının Ana Konuları, 125; krş. et-Taftazânî, Şerhu’l-Makâsıd, V, 215.
Bk. et-Taftazânî, Şerhu’l-Akâid, 127; krş. Yörük, a.g.e., 239.

793

UYGULAMALAR
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Uygulama Soruları
1-İmânın artması ve eksilmesi nedir?
2-Mukallidin zıddı nedir?
3-İnşaallah mü’min demek ne demektir?
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Bu bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kelam ekollerine göre iman-amel ilişkisini ve imanın artması ve eksilmesi
meselelerinin devamı olan bağlı diğer konuları gördük. Buna göre imânda artma ve
eksilmenin ne olduğunu ve bu görüşü savunan kelâm ekollerini öğrendik. Söz konusu kelâm
ekollerinin ilgili görüşü aynı zamanda amelin imândan bir parça olup olmadığıyla alakalı
olduğunu anladık. Ayrıca taklidi imanın muteber olup olmadığı hususunda da bilgi sahibi
olduk. Son olarak istisnâ imânın ne olduğunu ve bunun caiz olup olmadığını kavradık. Konu
ile ilgili olan kelâm ekollerinin yaklaşımını anlamış olduk.
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Bölüm Soruları
1) İmânın artması ve eksilmesi meselesi hangi konu ile irtibatlıdır?
2) İmânın artmasının iki yönlü olacağını iddia eden kelâmcı kimdir?
3) İmânın artması ve eksilmesi ile ilgili tartışmanın lugavî (lafzî) olduğunu söyleyen
kelâmcı kimdir?
4) İmânın artması ve eksilmesi meselesinde genel olarak kaç görüş vardır?
5) İmânın artması ve eksilmesini savunan üç mezhebi yazınız?
6) Kime göre imânda artış, nicelik ve sayıda olur?
7) İmânın artması ve eksilmesini kabul etmeyen iki kelâm bilginini yazınız?
8) Kime göre imân, ibadetlerle zât yönünden değil, sıfat yönünden artar?
9) Taklidî imânın caiz olduğunu savunan kelâm ekolüne örnek olara birini yazınız?
10) İstisnâ imânını caiz kabul etmeyen mezhebi yazınız?

CEVAPLAR
1) Amelin imânın öz yapısına dahil olup olmadığıyla ilgilidir.
2) Ebû Bekr el-Bâkıllânî
3) Fahreddin er-Râzî
4) Genel olark üç görüş vardır: (1) İmân artar ve eksilir; (2) İman artmaz ve eksilmez;
(3) İmân artar, fakat eksilmez.
5) Haricîler, Mu‘tezile, Ehl-i Hadis
6) İbn Hazm’a göre
7) Ebu Hanife, Cüveynî
8) el-Pezdevî’ye göre,
9) Eş’ariyye
10) Mutezile
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Ondördüncü Ünite: OKUMA PARÇASI
14.hafta:
İMANIN ARTMASI-EKSİLMESİ MESELESİ VE AMEL İLE İLİŞKİSİ
Hasan Gümüşoğlu
Özet
Îman kelime olarak güven verme ve doğruluğunu kabul etme gibi manalara
gelmektedir. Bir terim olarak iman; “Hz. Muhammed’i Allah tarafından getirdiği hususlarda
kalp ile tasdik, dil ile ikrar” şeklinde târif edilmiştir. Dil ile ifade önemli görülmekle birlikte
imanda kalbin tasdiki yeterlidir.
Ameller imanın bir cüzü olmadığından iman artmaz ve azalmaz. Ameller sebebiyle
imanın nuru artar veya azalır. Ancak sadece tasdikten ibaret olan imanın küçük bir tehlike ile
kaybolması mümkündür. Ayrıca iman, kişiyi cehennemde ebedi kalmaktan kurtarmakla
birlikte, orada hiç azap görmemek veya cennet nimetlerinin tamamına ulaşmak için yeterli
gelmez.
Anahtar Kelimeler: îman, tasdik, amel
Abstract:
Imân (Belief) lexically means to assure and to confirm that something is right. It
technically means that it is to confirm in the heart what Hz. Muhammad notified is true and to
declare it with the tongue. Alt- hough declaration with the tongue is important, confirmation
in the heart is enough to be a believer (mümin).
As the actions (âmal) are not the part of îmân, it neither increases nor decreases; but
there might be an increase or decrease in its bright- ness owing to the actions. It sh'ould be
known that the îmân which con- sists of only confirmation vvithout action may easily be lost.
Further- more, although that kind of îmân saves the believer from everlasting life in the hell, it
may not be enough not to be punished or to attain all kinds of blessings.
Key Words: Belief, confirmation, action
Giriş
Kelime ve Terim Olarak Îman
İman; eman, emniyet, korkusuz olma, güven verme, emin kılma gibi manalarda
kullanılmaktadır. İnanan başkası tarafından sözlerinin doğruluğu tasdik edilen, kendisine
inanılan ve güvenilen, kendisinin yalancı kabul edilme korkusundan kurtulmuş ve etrafına da
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güven veren emin bir kimse konumuna gelmiştir.2460
Kelime itibariyle iman, kalben yapılan bütün tasdikleri ihtiva ettiğinden âlimler, dinî
bir terim olarak imanın gerçekleşmesinde amelin yerini ve önemini ota- ya koymak için
konuya değişik açılardan bakarak neticeye varmaya çalışmışlardır.
“İman sadece kalbin tasdikidir” diyenler ile “iman kalbin tasdiki ve dilin ikrarıdır”
diyen âlimler arasındaki görüş ayrılığının bir neticesi olarak imanın tarifi değişik şekillerde
yapılmıştır. Ulema, imanın tarifini yaparken ona şer’î bir mana da yüklemiştir. Bu takdirde
İslâm âlimlerine göre iman, şer’î manada inanılması zaruri olan hususları doğru kabul etmek
yani tasdik etmektir. Kalbî tasdike dilin ikrarının ilave edilip edilmemesine göre iki farklı tarif
ortaya çıkmaktadır.
îmam-ı Azam Ebû Hanîfe (v.150/767), başta olmak üzere bir kısım Hanefî fıkıh- çılara
göre iman: “Hz. Muhammed’in (s.a.s.) Allah Teâlâ tarafından getirdiği kesin olarak bilinen
hususların tamamım kalp ile tasdik dil ile ikrar etmektir”.2461
İmam Ebû Mansur el-Mâtürîdî (v.333/944) ve Ebu’l Haşan el-Eş’arî (v .324/936) ile
onları takip eden Ehl-i Sünnet kelamcılar, imanın kalben olması gerektiğinde ittifak
etmişlerdir. Mâtürîdî; imam sadece dilin ikrarı olarak gören görüşün yanlış olduğunu ifade
eder.2462 Âyetlerdeki “âmenû” (iman ettiler) lafzının “saddekû” (tasdik ettiler) şeklinde
anlaşıldığım söyleyen Mâtürîdî, aklen dinin, kalpteki itikattan teşekkül ettiğini, zorlama
esnasmda kaybolmayacak şeyin kalpteki din olduğunu ve buna hiç kimsenin tesir
edemeyeceğini söyler.2463
İmam Eş’arî, eZ-Lümâ’ adlı eserinde Arapça’da imanın tasdik manasına geldiği
konusunda dilcilerin icma ettiklerini belirtirken,2464 el-îbâne’ isimli kitabında da imanın söz
ve amel olduğunu söylemiştir.2465
Mâtürîdî kelamcısı Ebû Yusr Muhammed Pezdevî (482/1089), “İman tasdiktir. Tasdik
kalple olduğu gibi lisanla da olur. Lisanla olanı daha açıktır. Kalp ve Usan ile olması imanın
birer rüknüdür. İman ancak bunların her ikisiyle birlikte bulunur” demekte, zarureti acziyet
halinde ise bunlardan birisini yeterli görmektedir.2466
Ebu’l-Muîn en-Nesefî (508/1114) İmam-ı Azam’a göre imanın tasdik manasına
geldiğini hatırlatmakta ve İmam Mâtürîdî’nin de bu görüşü tercih ettiğim belirterek, Eş’arî’
başta olmak üzere kelamcıların birçoklarının da aynı fikirde olduğuna dikkat çekmektedir.
İmanı: “Hz. Muhammed’i Allah Teâlâ tarafından getirdiği hususlarda tasdik etmek” olarak

Fîrûzâbâdî, Ebü’t-Tâhir, el-Okyanüsü’l-basît fi tercemeti’l-Kâmûsi’l-muhît trc. Âsim Efendi, İstanbul, 1305,
IV, 548-49; İbn Manzûr, Lisânu'l-’Arab, Beyrut, 1994, Xm, 21-24.
2461
İmam-ı A’zam, el-Fıkhu’l-Ekber, nşr. Mustafa Öz, İstanbul, 1992, s.74; en-Nesefî, Ebu’l-Muîn Tebsıratü’l-edillefî usûli'd-dîn, nşr. Claude Salâme, Dımaşk, 1993, c. 1,25; Bağdadî, Ebu Mansûr Ab- dulkâhir,
Usûlii'd-Dîn, Beyrut, 1981, s. 249; Taftazânî, Şerhu’l-Akâid, Dersaâdet, 1326, s. 153; Aliy- yü’l-Kârî, Şerhu’lFıkhı’l-Ekber, Beyrut, 1984, s. 124; Şerhu’l-Emâlî, İstanbul, ts., s. 28; Harpûtî, Abdullatîf, Tenkîhu’l-Kelânı,
Dersaâdet, 1330, s. 252-253.
2462
Mâtürîdî, Kitâbü't-Tevhid, nşr, Fethullah Huleyf, İskenderiye, ts., s. 373-76; Tevilâtu Ehli’s-siinne, nşr.
İbrahim Avazeyn-es-Seyyid Avezeyn, Kahire, 1994,1,44.
2463
Mâtürîdî, et-Tevhîd, s. 377; et-Tevhîd, 147.
2464
Eş’arî, el-Lüma’, Kahire ts., s. 122
2465
Eş’arî, el-İbâne an usûli’d-diyâne, nşr. Abbas Sabbağ, Beyrut, 1994, s. 39.
2466
Pezdevî, Ebû Yusr Muhammed, Usfılü'd-dîn, Kahire, 1963, s. 149.
2460
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izah eden Ebu’l-Muîn, iman edilmesi gerekli bütün esasların bu tasdikle dahil olduğunu
belirtmektedir.2467
Ömer en-Nesefî (537/1142) Metnü’l-Akâidde, imam: “Hz. Muhammed’in Allah Teâlâ
tarafından getirdiği hususları kalp ile tasdik, dil ile ikrardır” şeklinde tarif etmekte ve Hz.
Muhammed’in Cenab-ı Hakk’m bir peygamberi olarak getirdiği esasların doğruluğunun
kalben kabulü ve bunun dil ile ifade edilmesini özellikle belirtmektedir.2468
Dil ile ikrarı, bir rükün olarak görmeyen kelamcdar ise imam: “Allah Teâlâ katından
getirdiği hususlarda Hz. Muhammed’i (s.a.s.) tasdik etmek yani onun doğru olduğunu kabul
etmek”2469 veya “Peygamber Efendimizi, Allah katından getirdiği kesin olarak bilinen
konularda (icmâlî ise icmâlen, tafsîlî ise tafsilen) kalp ile tasdik etmek” şeklinde tarif
etmişlerdir.2470
Bu açıklamalardan anlaşıldığı şekilde iman, kelime olarak tasdik manasını ifade
etmekte ve İslâmî açıdan imanın gerçekleşmesi için, Allah tarafından getirdiği kesin olarak
bilinen hususlarda Hz. Muhammed’i doğrulamak, onun doğruluğunu kalben kabul etmek
gerekli bulunmaktadır. Bazı âlimler kalpteki tasdikin dil ile ifadesini de zorunlu kabul
etmekle birlikte bunu, kalp ile tasdik kadar önemli bir esas olarak görmemişlerdir.

I)
İmanda Artma ve Eksilme
İmanın artması ve eksilmesi meselesi üzerinde duran âlimler konuya daha çok imanamel ilişkisi açısından yaklaşmışlardır. Kelamcılar arasında imanda ziyadelik ve noksanlığı
kabul eden âlimler olduğu gibi, imanda bir değişikliğin olmayacağım belirtenler de'
bulunmuştur. İslâm âlimlerinden bir kısmı ise bu konudaki ihtüafın lafzı olduğunu belirtip iki
görüşün hakikatte farkldık arz etmediğini söylemişlerdir.
İmamn artması ve eksilmesi meselesinin ilk bakışta imanın tarifiyle yakından alakalı
olduğu görülür. İmam, “kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve erkanı ile amel etmek” şeklinde
anlayanlara göre amel, imamn bir cüzü haline geldiğinden ameller arttıkça imanın artması
gerekmektedir. İmam, “kalbin tasdiki” olarak tarif edenlere göre ise, tasdik ya var veya
yoktur. İkisinin arasında bir yer düşünülemeyeceği için imanda artma ve eksilmenin olmaması
gerekir.
Amelin imanın bir cüzü olmadığım ve imanın tasdik manasına geldiğini söyleyip;
imanın artmasını ve eksilmesini mümkün görmeyen âlimlerin başında İmam-ı Azam gelmekte
ve onu Mâtürîdî kelâmcılar ile Cüveynî ve Taftazânî gibi Eş’arî âlimleri de takip

Nesefî, Tebsıratii’l-edille fi usûli'd-dîn, 1,25.
Taftazânî, Şerhu’l-Akâid, s. 153.
2469
Bağdâdî, a.g.e., s. 249; en-Nesefî, a.g.e, II, 813; Gazzâlî, Faysalil't-Tefrika,Beyrut, 1994, s. 78; Taftazânî,
Şerhu'l-Makâsıd, V, 177; Aliyyül-Kârî, Şerhıı’l-Fıkhı’l-Ekber, s. 125; Şerhu’l-Emâlî, s .28; Harpûtî, a.g.e., s.
252-3.
2470
Cürcânî, Şerhu'l-Mevâkıf, İstanbul, ts., n, 454; AliyyüT-Kârî, Şerhu’l-Fıkhı'l-Ekber, s. 125; Taftazânî,
Şerhu’l-Akâid,s. 153, Şerhü'l-Makâsıd, V, 177.
2467
2468
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etmektedir.2471
îmam-ı Azam, el-Fıkhu’l-Ekber adlı eserinde şöyle der: “Yer ve gök ehlinin imanı,
mü’menü bih (iman edilen şeyler) yönünden artmaz ve eksilmez. Ancak yakın ve tasdik
yönünden artar ve eksilir. Müminler iman ve tevhit açısından müsavi, amelleri itibariyle
birbirlerinden faziletlidirler”2472
Ebû Hanife, el-Vasıyye isimli eserinde ise konuyla alakalı olarak: “İman artmaz ve
eksilmez. Zira noksanlaşması ancak küfrün artmasıyla olacağından ziyadeleşmesi de küfrün
noksanlaşmasıyla olur. Böyle bir şey ise düşünülemez. Bir kimsenin aynı anda mümin ve
kafir halinde bulunması nasıl caiz olur? Mümin gerçekten iman eden, kafir de gerçekten
küfreden kimsedir. îmanda şüphe olmaz”2473 diyerek konuya açıklık getirir.
İmam-ı Azam’m bu ifadelerinden, iman tasdik manasına geldiğinden dolayı artma ve
eksilmenin olmayacağım, bir anda kişinin hem mümin hem de kâfir olmasına imkan
bulunmadığım, müminler arasındaki farklılığın amellerden kaynaklandığını anlıyoruz.
Aliyyü’l-Kârî, İmam-ı Azam’m bu görüşlerini açıklarken; tasdik hakiki manada
gerçekleşmemiş ise bunun zan olacağım, zan ve şüphenin ise itikat makamında geçerli
olmadığım söyleyip “Muhakkak zan haktan (ilimde) hiçbir şeyin yerini tutmaz””2474 âyetini
buna delil getirir.2475
Ebû’l-Muîn en-Nesefî de imanın tasdik manasına gelmesinden dolayı noksanlaşmanın,
imanın olmaması manasına geleceğini, iman gerçekleştikten sonra ise onda bir ziyadenin
olamayacağım, ancak ona ilave yapılabileceğini söyler. Nesefî, iman teşekkül ettikten sonra
yapılan ibadetlerin onu ziyadeleştirmediğim, günahların da imam noksanlaştırmadığını ve
önceden olduğu gibi tasdikin aynen kaldığım söylemektedir.2476
Nesefî’nin de belirttiği gibi imanın arttığı dikkate alınırsa bir kimsenin imanının hiç
bir zaman tamamlanmaması gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Yani iman devamlı bir şekilde
artarsa, tam olarak gerçekleşmesi bir insan için ölünceye kadar mümkün olamayacağı gibi, bu
artmanın bir sınırım belirlemek veya bu sınıra her inananın ulaşmasını düşünmek çok güçtür.
Bu itibarla imanın tasdik yönünden artması söz konusu olmayıp, imanın kuvvet ve kemal
itibariyle farklılığından bahsedilebilir. Bir müminin yaptığı salih amellerle kalbindeki nurun
artması veya işlediği günahlardan dolayı bu nurun azalması mümkün olur, ancak tasdik
itibarıyla iman artmaz veya eksilmez.
İmanın artıp eksildiğini söyleyen âlimler ise görüşlerine bazı naslan delil getirmişlerdir.
“Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, kendilerine
Allah'ın âyetleri okunduğunda bu onların imanını arttırır”2477 âyetinde müminlerin imanının
arttığı beyan edilmiştir.
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Bir başka âyette de: “Herhangi bir sûre indirildiği zaman onlardan bir kısmı der ki: Bu
sizin hanginizin imanım arttırdı”. İman edenlere gelince onların imanlarım arttırdı ...”2478
buyrulmaktadır.
Bazı hadisler de imanın artmasından ve insanların imanları itibariyle birbirinden üstün
ve faziletli olduklarından bahsedilmiştir.2479
Konu ile alakalı naslann hepsi bir bütünlük içerisinde değerlendirilmeden, yalnızca bu
naslara bakıldığında ilk anda imanın arttığı anlaşılabilir. Ancak yukarda verdiğimiz âyetlerde
söz konusu insanlardan ziyade (belirtilen ameller yapılmadan) önce de “iman edenler” diye
bahsedilmektedir. Bu itibarla imanın gerçekleşmesinden sonra ziyadeliğinden bahsedilmesi,
var olan imanın güçlenmesi, deliller ile inandığı hükümlerin kesinliğinin artması şeklinde
anlaşılabilir.
Ebû Hamid el-Gazzâlî (v. 505/1111) bu konudaki ihtilafın “iman” kelimesinin
müşterek (birçok manaya gelen) bir lafız olmasından kaynaklandığını söyleyerek; imanın
sadece taklitle oluşan tasdik manası göz önüne alındığında, tasdik oluşmasından sonra o
kimseye mümin hükmünün verileceğini belirtir.
Gazzâlî Arapların büyük çoğunluğunun, Allah'ın birliğine dair delillere ve mucizelere
bakmadan, Rasûlüllah’m (s.a.s.) kendilerine yaptığı iyi muameleden dolayı onu tasdik
ettiklerini söyleyip, Hz. Peygamber’in onlara mümin muamelesi yapmasına dikkat çeker.
Gazzâlî, yakinî bir tasdik olarak imanın gerçekleşmesinden sonra kendisinde artma ve
eksilmenin olamayacağım, ancak tam manasıyla yakin gerçekleşmemiş ise kişinin delillere
bakarak inandığı konuların daha açıklık kazanacağına ve tatmin duygusunun daha da
artacağına dikkat çeker. Gazzalî, tasdikin amelle beraber olması durumunda ise amellerin
artmasının tasdikin de artmasını gerektireceği konusunun ihtilaflı olduğuna dikkat çekip, bu
meselenin tartışmasına girmez.2480
Sadeddin Taftazânî (v. 793/1390), Îmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî (v. 478/1085) ve
Fahreddin er-Râzî (v. 606/1210) gibi Eş’arî kelamcılann, imanın tasdik manasını dikkate
alarak imanda artmanın ve noksanlığın mümkün olmayacağı, ancak kemalinde bir farklılığın
gerçekleşebileceği kanaatine vardıklarını zikreder. Taftazânî bu konudaki naslan tevil ederek,
ziyadelikten muradın; devam ve sebattaki ziyadelik veya topluca iman edilen esasların detaylı
bir şekilde inanılması ya da imanın meyvesi olan ibadetlerle imanın nurunun artması
olabileceğini ifade eder.2481
Bu açıklamalardan anlaşıldığına göre âlimlerin bazısı daha çok naslarm zahirine
bakarak imanın artıp ve eksilebileceğim söylemekle birlikte, ulemânın çoğunluğu imanın
kelime manası olan tasdiki esas almakta ve bu durumda bir ziyadelik ve noksanlığın söz
konusu olamayacağını belirmektedir.
Netice olarak, iman tasdik manasına geldiğinden ve tasdikin dışında zan ve şüp he ile
iman olamayacağından, iman da aslında bir noksanlık veya fazlalık söz konusu değildir. İman
tasdikten ibaret olup bunun azı veya çoğu olmaz. Tasdik gerçekleşmiş ise iman vardır, değilse
iman yoktur.
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Tasdiki yapan kimse mümin olup kendisine müslümana ait hükümler uygulanır.
Ancak icmâlen tasdik edilen esaslara daha sonra geniş olarak inanılır veya başta taklit yoluyla
veya bir başka şekilde oluşan iman zamanla deliller ve ibadetlerle kuvvetlenir. İman
gerçekleştikten sonra yapılan ibadetler ise imanın nurunun ve gücünün artmasına sebep teşkil
edeceği gibi, delile dayanmayan ve ibadetle beslenmeyen sadece bir tasdikten ibaret olan
imanın ise, küçük bir tehlike ile kaybolması mümkündür.
II)
İman-Amel İlişkisi
Ameli imanın bir parçası olarak gören selef âlimleri de ameldeki bir noksanlık veya
günahından dolayı bir mümini küfre nispet etmemişlerdir. Ehl-i Sünnet dışındaki Haricîler ise
amellerinde kusuru olanları tekfir etmiştir. Mutezile ise büyük günah sahiplerinin imandan
çıktıklarını belirtmiş, ancak onları küfre nispet etmeyerek iman ile küfrün arasında (el-menzile
beyne ’l-menzileteyn) bırakmıştır.
Amelleri imanın bir parçası görenlerin şu âyetleri delil kabul ettikleri görülmüştür:
“Müminler ancak, Allah ve Rasûlüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen,
Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. îşte onlar sâdıklar (doğrular) dır.” 2482 Bu
âyette Allah ve Rasûlüne imandan sonra, şüphe etmemek ve Allah yolunda cihat etmek
beraber zikredilerek, bunları işleyenler, sadık kimseler yani imanlarında doğru olanlar
şeklinde açıklanmıştır.
“...yoluna gücü yetenlerin beytullahı haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır.
Kim küfrederse Allah bütün âlemlerden müstağnidir.”2483 âyetinde imkanı olanların Kâbe’yi
ziyaret etmeleri Cenab-ı Hak tarafından farz kılınırken, bu emri yerine getirmeyenler, küfürle
nitelenmiştir.
“Hayır! Rabbine yemin olsun ki, aralarında çıkan ihtilaflarda seni hakem kılıp, sonra da
verdiğin hükmü içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam manasıyla kabul lenmedikçe onlar
iman etmiş olamazlar.”2484 âyetinde iman, söz ve tasdikten öte Ra- sûlüllâh’m (s.a.s.) verdiği
hükmü severek kabullenme şartına bağlanmış ve müslü- manlann aralarında çıkan
anlaşmazlıklarda Hz. Peygamberin hakemliğini ve onun verdiği hükmü severek kabul
etmeyenlerin iman etmiş olmayacakları açıklanmıştır.
“Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, ebediyen kalacağı cehennemdir”2485 âyetinde,
bile bile bir mümini öldürmenin cezası ebedî cehennem olarak ifade edilmiştir. Böyle bir
cezanın da sadece kafirler için verileceği dikkate alındığında bir müslümanı kasten
öldürmenin küfür sayılacağı ifade edilmiştir.
Bunlara ilave olarak, Allah'ın indirdiği hükümler ile amel etmeyenlerin, kafir, fasık ve
zalim olduklarım açıklayan âyetlere2486 bakılarak amelinden dolayı kişinin imandan çıktığı
söylenmiştir.
Ameli imanın bir parçası olarak kabul edenler, âyetlere ilaveten hadislerden de delil
getirmişlerdir. Bu kısım âlimler, “Zina eden mümin olarak zina etmez. Hırsızlık yapan mümin
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olarak yapmaz. İçki içen mümin olarak içmez”2487 hadisine dayanarak büyük günahlardan
birini işleyenin imanım kaybedeceğini söylemişlerdir. Bunlar namazı terk eden veya
müslümanlan öldürenleri küfre nispet eden hadisleri2488 de delil olarak gösterip, amelin
imanın bir parçası olduğunu ifade etmişlerdir.
İmam Şâfiî, Mâlik, Ahmed b. Hanbel gibi selef âlimleri de, ameli imandan bir parça kabul
etmektedirler.2489 Ebû Tâlib el-Mekkî de iman ile ameli ceset ile kalbe benzeterek, ceset
olmadan kalbin, kalp olmadan cesedin bir işe yaramayacağını söylemiştir.2490
Amelin imandan cüz olduğunu söyleyenlerin delilleri daha da çoğaltılabilir. Ancak imanın
tarifinde açıkladığımız şekilde, iman-amel ilişkisini konu alan âyet ve hadisleri; gerek kelime
itibariyle gerekse sistematik olarak incelediğimizde amelin imandan ayrı olduğu
anlaşılmaktadır.
Ehl-i Sünnet uleması amelleri kamil bir imanın alameti olarak görmüşlerdir. Söz konusu
âlimler, âyetlerde belirtilen “bilerek bir müslümam öldüren” veya “Allah’ın indirdiği ile
hükmetmeyen” kimselerin küfre nispet edilmesini tevil ederek; bu nevi günahların
“haramların helal kabul edilerek” işlenmesi durumunda, tekfirin söz konusu olacağım
söylemişlerdir. Kelam literatüründe “istihlal” (Allah'ın haram kıldığı bir şeyin helal olduğuna
inanma), terimi ile ifade edilen bu durumda, yapılan işin amel boyutundan daha çok inanç
tarafı ön plana çıkmakta ve kalpteki tasdike zıt, onu ortadan kaldıran bir inanç değişikliği
görülerek küfür sayılmaktadır.2491
Kur’an-ı Kerim’e baktığımızda bir çok âyette iman ve günahın beraber zikredil- diğini
görürüz. Şayet günah olan ameller kişiyi imandan çıkarsaydı, onlara mümin olarak hitap
edilmemesi gerekirdi. Bu âyetlerden bazıları şunlardır:
“İman edip de imanlarına herhangi bir zulüm karıştırmayanlar var ya, işte güven onlanndır
ve onlar hidayete erenlerdir.”2492
“İman edip de hicret etmeyenlere gelince,...”2493
Bu âyetlerde, önce “iman edenler” diye hitap edilip daha sonra ameller sıralanmaktadır.
“Eğer müminlerden iki taife birbirleriyle savaşırsa...”2494 âyetinde de birbirlerini öldürmek
gibi büyük bir günahın işlendiği savaşta bulunanlar “müminler” diye ifade edilmektedir.
“Ey iman edenler, size oruç farz kılındı...”2495 âyetinde olduğu gibi bir çok âyette2496 önce
iman zikredilmekte, daha sonra emir ve yasaklar belirtilmektedir. Yani farzlar veya
haramlardan önce insanlar “iman” ile vasıflanmaktadır.
Şâhitlikle alakalı âyetlerde Hz. Allah'ın “iki adil müslüman” şeklinde müminleri adâlet ile
kayıtlamasını İmam Mâtürîdî, adil olmadan müslüman olunabileceğine delil getirmiş ve
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amellerinden dolayı adaletini kaybedenin imanını kaybetmediğine işaret ederek, müminin
adaletli ve adil olmayan şeklinde iki kısma ayrılabileceğini, değilse Hz. Allah’ın
“müminlerden iki kimse” demesinin yeterli olacağmı ifade etmiştir.2497
Ayrıca, “iman edenler ve salih amel işleyenler...”2498 şeklindeki âyetlerde; “Kim Allah’a
iman eder ve sâlih amel işlerse...”2499, “Kim müslüman olduğu halde amel-i sâlih
yaparsa...”2500 gibi âyetlerde önce iman belirtilmiş, daha sonra ameller imanın üzerine
atfedilmiştir. Halbuki dil kaidelerine göre farklı şeyler birbiri üzerine atıf yapılır. Bundan
dolayı İmâm Mâtürîdî, âyetlerde önce “iman edenler” denip, daha sonra bir kısım amellerle
devam etmesine dayanarak amel olmadan imanın sabit kılındığını ve amelleri iman olarak
kabul eden görüşün yanlışlığını belirtir.2501
“îman sahiplerinin, zina etseler ve hırsızlık yapsalar da sonunda cennete gideceklerini”
belirten hadisler de amelin, imandan bir cüz olmadığını göstermektedir. Zira cennete sadece
müminler gidecektir. Ameller imanın bir parçasıymış gibi gözüken hadisler, iman ile
amellerin ayrı olduğunu daha açık ifade eden hadislere bakılarak, amellere teşvik veya
günahlardan kaçındırmak gibi birtakım manalarla tevil edilmiş2502 ve kötü fiiller kamil bir
müslümana yakıştınlmamıştır.
İmam-ı Azam:
“Amel imandan, iman da amelden farklı şeylerdir. Bir müminden çoğu zaman amelin
kalkması bunun delilidir. Halbuki o kimseden “iman kalktı” diye söylenemez. Zira hayızlı bir
kadından Hz. Allah namazı kaldırmıştır. Bu kadından imanın da kalktığım düşünmek veya
imanın terk edilmesinin emredildiğini söylemek caiz olmaz. Çünkü ona Hz. Allah: “Orucu
bırak, sonra kaza et” demiştir. Buna imam bırak sonra kaza et denmez. Aynı şekilde fakire
zekat farz değil denilebilir. Fakat iman farz değildir denilemez”2503 İmam-ı Azam’m bu
izahlarında görüldüğü gibi bir Müslümandan bazı amelleri yerine getirmek mecburiyeti sakıt
olabilmekte veya bazı farzlardan mükellefiyeti kalkabilmektedir. Halbuki herkes her zaman
imanla mükellef olup imanın düşmesi söz konusu değildir.
Cüveynî, fasık bir müslümanm, mümin olarak vasıflandınlmasına dikkat çekerek,
“mümin” kelimesinin tasdik eden manasına geldiğim hatırlatmaktadır. Cüveynî, müminlere
hitap eden şer’î hükümlerin fasıklar ve müttekîler diye bir ayrım yapmadan beraberce
getirilmesini dikkate alarak, fasıka yani günahkar kimseye de mümine uygulanan hükümlerin
uygulandığım, mesela ganimetten hisse verildiğini, cenaze namazının kılınıp müslüman
mezarlığına defnedildiğini söyleyerek, kalpte tasdik bulunduğu için günahkar kimsenin
mümin kabul edildiğini belirtir.2504
Görülüyor ki, Ehl-i Sünnet uleması bu konudaki naslan bir bütünlük içerisinde inceleyerek,

Mâtürîdî, Kitâbii’t-Tevhid, s. 354-5.
el-Bakara, 2/277; Âl-i İmrân, 3/57; en-Nisâ, 4/57,173; el-Mâide, 5/9; Hûd, 11/23; er-Râd, 13/29.
2499
et-Teğâbûn, 64/9.
2500
Tâhâ, 20/16.
2501
Mâtürîdî, Te'vîlât, 1,74.
2502
Cürcânî,Şerhti’l-Mevâkıf,n,456-9;Taftazânî,Şerhu’l-Makâsîd,V, 199; Şârânî,Abdulvahhab b. Ah- med, elYevâkîd ve’l-Cevâhir. Kahire, 1959,11,113, 114, 123; Aliyyü’l-Kârî, Şerhu'l-Emâlî, s. 44.
2503
İmam-ı Azam, el-Vasıyye, s. 87.
2504
Cüveynî, el-İrşâd, s. 334.
2497
2498

805

amelin imandan ayrı olduğunu ve imandan sonra amelin farz kılındığını söylemektedir.
Ayrıca Sünnî kelamcılann bir çoğu imanın tasdik manasına geldiğini ve yapılmayan bir farz
veya bir günah sebebiyle kısaca kişinin amelindeki bir noksanlıktan dolayı (kalpteki tasdiki
ortadan kaldırmadığı müddetçe) imanın kaybolmayacağım ifade etmişledir. Ehl-i Sünnet
âlimler bu izahlarıyla aym zamanda ameldeki bir kusurundan dolayı mümini imandan çıkaran
Mutezile’nin ve amelinden dolayı mümini küfre nispet eden Hâricilerin görüşlerinin yanlış ve
geçersiz olduğunu söylemişlerdir.
Selef ulemasının bir kısmının imam tarif ederken ikrar ve tasdikle beraber ameli de
zikretmeleri; kanaatimizce ilk müslümanlann inandıklarının gereğini yerine getirme
konusunda gösterdikleri başarının devamım sağlamaya yönelik olabilirler. Söz konusu
âlimler, amel imandan ayrıldığı takdirde amelin öneminin azalmasından endişe etmiş
olabilirler. Bu düşünce ve kaygılardan uzak bir şekilde bu konudaki nas- lar dikkate
alındığında amelin imandan ayrı olduğu görülür. Nitekim söz konusu selef âlimleri de
amelindeki bir noksanlığından dolayı bir müslümanm kâfir olacağını söylememişler; ancak
kamil bir müminin taatlan yerine getireceğim ifâde ederek, imanın meyvesi olan amellerin
önemi ve fazileti üzerinde durmuşlardır. Zaten amelleri imandan kabul etmeyen kelamcılann
da amelleri önemsiz kılmak gibi bir maksatlarının olduğu söylenemez.
III) İman Açısından Amelin Önemi
Amelin imanın hakikatine dahil olmadığmı ve imanın tasdik manasına gelmesi sebebiyle
amelinden dolayı bir insanın imanını kaybetmeyeceğini yukarda söylemiştik. Ehl-i Sünnet
ulemâsı “Kim zerre kadar hayır işlerse bunun karşılığını görecek, kim de zerre miktarı şer
(kötülük-günah) yapar ise onun karşılığını görecektir.”2505 âyetini delil getirerek en hayırlı bir
iş olan imanın mükafatını görmek üzere müminin sonunda cennete gideceğini belirttir. Bu
itibarla bir müminin günahlarının karşılığı, azaba müstahak olması veya amellerinin sevabı
nispetinde cennet nimetlerinden faydalanması naslarda ifadesini bulan önemli bir esasta.
Ehl-i Sünnet ulemasma göre bir müslüman işlediği günahlarını affettirecek bir tevbe
yapmadan ölür, bir şefaate de nail olamaz ve Allah Teâlâ’nın rahmetine de ulaşamaz ise kötü
amelleri yani günahları derecesinde cehennemde cezasını çekip ima- mn mükafatım almak
için cennete gidecektir.2506 Sünnî âlimler “Kafirler keşke biz de dünyada iken müslüman
olsaydık diye arzu ederler”2507 âyetinin iman sahiplerinin cehennemden çıktığını gören
inkarcıların halini ifade ettiğini belirtmektedirler.2508
Amelsiz bir imanın kişiyi ölümünden sonra hemen cennete götürmede yeterli olmadığı
âyetlerde beyan edilerek, imandan sonra bir takım amellerin yerine getirilmesi Cenab-ı Hak
tarafından istenmiştir.
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Hz. Allah kendisine şirk koşanlann ve haram kıldığı günahları işleyenlerin azaplarım
kıyamet gününde kat kat arttıracağım belirttikten2509 sonra “Ancak tövbe ve iman edip salih
amel işleyenler müstesna”2510 buyurarak cehennem azabından kurtulmak için imam yeterli
bulmayıp tövbe ile beraber salih amel işlenmesini istemiştir.
Bir başka âyette “Sizi huzurumuza yaklaştıracak olan mallarınız ve evlatlarınız değildir.
Ancak iman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onların amellerine karşı kendilerine kat
kat mükafat vardır. Onlar cennetin köşklerinde emniyet içindedirler”2511 buyrularak Allah’a
yaklaşmak ve cennetin köşklerine nail olmak için imandan sonra amel-i salih işlenmesi
istenmiştir.
“Ben de müslümanlardan biriyim dediği halde amel-i salih işleyip insanları Allah’a çağıran
kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?”2512 âyetiyle de İslâm nimetinin yanında güzel amel
işleyerek insanları Allah’a çağıranlar övülmüştür.
Ahirette korkusuz ve üzüntüsüz bir hayata ulaşmak için Hak Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
“Her kim Allah’a ve Ahiret gününe inanıp, salih amel işlerse onlara korku yoktur. Onlar
mahzun da olmazlar.”2513
“İman edip sâlih amel işeyenlere, altlarından ırmaklar akan cennetlerin kendilerine ait
olduğunu müjdele.!”2514
Bu âyetlerde, korkusuz ve üzüntüsüz bir hayat, cennet nimetlerinden ebedî olarak istifade
imkanının, iman ile beraber sâlih amel işleyenlere verileceği bildirilmiştir. Âyetlerde vaat
edilen cennet ve nimetler; iman ile iktifa etmeyip, imandan sonra Allah'ın rızasını kazanacak
şekilde hareket edenler içindir. Nitekim İmam Mâtü- rîdî, iman edip sâlih amel işleyenlere
müjdelenen nimetleri belirten âyetin, amelin imandan ayrı olduğuna delâlet ettiğini ancak
amel-i salih işlemeyenlerin bu müjdeye nail olamayacaklarına da delil olduğunu
belirtmiştir.2515
İyi amellerin mükafatlandırılacağım belirten âyetlere ilave olarak, kötü işleri yapanların da
cezaya uğrayacaklarım beyan eden âyetlerin bazısı da şöyledir:
“Yoksa kötülük işleyenler ölümlerinde ve hayatlarında kendilerini, inanıp, iyi amel işleyen
kimselerle bir mi tutacağımızı sandılar.? Ne kötü hüküm veriyorlar.!”2516
“İnsanların kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki, Allah dünyada
yaptıklarının bir kısmını (cezasını) onlara tattırsın. Umulur ki (Allah’ın yoluna) dönerler.”2517
“Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzünden- dir.
(Bununla beraber) Allah çoğunu affeder.”2518
Bu âyetlerden insanların amellerinden dolayı birbirlerinden farklı oldukları ve yine
amelleri sebebiyle birtakım musibet ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldıkları açık- lanmaktadır.
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“Ey iman edenler! Kendinizi ve âilenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun”2519
âyetinde de Hz. Allah, iman sahiplerine kendisini ve âilesini cehennem ateşinden
korumalarım emretmiştir. Sadece iman kişiyi cehennemden korusa idi, iman edenlere böyle
bir hitap manasız olurdu.
Bir hadiste: “Cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme girerler. Sonra Hz. Allah:
“Kalbinde hardal tanesi kadar imam olanı cehennemden çıkarın” buyurur. Daha sonra onlar
cehennemden çıkarlar”2520 buyrulmuştur.
Bu hadis-i şeriften, iman sahiplerinden bir kısmının cehenneme gideceklerim ancak
cehennemde ebedî kalmayacakları anlaşılmaktadır.2521
Rasûlüllah’ın (s.a.s.) hayatı incelendiğinde, onun söylediklerine ve inandıklarına uygun bir
yaşayışının olduğu görülür. Onun hayatı, canlı bir Kur’an-ı Kerim gibi şekillenerek, İslâm’m
esaslarının sadece bir inanç sistemi veya sözlerden ibaret olmayıp, bir hayat tarzı olduğunun
en güzel örneğidir. Fahr-i Kâinat’ın, Allah Teâlâ tarafından “en güzel Örnek” gösterilmesi
bunun delilidir.2522
Ashab-ı Kiram da inandıkları değerlere bağh kalmanın yanında, öğrendiklerini hemen
hayata geçirerek, inandıklarım ve söylediklerini yaşamak konusunda son derece dikkatli
davranmışlar, bildikleriyle amel etmedikleri takdirde uhrevi mesuliyetten korkmuşlardır.2523
Birçok âyette müslümanlardan bildikleriyle yaptıklarının aynı olması istenmiş,
öğrendikleriyle amel etmeyenlerin yanlışlığına dikkat çekilmiştir.2524
Ehl-i sünnetin, tasdik kalpte devam ettiği müddetçe imanın devam edeceğini belirtip;
farzları terk eden veya günah işleyen müslümamn küfre nispetini doğru bulmaması, yani
“imam kalbin tasdikinden ibaret sayması”; müslümanlann yeterince ibadetlere önem
vermeyeceği veya daha çok günah işlemeye sebep olacağı endişesini gündeme getirmiştir.
Ehl-i sünnet uleması; imanın teşekkülü konusuna sistematik bir şekilde yaklaşıp, sade ve
net olarak imanın mahiyetini ortaya koymuşlardır. Sünnî âlimler, bu hususta vardıkları
neticenin ilerde nasıl sonuçlar doğuracağından çok, konunun naslar çerçevesinde doğru olarak
anlaşılmasına ve izahına çalışmışlardır. Bir kimsenin iman veya küfre nispetinin ehemmiyet
ve hassasiyetini dikkate alarak, âdeta kılı kırk yararcasına düşünerek ve araştırarak iman
konusunu açıklığa kavuşturmuşlardır.
Ehli-sünnetin bu tavrının meselenin doğru olarak ortaya konmasından başka, günahlarından dolayı ümitsizliğe kapılıp kendilerini daha çok kötülüğe sevk edecek insanları
engellemede de büyük tesirinin görüldüğü söylenebilir.
Sünnî kelamcılann iman konusuna bu şekilde yaklaşmaları, tarih boyunca müslümanlann
birlik ve beraberlik içinde, huzurlu bir şekilde yaşamalanna büyük katkı sağlamıştır. Bidat
fırkalannm bir kısmının yaptığı gibi, amellerindeki eksiklikleri veya yanlışlıklan sebebiyle
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müslümanlan küfre nispet etmek veya “imansız” diye hüküm vermek; dinen yanlış olmanın
yanında, İslâm toplumunun huzurunu bozar ve kargaşaya sebep olur. Bu hususa tarihte
Hâricîlerin, insanlann küçük bir hatasından dolayı İslâm’dan çıktıklanna hükmedip, masum
insanları öldürmeleri neticesinde İslâm coğrafyasında estirdikleri terör havası önemli bir
örnektir.
Ehl-i Sünnet uleması imanla amel arasında bir ayrım yaparken, hiçbir zaman amelleri
önemsiz veya ikinci planda kalan hususlar olarak görmemişlerdir. Hatta birtakım amellerin;
istihlal, istihza ve istihfaf gibi sebeplerle kişiyi küfre götüreceğinden hareketle bu konuda çok
dikkatli hareket etmişlerdir.2525
Bir müslümamn inancıyla amelinin uyum içerisinde olması, kuvvetli bir imana sahip
olduğunun alâmetidir. İman esasları, bir ağacın aslını ve gövdesini oluştururken, ameller o
ağacın yapraklarım ve meyvesini teşkil etmektedir. Meyve ve yaprakların oluşması için
gövdeye ihtiyaç bulunduğu gibi, yapraklan ve meyvesi olmayan bir ağacın kayda değer bir
faydası söz konusu değildir. Aynca yapraklan olmayan bir ağacın hayatım devam ettirmesi
çok zor olduğu gibi, kurumaya başlayan bir ağacın ilk alameti onun yapraklanmn saranp
solması ve dökülmesidir.
Sonuç
İmanın tasdik manasına gelmesinden dolayı, bunun gerçekleşmesi için iman edilecek
hususlann hepsinin kalben doğruluğunun kabullenilip benimsenmesi zorunlu olmaktadır. Bu
manada tasdik ya vardır veya yoktur, ikisinin arasında bir merhale bulunmamakta ve tasdik
gerçekleşmeden önceki durumlar iman yerine geçmemektedir.
Tasdik olmadığı müddetçe imanın gerçekleşmesi mümkün olmadığı gibi, tasdik
gerçekleştikten sonra da imanın oluşması için artı bir şeye ihtiyaç bulunmamaktadır. Bu
itibarla imanda fazlalık ve noksanlığın olması söz konusu değildir. Ancak, ilk başta icmâlen
inanılan esasların daha sonra tafsilâtı öğrenilerek doğruluğu kabul edilebilir. Bir müslüman ilk
başta Hz. Muhammed’i (s.a.s.), Allah tarafından getirdiği hususlarda topluca tasdik ettikten
sonra, bu hususlann Allah’a, meleklerine, peygamberlerine vb. şeklinde sayarak tafsilatına
inanmakla, önceden oluşan imanım arttırmış olmaz. İman gerçekleştikten sonra müslümamn
mükellef olduğu ibâdetleri yerine getirmesinin imanın nurunu kuvvetlendireceği söylenebilir.
Ulemadan bir kısmının imam tarif ederken, ikrar ve tasdikle beraber ameli de zikretmeleri;
ilk müslümanlann inandıklarının gereğini yerine getirme konusunda gösterdikleri başarının
devamını sağlamaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu âlimler, amel imandan
ayrıldığı takdirde, amelin öneminin azalmasından endişe etmişlerdir.
Ameli imandan gören âlimler, amelindeki bir noksanlığından dolayı bir müslü- manın kâfir
olacağım söylememişler; ancak kâmil bir müminin ibadetleri yerine getireceğini ifâde ederek,
imanın meyvesi olan amellerin önemi ve fazileti üzerinde durmuşlardır.
Amel imandan bir cüz olmamakla birlikte, bunun amelin önemsiz olduğu şeklinde

Taftazânî, Şerhıı'l-Makâsîd, V, 228-9; Şerhti’l-Akâid, s. 190; Aliyyü’l-Kârî,Şerhu’l-Fıkhı’l-Ekber, s; 226;
Bilmen, Ö. Nasuhî, Mııvazzah İlm-i Kelâm, İstanbul; ts., s. 100; Gölcük, Şerafeddin-Toprak, Süleyman, Kelâm,
Konya, 1988, s. 107; Kılavuz, A. Sâim, İman-Kilfilr Sınırı, İstanbul, 1990, s. 47.
2525
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anlaşılması doğru olmaz. Zira kuvvetli ve kâmil bir imana sahip olan müslüman, inancının
gereklerini yerine getirir. Îman, kişiyi cehennemde ebedî kalmaktan kurtarmakla birlikte,
orada hiç azap görmemesi için yeterli değildir. Bu itibarla azaptan kurtulmak ve cennetin
yüksek makamlarına ulaşmak için amele ihtiyaç bulunmaktadır.

Kaynak: Hasan Gümüşoğlu, “İmanın artması-eksilmesi meselesi ve amel ile ilişkisi”,
Diyanet İlmi Dergi, 2008, cilt: XLIV, sayı: 2, s. 127-144.
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