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ÖNSÖZ 

Dinlerin iki yönü bulunur. Nazari ve ameli yani iman ve amel yönü. 
İnsan bir şeye Önce inanır sonra onu yapar. Aslında bir nesne bilinmeden 
yapılmaz. Bütün işler böyledir. Bunun için Kuran'ı Kerim, inanca ve 
inanmaya çok önem vermektedir. İnsanı yönlendiren, ona yalnız yön 
değil, aynı zamanda bir nesneyi yapmasına önayak olan ve onu iten güç, 
inançtır. İnanç insanı dinamik ve hareketli duruma geçirir. Bir şeyin 
yapılmasına inanmayan kimse o şeyi yapmaz. Zorlama ıle yapıştınlmış 
olsa, bereketli ve verimli bir iş meydana gelmez. Ayrıca, inanılmayan bir 
işi zorla yaptırtmak da her zaman mümkün olamaz. Zorlamada kullanı
lan kuvvet biraz gevşetilmiş veya başka bir yöne çevrilmiş olduğu anda 
iş durur. Bundan dolayı, çalışma azmini ve hevesini daima canlı tuta
bilmek için yegane şart, yapılması istenen işe insanı inandırmaktır. İnan
mak, bir kibrit ve ateşleyen bir anahtardır. O depoyu veya odun yığını
nı ateşe verir ve hareketi başlatmakla kalmaz, devamını da sağlar. Bunun 
için, Kuran, insanı ıslah için, zihinden başlar ve bedeni hareketlerı doğru 
olana yöneltir. 

Ancak, inanç ilme dayanmalıdır. İlim ise şaşmaz, kesi� bilgi demek
tir. İman, vehme, sanıya, zayıf delili olan bilgiye dayanırsa, yanlış ola
bilir. Yanlış olma ihtimali bulunan bir malumata istinat ederse, aldatıcı 
olabilir ve yanlışlığı, batıl olduğu ortaya çıkabilir ki, o zaman iman de
vamlı olmaz. Zararlı bir sonuç verebilir ve insanı tehlikeye atmış olur. 
Kesin bilgiye ve ilmi esasa-, akli ilkeye dayanmayan inanç. -iman- insa-

' 
nın kendi inancı ve kanaati olmuş olur; subjektif olur; başkasına anla-
tılması, öğretilmesi için objektif olmak zorundadır. Yani ilim ile akli 
esaslarla anlatıldığı zaman, diğer insanlan ikna etme, onların inanç yan
lışlannı gösterme ve ortaya koyma imkanı olur. Eğer iman, ilmi verilere 
ve akli ilkelere dayanmazsa, yalan da olabilir, İnsan inanmadığı halde 
inandığını söyleyen kimsenin, doğru söylediğini anlamak için, ilme ve 
akla uygun olmalıdır. İlme ve akla uygun olan bir şeye inanmadığı halde 
inandığını söyleme imkanı da olabilir. Ancak bu durumda bildiği halde 
iiı.anmamış olduğu şeye zıt bir iş yaparsa veya söylerse çelişkiye düşt.üğü 
ve çifte standart kullandığı yani iki yüzlülük ettiği herkesçe anlaşılır. 
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İmanın doğru olup olmadığı ancak ilimle bilinir. Çünkü ilim objek
tif, iman subjektiftir. İman gönül ve kalb işidir. Onun varlığı ya ilimle 
bılınir veya kalbin işini, fiilini bilen Allah:tarafından bilinir. Bunun için, 
Kuran'da, iki yüzlüler, munafıkların iman ettiklerini söyledikleri halde, 
inanmadıklannı Allah söylemiştir. Bundan dolayı, imanın yanlış1 ıman 
ile düzeltilemez; iman ilme dayanırsa yanlışı düzFltilebilir. İnsan yanlışı
nı kabul etmemek için, ilimden kaçar ve kendisinin inancının öyle oldu
ğunu ve inancın tartışma konusu olamayacağını ortaya atarak yanlış 
şeye inancını koruyabilir. İslam dini, imanı ilme dayandırmakla, kendi
sini yanlış anlamaktan koruduğu gibi, başkasının ters inancını da düzelt• 
me imkamnı elint. almıştır. İmanı ilmin dışına itmek de mantık açısından 
temelsiz�r. İlim şuraya kadar gelir, bundan sonraya geçemez, bundan 
sonrası imanla bilinir, demek, pek yanlıştır. Çünkü inanmak ilim değil
dir. Herhangi bir yol ve şekilde bilinen bir şeyi kabullenmek, benimse
mek Vt-. ona bağlanmaktır. "Allah'a inanıyorum" demenin iki anlamı ola
bilir. Allahın doğru söylediğine inanıyorum, demek olur ki, daha önce 
O'nun doğru söylediğini bildiği için, şimdi O'na inanıyor. Veya Allah'ın 
var olduğuna inanıyorum, demek olur ki, önce O'nun var olduğunu bili
yor ve sonra var olduğunu kabulleniyor. İnsan bilmediği bir şeyi kabul
lenmez. Mantıkça "Allah'a inanıyorum" diyebilmek için, Allah'ı bilmek 
gerekir. Allah burada bilinen'dir. Sonra inanmanın ne olduğunu da bil
mek lazımdır. İnanmak, benimsemek, kabullenmek olduğu için, meçhuk 
olan ve bilinmeyen şey benimsenemez, O, bilinen bir şey olmalıdır. Allah' 
a inanıyorum'un aslı "Allah vardır" ben Allah'ın var olduğunu kabul 
ediyorum ve benimsiyorum'dur. Yalnız Allah'ın var olduğunu bilmenin 
kaynağı, akıl ve ilim verileri olabildiği gibi, peygamberin haber vermesi 
veya bir insanın da verecek olduğu bilgi olabilir. Bu bilgi kaynağım 
ilgilendirir. Bu ayn bir konudur. Bizim vurgulamak istediğimiz, bilin
meyen şeye inamlamayacağı, imanın ilme dayanması gerektiğidir. 

Bu eserimiz, doktora tezimiz olan Kuran'a Göre İman Esaslan ve 
Kuran'a Göre İslamın Temel Kuralları'ndan sonra aynı konuda yazdı
ğımız başka türde düşünmeye yer veren, kelamcılann, Allah'ın, Kuran'
daki sıfatlannı anlatmaktaki ıhtılaflannı açıklamaya çalışan bir eserdir. 
Eski kelamcılar ve alimler Kuran'ı Kerim'in bazı ayetlerini eserlerinde 
kelami ve felsefi açıdan açıklamışlardır. Ama bir Kuran'ı Kerim Kelamı 
(Kuran Teolojisi) diye müstakil bir eser kaleme almamışlardır. Bu eser, 

\ 
bir Kuran Kelamı veya Felsefesi yapmaya bir hazırlık olarak düşünül-
müştür. 
Yüce Allah'tan haşan dilerim. 

Prof. Dr. Hüseyin ATAY 

6 



GİRİŞ 

KELAM İLMİ-Tanrıhi1im-Theology 

Arapça bir terim olan Kelam ilmi, Tanrıhilim diye Türkçeleşti
rilehilen bir felsefi disiplindir. Kelam ilmi (İlmul-Kelam) Arapça ol
duğu halde din kültürü olmayan Araplann tahsil görmüş gençleri hile 
bunu "dil-edebiyat" ilmi anlamına almakta oldukları müşahade edil
mektedir. Aslında Kelam, söz, konuşma ve Arapça olan kelime de 
aynı kökten geldiği için Türkçe karşılığında Kelimeye sözcük, denilmesi 
doğrudur. Buna göre Kelam büyük söz, uzun söz; kelime, küçük söz 
olarak anlaşılması dil yönündendir. Kelam, konuşn: a anlamında ol
duğu için Arapçada tam bir fikri bildiren cümleye, Arap Dilhilgisin
de "Kelam" denmektedir. Ancak Arapçada yalnız başına ve sözlükte 
kelam, söz manasında kullanılır. 

Sözlükte; Konuşan, söz söyleyen, sözcü; 

Terim olarak: Kelam ilmi yapan, kelam ilmi ile uğraşan; 

Tanrıhilimci, (Theologian), sözcülük yapan, İslam Dininin söz-
cülüğünü yapan kimsedir. 

İslam ilimlerinde "Kelam ilmi" diye adlandırılan hu felsefi disip
lininin niçin hu adı aldığı hususunda çeşitli ihtimaller ileri sürülmüştür. 
Bunlann biri de yalnız başına sebep olabileceği gibi, hepsinin de katılımı 
ve birikimi ile hu ad ,ortaya çıkıp yerleşmiş olabilir. 

Burada tarihi bir olaya temas etmek istiyorum. Bu fe]sefi disip
linin adına ilk defa Aristo'nun Metafizik adlı eserinde rastlıyoruz. 
Aristo diyor ki, "Nazari felsefe üç kısımdır: Matematik, Fizik, İlahiyat"l 
Aynı şekilde Aristo, İlahiyatın-Tanrıbilimin (Theology) en şerefli ilim 
olduğunu açıkça ifade eder. Çünkü onun konusu en üstün varlığın 
konusudur, der2. 

1 Aristotle, Metaphyısics, 1026a 20-30, İbn Rüşd, Tefsir �abedettabia 2 / 707, W.D. Ross. 
Aristotle, 175 Meridian Book 1962. 

2 Agy. Theology = Theo·Tann·logos· bilim-Tannbilim. 
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Arieto, Theology'e "İlk felsefe" First philolophy diyor. 

Aristo'nun Metafiziği Arapçaya tercüme edildiği zaman "Theology" 
kelimesini "İlahiyat" olarak çevirmişlerdir. Aslında bu doğru bir tercü
medir. Çünkü Arapçada ilmin nisbet adları çoğul olduğu zaman ilim ve 
disiplin adı olur. İngilizcede de mesela, (economic) iktisadi, iktisata 
ait, anlamı olduğu halde "economics" çoğu·l olunca iktisadiyat". iktisat 
ilmi, demek olı�r. İşte "İlahiyat da ilah ilmi, ilmi ilahi ve tanrıbilim 
olur. Burada şunu da vurgulayalım. İlahiyat terimi İslam felsefesinde 
kullanılmıştır. Kelam ilmine ad olması lazım gelirken Kelam alimleri 
Allah'tan bahseden eserlerine değişik adlar vermişlerdir. Sonraları Usu
luddin ve daha sonra Kelam adını verdikleri bu ilme dair yazılan eser
lere başka adlar verilmiştir. Mesela, Eşarinin, el-Luma', Maturidinin, 
Kitahut-Tavhid; Cuveyni'nin eş-Şamil; Nesefi'nin Tebrisatul-Edille; 
Hazinin el-Muhaseal, Amidinin Ebkarul-Efkar gibi adlar altında yazıl
mıştır. 

"Tanrıhilim" diye bugün Türkçeleştirilebilen Aristo'nun "Theo
logy" terimi üzerinde tarih yönünden bir kaç kelime söylemeden önce 
Aristo'nun hu terimi nasıl ve niçin kullandığını biraz daha yakından 
tanımakta fayda vardır. 

"O halde üç teorik bilimin olması gerekir: Matematik, Fizik ve 
Teoloji diyfi adlandıracağımız bilim Teoloji de en çok arzu edilmesi 
gereken teorik bir bilimdir3, Eğ�r doğa tarafından meydana getirilen 
tözlerden başka bir töz var olmasaydı, fizik ilk bilim olurdu. Ama 
hareketsiz bir töz varsa, bu tözün biliminin önce gelmesi ve bu bilimin 
"llk Felsefe" olması, ve onun bu tarzda, yani ilk olduğundan dolayı 
olması gerekir. Varlığı varlık olmak bakımından ele almak, yani aynı 
zamanda onun özünü ve varlık olmak bakımından özüne ait olan nite
liklerini incelemek hu bilime ait olacaktır.". 

Bu metnin açıklanmasında Ahmet ASLAN Bey'in notundan bir 
kaç kelimeyi de buraya alıyorum. 

"Aristotetle şimdi İlk Felsefeye verilen Teoloji adının haklılığının 
nedenini ortaya koyacaktır. Tüm varlıklara uygulandığı ve bütün 
diğer bilimleri içine aldığı için değil, bu niteliğinden ötürü İlk Felsefe, 
evrenseldi. O, böylece iki anlamda, birinci derecede konusunun yüce
liğinden, ikinci olarak da genelliğinden ötürü en yüksek bilimdir . .. 
Öte yandan bir varlığın gerçeklik derecesi fiil halinde olmasıyla ölçüle-

3, Aristote•le, Metafizik, 1026a 20, 2) Ady 1026a 24. 
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bildiğinden, salt fiil, mutlak olarak gerçek olan tek şeydir. Çünkü 
onda hiçbir kuvvet bulunmaz. Bundan sonuç olarak bağımsız form, 
ezeli-ebedi ve mükemmel birey olan Tanrının ,  Metafiziğin konusunun 
kendisi olacağı ortaya çıkar . M€tafizik böylece bütün diğer bilimlerin 
kendisine tabi olacağı Teoloji olarak adlandırılmayı hak eder4. 

"Aristotetle metafizik (teoloji) adını bilimler arasında en yücesine, 
tözsel bağımsız varlıkla her türlü değişimden ko:runmuş olm ayı bünye
sinde· birleştiren varlık türünü inceleyen birime verir5. 

Konuşma, söz ve kelim e anlamında olan "Kelam' ', Yunan filo
zoflarının eserlerinde geçen ve kelime, akıl, tartışın 3 gibi çeşitli mana
larda kullandıkları "logos" kelimesinin karşılığı olarak Arapçaya 
geçmiştir . Aynı zamanda, "Kelam" herhangi özel bir bilim dalı anla
mında da Yunancadan yapılan tercümelerde geçmektedir. Bu kelimeden 
türeyen mutekellim çoğulu mutekellimun herhangi bir bilim dalında 
ihtisas yapan, o ilme sahip olan ve onu anlatan kimse anlamında da kul
lanılmıştır6. 

Böylece Yunancada "Tabiat hakkında konuşmalar"? anlamında 
olan ifade Arapçaya el-Kelam et-Tabii8 fiziğe dair konuşma anlamında 
kullanılmış olduğu gibi Yunanca "Physicist"9 ise hazan Ashabul-Kelam 
et-TabiilO fizik bilginleri ve bazen de "Fizik hakkında konuşanlar el
Mutekellimune fit-Tabiiyyatll olarak Arapçaya geçmiştir . 

. 3 Age. 1026a 30-34, Prof. Dr. Ahmet ASLAN tercümesi, l / 302-303, Ege Üniversitesi 
1 985 .  Ahmet Bey'in tercümesine dokunmadan almanın sebebi memleketi�izde felsefecilerin 
tercümelerde kullaİıdıklan terimlere muttali olunmasını sağlamaktadır. Mesela Ahmet Bey, 
"theology"yi Teoloji olarak kullandığı halde biz Tannbilim, ya da Kelam ilmi (Kelamda) veya 
İlahiyat. (İslam Felsefesi'nde) kullanıyoruz. 

4 Aristotale, Metafizik, tercümesi Ahmet ASLAN, l / 302-303 Not 2,ıl. 
5 W.D. Ross, Aristotle, S. 175 ,  Meridian Books, 1962, Ahmet ASLAN Bey "Theology" 

kelimesini, kendi geleneğine aykırı olarak tercüme etmiştir. (Aristotle, Metafizik, Ahmet 
ASLAN teı·cümesi, l / 70) Belirttiğimiz gibi "Theology" Türkçeye Taıırıbilim ve Arapçaya 
"İlmul-Kelam" ya "ilahiyat" ya da "el-Ilmu'l-İlahi") olarak tercüme edilmiştir. Metafizik, 
theology ile aynı kabul edilmesine göre doğru olabilirse de biz terimler üzerinde durduğumuz 
için bu farka işaret ettik. 

6 Harry Austryn Wolfson, The Plıilophy of The Kelam, S. 1, Harvard U. Pres 1 976 (İbn 
Rüşd, Tefsir Mabadet'tabia, Index, D a264'e bak). 

7 Aristotatle, Metaphysics, 1. 8, 990a a7, Ahmet ASLAN bey "doğa hakkındaki görüşleri" 
olarak tercüme etmiştir. 

8 İbn Riişd. age 1. Text met .... 20. s: 1 04. 
9 Aristotle, Metaph. il, 10, 1 075b, 27 ; I, 8, 989 h. 30-31 .  

10 İbn Rüşd, Age, xll,  text, 57, S.  1728. 
11 İbn Rüşd, Age, 1, Text, 19, S. 101 .  
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Aynı şekilde Yunanca "Theologians"l2 ilahi kelam: sahipleril3 
veya "ilahiyat" Tanrıbilim hakkında konuşanlar el-Mutekellimune 
fil-İlalıiyyatl4 şeklinde tercüme edilmiştir,15 ' 

Bu anlamda "Kelam" ve "Mutekellim" terimlerinin Yunancadan 
yapılan tercümelerde kullanıldığı ortaya çıkıyor. Böyle kullanıla kul
lanılan Kelam ilmi olarak terimleşiyor, denebilir. 

Ebul-Muin Meymun Nesefi'de de "Tebsıretul Edille" adlı eserinin 
konularında "Falan konuda konuşma" (el-Kelam.fi .. ) adını koyuyor. Şeh
ristani, Empedocles'in kelamından Li Kelamı Enbe doklesl6 ve Aris
tonun Kelam'ında Kelamuhu fil-İlahiyyatl7, Hıristiyanların "Kelime" 
nin birliğine dair Kelam'ı.adan "Tecessudul-Kelimeh . . . et-Tecessud'u 
kelamullah hu ve Kane el-Kelimehl8," 

Yahuda Halevi, Pythagorun okulu, Empedocles'in okulu, Aristo'· 
nun okulu, Eflatun'un okulu, veya diğer münferit filoz0flardan, 
Stoilardan19 meşşailerden Vf. Aristo okuluna mensup olanlardan 
"Kelam" olarak söz ederZO. 

İbn Rüşd, dinimiz halkının ve Hıristiyan dini halkının mütekel
limlerinden21 ve bazen günümüzde bulunan üç dinin halklarının mÜ· 
tekellimlerindenZ2 söz ederZ3, 

Musa b. Meymun önce, Hıristiyan olmuş Yunan mutekellimlerinden 
ve sonra müslüman mutekellimlerinden bahsederZ4. 

İbn Haldun da fizik ve metafizik hakkında filozofların kelamından 
(sözlerinden) bahsederZS. 

12 Aristotle, Met, xl l ,  10, 1075b, 26 ;  6, 1071 b, 27. 

13 İbn Rüşd, Age, xll Text, 57, s. 1728, 1730. 

14  Age, Text, 30, S: 1563. 

15 H. A.W . ... 1. 
16 Ebu'l-Fetb, Muhammed b. Ehi Kasım, Şehristani (479-548, H. 1086-1153 M) el-Milel 

ven-Nihal, 2 / 1 34. 

17 Age, 2 / 140, Age, 3 / 105, 18 Age, l / 49; l / 51. 

19 Yahuda Halevi, Cuzan, v.s. 328, 229, İbranice harflerle Arapça metni. 

20 H.A.W. Age. S: 2. 

21 İbn Rüşd, il, Met, Tefsir Mabedettabia, 18 S: 1498. 

22 İbn Rüşd, 11 Age, S. 1503. 

25 H.A.W. Age, S: 2. 

24 Musa b. Meymun, (1130-1205 M) Delaletul Hairin, S. 185, H. ATAY tııhkiki An

kara, 1974. 
25 İbn Haldun (1332-1406) Mukaddima, S. 920, Beyrut, 1979. 
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Bütün hunlardan ayrı "Kelam''. terimi şartsız olarak, İslamda fel
sefenin doğuşundan önce, özel bir düşünce sistemine ad olmuş ve bunu 
temsil edenlere sadece Mutekellimun, Kindi (Ö. 875) ile haşlayan dü
şünce sisteminin temsilcilerine de yalnızca filozof denmiştir26. 

26 Harry Austryn Wolfson, The Philosofy of the Kalam, S: 2, Harvard Üniversity Press 
1976. 
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KELAM İLMİ TARİHİ 

Kelam ilminin ne olduğunu önce açıklığa kavuşturmamız lazım. 

Kelam'ın tarifini, Farahi'den haşlayarak ele alalım. Farabi diyor 
ki: "Kelam İlmi; Din koyucusunun tayin edip anlattığı fikirleri ve 
fiilleri savunma ve onlara zıt olanları çürütme gücünü insana kazan
dıran bir ilimdir. Bu da fikirlere ve fiillere ait olmak üzere ikiye aynlır . 
Fakih (hukuk filozofu) ile mutekkelim (din filozofu) arasında fark vardır. 
Fakih, din koyucusunun açıkladığı işleri ve fikirleri olduğu gibi kabul 
eder ve onlara dayanarak onlardan hükümler çıkarır. Oysa mutekellim, 
fakıhın dayanak olarak kullandığı esasları ispat etmeye çalışır, onları 
müdafaa eder ve esas olduklarını ortaya kor. İnsanlardan hu iki güce 
sahip olanlara hem mutekellim ve hem fakih denir27, 

Farabi, burada sanki Ebu Hanife'nin "Fıkh-ı Ekber" eseri ile fıkhı 
tarif etmesinin yorumculuğunu yapıyor. Ancak Fıkh-ı Ekher'e kelam 
diyor ve fıkıh ile kelamı bir arada gösterecek insanlann bulunmasım 
da hesaba katarak kelamda önemli bir cereyanın fikirciliğini yapmış 
olur. Müctehidler (fakihler) usulul fıkıh bilginleridir. Farabi'ye göre 
bir kimse hem fakih (hüküm çıkaran müctehid) ve hem Kelam bilgini 
olabilmesi önerisin e İslam bilginleri cevap vermişler ve Farahi'den sonra, 
mutekellimler aynı zamanda Usul-Fıkh ilminde ihtisas yapmışlardır. 
En büyük kelamcı, en büyük usul bilgini olmuş ve eserlerini aynı sev
ycde vermişlerdir. Mesela İmamul Haremeyni Cu"eyni, Gazali, Fahreddin 
Razı , Amidi, Sadruşşaria, Adud İci, İbn Humam, Taftazani, Seyyid 
Şerif Curcani bunlar arasındadır. 

Kelam Alimlerinin Kelamı Tarifleri : . 

Adududdin (ö .  756 H-1255M) Kelamı şöyle tarif ediyor: 

Delillerle dini inançları ispatlamaya ve şüpheleri s avmaya yarayan 
ilme, kelam denir.28 

27 Farabi, İhsaul-Ulum, 107 vd. Dr. Osman Emin Neşri, Mısır, tarihsiz, Hüseyin Atay, 
Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, 46 vd. İstanbul, 1983, Dergah Yayınlan. 

28 Adududdin İci, Şerhul Mevakıf (metin) l / 14, İstanbul 1292. 
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Kelamın konusu, dini inançları ispat etme yönünden bilinebilen 
(malum) şeydir, veya Allah'ın zatıdır, çünkü onda Allah'ın sıfatlarından 
bahsedilir .29 

Taftazani (1322-1389 M)'nin tarifi şudur: 

Kesin delillerden dini inançları bilmeye Kelam denir30. 

Konusu, malum (bilinebilen) dur. İlimler birleştikleri yön bakı
mından birbirinden ayrılırlar. Buna "ciheti vahdet" denir. Çünkü bir 
ilm.i:p. meselelerinin birleştikleri yön onun konusunu teşkil eder31. Mesela 
Fizik ilmi ile kimyanın konusu maddedir. Ama, fiziğin bahsettiği yanı 
maddede araştırdığı yön, kimyanın araştırdığı yönden ayrıdır. 

Önceki Kelam bilginleri, Kelamın konusunu var olma bakımından 
varlık, diye tanımlamışlardı. Ancak felsefenin konusunun da varlık 
yönünden varlık olması32 durumunda iki ilmin birleşmesi sorunu or
taya çıktı. Her iki alim, bir şeyi aynı açıdan inceliyorsa, o iki ilim ol
maz, tek ilim dalı olur. İlimler konularına göre ayrılacaklarından, 
Kelam ilmini felsefeden ayırmak için tanıma "İslam Kanunu açısından" 
ifadesi, kelamın tanımına eklenmiştir. Buna göre kelamın konusu, 
islam kanununa göre variık açısından varlığı inceleme olmuştur33. 

Şerif Ali b. Muhammed Curcani (816 H. 1431 M) Kelam ilminin 
tarifinde şöyle der: 

Kelam, Allah'ın zatından, sıfatlarından, kainatın başlangıç ve 
sonucundan, kalem kanununa göre bahseden ilimdir.34 

Taşköprülüzade Ahmed b. Mustafa (962 H. 1457 M) Kelam tarifi 
hakkında şu bilgiyi vermektedir. 

"Deliller getirerek dini gerçekleri ispat etmeyi ve onlardan şüp
heleri gidermeyi sağlaya,ıı ilimdir." 

Konusu, Allah'ın •zatı ve öncekilere göre de sıfatlarıdır. Ayrıca 
Kelamın konusunun varlık yönünden varlık oldukğu da söylenmiştir. 

29 Age, 16. 

30 Saduddin Taftazani, Şerhul·Mekasıd l / 5, İstanbul 1305. 
31 Taftazani age, l / 7. 
32 Bu tarif Aristo'nundur. Metaph. 1003a 19-20 "Metafizik: Varlık olmak bakımından 

varlığın bilimi: Varlık olmak bakımından varlığı ve ona özü gereği ait olan ana nitelikleri incele
yen bir bilim vardır: (Metafizik veya tik Felsefenin Konusu) Ahmet ASLAN, Aristotetle, Meta
fizik, l / 191. 

33 Taftazam, age 1 1 .  
34 Curcani, Tarifat, 237, İbrahim Elyazı Tahkiki Beyrut, 1985. 
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Fakat hu durumda mutlak varlığın durumlarından söz eden ilahiyattan 
(felsefeden) amaç itibariyle ayrılır. Çünkü Kelam'da din kurallarına 
göre, ilahiyatta (teoloji) akıl ilkelerine göre konuşulur. Sonraki kelam· 
cılara göre kelamın konusu şudur'. Dini inançları ispata ilişkin olma 
yönünden malum (bilinebilen) dur35, 

Kelamın aleyhinde asırlar boyu yapılan propagandaya temas eden 
Köprülüzade şu cevabı verir. Ehl-i sünnetin kelamını (sözünü) halkın 
sözünden ayırmak için Ke1ama dair kelam yapmamız lazım36, 

Yukarıya aldığımız Kelam ilmi tanımlarında İslam Kanununa 
göre ve dini gerçekleri ispat etmeyi sağlayan ilim olarak tanımlanması, 
daha önce inanılan ve kabul edilen şeylerden bahseden ilim diye tanım· 
lanması güdümlü ve peşin fikirli bir ilim olduğunu söylemek olur. 
Oysa İslam, hakikatın araştırılmasını istediğine göre önceden inanılan 
ve kabul edilenin gerçek ve hakikat olduğu nasıl ve nereden bilinmiştir. 
Peşin fikirli olmadan birşey araştırın ak ve onda varılan gerçeği kabul 
etmek, gerçeğin peşinde olan İslama bizce daha çok yakışır. Güdümlü 
gerçek, izafi bir gerçek olmaz mı? O halde, Kelam'a Allahın zatından 
ve sıfatlarından, ya da malumdan gerçeğe ulaşmak üzere bahseden ilim, 
demek bizce daha doğrudur. Bizim gerçek bildiğimizi ispat etmek gaye 
olursa, kenai izafi gerçeğimizi İslama mal etmiş oluruz. Gerçek, müslü
manın yitik malı olması da bir ilke olduğuna göre, gerçeği önceden 
tesbit etmeyip araştırdıktan sonra bulunan gerçek İslamın istediği gerçek 
olur. Bu tanımın filozoflarla Kelamcıları aynı ilmi yapmakta beraba 
görmekte bir mahzur olmadığı gibi şöyle bir fark da ortaya konabilir. 
Bazı filozoflar sadece fikir üretir, fikirlerin içinde en doğrusunu bulup onu 
benimsemeye Özen göster meyebılir. Ama gerçek peşinde olarak araştır
ma yapan ve ulaştığı gerçeği benimseyip kendi hayatına katan ve onu 
yaşayan bir filozof ile Kelamcı arasında fark olmaz. Kelamcı aynı şekilde 
hareket ediyor ve yöntemde birleşiyorlar diye kelamcı veya filozof ni
ye itham edilsin ve aralarında fark koymaya zorlansınlar. Peşin fikir� 
siz ilim ve felsefe yapıp hakikata ulaşmak İslamın amacıdı r. 

Kelam kelimesinin değişik türemişleri ve çekimleri Kur'an'da 
yetmiş beş defa geçmektedir. Kelam kelimesinin kök ve etimolojik ma
nasında, konuşma, tartışma, ilke, fikir, karar, söz, delil, söz söyleme, 
sözcük, cümle, bir fikri anlatan kelimeier dizisi; kelam kelimesinin kök 

35 Taş köpriilüzide, Miftahu's-Saide ve Mısbahus-Sıyade 2 / 150, Abdulvehhab Ebun
Nur ve arkadaşı tahkiki, Mısır, tarihsiz. 

36 Age, 153. 
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manasında bir de yaralama; dokundurma, incitme anlamı da bulun
maktadır. 

Bir kök kelimenin böyle aslında değişik yönde değişik manalara 
gelmesi Arapçada sık karşılaşılan bir görünümdür. Bir iki manayı, 
birleştirerek ikisinin birbirine yardımcı ve destekleyici olacak şekilde 
anlaşılması mümkün görülmektedir. Bu gibi birleştirmeyi Arap dilci
leri çoğu kez yapmaktadırlar. Burada hareket noktası, onlardan birini 
asıl alıp, öbürünü onun üzerinde bina ederler. Milletler ilk ibtidai zaman
larında vaz ettikleri kelimeleri somut ve maddi nesnelere vermeleri 
normaldir. Çünkü, ilk ihtiyaçları ve günlük kullanışları bunu gerektirir. 
Sonra o kelimeyi soyut ve maddenin dışında ama ilk mana ile ilişkili 
olacak şekilde geliştirerek kullanırlar37. Konuyu uzatmamak için, 
Kelam sözündeki yaralama, incitme manasını asıl alıp onu etkileme ve 
iletme, tesir etme anlamına alarak konuşma ve tartışma ile de aynı 
işlerin yapıldığı görülür. 

Şimdi Kelam kelimesinde bir mesaj iletme ve bir şey anlatma, kar
şısındaki kimseye bir şey söyleyerek ona etki etme ve onu harekete 
geçirme anlamı mevcut olduğundan bu iki kök anlam birleşmekte ve 
böylece konuşma-mukaleme bir iletişim meydana getirmektedir. 

Yukarda Harry Austryn Wolfson'un Kelam ve mutekellim keli
melerinin Yunancadan Arapçaya yapılan tercümelerde kullanılması 
ile ilmi konuşma ve tartışmalarda kullanılan ve alışılan bir kelime ol
manyla da aslında .tartışma ve fikir yürütme ilmi olan Teoloji'nin adı 
olmasında etkisi olduğunu vurgulamıştır. Bu bir vakıa olarak doğrudur. 
Ancak, bu eserler Arapçaya tercüme edilmeden de Kelam kelimesinin 
ikinci nesil müslümanlar yani tabiin zamanında kullanılmasına da 
rastlanılmaktadır. Biz meseleyi Kur'an'a götürdük ve gördük ki, de
diğimiz gibi Kur'an'da Kelam kelimesinin türemişleri ve çekimleri 
yetmiş beş defa kullanılmıştır. O halde Kelam terimini Kur'an'a da
yandırmak bizce dahil doğrudur. Burada önemJi bir noktaya daha 
işaret etmek gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'de metafiziki tartışmalar, 
felsefi ve teolojik (Tanrıbilim) ve Kelami delil ve münakaşaların geç
tiği ayetler büyük bir yekün tutmaktadır. İslam dünyasında Kur'an'ın 
teolojisi veya Kur'an'da teoloji diye ciddi bir esere henüz muttali 
olmadık. Uzun zamandan beri böyle bir çalışmayı düşünüyorum, ama 
henüz vakit bulup buna fiilen teşebbüs edemedim. Allah nasip ederse, 
yapma niyetim bakidir. 

37 Bu konuyu, Kur'an'a göre İman Esaslan, adlı doktora tezimizde işlemiştik. S. 21 vd. 
Ankara, 1961. 
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Kur'an'da Kelam kelimesinin türemişlerinin kullanıldıkları yer
lerde aldıkları manalara bir kaç örnek verelim: 

1 . Orada sinin! Benimle konuşmayın! (tartışmayın) Muıninun 28 / 108) 

2 . Beşikteki çocukla nasıl konuşabiliriz? (iletişim kurabiliriz?) tMeryem 
19 / 29) 

3. Bilmeyenler, "Allah bizimle konuşmalı (tartışmalı, fikrimizi al
malı) değil mi? Veya bize bir ayet (delil) getirmeli değil misin?" 
dediler. (Bakara 2'f 118) 

4 . O iftirayı işittiğiniz zaman "buna dair konuşmamız bize yakışık 
almaz" demeniz gerekmez miydi? (Nur, 24/ 16) 

5. Onlardan bir kısmı Allah'ın sözünü (kelamını) işitip sonra tahrif 
ediyorlardı. (Bakara, 2 / 75 ) . 

6. Ey Kitaplılar! "Aramızda ortak bir ilkeye (Kelimeye) gelin" 
de. (Al'i İmran, 3 / 64) 

7. Eğer Rabbinden bir karar (kelime-vaad) geçmemiş olsaydı, ih
tilaf ettikleri hususta iş bitmiş olurdu. (Yunus, 10 / 19) 

8 . Adalet ve doğruluk yönünden Rabbinin sözü (ilkeleri-kelimesi) 
tamamlandı. Onun sözlerini değiştirecek yok. (Enam, 6 / 115) 

9. Söylemediklerine Allah'a yemin ederler. Doğrusu onlar küfür 
sözünü (kelimesini) söylediler. (Tevbe, 9 / 74) 

10. Ey Kitaplılar! "Dininizde taşkınlık yapmayın. Allah'a karşı sadece 
gerçeği söyleyin. Meryemoğlu İsa Allah'ın elçisi ve Meryem'e ver
diği buyruğu (kelimesi) olup kendisinden bir ruhtur.38 Nisa, 
4/171) 
Yalnız Kelam teriminin lügat kullanılışı olarak Kur'an'da kulla

nıldığına değindik. Kelam i.mi ayrı müstakil bir disiplin olmasını 
ilgilendiren konuların Kur'an'da nasıl geçtiklerine ve tartışıldıklarına 
özel bir çalışma ile bakılmasına ihtiyaç vardır. Muhteva, istidlal ve metod 
bakımından kelam ilminin esaslarını Kur'an:'o.a görmek imkanı olduğun
dan, Kelam ilmini biz Kur'an'ın inmeye bağladığı andan itibaren 
başlatmanın doğru olacağına inanıyoruz. 

Daha başkaları gibi ben de Kelamın, müslümanların fetihlerden 
sonra, diğer milletlerle ve onların ilimleri ve kültürleri; özellikle Yunan 

38 Burada Hz. İsa'nın Allah'ın ruhundan olması, onun için insanlardan ayn bir özellik 
taşımasını gerektirmez. Çünkü Allah Adem'e de bütün insanlığa şamil olmak üzere kendi ruhun
dan üflemiştir. (GHicr, 15 / 29) 

16 



filozoflarının eserlerinin Arapçaya tercüme edilmeye haşlandıktan sonra 
ortaya çıktığına inanmış durumdaydım. Ama felsefi tercümeler dönemi 
Abbasiler döneminde haşlamıştır39, Oysa onlardan önce kelam dünya
sında Kelami tartışmalar ortaya çıkmıştı. Burasını dikkate alıp iyi 
incelemek lazım. Biz sadece huna bazı olaylarla dikkat çekmek istiyoruz. 
İlk defa Abdullah b. Mukaffa'nın (Ô727M.) felsefe ve mantık ile ilgilen
diği ve hunlardan Arapça tercümelere haşladığı söylenınektedir40, Abbasi 
Halifesi Me'mun (Saltanatı 198-218 H. 813  -833  M:) zamanında Arapça 
tercüme etmenin altın çağını yaşadığı bilinmektedir. Konumuz İslam 
dünyasında tercüme hareketlerinden önce bir iki olaya işaret etmekle 
başka şeyleri temellendirmeye çalışacağız. Doğrusu şu ki, İslam devlet 
başkanları diğer milletlerin ilim, ve kültürlerinde ne varsa onları kendi 
dillerine tercüme ettirmeye önem ve hız vermeleri gerçekten tarihte. 
görülmemiş bir olay olarak ortaya çıkmaktadır. İslam dünyası o zaman 
yani hinikiyüz sene önce gösterdiği o ilim aşkını ve cesaretini yabancı 
ilimlere en çok muhtaç olduğu zamanımızda göstermekten uzak düş
müşlerdir. Her İslam toplumu başkasının dilinde ilim yapmaya özen
dirilmekte v'e kendi diline önem verip yabancı eserleri kendi milletine 
mal etmekten gittikçe uzaklaşmakta ve ilmi belli bir zümrenin inhi
sarına bağımlı kılmaktadır. 

İlk İslam toplumlarında ortaya çıkan siyasi ve idari adaletsizlik. 
ve karışıklıklar, iyi niyetli müslümanları düşünmeye sevketti, olay-. 
lari ve onları yaratanları Kur'an'a göre muhakeme etmeye koyuldular. 
Onların Kur'an'a gitme ve Kur'an'a göre, sosyal ve siyasi olaylarda 
baş rolleri oynayanlar hakkında hüküm vermeyi düşünmeleri, onların 
aklı selim mantığına ve insanın yaratılışında mevcut düşünme kabili
tine dayanıyordu. Henüz ilmi mantık ve felsefeden haberleri yoktu 
ve düşünme sistemini hayata uygulamayı görmüşler ve Kur'an'a olan 
inançları onları huna zorlamışdı. 

Müslümanlar arasıl\da ilk ihtilaflı görüşler siyasi olaylarda Ebu 
Bekir'in halife seçilmesinde haşgösterdi. Burada özellikle üzerine 
dikkatleri çekmek istediğim husus fikir ve düşünce ihtilafları ile bir
birlerini tenkit ettikleri halde, hiç biri diğerinin dinine dil uzatmamış 
ve ihtilaf ettikleri meseleleri de dini mesele saymamışlardı. Sonra Hz. 

39 Tıp ve kimyaya dair eserlerin Yezid oğlu Halid tarfından başlatıldığı zikredilmektedir. 
Reşid Hamid Hasan Hareketut-Tercüme fil-Maşrık'ıl-İslami fi'I-Karneyni es-Salis ver-Rahi' 

lil-Hicre, s. 63, 65, 67, Libya, 1982. Halife Ömer b. Abdulaziz de buna önem vermişti. 
40 Adıgeçen eser, 74-75. Abbasilerin ikinci halifesi Ebu Cafer Mansur (95-136-158H. 

713-774 M) zamanında Mansur'a bazı kitaplar tercüme ettiği gibi onun divan katipliğini de 
yapmış olan İbn Mukaffa Basra'da zındıklık ithamı ile idam edilmiştir. (109-145 H. 727-762 M.) 
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Osman'a olan tenkitler, idaresine yönelikti. Dini açıdan bir sorunları 
yoktu, ama, Kur'anıın adalet ve eşitlik, hakkaniyet ilkelerinin idarede, 
toplumda aksadığını gördükleri zaman, Kur'an'a oian inançları onlan 
karşı düşünmeye sevkediyordu. Cemel Savaşı, Sıffin Savaşı da müslü
manlan düşünmeye, KeJam yapmaya, tartışmaya sevkediyor ve hun
ların önüne nasıl geçileceğini daha çok düşünmeye zorluyordu. Aynı 
şekilde siyasi ve sosyal olaylardaki zulümler, haksızlıklar daha çok 
boyut kazanınca, idarecileri değiştirecek bir sistem de geliştirilmediğin
den, idareciler kendi saltanatlannı sürdürmek için ilk defa Emeviler 
tarafından din susturucu bir vasıta olarak kullanılınaya haşlandı. 
Kendilerinin idareci olarak haşa geçmeleri ve halkın da onlara boyun 
eğmesi Allah'ın takdirine ve yazgısına bağlandı. İslamı, Kur'an'ı bilenler 

. huna karşı çıktılar ve insanın her yaptığından kendisi sorumlu, suçlu 
. ve günahkar olduğunu ileri sürerek tartışmayı başlattılar. 

Kur'an'da hu konu ile ilgıli pek çok ayet bulunmaktadır. Bu gibi 
Kelami konular günümüze kadar bütün fikirleri meşgul ettiği halde 
herkesi ikna edecek bir çözümde ittifak edilmemiştir41, 

Kelam ilminin başlangıcı, İslam toplumunda ortaya çıkmıştır. 
Çünkü Kur'an-ı Kerim, tartışmaya açık bir kitaptır. Kendisi tartışmış, 
fe]sefi, ilmi ve toplumsal olaylardan deliller getirmiş ve karşısında 
olanları tartışarak, tartışmanın en güzelini, felsefe ve hikmete en uygun 
olanını yaJfarak doğru davranılmaya ve dürüst, gerçek olanı düşünmeye 
çağırmış ve yol göstermiştir. İslamlaşan toplumlar ve fethedilen millet
lerin ilimleri, tecrübeleri ve kültürleri ile katıldıklan İslam toplumunda 
yepyeni bir medeniyetin kurulmasına yardım etmişlerdir. Bu arada 
Kelam ilmi de gelişmiş ve İslam dininin felsefi disiplini olmuştur. Bunu 
şöyle biraz daha açıklığa kavuşturmak gerekir ki; Kelam ilminin, 
Yahudilik ve Hıristiyanlıkta da teolojinin doğmasını ve onlara olan 
etkisini daha açık gösterebilelim. 

Yukarda başka bir Şekilde ifade ettiğim Kelamın doğuşuna dair 
fikrime şu açıklama ile bir ekleme yapmak istiyorum. Düşünmüştüm 
ki İslamda önce akaid eserleri, yani imanla ilgili sadece ayet ve ha
dislerin hiraraya toplanarak yapılan eserlerdir. Bunlarda yalnız dilin 
müsaadesi kadar cümle ve kelime açıklaması bulunuyor. Önce hu gibi 

41 İnsanlann yaptıklan işlerden sorumlu olduklanm ilk ilan edip mücadele eden Mabed 
Cuheni, zailin idare tarafından idam edildi. (80 H. 699 M.) Büyük islam tarihçisi Zehebi, onun 
doğru güvenilir ikinci nesil (tabitn) den bir müslüman olduğunu söyler (irfan Abdulhamid), 
Dirasat fil-Firak el-Akaid'il-İslamiye, 273, Bağdad 1977, Zehebi, Mizanu'l İtidal, 3/183; 

Sahih Müslim, 1151, 153 (Nevevi ile birlikte). 
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eserlerin yazıldığını ve sonra ilmi, felsefi deliller ileri sürülen ve tartış• 
maları yapılan Kelam ilini kitaplarının yazıldığını sanıyordum. 

Şimdi şu müşahademi tesbit etmiş oluyorum ve bunda da yazılan 
eserlere dayanarak istikrai bir metod uyguluyorum. 

. 

Lafızcılar • Akılcılar 

İslam düşünce (iman) tarihinde iki akımın beraber başladığını 
ve devam ettiğini görüyonız. Bunu insanoğlunun· tabiatına, anlayışına, 
düşüncesine, sosyal tecrübesine ve ihatalı bilgi seviyesine göre değer• 
Jendirmenin doğru olacağı ortaya çıkıyor. Bu iki ana akım şunlardır: 

A- Aklı ancak anlama aleti olarak göıı,en ve aklın müstakil hüküm 
veremiyeceğini, sadece söylenen sözü dildeki sözlük anlamı kadar an
layabileceğini şart

. 
koşan ve bütün ağırlığı Kuran'dan çok Hadis-i 

Şerifler'e veren ve sahabenin, tabiinin sözlerini Hz. Peygamber'in 
sözü gibi sayıp bazılarının zayıf hadisleri istedikleri kadar çoğaltan ve 
bunların sözleri yetmeyince hadis uyduran ve sonra hadisleri Kuran'a 

hakim kılan lafzi anlamdan dışarı çıkmayan lafızcılann (Lafziyyun) 
din anlayışı hareketi. Bunlar Mücessime, Müşebbihe, Zahiriyye "e 
Selefiyye gibi hazan birbirine muhalif ve hazan muvafık olan okullara 
ayrıldılar. Haricileri de bunlardan saymak gerekir. Bunlann tarih boyun· 
ca ve günümüzde temsilciliğini en kararlı bir şekilde yürüten Selefiyedir. 
Bunlar vakalar ve olgular arasındaki gerçekleri anlamadan daha çok 
halk gibi, tahsilsiz gibi anlamaya daha yatkındırlar. Kuran'a ve dine 
çağınrlar, ama prensiplerine uygun olarak sadece lafzi anlamayı kas· 
dereler ve onu anlamada kendileri gibi düşünen eskilerin anlayışını ölçü 
alırlar. Selefiye Kuran'a çağıran herkesi kendileri gibi Selefiye'den sayar
lar. Bu yanlıştır. Kelamcılar da Kuran'a çağınrlar, fakat selefiye değil
dirler. Kurana çağırmak yeterli değildir. Kuran'ı nasıl anlama önem· 
lidir. Kuran lafzi, sözlük manasına göre mi, yoksa onu gayesine, hedefine 
göre mi anlamak esas alınacak. Kuran'ın cümlelerinin, keliinelerinin 

1 • 
sözlük manaları bile yerine göre değişmesi gerektiği için o anlayışa 
varmak çok iyidir, düşünme eğitimi görmek ve başkasının etkisinde 
kalmamak gerekmekteclir. Bunun ne demek olduğunu da iyi bilmek 
lazımdır. Kuran, her hangi bir kitap gibi okunup bırakılacak bir kitap 
değildir. İnsaNn hem dünya ve hem ahiretini ilgilendiren hükümler 
ihtiva etmektedir. Kuranı;n sözlük manasını bile anlamak için semantik 
ilmine ihtiyaç vardır. Herhangi bir kültür seviyesinde olan her insan 
Kuranı okuyup anlamakla yükümlü olması ayrı bir durum ve o anladığını 
uygulan;aya koyması ayrı bir durum ve seviye ister. Sözlük manaya 
dayanarak anlaşılanı uygulamak, yanlışlara ve başarısızlıklara sebep 
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olmaktadır. Taklitçiler (mukallitler) yani muhepler içi fakıhlerin 
çoğunluğu asıl imamlanıi usullerini, gayelerini ve ictihatlarının felse· 
fesini anlamaktan uzak oldukları için fıkıh kitaplarının sözlük mana
sıaın dışına çıkma.maktadırlar. Böylece din anlayışları fıkıh kiı;aplannın 
çerçevesini bile geçmediği için on asır önceki fıkıh kitaplarını, hüküm
lerini aşıp günümüzün sorunlarına çözüm getirememektedirler. Bu 
durumda olan lafzi anlayış çıkar yol değildir. 

Aklın ancak metinlerin (dini nas) sözlük ve cümle manalarını 
esas alıp onları tahlile tabi tutmadan anlamaya ve anladığını olduğu 
gibi uygulamaya çalışan insanlara İslam kültür ve düşünce tarihinde 
zahiriler denir ki sözlerin sadece sözlük manalarını kabul ederler. Bun
lara egenellikle hadis alimleri ile mukallitler girer. 

B- Aklı hem anlama ve hem müstakıllen hükmetme gücü kabul 
eden, Kuran'ı, Kuran, akıl ve ilim ilkelerine gört. yorumlamayı, anlamayı 
ilke edinen ve İslam'ın evrense1liğini filleştirmeye uğraşan, akılcılar 
(Akliyyun) akımı ve fikir hareketidir. İslam medeniyetini ve felsefesini, 
hukuk sistemini, kelam ilmini ve Usul'ul-Fıkh ilmini kuran ve geliştiren 
bu akılcı fikir hareketidir. İslamda ilmi hareketi bunlar meydana getirdi. 
Hz. Peygamber zamanında bu zihniyet sahipleri önde olduğu gibi 
(10 ncu Miladi) hicri asra kadar düşünceye, fikir hürriyetine gene 
buiılar hakim idi. Her kes ilim yapmakta ve istediği gibi düşünmekte 
serbest idi. Bu dönemde her ilim dalında atılımlar oldu, özellikle Kelam 
ilminin ve İslam Hukuk felsefesi (Usul'ul-Fıkh ilmi)nin temelleri 
atıldı ve sonraki iki asırda geliştirildi ve kemale erdirildi. İctihad bu 
asırlarda alabildiğine serbest olup herkes fikir üretiyordu. Hukukl 
meselelerde ictihad ve kelam.l meselelerde akıl yürütme, istidlal veya 
yorum (tevil) kelimeleri kullanılıyordu. Dördüncü asırdan sonra inanç 
hususunda akıl yürütmeye ve yorum yapmaya öyle karşı çıkıldı ki, 
birbirlerini kafir olmakla bile itham ettiler. Bu mücadele lafızcılar ile 
akılcılar arasında pek şiddetli olup günümüzde bile bunu müşahede 
etmekteyiz. Günümüzün problemleri hür akılla ele alınmadığı için 
çözülemiyor. 

Yüz yıllardan heri ve günümüzde müslümanlann içinde olduklan 
ve gittikçe artan çıkmazlardan kurtulmaları için ileri süreceğimiz ve 
anlatmaya çalışacağımız çalışma yöntemini açıklamak üzere başka 
yazılarımızda da değinmiş olduğumuz meşhur tarihi bir olayı esas 
almak ist;iyorum. 

Hz. peygamber bir savaş sırasında istirahate çekilmek üzere oJan 
müslümanlara şöyle bir emir veriyor. "İkindi namazını Kurayza Oğul-
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larında kılacaksınız". Bu emir öğleden sonra verilen bir emirdi. Müslü
manlar hazırlanıyor ve yola koyuluyorlar. Ama Kurayza Oğullarına 
varamadan akşam olmak üzere ikindi namazının vakti geçecek. Ara
larında ihtilafa düşüyorlar. Namazı vaktinde yolda mı kılsınlar, 
yoksa akşam olduktan sonra varabilecekleri Kurayza Oğullarında mı 
kılsınlar. Kimi vakit geçse de Kurayza Oğullarında kılmayı tercih 
ediyor. Çünkü peygamber öyle demişti ve bu mana peygamberin sözünde 
açıktır. Ama peygamberin sözünü bu şekilde anlamak, namazlar vakit
lerinde kılınır esasına aykırıdır. Bu görüşte olanlar, fikirlerini destek-

. lemek için, peygamberin sözü de şeriattır, o da uyulması gerekli bir 
hüküm bildiriyor, diyorlar. Bu görüş sahipleri, esas mesele ile muvakkat, 
fer'i bir hükmü birbirinden ayırt edemiyorlar, Zira, Hz. Peygambe
rin. ikindi· namazının Kurayza Oğullarında kılınması emri, yalnız 
o güne ait bir emir idi. Namazlar vakitlerinde kılınır esası, değiş
mez ve temel bir ülkedir. Ama bu görüşte olanlar, muvakkat, zamana 
bağlı bir hükmü, esas hükme tercih ederek namazı yolda kılmıyor ve 
akşamdan sonra vardıkları Kurayza Oğullarında ikindi namazını kılı
yorlar. Bunlar peygamberin sözünün lafız, sözlük manasına bağlı 
kaldıkları için hunlara lafızcılar (lafziyyıln), zahiriler denmiştir. 

Diğer gurup insanlar, biz namazı yolda kılarız, dediler ve namazı 
yolda kıldılar. Bunların delili şöyledir. Hz. peygamber bu sözü acele 
etmemiz için söylemiştir, yoksa sözlük manasını kastetmemiştir. Bun
ları, bu anlayışa sevk eden ve zorlayan iki sebebin olduğu düşünülebilir, 

Birinci sebep, durumdan ve zamanın darlığından acele etmek 
için boyle bir emrin verilmesini normal bulmalarıdır. O halde emirden 
kastedilen lafzi bir uygulama olmayıp kastedilen bir manaya göre uy
gulanması söz konusudur. Bu da onu anlayıp uygulayana bırakılmıştır. 
Böyle bir manayı anlamakta kendilerini haklı çıkaracak ikinci sebep 
görülebilir. 

İkinci sebep ise 'şudur. Daha önce ayetlerle ve uygulamalarla 
esas olarak sabit olan ilke namazların vakitlerinde kılınmasıdır. Bu 
temel ve değişmemiş bir esas olarak dururken, Hz. peygamberin muvak
kat bir .zaman için veriliği emri, niçin verdiğini iyi anlamak lazımdır. 
Yoksa esas ilga edilmiş ve çiğnenmiş olur. Bundan hareket ederek 
peygamberin esasa aykırı olarak verdiği emrin, acele etmeği teşvik 
için verildiğini anlamışlar ve esasa uymayı tercih ederek peygamberin 
sözünün sözlük manasını aşarak yorumlamışlardır ve sözlük manasına 
uymamışlardır. İşte bunların anlayışına ictihat denir. Çünkü, hadisten 
sözlük anlamının dışında bir mana anlamışlardır. Sözlük manasını 
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anlamaya ictihat denmemektedir. Herkes onu öyle anlar. Söylediği sözün 
maksadını, niçin söylendiğini anlamak ve keşfetmek, aklı kullanmak 
ve zihni bir cehd ve çaba göstermekle olursa ictihat olur. Burada böyle 
olıiıuştur. Bunlar namazı Kurayza Oğullarına varmadan kıldılar . 

Hz. peygamber her iki tarafın anlayışını tasvip mahiyetinde sus

muştur. Sözlük manasına göre hareket · edenlere de meşruiyet tanımış 
oldu. Anlayışları o kadardı . Ama onların anlayışı ile dünya idare edi
lemezdi ve nitekim edilemiyor. On asırdır taklitçiliğin dayandığı 
felsefe budur ve İslam dünyası bu düşüncenin hakim olmasının sıkıntısını 
çekiyor. Oysa mezhep imamları akılcı akımın önderleri idi, yoksa mezhep 
imamı olacak kadar akıl yürütüp ictihat edemezlerdi. Taklitçilik böylece 
ilk defa fıkıhta başladı ve sonra diğer bilim ilımlerine Kelama �e tasav
vufa sirayet ederek, düşünce ve akıl yürütme, yeni fikir ve anlayış 
yasaklandı ve haram kılındı . İnsanın zihnini şöyle düşüneceksin diye 
yönlendirmeye çalışılırsa, başka şekilde düşünmesi yasaklanırsa, yeni 
fikirler ve yeni başka ihtimaller ortaya aiması önlenir ve  zihin robot 
gibi iradesiz bir yolda, daha dar çizilmiş bir çizgide ve yönde gider. 

Şuna dikkat edilmesine önem vermek lazım. İlk imam ve müctc
hitler, ictihat etmek için bir takım kurallar ve esaslar koymuşlardır. 
Bu esaslar büyük ve önemli bir ilim meydana getirmiştir. Buna Usul'ul
Fıkh ilmi adı verilmiştir. On küsür asır bu ilim okutulmuş ve kendi 
içinde geliştirilmiştir. Ancak sonralan bu ilmin . gelişmesi durmuş 
ve sadece medreselerde ders kitabı seviyesine inmiştir. Son asırlarda 
gelişen hukuk felsefesi ile teması sağlanmamış ve diğer İslam ilimlerinden 
Kelam gibi donuklaşmış, hayatiyetini yitirmiştir. Çünkü ictihat etmek 
yasak olunca buna da gerek kalmamıştır. Sadece kitapları anlamak 
için tahsil yapılmıştır. Oysa, bu ilim ictihat ilmidir ve ictihat ya[>mak 
için okunması gerekirdi. Bu ilmin de bazı kaidelerinin tashihe ihtiyacı 
olduğu hiç düşünülmemiş gibidir. Burada Mecellenin . yüz Külli 
kaidesinden birinin yanlış olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini anlat
. mak istiyorum. Bu kaide şudur. 

"Mevrid-i nasta ictihada mesağ yokt•ur" yani ayet ve hadis olan 
bir hususta ictihat edilmez. Oysa bu kaide yanlıştır. Ayet ve hadiste 
de ictihat yapılır. Bu onun anlaşılmasıdır. Bütün müctehitlerin ayet ve 
hadisleri anlamakta ihtilaf etmeleri ictihat demektir. Ayrıca ayet ve 
hadis olmayan hususlarda da ictihat yapılır. İslama yenilik ve canlılık 
kazandırmak için bu iki tür ictihade gerek vardır. Ayet ve hadis vardır, 
demek yeterli delil sayılmaz. Önemli olan onların anlaşılmasıdır. İnsanın 
aklını çalıştırması olan ictihat yasaklannca insanın da fikir yürütme Vl� 
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ilim yapma rağbeti düşmüştür. Oysa, Kuranın insana verdiği en büyük 
değGr ona hitap etmesi, onu kendisini anlayacak seviyeye yükseltme
sidir. İnsan diğer canlı varlıklar gibi sudan ve topraktan yaratılmıştır. 
Ama ona Allah kendi ruhundan üf leyerek diğer bütün :varlıklardan 
onu ayrılmıştır. Ona, ey insan, ey Ademoğlu ve ey insanlar diye seslen· 
miştir .  İnsanın Allahın ünlemesini anlaması, temelinde olan Allahın 
ona ruhundan üflemesine, nefhasına göre bu hitaba layık olduğunu ifade 
etmek yerinde olur. Bu, insana en büyiik değeri vermek olmuyor mu ?, 
Allahın insanı kendisine muhatap almasında, onu kendisine halife ya· 
pıp yeryüzünün imarını ona havale etmesi yatmaktadır. Allahın yerine 
dünyada iş yapacak insana Allah nasıl iş yapacağını bildirir ki, onun 
istediğine göre hareket etsin ve halifeliği iyi gerçekleştirsin. 

Allahın halifesi a'lmanın tek şartını Kuran açıklamaktadır. Bu 
şart ilimdir. Çünkü Hz. Adem, meleklere ilmi ile üstün gelmiştir ve 
Allahın halifesi olma imtihanını  kazanmıştır. Allahın halife&i olmakta 
iman şart kılınmamış vr Adem imanından imtihana çekilerek Allahın 
halifesi olmamıştır. Diğer bütün ibadetler imandan sonraki bir mer· 
tebede olduklarından onlar da Allahan halifesi olmakta şart değildir. 
O halde bir insan ne kadar ilim sahihi ise, o kadar Allahın halifesi olmakta 
hissesi vardır. Allah tek insanı halife yal'mamış, bütün insanları, yani 
kadın erkek hepsini halife olarak yaratmıştır. Burada kadın ve erkek 
farkı yoktur. Nice kadınlar ilim sahibi oldukları için Allahın hilafetinde 
nice erkeklerden daha çok hisseye sahiptirler. Allahın hilafetinden 
hisseler ilmin derecesine göre dağıtılır. Bugün dünyada Allahın hilafe
tine en çok layık olan ve en çok hisse sahibi bulunan millet ilimde en 
ileri olan millettir. 

Allahın halifesi olmanın şartının ilim olarak ortaya konmasının 
neticesi olarak da en çok ilme sahip olan dünyaya hakim olmuştur. 
Allah ta ilmi ile dünyaları kuşatmış ve ilmi ile kainatı idare ediyor. 
Hükümranlık ilimden sonra gelir. Bilmeden hükümranlık yapılamaz. 
Kişinin de şahsiyet sahihi, kendine ve yaptığı işlere hakim olması, 
onları gerektiği nizam ve düzen içinde yürütebiimesi için ilim sahihi 
olması gerekir. Devlet de böyledir. Dünya idare ve siyasetlerinde de 
ilim ile hükümranlık atbaşı girmekt�dir. Hükümranlık ve ilmin görü
nürde birbirlerine önceliği yok gibiyse de var olma açısından ilim 
önce gelir. Tasavvufta ve tarikatlarda yanlış bir inanç vardır. Bu 
kutup nazariyesidir. Kutup arapça bir kelime olup asıl anlamı, de
ğirmen taşının üzerinde döndüğü mil, demektir. Tasavvufçular ve tari
katlar içinde yetişen bazı kimseler sözde öyle bir dereceye yükselirler 
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ki, Allah kainatın idaresini onlara verir ve onlar üzerinde kainat döner. 
Bunlar içinde biri kutuplann kutbu (Kutbul Aktab) mevkiine yükselir 
ve kainatı idare etme yetkisi ona verilmiş olur ve böylece kainatı idare 
eden tek halife o olur. Evet, tamamen yanlış bir iddia. 

Bu nazariye bir çok bakımdan Kurana ve Kuranın anlattığı Allah 
inancına ve tek bir insanın değil, bütün insanların Allahın halifesi 
oldukları gerçeğine taban tabana zıttır. Önce Allahın kainata hakim 
olmadığı, onu idare etmediği, istirahata çekildiği inancını bilerek ya d a  
bilmeden kabulu telkin etmiş oluyor. Bu, Kuranın Allah inancını teme· 
!inden yıkmaktadır. Allah insanı kendisine vasıtasız muhatap kabul 
ettiği halde bu nazariye Allah ile insan arasına vasıta koyuyor ki, bu 
Kuranın şiddetle reddettiği putperestliktir. 

Allahın insana hitap etmesinde bir ayırım yoktur. Kadın, erkek, 
erginlik çağına varan her insana eşit surette hitap eder, emirlerini ve 
yasaklarını bildirir. 

Emirler ve yasaklar, mükafatlar ve cezalar hususunda kadın erkek 
farkı gözetilmez ve her birine her iyi işten aynı sevap ve her kötü hare
ketten aynı ceza verilir. Ama insan toplumları ve cemaatleri Allahın 
koyduğu bu eşitlik kavramına çoğu kez ters çalışmaktadırlar. Bir örnekle 
yetinmek istiyorum: Zina eden erkek ve kadının toplumumuzda bütün 
günahı, suçu kadına yüklenmektedir, erkek ise lekelenmemektedir. 
Oysa Kuran her ikisine da aynı cezayı vermektedir. Bu cezasında kadın
erkek farkı gözetmez. Toplum nasıl kadını cezalandırıyor ve ona orospu 
damgasını vuruyorsa, erkeğe de aynı şekilde muamele etmelidir. Kuran 
ikisine de zani, zina eden, diyor ve aynı cezayı veriyor. Kuranın zina 
meselesindeki tutumu eşitliktir. Erkeğin elinde para, silah ve fiziki 
gücü, vardır; topiuınun onu zorlaması ve ona · da orospu damgasını 
vurma halinde zinaya yonelmesi önlenebilir. Bu güçlerinden dolayı 
toplumun onu alkışması, toplumu, Kuran karşısında büyük bir gü
naha ve mesuliyete iter. 

Allahın halifesi olmanın birinci şartı olarak ilim sahibi olmanın 
gerekliliğini söylemiştik. Burada ilim sahibi olmak ile alim oimak 
arasında bir farkın huhinduğunu anlamak gerekir. İlim sahibi olmanın 
anlamı şudur. İlim, insanın dışında bir kitapta nesne olarak bulunuyor. 
İnsan oııu okuyor ve ona sahip oluyor. Saatçıya gidip bir saat, kitap
çıya gidip bir kitap satın almak gibi . Bu şekilde ilmi elde edene, ilim 
sahibi denmesi doğrudur. Bir de "alim olmak" tabiri vardır. Bunun 
anlamı, ilmi almış, özümsemiş, kendisine mal etmiş ve ilim kendisi ve 
kendi sıfatı olmuş demektir. İşte ilim sahibi olmakla, alim olmak ara-
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sındaki fark hudur. İnsanların hir kısmı ilim sahibidir, bir kısmı da 
alim merktebesine yükselmiştir. Şüphesiz her türlü ve derecede bilgi 
sahibi olanlar Allahın hilafetinden hisse alırlar. En yüksek hisseye 
alimler ve sonra filozofların sahip olduğu, ilim ve dü�üncedeki mertebe·· 
belerine göre anlaşılması doğru olur. 

Allahın halifesi olmanın ikinci şartı adaletle çalışmak ve iş gör
mektir. llim sıfatı öncelikle ferdi öne almakta ve onu ilgilendirmektedir. 
İnsana şahsiyet veren ve kendi varlığıyla özdeşleştiren, ona benlik 
(bencillik değil) veren ilim sıfatıdır. Bu sıfatı haiz olunca peşinden 
hükümranlık gelmekte ve hükiimranlık sıfatı da adalete dayanmaktadır . 
Adalet diğer insanları ilgilendirir. .Allahın halifesi olan insan, çalış
malarında ve idaresinde, yöneticiliğinde adil olmak zorundadır. Yüce 
Allah Davuda: Ey Davud; Seni ynyüzünde halife yaptık, öyle ise 
insanlar arası nda adaletle hükmet ,  onları adaletle yönet, d c.miştir. (Sad 
38 / 26) . Sosyal nizamda, idarede, siyasette en büyük sorun adalettir. 

Kuranda insan probleminin toplumsal boyutu adalettir. Toplum· 
ları yıkan, tahrip eden ve felakete, nihilizme yani hiçliğe ve sonu olma
yan karanlık, yokluk çukuruna sürükleyen adaletsizliktir, yani zulüm
dür. Bu hususta en çok dikkat edilmesi gereken ilke ve prensip tarihte 
İslam alimlerinin verdikleri şu fetvadır. Adil bir kafir hükümdarın 
idaresi, zalım bir müslümanın idaresinden yeğdir, iyidir. Zulüm, karanlık 
anlamında olan, zalam'dan türeyım bir kelimedir. İnsanları karanlığa 
düşüren zulüm, onları karanlıklar içinde işkenceye, eziyete ve zarara 
seıkma anlamındadır. Allahın zerre kadar zulmetyeceğini Kuran bir çok 
yerde açıklamaktadır . 

Adil olmak, yalnız hak.imlerin mahkemedeki icraatlarına yönelik 
olmayıp insanın bütün işlerine şamildir. 

Yetenekli ve ehil kimseyi göreve almamak zulümdür.  Beceriksiz, 
yeteneksiz kişiye gö{eV vermek hem zulüm ve hem de hıyanettir, 
devletin malını haksız yere harcamaktır. Adaleti tanımlayan ayetlerden 
biri Kuranda şöyledir: "Allah, size görevleri ehline ve yetenekli kimse· 
fere verin, diye emreder. (Nisa 4 / 58) Allah adil olmayı emreder (N ahi 
16 / 90) Ve çok önemli bir ayet te şudur: "Birine düşman olmanız ona 
karşı adil olmanızı engellemesin. Adil olun, saygın insana en çok ya
raşan hudur. (Maide 5 / 8) 

Şimdi bizim topllİmumuzda da adaletin olduğu söylenebilir mi? 
Toplumumuzun her türlü ve her sahada olan adaletsizlikler ve zulum
lcr yüzünden, fertler huzursuz, hükumet huzursuz, hakh ve haksız huzur· 
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suz, zengin huzursuz, fakir huzursuz, hoca huzursuz, öğrenci huzursuz, 
veli . huzursuz seçmen huzursuz, seçilen huz�rsuz değil midir ? Bütün 
hunların sebebi toplumdaki zulümdur . Ehliyetsiz, yeteneksiz genç, 
terü taze deneysiz kimselerin servetleri bir anda göğe değerken, aç
lıktan inleyen ehliyetli ve yetenekli kimselerin bulunduğu toplumda 
baş sorumlu zulümdur ve onu işleyen zalimler ve göz yuman çıkar
cılardır. Suçlu tesbit edilmezse suç ortadan kalkmaz. Hastalık teşhis 
edi1mediği zaman, tedavisinin imkansız olm ası gibi .  Kendini müslü
man göstermek için namaz kılan yetkililer, zulümden ellerini çekseler, 
toplum oldukça ve ya çok huzura kavuşur. Çünkü başkaları da zulüm 
yapamaz ve zulüm ııisbeti çok düşer. Zulmün önüne namazdan çok, 
kuvvetli iman geçer . Kuvvetli imam olan namazını da kılar. Ama 
namaz kılanın kuvvetli imana sahip olmadığı işlerinden bellidir. 

İşte Kuramn bütün bu huzursuzluklara getirdiği çare ; adalet sahihi 
o1maktır. Bu adaletsizlik ve zulüm bütü n dünyayı sarmış d, ğil midir ? 
Dünyaya hakim milletler ve devletler Kuramn getirdiği evrensel adalet
ten uzak oldukları için, dünyaya huzuru getiremiyorlar. Onlar adaleti 
çevresel, bölgesel ve çıkarlarına göre uyguluyorlar. Bunun adı günü
müzün deyimiyle çifte standarttır.  Kuranın adaletinde tarafgirlik, 
dostluk, düşmanlık, dindarlık, dinsizlik, miJliyetçilik, milliyetsizlik 
sözkonusu değildir . Hepsi eşittir . 

Görülüyor ki bütün insanların ve insanlığın mutluluğu, huzuru 
Kuramn anlattığı adaletin gerçekleştiri1mesindedir. Bu adaletin yerine 
getirilmesi için iman şart kılınmamıştır. Dinsize de aynı adalet uygu
lanacağı gibi, bir dinsiz de hu adaleti uygulayabilir ve uyguladığı zaman, 
adil olm a sıfatına nail olabilir. Kuran adaleti ancak falan veya filan
cılar uygular diye tarafgir bir ifade asla kullanmaz. 

Kuran insana ş ahsiyet, benlik ve varlık ayniyet verecek olan ilim 
sahibi olmayı ve alim olmayı emretmiş, bundan dolayı onu halife 
yapmaya layık görmüştür. Alim olduğu zam an her şeyi onunla çözecek 
ve görevlerini onunla en iyi bir şekilde yap abilecektir. Onunla başkasına 
nasıl muamele edeceğini de öğrenecek Allahtan başkasına boyun eğmenin 
onları , aracı yapmanın saçmalığını kavrayıp onlara karşı başını dik tu
tacak, ama kimseye de adaietsizlik, haksızlık ve zulüm yapmayacaktır. 

Allah insana bu gibi yüce nitelikler ve nimetlerden daha büyük bir 
nimeti de ona varlık vermesi, onu yaratmasıdır. İnsan bu nimetlere 
nasıl karşılık verecek ? Mutlaka bunlara bir karşılık vermek gerekir. 
İnsan kendisine yapılan bir iyiliğe ve verilen bir hediyeye karşılık verm e 
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eğilimindedir. Vamediği zam an, kendisini minnet altında, boyun 
bükmüş ve eziklik içinde görür. İyilik yapanı ve hediye vereni her 
gördükçe ona karşı kendini borçlu ve bir eksiklik şuuru içinde bulur. 
Bu bir tür esaret ve bağımlılıktır. İnsan böyle bir durumdan kurtul
mak için iyiliği yapana iyilik yapar. Bu karşılık vermede önemli olan, 
daha aşağı olmayan aynı değerde bir iyilikte bulunma veya hediye ver
medir. 

Allah insanlara pek çok nimetler verdi. İnsanların bu nimetlere 
karşılık vermeleri kendi aralarında uyguladıkları sosyal geleneklere 
göre düşünülürse,  altından kalkamazlar. Oysa insana verilen en büyük 
nimet kendi varlığıdır .  Bunu ödemek ve karşı..ığını vermek için insamn 
kendi varlığı�a eş değerde bir şey kazanıp vermesi gerekir. İnsanın buna 
gücü yetmez . Öyle ise her zaman Allah karşısında boynu bükük mü 
kalacaktır ? 

İşt; e Kuran insanın hu önemli problemini de çözmüştür. Ey insan
oğlu sana verilen bütün bu nimetlere karşı senin Allahın buyruklarna 
ve yasaklarına teslim, olmandır.  Bu insan açısından şu demektir : 

Ey Tanrım! Bütün bu verdiğin nimetlere karşılık olarak kendimi 
Sana geri verip t�slim ediyorum, diyerek secdeye kapanmasıyla Allahın 
varlık verme nimetine karşı şükrünü eda edip huzura kavuşur . Bu suret
le insan verilen nimetlerin ezikliğinden kurtularak hürriyetine erişir 
ve hu nimetlere hak sahihi olur. Bu, İslam kelimesinin içerdiği manadır, 
tam teslim olmadır ki, müslüman böylece huzura kavuşur. 

İslam kelimesinin iki anlamı olduğunu hatırlatmak doğru olur. 
Birinci anlamı sözlük anlamıdır . İslam, sulh, sükun, sağlık, esenlik, 
sağlamlık, karışksız olma, anlamında olan selam, sa1im kökünden 
türer. Buna göre İslam sulha, sağlığa, esenliğe kavuşma anlamındadır. 
O halde maddeten ve manen sağlıklı ve sağlam olan müslüman olmuş 
olur. İslam kelimesindq teslim olma anlamı da vardır. Buna göre İs
lamı şu şekilde tanımlam ak doğru olur : İslam, iyiye iyi niyetle bağ
lanma, yani sağlam olana samimiyetle teslim olmadır. Sağlam her şeye 
şamil ve her şeyi içeren bir kelimedir. •Sağlam kafa sağlam vücutta 
bulunur' ata sözü bunu açıkça anlatır. Yapılan iş ilim ise ilimde sağlam , 
sanat ise, sanatta sağlam , niyet ise, niyette sağlam, muamele ve davranış 
ise hepsinde sağlam olmaktır .  Akl-ı selimin, sağduyunun sağlam dediği 
şey, İslam kelimesinin içine girer ve o nesn� İslamdan sayılır. 

İslam kelimesinin bir de terim anlamı vardır. Kuranın anlattığı 
emirler Ye yasaklar, övmeler \-c yermeler kastedilir. Bu anlam özel ve 
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terim anlamıdır. Bu manaya göre müslüman olmak, Kurandaki emirleri 
yerine getirmek ve yasakları yapmamaktır. 

Kuranı Kerimin zikrettiği İslam kelimesinden hu iki manayı kasdet
diği açıktır. Çünkü terim manası, sözlük manasına dayanır. Kuran 
baştan sona hu sözlük anlamını gerçekleştirmek ve insanın hayatına 
geçirmek yönünde vurgularda bulunur. Kurandaki bütün emirler, 
yasaklar, övmeler ve yermeler birinci manayı yani iyiye iyi niyetle bağ
lanmayı insanlara anlatmaktadır . Çok basit gibi görünen hu tanım bütün 
Kuranı içermektedir ve Kuranda hu anlatılmaktadır. 

Sonuç olarak şunu söylemek gerekmektedir: Kuranda insan prob
lemi basit bir formülle çözülür. O da İslam kelimesinin sözlük anla.mı 
olan iyiye iyi niyetle bağlanmadan önce iyi nedir, nasıl bilinir, nasıl 
elde edilir ; iyi niyet nedir, nanl bilinir, nasıl elde edilir, bağlanma ve 
teslim olma nadir, nasıl yapılır ve gerçekleşir? hunları bilmektir . Bu 
soruların cevabını akıl verebilir. Akıl cevaplarını şu kaynaklardan elde 
eder : 

1- Akıl ilkeleri, 

2- Sağlam, kesin ilim verileri, 

3- Kuran, 

4- Vakıa, olgu. 

Akıl hunların her birini ne zaman, nerede toplu olarak, teker teker 
veya çifter ve üçlü olarak nasıl kullanacağını bilir. Buradaki akıl eği
timle çarpıtılmamış aklı setim, sağduyudur. Kuranı Kerim, insana 
hitap ederken ve  onunla iletişim kurarken, akıl esaslarına, ilim verilerine 
ve dünyadaki fiziki, sosyal ve biyolojik olayların müşahedesine göre 
bitap eder ve insan da hu esaslara dayanarak Kuranı anlar, yorum
lar ve ondan mana çıkarır . İşte düşünce ve inanca Kuranın çok önem 
vermesi, insanı sağlam . ve doğru imana götürmektir. Düşünmeden 
varılan iman taklit ve temelsiz olur. Kelam ilmi iman esaslarını felsefi 
düşünceye açar, onları tartışır ve nasıl doğru anlaşılmaları gerektiğini 
ortaya kor ve insanlara sunar. İsteyen iman eder ve istemeyen iman 
et.mez. Ancak, onları doğru ve sağlam bir şekilde anlattıktan sonra, 
s�·rumluluk anlatandan kalkar, anlatılana yüklenir. O da aklını kul
lanarak tercihini yapar ve sorumluluğu üzerine alınış olur. 
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İMAN ESASLARININ K lJ RAN'DA TESBİTİ 

Doktora tezimizi •'Kuran'a Göre İman Esaslarının Teshiti v e  Mü
dafaası" .üzerine yaptığımız çalışmamızda, iman esaslarının teshitini 
üç kaideye göre yapmıştık. Bu üç kaide her ne kadar bizim koyduğu
muz kaideler ise de o kadar derin fikri bir mesele olmayıp kimsenin de 
itiraz etmesine sE>bep olmamıştır. Madem iman esasları diyoruz, o 
halde iman edilmesi gereken şeylerin, iman kelimesi ik ilişiği olmalıdtr. 
Ancak şimdiki araştırmamıza göre hu üç kaid nin üçüncüsünü ikiye 
ayırıp ona dördüncü kaidt, demek meseleye daha çok açıklık getirecektir. 

I .  Birinci Kaide : 

İman edilmesi emredilen şeyler, iman esasıdır: 

1- Allaha', 

1- Allah'a, 

2- Peygamberlerine, 3- Ona indirdiği kitabal , v e  

2- Peygamberlere, 3- Ona indirdiği nura inanın2 

II . ikinci Kaide : 

İman edilmesi övülen şeyler, iman esasıdır : 

••Herkes 1- Allah 'a, 2- Meleklere, 3- Kitaplara, 4· Peygamberlere 
inanmıştır"3, v,; 

"İyi insan, 1- Allah'a, 2- Ahiret güniine, 3- Meleklen , 4- Kitaba, 
5- Pey gamberlere in artan kimsedir4". 

111 . O çüncü Kaide : 

İman edilınemesi yerilen şeyler, iman esası sayılır: 

"1- Allah'a,  2- Ahiret gününe inanmayan mürailer"S ve 

1 Nisa 4 /  36. 

2 Tegahun 64 / 8. 
3 Bakara 2 / 285 
4 Bakara 2 /  177 
5 Nisa 4/  38 
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"1- Allah'a , 2- Peygarnhım�. 3- Ona in tlirilcn ki taba inans alardı , 
kötüleri dost edinmezlerdi"6. 

"1- Allah'a, 2- Ahiret gününe inanmayan senden kaçamak izni 
ister"7. 

"1- Allah'ın ayetlerine (kitabına) i nanm ayanlar , yalan iftira 
uyclururlar"8 . 

iV . Dördünr.ü Kaide : 

inkar edilmesi tehdit edilen şeyler iman esası sayılır. Çünkü inkar 
imanın nakızıdır. inkar edilmesi ile tehdit edilen şey, iman edilmesi 
gereken şeylerdir. Inkann varlığı imanın yokluğunu, imanın yokluğu 
(inkarı) küfrü gerektirir. 

"1- Allah'ı , 2- Melekleri, 3- Kitaplan, '� - Peygamberleri, 5- Ahi
ret gününü inkar eden, derin bir sapma ile sapıtmıştır"9 . 

"1- Allah'ı nasıl inkar edersiniz ? Ölii madde idiniz size hayat 
verdi"I O. 

"] - Seni topraktan sonra meniden yaratan (Allah)'ı mı ? inkar 
ettin"l l . 

"1 - Allah'ı, 2- Pehgamberlerini inkar eden Allah ile peygamber
lerini ayırmak isterler. Bunlar hakiki inkarcılardır"l2 .  

O Halde Ku.ran'da Iman Esaslıı rı. Beştir : 

1- Allah'a, il- Meleklere, 111- Kitaplara , JV- Peygamberlere, V-

Ahirete iman. 

Bu dört kaideyi baştan sona Kuran'a uyguladığımızda iman esas
larının Kuran'da beşten fazla olmadığını görürüz. Bu beş esas iki ayette 
bir arada zikredilmiştir. Fakat ikişer, birer veya üçer ve dörder olarak 
başka ayetlerde de zikredilmek suretiyle Kuran'ın her yanına dağıtılmış 
ve serpiştirilmiştir. Bu, Kuran'ın kendine has öğretim, telkin ve an
latım metodu ve üslubudur. Her önemli olay, hüküm ve ilke ile beraber 
ona en uygun ve etkili olacak iman esasını vey a esaslarını zikretmesi, 
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Kuran'ın üslubunun aktifliği ve canlılığının devamını sağlaınaıuıı 
sonucudur.  Şimdi. bu iman esaslarını böyle tesbit ettikten sonra onları 
Kuran'ın akJi ve ilmi yollarla ve yöntemlerle anlatmasını , savunmasını 
ve ortaya koym asını görmemiz gerekiyor. 

Yalnız, bazı müslümanların inandığı kader meselesinin Kuran'da 
iman edilmesi gerektiğini ifade eden iman kelimesi ile ve onun nakızı 
(çelişiği) inkar ile ilgili ve bitişik ayetlerle beraber bulamadığımız için 
ona ayrıca bir yer ayıracağız. Şimdi bu beş esasın Kuran'da akli, ilmi 
ve nakli delillerle açıklanmalarını ve ispatlarını sıra ile görelim. 

ALLAH' A İMAN 

Burada konuya girmeden bir iki noktayı açıklamak gereklidir. 

a) Kuran-ı Kerim, Yüce Allah'ın Hz. Muhammed'e özel suretle cibril 
ile gönderdiği vahyin yazıldığı kitabıdır. Kuran insanlara doğruyu gös
termek gayesinde olduğunu söyler. Ancak. insanlara hitap ederken, 
onları doğru yola ve gerçeğe çağırırken, insanoğlunun akli ilkelerine ve 
sağlam ilim verilerine dayanır. Böylece insanlardaki akli ilkeler ve ilmi 
verilerine göre insanları doğruya ve gerçeğe uymaya davet eder. 

İnsanın hayatından öıı:ıek olaylar seçer ve onları akli ve ilmi de
lillerle tahlil eder, insanın y anıldığına ve yanılma ihtimali olan sonuç 
çı�armalarına işaret eder ve nasıl doğru bir sonuca varılacağını gösterir. 
Bunda iki önemli gaye güdülmektedir. Biri, doğruyu ve gerçeği elde 
etmeyi insana öğütlerken, onu benimsemeye teşvik ıçin, doğrunun ve 
gerçeğin delilini gösterir ve gerekçesini ortaya koyar. İkinci ga}' e, 
doğruya uymanın faydasını ve olumlu sonucunu bildirir. Bunun için 
Kuran akla seslenmiyor, denemez, onun sadece anlatıp geçen bir kitap 
olduffeu söylenemez. 

• 

Kuran'ı Kerim, ortaya koyduğu her hüküm ve ilkenin delilini ve 
gerekçesini bildirmez . B azen de, sonuçları , ilkeleri ve hükümleri doğ
rudan, hiç bir akli ve ilmi delil göstermeden söyler. Onları muhakeme 
edip benimsemeyi insanın aklına ve anlayış seviyesine terk eder. Bazen 
onların delillerini ve gerekçelerini başka yerlerde zikreder. 

h) Bu her iki durumda da Kuran bir diyalog kitabıdır. Allah ile 
insan arasında bir iletişim (komunikasyon) kitabıdır, ikisi arasında 
anlaşma kurallarını ve şartlarını bildirirken, anlaşmayı hiç bozmaya
cağına söz venn taraf Allah'ın Kendisidir. Ancak, burada hu anlaşmayı 
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dikte eden, Allah olması bakımından , insana hiç söz hakkı verilmemiş 
olduğu ileri sürülebilir . 

Bu itiraza şöyle cevap verilebilir. Kuran görünürde yalnız Allah 
tarafından tek tarflı olarak dikte edilmiştir. Ne var ki burada her iki 
taraf birbirine eşit değildir. Bu iki insan arasında olan bir anlaşma 
kitabı olmayıp Allah , ile insan, yaratan ile yaratılan arasında olan bir 
anlaşma kitabıdır. İki insan arasında olan anlaşmalarda her ikisine 
sorulur ve her ikisinin fikri alınır. Çünkü iki tarafın zararı ve karı söz 
konusudur. Allah ile insan arasındaki anlaşmada sad· ce insanın kar 
ve zararı göz önünde tutulmuştuı . Zira Allalı'ın onda m kan ve ne de 
zararı vardıı . İki insan arasındaki anlaşmada birinin zararı ötekinin 
karı ve berikinin karı öbürünün zararı olacağından her ikisinin fikri 
alınma zorunluğu doğmaktadır. Allah ile insan arasındaki anlaşmada 
hem kar ve hem zarar insanın kendisinden ve kendi işinden meydana 
gelmekte ve ona ait olmaktadır. 

Ayrıca, Allah insanı yarattığı için, insanın içini, dışını, bütün ihti
yaçlarını bilmektedir. Neyin zararlı ve neyin karlı olduğuna dair insanın 
bilgisi çok sınırlı ve kıt olmasına karşılık, Allah onun zarar ve karını 
çok daha iyi bilmektedir . Bunun için, onun kabiliyet ve ehliyetine göre 
nasıl faydalanac·ağını ve nereden zarar göreceğini bilir. Bundan dolayı 
insanın kendisinı; sormaya gerek olmadan Allah ona zarar ve karını 
gösterecek kitabı göndermiştir. İnsanın yarını için bilgisi çok kıt veya 
hiç olmadığından, ona kendisine ihtiyaç ve karı sorulmuş ols� yanlış 
cevap vereceğini insanın dünkü ve hu günkü işlerine bakarak görmek 
mümkündür. Allah hu anlaşmada taraf değil, insandaiı yanadır. 

Sonra, insan kendi akli melekesi.ae, ihtiyacına ve anlayışına göre 
ve kendi menfaatını kollamak gayesi ile gönderilen ve dikte edilen hu 
kitabı kabul edip etmemekte hür ve serbesttir. Burada şu çok önemli 
hususu belirtmek gerekmektedir. Bu kitap, insanın kendi istt�ği dı- . 
şında olan birçok varlık kanunlarına temas eder. Ilımlar, onun sorum
luluğu dışında kalmaktadır. Kuran bu kanunlara da işaret etmekte ve 
insana yol göstermektedir. İnsanın sorumlu olduğu kanunlar, kendi 
iradesi ve hür seçimi ile yaptığı işlerdedir. K uran'ı , ister benimsesin, 
ister kabullenmesin , höyJc. bir kitabın eline ulaşmasına en azından eline 
geçen yeni bir kitap gibi benimsemesi ve memnun olması lazımdır. 
İnsanın en basit davranışı bu olmalı ve sonra bunda neln bulabile
ceğini öğrenmek merakı ile onu okumalıdır. Bundan sonra hüküm ve 
karar vermek gene insanın kendisine aittir. 

32 



1- Allah'ın Varlığı 

Yüce Allah, insanı yaratırken onun mahiyetine, yaratılışının özüne, 
Allah'a inanm a şuurunu ve eğilimini kc)' muş olduğundan, insanoğ· 
lunun yeryüzünde var oluşundan hu yana bir tanrıya inanmadığı ve 
oluşturciuğu toplumların da tanrı kavramından mahrum olduğu teshit 
edilmemiştir. 

Çünkü, tanrıya inanmanın m anası ve felsefesi insanın yaratılışta 
özüne ve mahiyetine konan bazı evrensel ve şaşmaz felsefi ve mantıki 
ilkelere dayanır. Burada ilk zikretmemiz gereken felsefi ve mantıki 
ilke illiy et (nedensellik) ilkesidir. Neden (illet-sebep) bir şeyin var 
olmasına, meydana gelm esine önay ak olan, onu ortaya koyan ve yok 
iken var edf,n şey, demektir . Bu ilke, insanın, mahiyetine öyle konmuş 
ve karıştırılmıştır ki, daha iki, üç aylık bebek iken hu illet ve s ebep 
ilkesine göre hareket eder. Ağlamasının kendisine b akılıp ihtiyacının 
giderileceğine sebep olacağını doğuştan bilir. Biri saçını çektiği veya 
yanağını okşadığı zaman, hemen başını çevirmesi, o işi y apanın bulun
duğunu hu ilkeye göre anlar ve onu tayin etmek ister. 

Burada filozoflar tarafından ileri sürülen tartışmalara temas 
etmemekle  beraber, İslam dünyasında ve batıda illiyet nazariyesi 
hakkında ileri sürülen iddialar ve sözlerin kimi kasıtlı ve bir görüşe 
hizmet etmeyi amaçlamış ve kimi daha açık açıklamalar ortaya 
koymuştur. Ancak hiç birini kabul imkanı olmayacak tarzda ve 
şekilde hu illiyet ilkesi bütün kanunların ve olayların temelini ve çıkış 
kaynağını teşkil etmiş olmasıdır. Öldürülmüş olarak bulunan bir insanı 
kimin öldürdüğünün aranması , hu ilkeye inanmanın ve onun geçer-

- liliğini kabul etmenin sonucundan başka bir şey değildir. 

Kuran, Allah'm varlığına dair delilleri de içermektedir. Kuranın, 
Allah'ın varlığını ispat için dayandığı sağlam delillerden biri illiyet 
(nedensellik) ilkesidir. Kuran hu delili iki seviyede kullanmıştır. Biri 
felsefi seviyede, diğeri de müşahade ve herkesin anlayacağı seviyede. 
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Kuran, Allah'ın varlığını ispat Üzerine çok durmam.ıştır. Bunun 
sebebi Allah'ın varlığına, yani tanrının varlığına inanmak insanın 
ruhunda, yaratılışında mevcut olduğu için, tanrıya inanmayanlar yanlış 
tesir ve terbiye altında kalmış olmalarından dolayı çok azınlıktadırlar 
ve toplum içinde çoğu kez bilinmezler. Kuran, Allah'a inanmayanlara:  
"Dehriler, Zamaniler", diyerek zamana inananlar olarak işaret etmiştir1 3 ,  

Kuran, Allah ' ı  inkar edenleri zamana inanmak suretiyle nitelemek 
ile onları ondokuzuncu asrın maddeyi tanrı yerine koyanlardan daha 
yüksek felsefi ve  zihni bir seviyede tutmuş olmaktadır. 

Tanrıyı inkar etmek, insan tabiatına ve tarafsız mantiki düşün
cesine aykırı olmasından dolayı , eski terimi ile mulhitler ve kafirler, 
inkarcılar, zındıklar ve yeni terimi ile ateistler ve materyalistler üzerinde 
terim tartışması ve fikri tartışma yaparak asıl konuyu uzatıp oku
yucuyu usandırmak istemiyoruz. Ancak, bazı sonuç cümleler üzerinde 
birkaç kelime söylemek suretiyle Kuran'la ilişkile.rine işaret etmeye 
çalışacağızl4 .  

Ateistlerin ve materyalistlerin en ortak noktalarını tanrıyı inkar 
etmek hususunda görmek mümkündür. Şu var ki, tanrıyı inkar et
menin veya bunları tanrıyı inkar etmeye sevkeden sebeplerin üzerinde 
durmak lazımdır. Biz, müslümanlar, bunların tanrıyı inkar etmelerine 
geçerli bir sebep göremiyoruz. Şüphesiz, burada gerçek yaratanı ve 
Kuran'ın anlattığı müslümanların inandığı tanrıyı kastediyoruz. Biz 
tanrıyı inkar etmenin birkaç sebebini hatırlatmaya çalışalım. 

1- Toplumların taptıkları dar anlamda çeşitli tanrı inançları ile 
kainatı bir bütünlük içinde kavramayan dinlerin hakim olduğu toplum
larda yetişen düşünürlerin kainatı daha kapsamlı kavramaya başla
maları ile kendi toplumlarındaki tanrıları inkar etmiş olmalarıdır. 
Çünkü, t anrı deyince ilk önce insanın aklına gelen kainatı yaratan onu 
idare eden ve devam ettiren varlık olması gerekirken, iptidai toplumların 
inandıkları tanrıların hiç birinin bu sıfatı haiz olmadığını gören düşünür
ler, toplumların tanrılarını inkar etmişkrdir. Kuran felsefesine göre böyle 
tanrıları inkar etmek doğrudur ve bundan dolayı onlar Allah 'sız sayılmaz. 
Mutlak tanrı kavramına yükse]m ek için onları inkar etmelerini gerekli 
görür. Ne var ki, müslümanlar, bu tanrıların inkar edilmesini iyi 
karşılamanın yanında, bu inkarları , onları mutlak tanrı kavramını in-

13 Casiye, 45 / 24. 
14 Ateizm ve Materyalizm hak�da felsefe ansiklopedilerinde gerekli bilgi vardır. Ama 

yeni çıkan Prof. M. Aydı'm Din Felsefesi'ne de bakılabilir. Aynca, bk: A Dictionary of Philo
doıhy, Antony Flew. 
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kara vardırmalarını asla doğru bulmaz. O zaman, insanın yaratılışın
daki tanrı inancı da inkar edilmiş ve b altalanmış olur. 

2- B azı toplumlar yer tanrılarına, ağaçtan, taştan putlara ve hey
kellere (putperest araplar gibi) tap arlardı . Bu toplumlarda düşünen 
insanların hu gibi tanrıları inkar t.tmeleri gayet normal ve aklın gereği 
idi. Buıi.ların put tanrıları inkar etmeleri, mutlak tanrıyı inkar etme
lerini gerektirmez. Puta tapan araplar hile kainatın yaratıcısı olarak 
Allah'a inandıkları halde gent: putları da t anrı gibi s ayıp yüce tanrıy a 
yükselm ek için onları küçük yardımcı tanrılar kabul ederlerdi ki, onları 
terkt.tm emek için Hz. Muhammed'le ciddi ve çetin s avaşa ginnişler ve 
toplumun ileri gelenleri bu putların namına savaşlarda canlarını hile 
vermişlerdi. Putlara ve heykellere tapanlar b ayramlarında, iyi günlerinde 
putlara yiyecekler götürür, Üzerlerine şerbetler serper, cicili bicili renkli 
ve süslü şeyler getirip as arlar ve onlardan kutsallık ve bereket dilenir 
ve onlara s aygı göstermekle kendilerini mutlu say.arlar. Bugün hile 
dünyamızda hu gibi insanlar ve toplumlar eksik değildir. 

3- Hıristiyanlık dünyasında dinsiz kimselerin ve filozofların 
ortaya çıkmasının b aşlıca sebebi de Meryem gibi bir insan kadından 
doğan İsa'yı Allah'ın oğlu ve O 'nun s ağ kolu tanrı (rah) olarak tanımak 
ve rah diye ona dua etmek, yalvarmak olduğunda şüphe yoktur. Niet
zche (1844-1900) tanrı öldü dediği z aman, onun Mutlak tanrıyı kastet
tiği anlaşılmamalı , (ikinci) tanrıları (rah) olan İsa'yı kastetmesinde 
Kuran'a göre iyi bir iş yaptığı ve doğru bit söz dediği kabul edilm.,lidir. 
Asırlardan beı·i batının büyük kafalı insanlarının İsa'yı tanrı (rab) 

ve Allah 'ın oğlu kabul etmeleri, insanın ne kadar yanlış olursa olsun, 
yanlışlığını hiç düşünmeye gerek gönneden yapılan yanlış bir yorumun 
tesirinden kurtulamadığının, ins anoğlunun en açık ve belli bir zaafı 
ve aklını, mantiğını bir tarafa bırakmasının delili değil midir ? 

1 
4- Kuran'ın, bu kadar açık ve seçik, en basit ve en kafalı insanın 

kolayca ve felsefi olarak anlamasına açıklık getirdiği Allah inancını bazı 
müslümanlar yorumlayarak-oys a yoruma imkan vermez- saptınnış, 
kainatın idaresini Allah'ın elinden al ıp bir takım kutuplara ve kendi
lerince velilere( !) vermemişler ınidir ? Bu kadar kesin, açık ve belirli 
ilke ve hükümleri bir tarafa iterek, sahte yorumlara inanma kabiliyeti 
ve z aafı olan ve . Kuran'ı kendi din kitabı kabul eden bir toplumun 
içinden çıkması şaşırtıcı değil ınidir ? Münakaşada da b askın çıkmaları 
da putperest arapların cesaretinin dev�m eden bir örneği olmalıdır. 
Onlar da Allah'a ortak koşarak inanırlardı . Aradaki fark, onların o 
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inancı düşünenleri Allah;a tek tanrı 'olarak inanmaya götürdüğü halde, 
İslamda böyle dini yanlış yorumlarla saptırmalar, Allah'tan başka 
rablara, efendilere boyun bükerek, dua ederek insanlara bağlanmalar, 
dini, kutsal kavramları ve dini merasimleri istismar eden ve din perdesi 
altında dinin yasakladığı bir çok işlerin işlenmesi, dini kültürü tam 
olmayan ve hunların dine aykırı olduğunu bilmeyen düşünürleri ve 
düşünmeyenleri bile dinden çıkarmaya ve dinin ilkelerini inkar etmeye 
sebep olmaktadır. Şimdi, bunların dini inkar etmelerine sebep dini 
kendilerine manevi otorite ve maddi menfaat aleti haline getirip bir 
nevi rahlık (tanrılık) taslamaları olduğu için, bu yeni inkarcılar, ger
çekten ne Allah'ı. ve ne de Kuran'ı inkar etmedikleri görülmüş olmakla 
uydularını da Allah'ı inkara açıkça sevketm emektedirler. Komunist· 
liğin dini inkar etmesinde, din sömürücülüğünün yattığını açık açık 
söylemektedirler. Marx ve Bertrand Russell gibi filozofların . önce dini 
aynı sebeplerden ve sonra Allah'ı inkar etmeye gitmeleri de ruhi ve sosyal 
s ebepler olup felsefi ve bir mantıki düşünce neticesi olmadığı şeklinde 
yorumlanmaktadır. Demek ki, din sömürücüleri ve eksik dini bilgi sahibi 
ve dar anlayışlı din adamları , dini inkara ve insanları zorla dinsizliğe 
ittikleri dinler tarihinde bir vakıa ve günümüzde bir olgudur. Bu 
durumda tanrıyı inkar, insan tabiatına aykırı olduğundan, mantiki 
ve felsefi bir düşünme sonucu olmadığından onlara tanrıyı tekrar kabul 
ettirmek için, kendilerini yoldan kaydıran sebepleri ortadan kaldırmak 
yeterli olacaktır. 

A- Kuran'da Nedensellik ilkesi : 

Kuran, Allah'ın varlığına getirdiği felsefi seviyede nedensellik 
(illiyet) ilkesini şu şekilde ortaya koymuştur. 

"Allah'ı inkar edenler yaratan olmadan mı yaratıldılar ?"lS . 

Bu ayeti müfesirler iki şekilde anlamışlar. Arapça ibarenin heı iki 
anlayışa göre Türkçesi değişik olup şöyledir : 

1- "Hiç bir şeysiz mi yaratıldılar ?" yani yaratılmaları boşuna 
ve gayesiz midir ? Bu m anayı ifade eden ayetleri tekrarladılar. "Sizi 
boşuna yarattığımızı mı sandınız"l6. Yani insanlar boşuna yaratılmadı, 
bir gaye için yaratıldı ve yaratılışlarının hesabını vereceklerdir. 

2-- "İnsanlar yaratansız mı yaratıldılar ?" Bu manayı zikretmiş
lerse ·de felsefi açık.laması Ü.zerinde durmamışlardır. Bu mana neden-

1 5  Tur, 52 / 25. 

16  Muminum, 23 / 1 1 5 .  
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sellik ilkesine dayanmaktadır. Neden (illet) bir şeyi yapan, eden ve var 
eden nesnedir. Nedenin meydana getirdiği şeye nedenli (malul) diyoruz. 
Nedensellik ilkesinde neden ve nedenli arasında bulunan ilişkiye ve 
farka işaret etmek gerekir. Neden, nedenliden öncedir. Neden neden
liyi meydana getirir. Neden kendinde olmayan bir şeyi nedenliye 
veremez. 

Bundan sonra her nerede bir olay, olgu ve oluşma varsa orada 
mutlaka bir nedenin bulunmasının zorunlu olduğu kabul edilmektedir. 
Bunu, Allah'ı inkar eden aklı başında olan insanlara soruyor. Sizi 
yaratan yok mudur, yaratan olmadan mı yaratılmışsınız ? diyor, böy
lece onları nedensellik ilkesine götürüyor.  Kendileri daha ; ·nce yoktu 
ve şimdi vardırlar. Bu, sebepsiz, nedensiz ve hunu yapan biri olmadan 
nasıl olabilir ? Bu, insan aklına ve mantığına aykırıdır .  O halde onlan 
biri yarattı ve var etti. Ama hu yaratan kimdir ? 

Kuran burada ikinci soruyu yöneltiyor.  Acal,a "hu y aratan kendileri 
midir ?" 17  Kuran, burada insanı , mantığını kullanm aya zorluyor. Ma
demki onlar yaı;atılmıştır ve m ademki bir yaratan olmadan yaratılan 
olmayacaktır, st.hep olm adan bir şey meydana gelmeyecektir .  O halde 
hu yaratan kimdir, insanı kim y aratmıştır ? 

İnsanı , ine.anın kendisi mi yaratmıştır ? İşte birincisi gibi bu da 
olacak iş değildir. Bir şey kendini yaratamaz ve bir ş ey kendini var 
edemez. Bu, im:an aklına, mantığına ve havsalasına sığacak bir şey 
değildir. Çünkü, bir şeyin kendini var etmesi yani bir şeyin kendisinin 
sebebi olması felsefi deyimle bir şey hem neden (illet ) ve hem nedenli 
(malul) olması çelişiktir, düşünülemez. 

Bunun nedensellik ilkesine aykırılığı şöyledir. 

a) Bir şeyin kendisinin nedeni olm ası , onun kendinden önce bulun
m ası demektir. Burada nedenlinjn, nedenden önce bulunması şart koşul
muş olur ki hu nedensellik ilkesine aykındır. Zira neden (illet) öncedir. 

h) Bir şeyin kendisini var etmesi, yok iken var olduğunu iddia 
etmek olur. Zira kendisini var etmesi, kendisi yoktur ve yok olan ken
disine, kendisi varlık verecektir .  Yoktan varlık çıkmaz. Neden, ancak 
kendinde olan şeyi verebilir. Neden yoksa, nedenli de yokt\lr. Çün
kü nec),enli'nin y()kluğu. nedenin yokluğundan dolayıdır. Yoktan varlık 
çıkmaz. 

17  Tur, 52 / 25. 
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c) Nedenin kendisine varlık vermesi, nedenin hem yok ve hem var 
olması gibi çelişik bir durumda olur. Halbuki, yok ile varlık bir arada 
bulunmaz. Bu özdeşlik ilkesine ters düşer. Bir şey varsa vardır, yok 
değildir, yoksa yoktur, var değildir. Bir şey bir anda hem yok ve hem 
var olamaz. 

d) Neden, eğer kendisini var edecekse, yoktur, demektir. Eğer 
yok olan kendisine varlık verecekse, daha önce var olduğunu iddia 
etmek olur ve var olanın kendisine varlık vermesi, var olana varlık 
vermek olacağı için, var olanın bir daha var edilmesi saçma olduğundan 
bu da nedensellik ilkesine aykırı düşu. Zira neden bu durumda bir şey 
yapmış olmaz. Oysa nedmin, neden olması bir şey )' apmasına b ağlıdır. 

Bir şey kendini yaratamayacağı için, insan kendisini yaratmamıştır. 
Bu durumda insandan kainata intikal edilm ekte, insan kendisini yarat
mamıştır. Bu, sabit olmuştur. Ama kainatı kim y aratmıştır. 

·�yoksa gökleri ve yeri ins anlar mı yarattı ?"18 

İnsan gökleri ve yeri de yaratam az. İnkarcı , akıllı adamın zora 
sokularak kafasını çalıştırmasının gerekmesi henüz bitmemiştir. İnsanın 
gökleri ve yeri yarat�ası . da nedensellik ilkesine aykırıdır.  İns an küçük 
bir varlık. Gökler ve yer hay alinin ulaşamayacağı büyüklük tedir. 
N eden ancak kendinden küçük şeylerin varlığına sebep olabilir. Ken
dinden daha büyük şeylerin varlığını verecek \"arlığa sahip değildir.  
K endisini yaratmak küçük bir işti, onu yapamayan insan, daha büyiik 
bir yaratma ve pek büyük olan gökleri ve yeri yaratmayı hiç beceremez. 
Böylece insanın aczı ortaya çıkmış olur, b elki aklını başına toplar. 

B- Kuran'da Müşahede (Gözlem) Delili 

Bu delile b atı felsefesinde kozmolojik delil, yani kainat veya alem 
delili dendiği gibi İslam 'da buna hudus (oluş) delili d(mmektedir. Burada 
felsefi ve kelami delilleri tartışmak mümkün değildir. Kuran'da Allah'ın 
varlığına dair olan delilleri fels!'lfi uzun ve geniş münakaşaya, itiraz ve 
cevaplara girmeden anlatmaya çalışacağız. 

Aslında bu unvanı koymamı zın sebebi, Kuran'da, Yüce Allah'ın 
varlığını ispat için, kainatta yaratmış olduğu varlıkların yaratılmış 
olduklannı, gayelerini, aralarındaki düzeni ve değişiklikleri ele alınarak 
insana göstermekt e ve onları yapanın kim olduğunu gene onlara bul-

18 Tur, 52 / 25. 
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durtmak metodunu kullanmaktadır. Bunun için, bu delillerin hepsine 
birden müşahede ve gözlem delili diyoruz ki, htr olay ve her türlü 
değişik varlıklara değişik yöntemler ile uygulandığı zaman bu d elilin 
çeşitleri ortaya çıkar. "Nedensellik ilkesi delilinde } aratanın, insanın 
kendisi olmadığı ispatlanmış oldu. O delinin sonunda ve şimdi de ala
cağımız bu delilde yaratanın kim olduğu ve onun tayini ile ilgili delilleri 
görürken bunları üç katogoride zikredeceğiz. 

1- Yaratma Delili, 
2- Nizam ve Düzen Delili, 
3- İnayet ve Devam Delili (Gaye Delili) . 

1- Yaratma Delili ile llgili Ayetler : 

"Sizi, biz yarattık, tasdik etmeli değil misiniz ? 

a) Akıttığınız meniye (sperma) bir bakın! Onu siz mi yaratıyor
sunuz, yoksa onu yaratan Biz miyiz ? 

b) Ektiklerinize bir bakın !  Onu yerden bit,iren siz misiniz, yoksa 
Biz miyiz ? 

c) İçtiğiniz suya bir bakın!  Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa, 
onu indiren Biz miyiz ? 

d) Yaktığınız ateşe bir bakın! Onun odununu siz mi var ediyorsu
nuz yoksa onu Biz mi va� ediyoruz ?"19 

Açıkça anlaşılıyor ki, Kuran insanları , zikredilen şeyleri gözle
meye ve onlara bakıp düşünmeye çağırıyor. Sonra onlara sorular yönelti
yor. Cevap istiyor. Bu yöntem daha önce düşünürler tarafından 
(mesela Sokrat, Eflatun) kullanıldı . Df-mek, hu, insanoğlunun bildiği 
ve kullandığı g�rçeği arama ve başkasına anlatma yöntemidir. Hegel'in 
diyalektiği de hunun başka bir tarzı ve değişik üslubu olarak düşü-
nülebilir. ' 

Burada insanoğluna öyle soruluyor ki, soranın isteğine göre cevap 
vermesi sorunun hazırlanışında sağlanmış oluyor. Daha önceki delilde, 
insanın kendisini yaratamayacağı gibi gökleri ve yeri de yaratacak 
güçte olmadığı , yani insanın yaratma hususunda aczi ve imkansızlığı 
ortay a konmuştur Şimdi kendisine gösteıilen hu varlıkları y aratm aya 
ait alternatifler Vt. ihtimaller sunuluyor. Acaba hunları kendisi mi 
y arattı . Kendisinin yarattığını iddia etm eye imkanı yoktur. Çünkü, 

19 Vakıa, 56 / 57-59, 63-64, 68-69, 71-72. 

39 



aczi sabit olmuştur. O halde bunları Allah yaratmış olmaz mı ? Zira 
insanı yaratan O'dur. Yoksa, insan kendinden ve Allah'tan başka bir 
alternatif mi, üçüncü bir ihtimal mi ortaya atacaktır . Halbuki Allah 
diyoı· ki, "Ben y arattım. İnsan çıkıp hayır. Sen y aratm adın, ben 

yarattım veya falanca yarattı di) ebilecek mi ?" 

Kuran, insanın böyle bir ihtimal ve alternatif ortaya atm ası halinde 
bile insana fırsat ve böyle bir kafa tutmasına meydan vermeden, insanın 
kafasında dolaşabilecek bu ihtimali ele almakta ve insana sorular yönel
tip doğru cevaplar istemektedir . 

a) "Allah'a taktığınız ortakları (alternatifleri) gösterin Bana ! ,  ola
m az ki. O Allah'tır hikmet sahibidir ve Yücedir."20 

b) "Yoksa, Allah'a Allah gibi yaratan ortaklar mı buldular da 
(her ikisinin) yaratmaları birbirine benzedi (de ayırd edemediler ?) 
Söyle her şeyi yaratan Allah'tır."21 

c) "Onlar, Allah'a ortak koştular. De ki : adlarını söylesinler! 
Yoksa Allah'a yeryüzünde bilm ediği bir şeyi mi ya  da içeriksiz boş 
sözleri mi bildiriyorsunuz ?"22 

Bu sorularla insana aklını kullanması daha açık ve ) akından tav
sij " edili) or. Burada, Kuran'm Allab.'ı tanımayanlara uy arısı dikkat 
çekicidir. Bu sorular karşısında insan neyi ve hangi m addeyi Allah'a 
ortak koşarak, onu Allah kabul ed erek ileri sürecektir. Gerçekten 
Kuran'ın, Allah'tan başka yaratanların "adlarını sövleyin" talebine 
hiçbir dinsiz ve ateist-aklı başında ise-cevap vermez ve vermemelidir. 
Mesela, "madde"yi ortaya atamaz. Çünkü dünyada tek madde yoktur ki. 
Bunca maddelerin içinden hangisini seçip işte hu (mesela uranyum, 
oksijen) bütün dünyayı ve insanı ve diğer bütün maddeleri (güneşi, 
a;ı, bütün gezegenleri ve nihayet bütün galaksileri) yarattı diyebilir 
mi ? Böyle bir maddeyi göstermesi çok ay ıp olur ve onun aklından herkes 
şüpheye düşer. Buna rağmen söylediği ve Allah'tan başka bir nesneyi 
Allah yaptığı ve onu isimlendirerek tayin ettiği zaman, onun tartışması 
yapılır. Bu tek m adde diğer maddeleri mi yaratmış olacak, yoksa her 
madde kendini mi yaratacak ? Tanrı tanımazlık ve maddecilik hunlara 
karar vermelidir. 

Ne kadar zor durumda ve çıkmazdadırlar. Kuran Hz. Muhammed'e 
şöyle diyor: "Onlara sor ve cevabı da kendin ver ki, cevabta şaşırma-

20 Sebe, 34 / 27. 
21 Rad, 1 3  / 16.  

22 Rad, 1 3 / 33. 
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sınlar ve sıkıntı çekmesinler, canları sıkılmasın. Allah onların şerefini 
de korumaktadır. Çünkü onlar da Allah'ın yapısı ve kuludur. "Sor! 
Göklerin ve yerin Rabbi kimdir ? Allah'tır, de. "23 

Aslında insanlar çevrelerini , yanlış kültürlerinin ve geleneklerinin 
tesirinden kurtuldukları zaman, kendi aklı selimleri ile haşhaşa kaldık
ları vakit , kainatın yaratıcısının Allah olduğunu itiraf ederler. 

a) "Yedi göğün ve yerin yüce Rabbi kimdir ?. sor, Allah'tır, diye
cekler . 

Her şeyin hükümranlığı kimin elindedir ? diye sor, Allah'tır diye· 
cekler. 

Y erin ve onda bulunanların sahihi kimdir ? diye sor, Allah'tır, diye
cekleı dir. "24 

b) "Onl ara gökleri , yeri kim yarattı ,  güneşi ve ayı evirip çeviren 
kinıdir ? diye sorsaiı., Allah'tır, diyeceklerdir. 

Gökten, su indirip onunla ölü yeri dirilten kimdir, diye onlara sor
san, and olsun, Allah'tır, derler. Şükür, Allah'a !  dt;"Z5 . 

c) "Onlara, gökleri ve yt;ri kim yarattı ? diyecek olsan, Allah, 
diyecekler "26 . 

d) "Gökleri ve yeri yaratan, onların btnzerini yaratmaya kadir 
değil midir ?"27 

e) "De ki, işte Allah'ın yarattıkları bunlar, Allah'tan başkasının 
yarattığını , bana gösterin"28 . 

f )  "Onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, anıl olsun, Allah'tır, 
derler. 

Öyle iken, niye dönlip cayıyorlar"29 , 

Buraya aldığımız ayetler bir diyalog ve diyalektik şeklinde, Yüce 
Allah, insanı karşısınıl almış, kainatın yaratıcısının kim olduğunu 
tartışıyor ve bunun , kim olacağı vt kimin olması gerektiğini göstermek 
için insanı olaylarla karşı karşıya getiriyor ve onu düşünmeye sevkeder· 
ken, doğru sonuca nasıl varacağını da bildiriyor .  Kainatta en büyük 

23 Rad, 13 / 16. 
24 Muıninun, 23 / 81-88 
25 Ankebu t, 29 / 61-63. 
ati l,ukınan, 31  / 25, Zümer, 39 / 38, Zubruf, 4_3 / 9. 
27 Yasin, 36 / 81 .  
2 8  Lukmau, 31 / ll. 
29 Zulıruf, 43 / 87. 
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varlıktan en küçüğüne kadar çeşitli cins ve türdeki varlıklann yaratı
lışını , Kuran misal vermesinde darlanmıyor, insanı da sıkmıyor ve 
bunun için hu tartışmaları bir yerde değil, değişik, ayrı yerlerde ve türlü 
çekici üslup ve ifade içinde sunuyor. Bundan,  hem insanın canı sıkıl
mayacak ve birinden diğerine geçem kadar geçecek zam anda düşünme 
fırsatına da sahip olacaktır. Böylece Kuran, birden ve bir anda insanın 
başını döndürüp kafasını karıştırmamak için ona düşiinme payı ver 
mektedir. Bu, Kuran'ın anlatım ve telkin, kabul ettirme ve insanları 
kazanma metodudur. Artık, bütün hu tartışma ve itiraflardan sonra, 
insana caymak ve geri dönm ek yaraşır mı ? 
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2- Allah'ın Varlığının Nizam ve Düzen D.,lili 

Kainatta cereyan eden olaylarda ve oluşmalarda bir nizam ve dü
zen olduğunda şüph e yoktur. Bugün bir trafik meselesi ve yolda gidiş 
ve gelişler düşünülsün, l'ğ r trafik kanunları olmazsa, yollarda gidiş 

grlişler bir düzene konm amış olsa, iş tesadüfe ve rastgeleye bırakılmış 
olsa, yollarda vuku bulacak kazalar y ollaıı tıkar ve yollar işlemez, 
çalışmaz hale gelir. Yanmalar, ölmeler, kırılmalar, hurda haş olmalarla 

yollar dolar ve bir daha yol da olmaz, oradan geçen de bulunmaz. 

Şimdi, insan, kainata, gümŞe,  aya,  yıldızlara, yağan yağmura, 
biten ota. y etişen meyveye, büyüyen hayvana ve etrafta olan her şeye, 
geceye, gündüze, toprağa, sıcağa, soğuğa, kendisinin yemesine, içmesine, 
hazım cihazına, nefes alıp vermesine, yorulup dinlenmesine, öğren
mesine ve başkasına öğretmesine ve bütün bunlara, zikredilmeyen daha 
bir çok sayılm ay acak şeye bir dikkatlice ve düşünce ile baksın, hepsinin 
bir düzen ve kanuna göre m eydana geldiğini görür. İşte  bunları bir 
kanuna ve düzene göre yapan, eden ve bir nizama koyan bulunmaktadır. 
İnsanlar, varlıklar içinde akıllı ve düşünen oldukları h alde, aralanndaki 
işlerde ne kadar zor anlaşıp, bir iş ve düzen kurmaktadırlar. Düşünce 
sistemi ve kabiliyeti olmayan bütün kainat varlıkları bu düzeni kendi 
kendilerine kuracaklarını düşünmeye imkan yoktur. İmkan olduğunu 
iddia edecek önce kendini düzene koymalıdır. Diğer varlıkların s avun
ması ve avukatlığı ona düşm ez. Çünkü, huna bakacak olsalar, yoldan 
çıkar ve kainat nizamı bozu1ur ve yok olup, dağılıp giderleı . Bir nizam 
koyanı tanımay an kimsenin kendisinin de  bir nizam koymaya hakkı 
olmaz. 

Dünya düşünür ve filozoflarının ve ta.rafsız ilim adamlannın dünya 
ve kainat nizamını açıklayan, felsefesini yapanluın söz ve fikirlerini 
buraya almak ve karşılaştırmak konumuzun taşmasını doğuracağından 
onlann birleştikleri sonucun, kainatın sağlam ve şaşmaz bir nizam 
içinde hareket etmesinden bir nizam koyucusunun bulunduğuna ka
naat getirmiş olma1 andır30 . 

30 İnayet delili için bk. Hüseyin Atay, İbn sina'da Varlık Nazariyesi, 199 vd. Ankara 
1983, Mehmet Aydın, Din Felsefesi, 48, İzmir, 1987. 

4 3  



lliın adamlarının ortay a koydukları fikir, tesadüf ve şans eseri 
olank böyle düzenli bir düny a kunılamaz ve huna ilmen imkan olm adığı 
yolundadır. 

Burada Mehmet Aydın'ın zikrettiği bir :111-isali almak istiy orum. 

"Basit bir problem molekülünün var olm a şansı lOO�'a karşı 
birdir ve hunun için 10240 yıl gibi çok uzun bir süreye iht.iy aç vardır"31 , 

Şimdi, hu cümlenin üzeıinde bizim gf, tirmek is_tediğimiz açıklama 
şudur . Bu kadar uzun bir devir'in hu kadar uzun bir zaman içinde 
cerey an etmesinden sonra meydana gelen protein teşekkül ederken yok 
olmakt'a ve başka bir şeye dönüşmekt edir . Bun·a göre protein 'in vaılığnı 
t eshit etmek imkansızdır. Çünkü o .kadar süratle dönmekte ve dönerken 
değişmektedir. Halbuki protein olurken tesadüfen ve şanstan kurtulup 
bir nizama girmesi için elde ettiği varlığı hiç kaybetmeden devam et
tirmesi lazımdır. Diyelim , bir d efa meydana geldi, ikinci defa meydana 
gelmesi için aynı süre gerekmektedir. Bu kadar uzak V l  hayal dışı bir 

· ihtimalle bir nizam m�ydana gelmez. Her geliş te yok olacaktır . Onu 
yok olmatan alakoyacak ve rastgeleyi durduracak bir güce ve onu 
akledecek bir hakime gerek vardır. Yoksa gösterildiği gibi düny a ve hiç 
bir varlık hüviyet ve varlık kazanamaz. Bir nizam koyucuya ihtiyaç 
olduğu aklen ve ilınen böylece sabit olmasından sonra, iş onu tanımaya 
kalır. Onun tanımında filozoflar, düşünürler ve dinler arasında birle
şilen ve ayrılan nitelikler ve vasıflar ileri sürülmektedir. İyi bir araş
tırma ve t arafsız bir inceleme sonucunda herkesin anlaşacağı en güzel 
ve en çok sıfatlar, Kuran'ın ileri sürdüğü sıfatlar olacağı aklı selime dahu 
yatkın gelmektedir. 

Şimdi, Kuran'da zikredilen nizam ile ilgili ayetleri üç grup ta özet
lemek uygun olur. Aslında Kuran'ın Kendisine ait özel üslup ve anlatım 
metodu insanoğlununkinden çok değişiktir. Bu üç grup dediğimiz, 
cansız varlıkl ar, canlılar ve insan ile ilgili nizam bildiren ayetler, bazen, 
hepsi ayrı ayrı ve bazen ikisi ve bazen de üçü bir yerde zikredilıniştir. 
Bunun gayesi bir anda insana verilmek istenen mesaJin durumuna ve 
önemine ve tesir etme şansına göre ve insanın fiziki, fikri ve ruhi duru
muna göre ona hitap etmek ve onunla diyalog kurmak, onunla iletişimi 
(komunikasyon) sağlamaktır. 

a) Birinci grupta gökler ve yerdeki cansız varlıkların düzenine 
ait ayetleri görelim. Bunlar, görülen ve insanı kuşatan en büyük var-

31 Mehmet Aydın, Din Felsefesi, 224 (V.H. Mottraın, Scientific Basis for Belicf in Gcı d .  
The Listener April 2 2 ,  1918). 
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lıklardır. · Kuran önce onlardaki nizamı düşünmeye insanoğlunu ça
ğırıyor. 

1- "Gökleri yedi kat olarak yaratan Rahm an'ın bu yaratm asında 
bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir
misin ? Gözünü tekrar tekrar çevir hak. Ama göz bir bozukluk bula
m adan bitkin ve yorgun olarak geri döner"3"2 , 

Bu iki ayette, Kuran, kainatta ve göklerde bir nizamın olduğunu 
açıkça ortaya koym akta ve insana meydan okuyarak, bu nizamda bir 
eksiklik ve bozukluk bulmaya Çağırmakta ve bulamayacağını ona 
bildirmektedir. 

2- "Görilüğünüz gökleri direksiz yükseltip , arşa hükmeden, belli 
bir süreye kadar hareket eden güneşi ve ayı buyruğu altına alan ve 
işlerini yöneten Allah 'tır"33 . 

Görülüyor ki, Kuran, göklerin direksiz yükselmesi yalnız bir güç 
gösterisi olmayıp aynı zamanda onları öyle kaldırıp tutacak bir gizli 
nizam ve kanunu ve gök varlıkl arı olan güneş ve ayın bir nizam içinde 
hareket ettiklerini anlatarak, onları idare edenin bulunduğunu ve 
onun Allah olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. 

3- "Güneşin, yörüngesinde yürüyüp gitmesi Bilgin ve Güçlü Allah'ın 
kanunlarına göredir. Aya da kuru bir hurma dalına döneceği konaklar 
tayin etmişizdir . .  Güneş aya yetişemez; gece de gündüzü geçemez, 
ama herbiı i bir yörüngede akıp gitmektedir"34, 

Bu ayetler de açıkça göklerde olan nizamı anlatmakta ve güneşin 
ve ayın kendilerine çizilmiş yörüngelerde yürümek zorunda oldukları 
ve yörüngelerinin dışına çıkıp birbirleri ile karşılaşıp çarpışamayacaklan, 
kainat kurulalıberi de çarpışmadıklarını göstermektedir. Çünkü herhiri 
kendine çizilen yörüngeden çıkmış olsa başkasına çarpacak ve par
çalanıp tuzla buz olaJaktı . İşte bu nizamı kuran Bilgin Güçlü olan 
Allah'tır. 

4- "Göklerin ve y erin yaratılması , insanın yaratılmasından daha 
büyük bir iştir. Ama insanıların çoğu hunun farkınd1t değildir"35 ,  

5- "Göklerin ve yerin anah tarı O'nundur"36, 

32 Miilk, 67 / 3.,.,ı .. 
3 3  Rad, 13 / 2 .  
34 Yasin, 36 / 38-40. 
35 Mu'miu, 40 / 57.  
36 Şura, 42 / 12 ,  Zumer, 39 / 63. 
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Bu ayetlerde, göklerin ve } erin yaratanını ve hunların idari anah
tarlarını elinde tutanın Allah olduğu ifade ediliyor. 

6- ''Gökleri, yeri ve ikisinde y aydığı canlıları yaratması , O'nun 
varlığının delillerindendir"37. 

Cansız varlıklar alemindeki nizam ve düzene ait bir kaç ayetle 
yetinerek bir noktayı  hatırlamak faydalı olacaktır. 

Kuran b� ayetlerde müşahadeye dayanan bir tecrübe ile insanın 
inkar etmesine imkan olmayan varlıkları ve onlarla ilgili olaylan gayet 
açık ve net bir şekilde mantıki tutarlılık içinde onu eğitm ekte, ona 
muhakeme tarzı öğretmekte ve sonuca nasıl gidileceğini göstermek_!edir. 
ifade, üslup ve cümlelerde şüpheli bir şey� yer hırakmainaktadır. 

h) İkinci grup ayetler, insanın dışında olan canlılarla ilgili ayet
lerdir. Kuran, hu ayf:tlerde bitkilerin çeşitlerinden, renklerinden, tat
larından ve hunların nasıl ve ne ile m eydana geldiklerinden, hepsinin 
aldığı gıda, aynı o]duğu halde herhirinin tabi bulunduğu nizam ve oran 
ayrı ayrı olduğundan, bütün hu çeşitlilikl eri ve onların meydana gel;ş
lerini, hiçbirinin diğerine karışmamasını sağlayanın ve o nizamı kuranın 
ve onu yürütenin Allah olduğunu vurgulayarak anlatıyor. Bunları, 
Allah yaratmasa ve hu nizamı koymasa,  kim hu işleri yapacaktı . Kuran, 
diyor ki, gördüğünüz ve şaştığınız ama sizin yapamadığınız hu işleri 
bir düzen içinde kim işletmektedir ? İşte bütün hunları , yaratıklar 
içinde en yüce akıllı, zeki ve anlayışlı bir yaratık olan insan yapamazsa, 
insandan daha aşağıda olan cansız madde mi yapacaktır. Halbuki 
hunları bö}le şaşmaz bir nizam içinde, birbiri ardından veya yanyana 
bir arada meydana getiren Allah'tır. 

1- "Yeri çekip düzleyen, orada dağlar, nehirler yerleştiren, her 
türlü üründen çift çift yetiştiren, gündüzü gece yapan Allah'tır. Doğrusu, 
düşünen kimseler için bun] arda çok helgekr vardır. Yeryüzünde, 
hepsi de aynı su ile su1 anan, birbirine komşu toprak parçaları, tt-k ve 
çok köklü ii züm. bağları , ekinler, hurma ağaçları vardır. Ama onları 
şekil ve lezzet bakımından farklı farklı kılmışızdır. Aklını kullanan 
için hunlarda belgeler vardır"38, 

2- "Gökleri ve yeri yaratan, gökten indirdiği su ile size rızık 
olarak ürünler bitiren, buyruğu ile denizde yüzen gemileri emrinize 
veren, nehirleri bu}ruğunuzun altına koyan, güneşi ve ayı sürekli 
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olarak hizmetinize veren, gece ile gündüzü sizin hizmetinizde bulun· 
duran, Allah'tır39. 

3- "Gökten indirdiği su ile türlü bitkiyi bitiren Biziz. Sudan ye· 
şillikler çıkardık, o yeşillerden, benzeşen ve benzeşmeyen, yığın yığın 
taneler, hurmanın tomurcuklarından sarkan salkımlar, üzüm bağları , 
zey tin ve nar yetiştirdik. Ürün verdikleri zam an, ürünlerine ve onların 
olgunlaşmalarına bakın! Şüphesiz bunlarda, inananlara belgeler var

dır"40 .  

4·-· "Çardaklı ve çardaksız bağlan ve tadlan çeşitli ekin ve lıur· 
malan, zeytin ve nan-birbirine benzer ve benzemez şekilde yaratan 
Allah'tır"41 . 

5- "Taneyi ve çekirdeği ) arıp cansızdan canlıyı ve canlıdan can· 
sızı çıkaran Allah'tır. İşte Allah budur. Nasıl yüz geri edersiniz ?"42 . 

6- "Dünya hayatı gökten indirdiğimiz su gibidir. İnsanların ve 
hayvanların yiyeceği bitkiler onunla yetişip bil'birine E armaş dolaş 
olmuştur. Yeryüzü bunlarla bezenip süslendiği, yer sahiplerinin bütün 
bunlara sahip olduklarını sandıkları anda, gece veya gündü.z buyru· 
ğumuz o yere gelip orayı hiçbir şey bitirmemişse çevirmişizdir"43 . 

7- "Allah'ın gökten su indirdiğini göımüyor musunuz ? Onunla 
türlü renkle:rde ürünler y etiştirip dağlarda da ak, kırmızı, simsiyah 
ve türlü renkte tabakalar var etmişizdir. İnsanlar, yerde yürüy("nler 
ve davarlar da böyle çeşitli renklerdedir. Allah 'ın kulları arasında 
O'na içten saygı duyan bilginlerdir"«. 

8- "Onlara bir belge daha! Ölü yeri diriltip oradan taneler çıkarırız 
da onlardan yerler .  Orada hurmalıklar ve üzüm bağları var ettik ve 
aralarında pınarlar fışkırttık ki, onun ürününden ve kendi elleriyle 
yaptıklarından yeeinler. Şükretn: eli değiller mi ? Yerin bitirdiklerind .. n 
kendi içlerinden ve daha bilmedikleri ş eylerden her şeyi çift olarak 
yaratan Allah'ı yüce tut. Onlara başka bir belge de gecedir. Gündüzü 
ondan ımyup çıkarırız da karanlıkta kalı rlar"45. 

39 İbrahim. 1 4  / 32-33. 
40 Enam, 6 / 99. 
41 Enam, 6 / 141 .  
42 Enam, 6 / 95 .  
43 Yunus, 10  / 24. 

44 Fatır, 35 / 27-28. 
45 Yasin, 36 / 33-37. 
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Bu ayetkrde Kuran1ın s ergilediği fikir, zikrettiği c.!ayların bir 
nizamı anlattığı ve hepsinin bir düzen içinde cereyan ettiği ve hundan 
dolayı da o nizamı koyanın, bir nizam ve onun kanununu koyup deva· 
mını s ağlayanın bulunduğunu anlatmasıdır. 

Kuran'ın zikrettiği hu işlerin bir nizamı ifade etmesi , onların h�r 
kanun a göre olmasını gerektirir. Bir kanun da her zam an aynı şartlarda, 
aynı şekilde daimi olarak meydana gelen olaylarda söz konusudur. 
Bu ayetinde anlatılanlar, bir defa vuku bulmuş olsalar, bir dah a mey· 
dana gelm.emiş olurlar ve bir defa olan olay bir nizam ve kanun teşkil 

etmez . O ,  ancak şanı;ı eseri olarak yukarıda belirtildiği gibi hemen yok 
olup gider. Halbuki nizamda devamlılık bulunmaktadır . Bunun içindir 
ki gökten inen su ile bitkinin bitmesi arasında bir bağ ve kanun hulun· 
duğu gibi bitkinin d;: b i.iyümesi bir sürec.: devamlı bağlı olması ve daima 
gelen su ile bir kanun ve nizam çerçevesi içinde sulanması gerekir . 
Ondan sonra m e} vesinin çiçeğini açması , onun tomurcuklanm ası, 
meyve şeklini alması ve onun olgunlaşıp tatlılaşm ası ve bütün bunlar 
bir sürece ihtiyaç gösterir ve hu süre de ancak bir nizama göre teşekkül 
t.der ve sürer. Düny ada insanın gıdasını , ztvkini ve ağız tadını teşkil 
eden ve sudan m eydana gelen bu şeyler, tek hir defa olmuş, bitmiş 
v e  yok olmuş, rastgele bir ş ey  değildir. İnsan<laıı önce onlar y aratılmış 
ve nizama konmuş olduğu gibi insan hay.atının onların içinde kırk ve 
yüz senelik ömründe hiç d eğişmeden devam etmesinin sebebi, onları 
öyle düzenleyen Allah'ın var olmasındandır. 

c) Üçüncü grup ayetleri de insanın kendi yaratılışını doğrudan 
ele alan ayetlerden alarak, insanın kendi varlığının tabi olduğu nizamı 
ve uyduğu kanunun ve onun koyucu ve koruyucusunu anlatmaktadır. 

Kuran, insanın bazı yerde kuru balçıktan, bazı yerde çamurdan, 
bazı y erde topraktan, bazı yerde çamurun özünden, süzülmüşünden, 
bazı yerde değersiz suyun (meni) süzülmüşünden bazı yerde de meni 
(nutfe) den yaratıldığını söylemektedir. Bu zikredilen m.addeler insanın, 
kendilerinden yaratılmaya başlandığı ilk maddelerdi�. Yani insan ilk 
defa bu maddelerden yaratılmaya başlanmıştır. Bu iptidai maddeler· 
den ; balçık, çamur, toprak, süzülmüş çam.ur, m eniden, insanın yara
tılmış olması çelişik olmayıp bu maddelerin her biri bir devreyi ve 
merhaleyi ifade etmektedir. Asıl olan toprak, toprağa su karışınca 
çamur ve çamur kuruyunca balçık olur. Çamurun özü veya süzülmüşü, 
toprak ve sudan m eydana gelen gıdaların özü, ki erkekte nutfeyi (me· 
niyi) meydana getirir. Bundan sonra ayrıca meninin zikredilmesi de 
insanın, insanlar vasıtasıyla diğer deyimle insanın, insan tezgahında 
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yaratıldığına dikkati çekip, insanın yaratılmasında takip edilen nizamı 
göstermektedir. Bu nizamın içinde, ilk insanın (Adem'in) yaratılması ve 

sonra bu yaratmayı zincirleme bir soy şeklinde sürdürmek üzere kanun· 
laştırması da mevcuttur. 

Bu devreler vey a merhalelerden birinden ötekine geçmek insanın 
gücü dışında olan bir iştir. Belki toprak ile suyu karıştırıp çamur yapmak 
işini istisna etmek, yani insanın hunu yapacağını söylemek doğrudur. 
Ama, çamurdan ekin, meyve, gıda, gıdadan kan ve kandan kemik, 
et ve sonra nutfe yapmak bir nizam a ve bu nizamı koyan ve sürdüren 
yaratıcı kudret sahibi Allah'a ihtiyaç vardır. Yaratıcı güç sahibi ol· 
m ayan hunları birinden diğerine kalhedemez ve kanı meni yapamaz. 

İşte insanın ilk yapılış ve y aratılış maddeleri ve devreleri bunlar 
olmakla İnsanın yaratılış devreleri tamamlanmış olmuyor. Onları da 
Kuran, aynca insana anlatıyor ki , nerede� ve nasıl oluşa oluşa, 
devrelerden sıçratıla sıçratıla geldiğini, bebekliğini, delikanlılığını ve 
yaşlılığını ve ölümünün nasıl olacağını görsün. Topraktan, çamurdan, 
meniden, bebeklikten, gürbüz delikanlılıktan geçerek yaşlılığın ve 
olgunluğun ümitlerini nasıl yaşadığını veya yaşayanları görerek nasıl 
yaşayacağını düşünsün. Bunların hepsi bir nizam ve şaşm az bir düzen 
içinde gelip gitmektedir. Buna rağmen insana verilen kıymet ve değer 
Allah'ın onu kendisine muhatap ve dinleyici kabul etmesi, melekleri 
onun önünde eğilmeye ve saygı göstermeye çağırması , gerçekten dü· 
şünülmey e çok değer bir şeydir. 

1- "Rahbin meleklere: "Ben balçıktan, işlenebilen kara topraktan 
bir insan yaratacağım. Onu kılığına koyup ruhumdan ona üflediğim 
zaman ona secdeye kapanın" demişti"46, 

2- "Biz, sizi topraktan sonra nutfeden sonra yapışkan kandan 
-sonra şekilli ve şekilsiz •bir çiğnem etten yaratmışızdır. Sonra sizi çocuk 
olarak çıkarırız ve böylece erginlik çağına varırsınız .  Kiminiz ölür, 
kiminiz de ömrünün en düşkün çağın a ulaştırılır ki, bilirken bilmez 
olur"47, 

3- "Doğrusu,  insanı çamurun ürününden yarattık. Sonra onu 
nutfe olarak sağlam bir yere yerleştirdik. Sonra nutfeyi yapışkan kan 
yaptık. Yapışkan kanı bir çiğnemlik et olarak yarattık. Bu çiğnemlik 
etten kemikler yarattık ve kemiklere et giydirdik. Sonra onu başka bir 

46 Hicr, 15 / 28-29, 
47 Hace, 22 / 5. 
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yaratık olarak inşa ettik. Y aratanlann en güzeli olarak Allah ne Yüce· 
dir"48, 

4- "Yarattığı her şeyi güzel yapan, insanı yaratmaya çamurdan 
haşlamıştır. Sonra onun soyunun bayağı bir suyun özünden olmayı 
sonra ona kılık venney i  ve ruhundan ona üflemeyi kanun haline koydu. 
Size kulaklar, gözl er ve kalpler veren O'dur. Gene de pek az şükredi
yorsunuz"49, 

5- "Sizi topraktan sonra nutfeden sonra, yapışkan kandan yaratan 
sonra, erginlik çağına ulaşmanız sonra da yaşlanmanız için sizi bebek 
olarak çıkaran O'dur. Kiminiz daha önce ölür, kiminiz ise belirli bir 
süreye ulaşırsınız. Böylece belki düşünürsünüz"50, 

Kuran'ı Kerim, Allah'ın varlığını y arattığı kainattaki nizam ve 
düzenden giderek ispat etmektedir. Kainatın bir düzen içinde hareket 
ettiğini ve kan�nlannda bir aksama ve bozukluk bulunmadığını delil 
getirerek, o nizamı koyanın bulunması gerektiğini insana hatırlat· 
maktadır. Aslında insanoğlu böyle bir mantıki muh akemeye ve netice 
çıkarmaya kabiliyetli ve yatkıı:ıdır. Çünkü hunu günlük hayatında 
kullanm aktadır. Kuran, insanın kendisini de kendisine misal vererek, 
insanın hayatında, doğm adan önce, doğduktan sonra ve ölünceye kadar 
geçirdiği bütün yaşama safhalarında içinde bulunduğu v e tabi olduğu 
kanunları ve nizamı iyi anlayacağı için onların da, kendilerini var eden 
bir y aı atan Allah'ın bulunduğuna götürdüğünü açıklamaktadır. 
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49 Secde, 32 / 7-8. 
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3- Allah'ın Varlığının Gaye D- ·lili : 

Allah'ın varlığının delillerinin merkezini neden (illet) delili teşkil 
eder. Bütün deliller, nedensellik ilkesi altında toplanabilir. Mesela, 
nizam ve inayet delili olaylar ve varlıkların birbirleri arasında olan 
ilişkilerin bir düzen içinde olmasından, o düzeni kuranın varlığına delil 
Sa} ılması grne neden (illet) delili ile açıklanabilir. Mademki bir düzen 

vardır, o h alde o düzeni kuran vardır, demek bu neden ve nedenli iliş· 
kisinden başka birşey değildir. Böylece Allah'ın varlığına dair delillerin 
çoğaltılması varlıklara ve olaylara değişik açıdan bakmak nitecesinde 
meydana gelmektedir . 

Mesela nizam ve inayet delilinde, sırf olay, olay olduğu için değil, 
yani önce yok iken sonradan var olması onu bir yapanın bulunmasının 
gereğinden hareket edilmiyor.  Ortada bir sürü olaylar var. Onları 
kimin y aptığı söz konusu edilmeden, onların arasındaki nizamdan, 
onları bir nizama koyanın mevcut olduğuna gidiliyor. Aradaki fark 
budur. 

Burada konuya üç noktadan b akmak doğru olur. 

Kainatın tümünde Ve her varlığın yaratılmasında bir gaye bulun· 
maktadır.  Kainat gayesiz, hoşuna yaratılmış değildir. Çünkü varlık· 
ların yaratılması ve yaratılmış varlıklann hareketlerinde bir yöne 
doğru yönelmeleri ve bir

'
hedefe doğru gitmeleri ve bir nesneye ulaşmayı 

amaçladıkları ve bir gayeye hfamet ettikleri ve onu gerçekleştirdikleri 
görüldüğünden buna gaye delili denmiştir. Yani her varlığın belli ve , 
yaptığı bir görevi vardır. Bu görevi yerine getimesine, onun için çalış
masına bir gaye için çalışıyor ve onu gerçekleştiriyor; dendiğinden gaye 
delili ortaya çıkıyor. 

Neden ve nizam delillerinde ele alınan olaylara dair niçin sorusu 
sorulduğu zaman, aynı olayların bir hedefe doğru ve bir şeyi gerçek· 
leştimıek için yapıldığına cevap verilmiş olur ve hu cevaba götüren gaye 
delili olur ve cevabın kendisi gayeyi gösterir. 
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Neden delili kim yaptı sorusuna cevap verir ve yapani, onu kimin 
yaptığım arar. Nizam ve düzen delili de nasıla cevap verir. Nizamın nasıl 
olduğunun ve ne olduğu sorusunun cevabını bulmaya çalışır. Gaye delili 
de niçin'e cevap verir. Bunların hepsi nedensellik ilkesinin bir şeye de
ğişik açıdan bakılması neticesinde uygulamşıdır. 

a) Kainatın yaratılmasımn bir gayesi vardır. 

Kuran, Allah'ın kainatı yaratmasımn boşuna, eğlence ve gayesiz 
olmadığım, onu yaratmanın bir gayesi ve hedefi olduğunu açıkça 
bildirmektedir. Gayesi olan bir Şt.yin gayesine ulaşması için bir nizama 
göre hareket etmesi kaçınılmazdır. Yoksa, kendisinden istenilen gayeye 
ulaşıp onu gerçekleştirmesi münikün olmaz. 

1- Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah herşeye 
kadirdir. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün artlarda 
birbirini kovalamasında, düşünürlere belgeler vardır. Bunlar ayakta 
iken, otururken, yan yatarken Allah'ı hatırlarlar da göklerin ve yerin 
yaratılışını düşünürler, ey Rabbimiz, Sen bunları hoşuna (gayesiz) 
yaratmadın! derler"Sl , 

Bu ayetler, bir insanın nasıl ve hangi durumda olursa olsun, dü
şünmesinin gereğini ortaya koyduğu gibi, düşünecek malzemeyi de 
veriyor. İnsan kendisini kuşatan göklerin, yerin ve ikisi arasındaki 
ilişkiden meydana gelen gece Ue gündüzün gidiş gelişlerini düşündüğü 
zaman, mutlaka onların bir gayeye hizmet ettiklerini anlar. 

2- "Biz, göğü, yeri ve ikisinin arasında bulunanları oyuncak 
olarak yaratmadık. Eğlenmek isttıseydik, böyle bir şey yapsayd.k, 
onu kendi katımızda yapardık. Biz gerçt.ği batılın kafasına çarparız 
ve o, batılın beynini parçalar gider"52, 

3- "Biz, gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri oyun olsun diye 
yaratmadık. Biz onları ancak gereğine göre, gerçek olauk yarattık. 
Ama insanlann çoğu hilmez"S3, 

Bu ayetlerde Kuran, kainatın yaratılması çocuk oyuncağı değildir, 
diyor. Nasıl çocuk bir oyuncak alır, hemen onu bırakır veya bir oyuncak 
yapar hemen onu bozar. Çünkü işi, oyalanmak, eğlenmek ve bir gayeye 
hizmet olmadığı için sadece bozup yapmaktır. olll!![llii'tlf'i. 
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52 Enbiya, 21 / 16-17. 
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Bir gayesi olmadığı için, yaptığı ş eyin gayesine kadar devam etmesi 
söz konusu değildir ve bunun için yaptığı şeyin bir nizam a göre olup 
devamı gerekm ez. 

Bu ayetlerde,  Kur an kainatın bir gaye için yaratıldığını ve bundan 
ötürü bu gayeyi iyi anlam anın gerektiğini, kainatta boşuna bir şeyin 
bulunm adığını , ancak milyarlarca nesneden her birinin y aratılış gayesini 
bilmenin de ins an için iır.kansız olduğunu anlatır. Onlardaki gerçeği, 
gayeyi çoğu bilmez ve kavrayamaz. İns an birk�çında gayenin ne 
olduğunu kavrars a, geri kalanlardaki gayeye h enüz ilminin ulaşm adığını 
anlar ve öğrenmeye devam eder. Öğrendikçe öğreneceği gelir. Yoks a 
ilk and a işe inkarla başlayan insan cahillikten kurtulam az ve hiç bir 
gaye ve gerçeğe de ulaş amaz . 

b) K ainat insan için yaratılmıştır :  

K ainatın, ins anın menfaatına ve ona hizmet için yaratıldığını 
zikreden ayetlerden bazılarını görelim . Madem ki Allah kainatı boşuna 
değil ve bir gayey e gör<: ve bir hede fe hizmet için yaratmıştır. Şimdi 
o gayenin ne olduğunu ve onu nasıl açıkladığını Kuran'dan takip 
edelim. 

1- "Allah'ın göklerde olanları ve y erde olanları sızın ıçın çalış
tırdığını, nim etleri açık ve gizli olarak size bolca verdiğini görmez 
m isiniz) ?"54. 

2- "O, kara ve denizin karanlıklarında yol bulmanız için yıldızları 
sizin için var etmiştir. Bilenler için delilleı-i böyle birer birer anlattık"55. 

3- "Sana, hilal halindekj ayları sorarlar. De ki: "Onlar, ins anlaun 
vaki derinin helirtisidir"56. 

4- "Allah'ın yerdekileri ve denizde buyruğu ile yürüyen gemileri, 
sizin emrinize verdiğini , görmez misin ?"57 

5- "Allah, hem binek olarak kullanmanız ve hem yemeniz gayee.iyle 
hayvanları sizin için yaratmıştır. Onlarda Ph'i,. jrh• l)irçok faydalar 
daha vardır. Onlara binerek gönüllerinizdeki arzulara ulaşırsınız. On
larla ve gemilerle taşınırsınız"58.  

54 Lukman, 31 / 20. 
55  Enam, 6 /  97. 
56 Bakara, 3 / 189. 

57 Hac, 22 / 65. 
58 Mumin, 40 / 79-80. 
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6- "Allah, hayvanları da sizin için yaratmıştır. Onlarda sizi sıcak 
tut acak şey ve birçok faydalar var�ır, etlerini de yersiniz. Onları eve 
getirmenizde ve çayıra götürmenizde bir güzellik vardır.  Zorlukla vara· 
cağımz yerlere yüklerinizi taşırlar. Doğrusu size şefkatli' ve merh ametli 
olan Rabhiniz, Sizin içiiı, atları, katırları ve eşekleri binek ve süs hayvanı 
olarak yarattı . İçesiniz diye sizin için gökten su indiren O 'dur. Hayvanla· 
ları otlattığımz otlaı· onunla biter. Allah, o su ile sizin için ekinler, 
zeytin ve hurm a ağaçları , her türlü ürünü bitirir. Sizin için geceyi, 
gündüzü, güneşi ve ayı çalıştırmaktadır. Yıldızlar da O'nun buyruğuna 
göre hareket ederler. Taze et yemeniz, takındığınız süsleri edinmeniz 
ve Allah'ın _hol nimetlerinden faydalanmanız için, denize -gemilerin 
onu yara yara gittiğini görürsün-boyun eğdiren Allah'tır"59,  

Bu ayetlerde görüldüğü gibi , gökler, yer, göklerde olanların v e  

yerde olanların hepsi insanın menfaatına v e  insana hizm et için yaratıl
mıştır. Bu suretle kainatın maddesi ve nimetleri insan için yaratılmış 
olduğunu Kuran açıkça ortaya koyuyor. Bu kadar kainat ins an için 
yaratılmışsa, onun çok büy ük değeri ve şerefli bir mevkii olması gerekir. 
Öyle büyük bir kainat ki , ins an zekasının bulduğu en uzak mes afeleri 
gözetleyen ve hes ap eden m akineleri, onun genişliğini ve büyüklüğünü 
teshit etmekten aciz kalmakta ve insan onun sınırlarını hayal hile 
edememektedir. Am a, hu işleri  yap an, insana, kendisi. için yaratıla:ıı 
kainatı keşfetm e vazife&i d .  -v ermiştir. 

c)  İnsan Allah için yaratılmıştır :  
Bütün kainat insan için yaratıldı . İnsan da Allah ıçin yara tıldı . 

Demek, kainat ho�una yaratılmadığı gibi ins an da hoşuna yaratılm a· 
mıştır . Bü)- ük kainat ve ondaki nim etler, gü zellikler ve zeıı klcr insan 
için y aı atıldığına göre, onun karşılığında ins an ne yapacaktır ve hunu 
nasıl ödeyecektir. İnsanın kendisine yapılan bir iyiliği aynı seviyede 
karşılayabilmek insanın başını derde sokmuştur. Yapılan iyiliğe karşılık 
v ermek, yapana t eşekkür etm ek,  insanın günlük hayatında canı gönül
den uyduğu bir ahlak ve ins anlar arasında iyi ilişkiler kurma ve devam 
ettirme kanunudur. İnsan, kendisine yapılan bir işin karşılığını v ererek 
yük altında kalmak istemez. O halde kendisine varlık verene karşı ne 
yapacaktır ? İnsanın varlığı çok büyük bir nimettir. İnsan hu yükün 
altından nasıl kalkacaktır ? Bunların cevabı Kuran;da b aştan sona 
tafsilatıyla anlatılmaktadır. Ancak, Allah insana altından kalkam ayacağı 
yük yüklemez ve y apamayacağı işten onu sorumlu tutmaz. Biz şimdi 
insanın yaratılmasındaki gaye}i Kuran'da tesbit etmeye çalışalım. 

59 Nahı! 16 / 5-8, 10-12-14. 
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1- "Cinleri ve insanları ancak B ana kulluk etmeleri için yarattım. 

Onlardan ne bir rızık isterim ve ne de Beni doyurmalarını istı�rim"60, 

Bu ayet Yüce Allah'ın insanları niçin yarattığını ve insanın yara· 
tılm a gayesini açıkça ortaya koymaktadır. �inler de buna dahil 
edilmiştir. Ancak, Kuran'da cinler, gizli ve görünmeyen varlıklar olarak 

anlaşılmakta ve onlara ayt"ıca bir önem verdiği görülmemekte, bazı 
cinlerin, bu Kuran'a inandıkları anlatılmaktadır. 

Burada, diğer ayetlerin açık m analarının ışığı altında şu hususu 
da anlamak gerekiyor. Ayette zikredilen kulluk yani ibadet etme tabiri 
insanda ve cinde serbest hareket etme hürriyeti ve iradesi olmasına 
dayanır. Aslında kulluk etme, bir İradeyi içermektedir. Kulluk edilen 
zatın, yapıınlasını istediği işleri yapana bundan dolayı kul denmiştir. 
Kul, hür irade sahibi olmasının neticesi ol arak, istemezse, yapmamak 
da elindedir. Ama, bu sefer, kendisine yapılan hizmetlerin karşılığını 
ödeme ile başı derde girer. Şimdi şu soru ortaya çıkabilir. İnsan, Allah'a 
ne iş yapacaktır ? Buna şu ayetler açıklık getirmektedir. 

2- "Rabbin, meleklere, "Ben yeryüzünde bir halife kılacağım" 
demişti. Melekler, "orada bozgunculuk y apacak ve kanlar akıtacak 
birini mi var edeceksin ? Oysa biz, Seni överek yüceltliyor ve S eni 
takdis ediyoruz . "dediler. Allah, "Ben şüphesiz sizin bilmediklerinizi 
bilirim, dedi"61 , 

Bu ayet, Kuran'da insana en büyük önemi bildiren ayetlerden 
biridir. Halifenin m anası birinin yerine onun işlerini yapan kimsediı . 
Allah, insanı halife yapınca, kainatta birtakım işleri Allah halifesine 
y aptıracak anlamına alınmaktadır. İnsanın, yaptığı işlere bakınca, 
hiçbir yaratığın yapamadığı ve yapmadığı işleri yaptığı görülmektedir. 
insanın bu işleri yapabilmesi için önce ilim yapması gerektiği ayetin 
devamından anlaşılmaktadır. Çünkü meleklerin böyle bir halife olm ay a 
gözleri olmalı ki, Allah'a itiraz ettiler. Allah da onları ve Ademi } any ana 
koyarak imtihan etti. Ösnce Adem'e her şeyin adını öğretti. Sonra, me· 
!eklere, bu şeylerin adını söyleyin deyince melekler bilemedi, Adem 
bildi. ilim yapmak kelimeler ve adlarla olur . İnsanlar tarihte yazıyı 
icat ettikten sonra ilim yaptılar ve ilerlediler. Böylece insanın, Allah'ın 
halifesi olmasının ilk şartı ilim sahibi ve alim olmaktır. 

Halife olmanın ikinci şartını de Hz. D avud'un kıssasından öğreni· 
yoruz. Orada Yüce Allah, D avud'a "Ey Davud! Doğrusu, seni yer· 

60 Zariyat, 56-57 .. 
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yüzünde halife kıldık, o halde insanlar arasında adaletle hükm et . 
Hevese uyma, o seni Allah'ın yolundan saptırır. Hesap gününü unutarak 
AUah'ın yolundan sapanlara çetin azab vardır."62 

Buradan, Allah'ın halifesi olmanın ikinci şartı adaletle hükmetmek 
olduğu ortaya çıkıyor ki Yüce Allah, Kendisi adil olduğu için halifesinin 
de yani Kendisine iş verdiği insanın da adil olmasını ş art koşuyor. 
Bu, Allah'ın yolu adaletten ayrıldığı z am an çetin azab a uğrayacağını 
bildiriyor. 

3- "Allah'a kulluk edin. Sizi yeryüzünde yaratıp orayı imar et
menizi istemektedir. Ondan mağfiret dileyin ve sonra O'na yönelin"63 

Bu ayet, .halifenin üçüncü niteliğini orta)' a koymaktadır. Bunu 
şöyle ifade etmek mümkündür. Allah, yeri y arattı ve imarını insana 
bıraktı . O halde, yerini imar eden millet, Allah'ın yeryüzünde halifesi 
olmay a bir derece hak kazanmıştır. Eğer adaletle hükmediyorsa, hali
feliğin üçte ikisini elde etmiş oluyor. Aslında, adalet olsun ve imar 
olsun, hepsini yapmak için ilim ister, ilimsiz bunlar gerçekleşemezler. 
Buna göre, o kimse veya millet Allah'ın halifeliğinin üç niteliğini elde 
etmiş sayılır. 

Burada bir noktaya işaret t-tmek doğru olur. Allah'ın halifesi yani 
.Allah'ın işlerini yapmak ve onun koyduğu kanunlara göre hareket etmek 
hususunda iman kelimesi söz konusu edilmediği görülmekt edir . Çünkü, 
iman, insanın kalbinde gizli olan bir şeydir. Onu, içerde olmadığı halde, 
söyleyip başkalarını aldatmaya çok müsaittir. Kuran bile inandıklarını 
söyleyenleri yermekte ve im an sözünü ölçü almamaktadır64. Ancak 
uzun tecrübeden sonra ve başka ölçülerle bir kimsenin im anın a güvenile
bilir. Doğrusu, im an kelimesinin asıl yanıltıcı tarafı, kelimenin kökünün 
dayandığı mana "güven verme"dir. Bu mananın gerçekleşip gerçek
leşmediğini insan bilemeyeceği için ağızla söylemek yeterli bir delil 
sayılmamıştır. Onun gerçekleşip gerçekleşmediğini ancak Allah bilir . 
Bunun için aldatıcılığa ihtimali kuvvetli olduğundan -zira insanların 
çoğu bundan kurtulamamaktadır-insanlar arasında gerçek ve sağlam 
bir ölçü alınmamaktadır. Onun varlığını en iyi hilen Allah olduğu için, 
O, onu ölçü alı_r . 

Kuran, Allah'ın hu hilafetini gereği gibi yerine getiremeyen vey a 
bir zamanlar iyi yapıp sonradan bozan, işleri saptıran ve ihmal eden 
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milletleri halifelikten alıp onların yerine, hilafet sıfatlarına layık olan· 
ları getirdiğini şu suretle an1 atmaktadır. 

4- "işlediklerinden her b•rinin derecı:,si vardır. Rabbin onların 
yaptıklarından habersiz değildir. Rabbin müstağnı ve rahmet sahibidir. 
Aın a, dilerse, sizi başka bir m illetin soyundan getirdiği gibi, sizi yok 
eder ve sizden sonra dilediği başkasını h alife yapar"65.  

5- Şüphesiz, Benimle size gönderileni Ben sizt: bilctirdim. Eğer 
yüz çevirirseniz, Rabbim, sizden başka bir milleti halife yapar ve Ona 
bir şey de yapamazsınız"66 . 

6- "Musa milletine "Allah'tan yardım di1 eyin ve sabredin . Y eryü
zü Allah'ındır, kullarından dilediğini ona mirasçı kılar. Sonuç, Allah'ın 
y olundan gidenlerindir" dedi. Milleti : Sen bize gelıneden önce ve geldik
ten sonra da eziyet çektik" dediler. Musa da "Rabhinizin , düşmanlarınızı 
yok etmesi ve sizi yeryüzünde halife y apması mümkÜ.ndür. Sonra nasıl 
çalışacağınıza bakar" dedi"67 . 

7- "Allah, sizden inanmış ve yararlı iş işley enlere , sizden (onlar
dan) öncekileri halife yaptığı gibi , sizi (bunları) da halife kılacağına, 
beğendiği dini onlar için yerleştireceğine ve korkularını güvene çe"i
receğine, söz vermiştir"68 . 

Bu ayetler, insanların durumlarını , çalışmalarını , iyiden kötüye 
değiştirdikleri zaman değişeceklerini ve değiştirilecek.11:,rini açıkça 
anlatıyor. Demek ki insan da bir gaye için yara tılınış ve var edilmiştir . 

O gayeye doğru ve ona uygun hareket etmesi lazımdır. Gaye için konan 
kanunlara ve  nizamlara uymadığı takdirde ,  kendisi kanun ve nizam 
dışı kalarak yok ve helak olınaktadır. Bu canlı misal, insanoğlunun 
tarihinde gayet belirli olarak görülmektedir . Kanun ve nizam olmayan 
yerde hayat yoktur. Bir de hükümet yoksa, anarşi ve karışıkhk varsa 
kimin ne zam an ve ne yapacağı helli değilse ,  insanda huzur ve siikün 
kalmadığı , şaşkın olduğu, korku ve endişe içinde tir tir titrediği heı· 
an ölmekten ve öldürülmekten, canı gırtlağına geldiği, insanın b azen 
yaşadığı canlı olaylar ve durumlardır. İnsa.ı:ı böyle bir z amanda düzeni 
ve nizamı canla başla istemektedir, böyle bir düzensizlik, insanın hii.c
relerinde olsa, hasta olur, dermanı kesilir ve neticede ölür. Kaina tta 

6 5  Enam, 6 / 132-133. 
66 Hud, 11 / 57. 
67 Araf, 7 / 1 28-1 29. 

68 Nur, 24 / 55. 

57 



olsa, kainat yok ve helak olur gider. Madem hu böyle bir vakıadır, 
kainat da bir nizam ve kanuna göre harek€t  etmiş olmalıdır ki, varlığını 
sü rdürüyor ve ayakta duruyor. Eğer, kendisi ; çin tayin edilen gayeye 
göre v e  o hususta konan kanunlara göre hareket etmemiş olsa, yok 
olacaktır. 

Ayrıca, her varlık için ayrı bir gay e  tayin edilmiştir. Bu gayedeki 
ayrılık, değişiklik ve çeşitlilik kainattaki varlıkların, hatta insanın 
vücudundaki uzuvların değişik ve çeşi tli olmasını geıektirmiştir. Eğer, 
hepsinin gayesi , aynı olsa} dı , varlıklar da aynı olurdu. Burada hücre
lerin v e  atomların kendi aı alarınd aki ayrılığı vt. sonra b enzerlerinin 
hirltşerek meydana getirdikle ri bütünün diğer hütünleıden ayrıldığı 
da, tek tek olarak gayesi ve bir bütün olarak ı.ayin edilen gayıısi de 
ayrı ve çeşitlidir . Böylece, insanın vücudundan haşlayarak her hücrenin 
ve uzvun hizmet gördüğü bir gayeye göre hareket etmesi, onları o 
gayeye yönelten ve o gayeyi tayin eden bir varlığın varlığını gerektirir. 
Hücreler ve varlıklar kendilrrinin ne iş yapacaklarını ve nasıl ve hangi 
yöne gideceklerini kendileri tayin edemezler. Hepsine bir yol çizilmiştir. 
O yolda yürümek zorundadırlar. Yoksa ,  yok olup helak olup giderler. 

Bu ayetler ve benzerleri bütün beşeriyete hitap eden ve  insanoğlunu 
gaye edinen genel anlamda insanın hür iradesine yön vermek isteyen 
ayetlerdir. Bunlardan haberi olmayan insanlar bile bu genel kanunlara 
uymakta ve Allah'ın onlardan beklediğini yapm aktadırlar. Onlar hu 
kanunlara Allah'ın buyruğu gereği veya kanunu olası gereği değil, 
Allah'ın insanda y erleştirdiği istek, ihtiyaç, arzu ve akıl, ümit ve hayal 
giicü gereği olarak uymaktadırlar. Ancak hunu Allah'sızlar da yapmak 
zorundadırlar. Zira, Allah'ın onlar için koyduğu hayat şartları hunu 
gerektirmektedir. Sapmaya çalışsalar da ve kainat nizamından dışarı 
çıksalar da aslında Allah'ın nizamını daha önce bozmuş olanların bozuk 
düzenine kar�ı çıkmış oluyorlar ve o bozuk düzeni kendilerince düzelt
meye çalışıyorlar. Fakat, görülen odur ki, haklı oldukları davalarında 
kendileri de aşırı giderek, düzeltecekleri bozukluğu başka bir yönden 
devam ettiriyorlar. Bunun için, Allah insanlara ayrıca daha özel ve tefer
ruata inen buyruklar ve yasaklar bildirerek insanları uyarm ay a önem 
vermiştir. Asırlar sonra bu uyarmalar görünüşte uyduklarını iddia 
edenlerin, öteki genel kanunları ihmal etmeleri yüzünden, felakete sürük
lendiklerini ve yok olduklarını , varlıklarının sönük kaldığını ve başka · 
!arının boyunduruğuna girdiklerini tarih açıkça ortaya koymaktadır. 
Bunlara en canlı misal, Yahudiler ve Müslümanların sahip olduğu 
Kuran'ı okuyup anlayanlarca kolay görülür. Bu özel ve teferruata 
iııeıı uyarm alar h akkında birkaç ayet ; 
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1- "İsrailoğullarından "Allah' tan başkasına kulluk etmeyin, anne 
bahaya, )' akınlara, yetimlere, düşkünl er·n iyilik edin, insanlarla güztl 
konuşun, namazı kılın, zekat verin" diye söz almıştık. Sonra, pek 
azınız hariç , yüz çevirerek döndünüz "69 . 

Hitap İsrailoğullarına ise de bütiin insanlar kastedilmiştir . 

2- "Allah'a kulluk edin. Ona birşeyi ortak koşmayın. Ana babaya, 
yakınlara, yetimlere, düşkünlere , yakın komşuya, uzak komşuya, 
yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve tliniz altında bulunan kimselere 
iyilik edin. All ah, kendini b eğenip övünenleri elbette sevmu"70, 

Bu ayette hitap önce müslüman] ara Vt sonra bütün insanlara şamil 
olacak derecede geneldir. 

3- "Rabbin, yalnız Kendisine kulluk etmenizi ve anaya b abaya 
iyilik etmenizi buyurmuştur"?! , 

Bu ayetlerde,  insanın ilk yapacağı işin kendisini yaratan Allah'a 
kulluk etmesidir. Bu, insanın sosyal hayatının nizamı için şarttır. 
Çünkü, insan kendi başına serbest olarak hareket eden bir varlık olması 
bakımından önce kafasında bir nizam fikrinin bulunması lazımdır ki, 
ona göre hayatını düzenlesin. Bu nizam fikri, en iyi şekilde Allah'a 
kulluk etmeyi kabul etmekle haşlar. Yalnız Allah'a kulluk etmeyi 
kafasına koyan, Allah'tan b aşkasına tapmaz ve boyun eğmez . O 
kimse ,  güçlü ve kuvvetli , şahsiyet sahibi olur. Ayetlerde emredilen 
diğer hususlar, insana en yakın .sosyal hayatın nasıl olması gerektiğini 
bildirmektedir. Böylece, insan etrafındaki insanlarla,  adım adım iler
leyerek daha uzakta olanlarla miinasehetlerini en iyi şekilde yürüte
cektir. Böyle bir toplum işte düzen içinde mesut olarak yaşar ve yok 
olmayı hak etmez. 

Düşünen insan, insanların kendi aralarında biı düzene ve  o düzeni 
koyan ve devam ettirenin gerektiğine hükmetmiş ve karar vermiş
lerdir. K ainatta, hunc'a varlıklar arasındaki düzeni koyup koruyana 
muhtaç olduğuna da şüphesiz inanmış ve karar v-ermişlerdir. Bunun 
dışına çıkacak olan, düzt.nin varlığını inkar edemez, belki anlam adığı 
hususları tenkit edebilir .  O zaman ona anlamadıkları anlatılır. Israr 
eder de anlamam akta diretiı se, kendisinden nasıl bir düzen istt diği 
sorulur. Ortaya koy acağı düzen üzerinde çıkmazları kendisine belki 
daha iyi anlatılmış olur. Ya da s açmalığı belli bir şekilde haşkalan 
tarafından daha iyi görülür. 

69 Bakara, 2 / 83 
70 Nisa, . ı  / 3(ı ,  
71  İMra, 1 7  / 2:1 .  
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2- Allah 'm Sıfatları 

Allah'ın varlığı sabit olunca, Onun sıfatlarının ne olduğu söz ko
nusu olur. Dinler72 ile filozoflar ara1"ında Allah'ın sıfatları ile ilgili fark
lar bulunduğu bir vakıadır. Burada, şunu belirtmekte fayda vardır. 
Dinlere inanan filozofların Allah'ın sıfatlarına ait fikirleı·i ile hu dinlere 
mensup olmayan -önce veya şimdi- filozofların Allah anlayışları ara
sında da fark vardır. 

Bazı kimseler bir dine mensup olmayan filozoflarınki gibi olduğunu 
sergilemeleri -istisnalar s aklı olarak- doğru olm adığı görülebilir. Biz 
burada böyle uzun tartışmalı bir konuya girmeden İslam filozofları 
hakkında bir noktaya işaret etmekte fayda görüyoruz.  Filozof, üst 
seviyede derinliğine düşünen ve anlayan bir kimsedir. Buna göre onun 
dini sözleri, herkesin anladığı seviy enin üstünde bir şekilde anlamasını 
kabul etruek onun akli melekesine yatkın bulmak doğru olur. Ancak, 
bazen filozofun dini sözleri aşırı derecede yorum a tuttuğunu ve mese
leyi çözmeye çalışırken daha da çıkmaza soktuğunu görmek mümkün
dür. Am a hunu anlayacak ancak onun gibi biri olabilir. 

Her zaman karşıma çıkmakta olan bir meseleye burada bir keli
melik bir açıklık getirmek istiyorum . Bugünlerde yeni bir kelamcı 
zatın kitabını okurken, eskiden heri açıklanmasını beklediğim hususun 
ne kadar önemJi 'olduğunu gördüm. O zat da diğerleri gibi konuşmuş, 
aklı ele alarak, onu yanıltmaya yani aklın yanıldığını ve her şeyi bile
meyeceğini dini bir hüküm olarak ileri sürmüştür. Mest le önemlidir. 
Dinde aklın durumunu ele almak uzun bir konudur. Fakat, eklemek 
istediğim kısa  açıklama, aklın sınırını , neyi bilip, neyi bilemeyeceğini 
din tayin etmiyor. Başkaları hunu dinin tayin ettiğini iddia ediyor. 
Aslında akıl kendi hududunu ve neyi bilip neyi bilemeyeceğine hüküm 
veren aklın kendisidir. Ancak, insanda mevcut olan hayal ve vehim 
güçlerini ve onların da bilgi ve hüküm veıdiklerini hesaba katarak aklın 
hükmü ile onlarınkini hirhirindm ayırmak lazımdır. 

73 Burndıı iiç ilıılıi diııi ; Yalıudili_k, Hri•tiyımlık ve İslamiyeti kastediyoruz. 
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Burada Farabi'den bir misal alıp konuyu lıem daha netleştirmek 
ve hem bitirmek istiyorum. Farabi, Allah'ın varlığı ile mahiyeti aynıdır, 
der. Sonra varlık kelimesi o kadar açık ve seçiktir ki , onu açıklayacak 
daha açık bir kelime yoktur, der. Bundan sonra da Allah'ın mahiyeti 
bilinmez, der. Kendisine yöneltilt.n soru şudur. Allah'ın inniyeti varlık
tan ibarettir ve varlık çok açıkça bilinen, m anası anlaşılan bir kelime
dir, dersin, sonra tutup, Allah'ın varlığı (mahiyeti) bilinmez deı sin, bu 
nasıl olur, çelişik değil midir ? 

Buna Farabi şöyle cevap verir : Biz Allah'ın var olduğunu bili
yoruz, ama varlığını (m ahiyeti-inaniyctini) yani vaılığının ne olduğunu 
bilemeyiz. Şimdi Farabi, burada akla dayanarak aklın neyi bileceğini 
ve neyi bilemeyeceğini çok açık v e  güzel hiı şekilde ifade etmiştir . 
Keşke, insanlar filozofları iyi anlasalar ve listifadc etseler . Ama filo
zofu ancak filozof anlar, kabul veya red etme anlayanın hakkı olur. 
Gerçek filozof saf ve arık akla dayandığı zam an, akıl ona bilgisinin 
sınırını gösterir. Din, bu akla dayanır ve onu pekiştirir ve destekler. 
Bunun içindir ki, insanları s af ve selim, sağlam akla-Allah'ın yarattığı 
temiz fıtrata-çağırmak ve ona göı e onlarl a konuşmak, hem aklın ve 

hem dinin yoludur. 

Allalı 'ın  sıfatları kelamcılar tarafından çeşitli şekilde tasnif ve 
_tertiplenmiştir. Doktora tezimiz olan "Kuran'a Göre İman Esasları" 
adlı eserimizde değişik bir tasnif yapmıştık. Şimdi de başka bir tasnif 
yapmak istiyoruz . Her İnsanın ve bazen bir kimsenin değişik metod ve 
üslup kullanması , anlatmak istediği fikrin ve konunun gerekçesine ve 
ele alış tarzına bağlıdır. Yüce Allah'ın Kuran ve h adiste zikredilen 
sıfat (isim) larının doksan dokuz olduğu teshit edilmıştir. Ancak hun
ları şınıflara aıırarak katE gorileştirerek grup halinde anlatmak , okuya· 
nın zihnine daha kolay gelecektir . Yüce Allah'ı tam manası ile anlamak 
için, her zaman bütün1 sıfatlarını hatırlamak insanı zorluğa koşmak 
olacağından onların etrafında kümeleneceği önemlilerini tesbit edip 
anlatmak ve bir anda onları hatırlamak daha faydalı ve gerekli bir 
tutumdur . .  

Bundan dolayı Yüct Allah'ın sıfatlarını önce iki gruba ayırdık. 

1 .  Birinci grupta olan Fıfatlar Allah'ın müshet yani olumlu ve 
ne gibi sıfatlara sahip olduğunu anlatır. Bunlar, başka Lir deyimle 
Allah'ın ne olduğunu ve nasıl bir zat olduğunu bildirir. Bunları da iki 
kümeye ve her birini de tekrar ikiye ayırmaya gittik. 
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1- Pasif- zati sıfatlar dedik ve bunlardan m aksat, hu sıfatlarla 
Allah nitelenir ve Allah'ın zatına özel sıfatlar olup başkası ile ilgileri 
ve ortaklıkları bulunmaz. Bunlal'.ı da  a) Allah'ı diğer varlıklardan özde 
ve mahiyette (inniyette) varlığında ayıran sıfat ki, huna özdeşlik 
sıfatı adını VE-rdik, h) Diğer bazı sıfatlara da Allah'a mahsus ve Ondan 
başkasında bulunmayan sıfatları da özellik (ayrıcalık) sıfatları demeyi 
uygun bulduk. 

2- Aktif--(Subuti) sıfatlardan kasdımız, Allah'ın kainatla ilişkisini 
göster�n ve kainatta iş gören ve faaliyet ifade eden sıfatlar olup bunları 
da a) karar vermeyi üzerine alan sıfatlar. Kain atın, gay esini, düzenini 
plaulay an anlamdaki sıfatlardır, h) Diğer birtakım sıfatı daha vardır 
ki , v erdiği kararı ve planını yürütür ve uygular. Bunlara tenfiz etme 
(uygulama) ve tekvin sıfatı denir ki , Allah'ın fi'il sıfatlarının kümesini 
teşkil eder. 

il- İkinci gruptaki sıfatları da  olamaz, olursuz (selbi) sıfatlar 
altında topladık. Bu sıfat lar Allah'ın ne olmadığını ve neyi olmadığını 
(mesela oğlu olmadığını) anlatır. 
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Şimdi hunların şemasını çizip izahına ı.ı;eçebiliriz. 

I- 1 . Pasif-(zat i) sıfatlar : 

a) Özdeşlik sıfatı 
b) Özellik-Ayrıcalık sıfatı 

2 Aktif-(suhuti) sıfatlar: 

a) Karar sıfatları (ilim , kudret, irade) 
b) Tenfiz -Tckvin sıfatı 

II- 3 Olam az, <•iursu1. {sdhij sıfatl ar. 



1- PASİF SIFATLAR 

a) Özdeşlik Sıfatlan 

Özdeşlik , bir şeyin kimlik, ayniyet kazanm ası, kendisinin b aş
kalarından ayrılması , kendisi olm ası , kendisi kendisine eşit olması , 
kendisinin kendisinden başka bir şey olmam asıdır. Özdeşlik sıfatı ile 
her varlık diğerlerinden aynlır. İnsanların şah�iy etlerini, kimlik.leı ini 
ve kim olduklarını , haiz oldukları özdeşlik sıfatı ile ortay a korlar ve 
hu sıfatla bilinir ve tanınırlar. 

Eğer, sıfatlarda ortaklık vaı sa  veya ortaklık bulunan sıfatlar, 
bir şeyi veya kişiyi ortaklarından ayıramaz ve ona aynılık, özdeşlik 
yani kimlik verip kendisini tanıtamaz. İnsanlar birbirinden böyle 
özdeştirici ve özel,  kendilerine has sıfatlarla kimlik kazanır ve birbirin
den aynlarak tanınırlar. 

Yüce Allah da  Kendine ait ve başkasında bulunm ayan sıfatlarla 
Özdeşir, hüviyet kazanır ve onlarla diğer varlıklardan ayrılır .  Bu sıfat 
vücup-zorunluluk sıfatıdır . Vücup sıfatı, Allah'ın zati ve özdeşlik 
sıfatıdır .  

Eşariler (Kelamda bir mezhep) Allah'ın özdeşlik yani z ati 
(nefsi) yani Allahın zatına mahsus sıfat olarak varlığı kabul ettiler . 

• 
Onlara göre Allah'ın m ahiyeti ve  hakikatı vardır .  Bu varlık sıfatı o 
m ahiyetin sıfatıdır. Bu uzun ve tartışm alı bir konu olduğu için derin
liğine gitmeden, hunlara y apılan önemli itiraz, hem mahiyet olacak ve 
hem varlık ona gerekli sıfat olacak derken, hu mahiyete varlık sıfatını 
gerekli kılan nedir ? sorusudur . 

Doğrusu, Allah'ın mahiy eti değil inniyeti demek ve hu inniyetteıı 
de Allah'a mahsus özel varlığı ile inniyetinin aynı şey olduğu kabul 
edildiği taktirde,  yukardaki soruya gerek kalmaz. Farabi ve İbn Sina 
Allah'ın varlığı ile inniyetinin (hakikatinin) aynı olduğunu ve böylece 
varlığın i;ııniyete vacip-zorunlu olm ası ile Allah'ın vadığı, inniyeti ve 

63 



İnniyetinin de varlığı olarak kabul edilmesi halinde ,  Allah'ın varlığı 
zorunluluk kazamr yani varlığın inniyete zorunlu olması ile aynılaşmış 
ve özdeşmiş olur. Bunun için zorunlu varlık (vacib ul-vucud, Necessary 
Being) denince Allah anlaşılır. Allah'ııı bu şekilde özdeştiği varlığı 
"özel varlık" ve yegane tek bir varlık olur. Bunu, Birlik sıfatında tekrar 
ele alacağız. 

Varlığın zorunlu olmasında, zorunluluk sıfatı , varlığın yani somut 
muşahhas bir v arlığın sıfatı olup mantıki manada bir ilişki zorunluluğu 
değildir. Diğer de)' imle şartlı ve başkasına bağımlı bir zorunluluk değil
dir. Zorunlu varlık, özünden (zat) varlığı gert'kli olan v arlıktır. Varlık 
onun özüdür. Bunun için yokluğu düşünülemez. Yokluğunu düşünmek 
çelişki doğurur. Çünkü yokluğu düşünülemeyecek kadar kesin ve zo
runlu bir varlığın yokluğunu düşünmek imkansızdır. Ht.m var ve 
hem yok olamaz. Zorunlu varlık öyle bir varlıktır ki, her düşünüldü
ğiinde zomnlu olarak varlığı kabul edilir. Varlık, zorunlu varlığın özü 
ve aynı olmasından dolayı da zorunlu varlığın sebebi (illeti) yoktur. 
Bir varlığın nedeninin (sebebi) olmaması , onun her zaman var olmasının 
gereğidir. Zira nedeni olmuş olsa,  varlığı nedeninin varlığına bağlı 
olacaktı . Nedeni olmayınca, her zaman ve nedensiz olarak vardır73 . 

insan konuşmaktadır. İnsanın konuşması ve tartışması vardır. 
Konuşanın kendisi de vardır. Tartıştığı karşısındaki insan da vardır. 
Her birinin dışında ve etrafında-uzak yakın-bir sürü çeşitli ve değişik 
varlıklar da vardır. Bunlar, her zaman değişmekte ve y erlerine başka
ları gelmektedir. Bu varlıkların bir merkezi olması lazımdır. Yoksa, 
yok olanın yerine başkası gelmez . Eğer, insan zihninden varlık kav
ramını atamazsa-hurada hu kavramdan kendisi de  dahil bütün varlığı 
içeren bir kavramı kastediyoruz-işte o kavram zorunlu varlık kavra
mıdır ve o zorunlu varlık, zorunlu olarak vardır. Çünkü varlık kavra
mıııı atmak için, hütün hu varlıkl arı bir çukur ve mezara gömmek 
gerekir ki, onların yerini yokluğa terkctsin .  Bunları yokluk çukuruna 
gömecek en son hir varlığın bulunması gereklidir, o yok olamaz. Çünkü, 
bir varlık kendini yok edemez. Onu ancak başkası yok edebilir. Kendin
den başka varlık kalmadığından onun varlığı , zorunlu olarak, baki 
kalan bir varlık olacaktır. Ancak, bunlardan sonra baki kalacak varlık, 
o zorunlu varlık olur. Çünkü onun sebehi (nedeni)  yoktur. Sebepli 
varlıkların sebep zincirlerini kesince, yok olurlar. 

İnsan, varlıkları teker teker alıp her birini yok farz etse en sonunda 
bir varlığa gelecektir ki , onu yok farzedemiyecektir. Zira onu da yok 

73 Bk. H. Atay, İbn Sina'da Varlık Nazariyesi lSR  vd. 

64 



farzetmiş olsa, var olan bir şey kalmayacak ve neticede varlık kavramı 
ortadan kalkacaktır.  İşte varlık kavramı varsa, onunla ilk ittisaf edecek 
olan varlık, zorunlu varlık olacaktır. İnsan, kendisini yok f�rzedebilir· 
Çünkü onun gibiler her an yok olmaktadır ve kendisi de mutlaka bir 
gün yok olacağında şüphe yoktur. Ama, kendisinden hayalinin erişe
meyeceği büyüklükte olan varlığı , yok farzedemeyecektir. Zira, onun 
v arlığı hayalin içine sığmadığı için, yok farzedilmesinden de büyüktür. 

Burada Allah'ın huviyeti ile ilgili açıklamayı da İbn
. 

Sina'nın 
"Kul Huve Allahu Ehad" ayetindeki "huve"den nasıl çıkardığını ve 
buna vucub sıfatını yani Allahın vacibul vucud olduğunu açıklamasının 
özetini buraya almak yerinde olacaktır. "Huv e Allah - O, Allah'tır"74. 

O, hüviyeti başkasına dayanmayan mutlak varlık O'dur. Hüviyeti 
başkasına dayanan her varlık, v arlığını başkasından alır. O başkan 
nazari itibara alınmazsa, o şeyin hüviy eti (yani varlığı) olamaz. Her
hangi bir şeyin hüviyeti kendi özünden ise, başkası nazari itibara alın
m azsa da O ne ise O'dur. Fakat, her mümkün olan şeyin varlığı baş
kasındandır. Varlığı başkasından olan her şey in var olmasının özelliği 
bir sebebe bağlı olmasıdır. Buna göre her mümkünün hüviyeti baş· 
kasındandrr. Ama hüviy eti kendi özünden olan, zorunlu varlık-vacihul 
vucud-, olur. Hüviyeti, aynı mahiyetin mahiyt.ti olmamasından dolayı, 
o özünden dolayı "ne ise o" olamaz. Ama ilk ilke "ne ise o" olm ası 
özünden dolayıdıı . Bunun için, O'nun varlığı mahiyetinin aynıdır. 
Öyle ise O zorunlu varlıktır-vacibul vucud- zorunlu varlık özünden 
dolayı olduğu için, O, hüviyetinin aynıdır, daha doğrusu O'nun özü 
kendisidir. Bu hüviyet ve özellik, var olan bir m ana olup O'nu ancak 
gerekli nitelikleri ile açıklam ak mümkündür. Bu gerekli nitelikler ya 
izafidir veya selbi yani olamazdır. Tanımda en iyi ve tam olan, hem 
izafi ve hem selbileri içine alan niteliktir. Bu da ancak O hüviyetin 
Tanrı olması ile gerçekleşir . Çünkü Tanrı öyle bir varlıktır ki, başkası 
ona aittir, O, başkası:a.a ait değildir. Mutlak Tanrı bütün varlıklarla 
bö}ledir. Tanrılık nüviyetinin yücdiği ve azametin,den dolayı, O hüvi
yeti, ancak "Kendisi ne ise O" olması ile ifade etmek mümkün olur. 
Sonra O hüviyet gerekli nitelikleri ile açıklanabilir. Böylece "Allah' 
sözü "O" (huve) sözünün gösterdiğini açıklamış H belirtmiş olur. 
Bundan dolayı "O" sözü ile "Kendisi ne ise 0" olmasından başka bir 
şekilde anlatılmayan B asit Öz Hüviyete işaret edince, tanımlanması 
için gerekli niteliklerden birinin söylenmesi şart olduğundan-olumlu 
ve oluınsuz--gerekli niteliklere şamil ve kendisine en lüzumlu şey olan 

74 Burada huve'den hüviyet kelimesi türetilmiştir. "Huve" arapça, Türkçesi "O" dur. 
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Tanrılığı hemen "O"nun peşinden zikretti (ayette) . Niteleyenlerin en 
son nitelikleri ve vasfedenlerin en yüce vasıfları , O'nun yüceliğinin 
azametini, hoşluğunu, gücünü ve çekici güzelliğini anlatmaya yetmez. 
Doğrusu aziz kitabında zikrettiği ve mukaddes vahyinde anlattığı 
yüksek apaçık münezzeh işaretlerinden daha çoğunu söylemek imkan
sızdır"75 , 

Bundan sonra İbn Sina'yı ve Farabi'yi müslüman olmaktan çıkar
maya kimin hakkı olabilir. Bu, yalnız onlara karşı şahsi bir düşmanlık 
olmayıp İslam'da onlann adı altında felsefeye ve felsefi düşünceye de  
düşmanlık olmakla, İslam'da düşünce çok dar ve şartlı bir sahaya 
sıkıştınldı , Doğrusu, gerçeğe, hakka hizmet etniek, müslümanın asıl 

gayesi olup iyi bilmeye ve söylenen sözleri iyi anlamaya ve değişik 
yerlerde söylenenleri iyi mukayese edip aralarındaki dengeyi kurmaya 
nüfus ettikten sonra onları daha

! 
geniş bir şekilde anlamaya çalışarak 

bütün kelimeler ve ka"raınlar arasındaki ilişkileri iyi incelemeyen 
kimseler Farabi'yi ve Ibn Sina'yı Aristo hayranı ve onun düpe düz 
taklitçisi görmüşlerdir. Onlar, Aristo'yu da derinliğine bilmedikleri 
için Aristo'ya Farabi'nin ve İbn Sina'nın getirdiği yeniliği ve bu yeniliğe 
seb ep Kuran'ın olduğunun farkında olmamışlardır. Bu yanlış anlayış
lannı müslümanlığa mal etmişler ve kendilerinden sonra gelenlerin 
s erbest ve akli selim ile düşünmelerine mani olduklannı söylemeye 
insanları mecbur bırakmışlardır. 

Kayyum ile zorunlu varlık-vacibul vucud-arasında şu mana farkı 
bulunmaktadır. Kayyum'un içinde canlılık ve hayat manası, kelimenin 

kökünde olduğu için, ayağa kalkıp ayakta duran dem ektir. Fiil çeki
minde kam e (dili geçmiş-mazi) sigası , ayağa kalktı ve ayaktadır, m ana
sındadır . Bundan dolayı "Kaim bil-Emr" ifadesi işi yürüten ve gözeten 
manada kullanılır. Kayyum da hem ayakta kendi kendine duran ve 
hem de varlıkları gözetip duran ve onları ayakta tutan, yok olmaktan 
koruy an anlamlarını içermektedir. 

Bu vacibul-vucud, zorunlu varlık sıfatının Kuran'ı Kerim'de 
zikredilen a) Kayyumiyet ve b) Samad .sıfatlarından anlam ak, istinbat 
etmek mümkündür. 

a) Kayyumiyet Sıfatı : 

Kuran'da Allah'ın "Kayyum"76 sıfatı üç yerde geçmektedir. Bu 
kelimenin kökü, kıyam ve kıvamdan gelm ektedir. Kıyam, ay akta 
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durmak anlamındadır. Kıvam aynı manadan olarak ayakta duran 
direk ve sütun ki başkaları ona dayanır v e  onlan da ayakta tutar. 
Bu kökten türeyen fiiller ayakta durmak, ayağa kalkmak, su donmak, 
bir şeyi ayakta tutan şey. Bu manadan "kamet" kelimesi bugün bile 
Türkçemizde kullanılıyor ki , bir kimsenin boyu, ayakta durduğu 
zamanki gösterisini ve direk gibi olduğunu ifade eder. 

Aynı kökten türeyen kaim, ayakta duran, var olan, bir ş eyin 
temelini, dayandığı varlığı, cevherini ki onu ayakta tutar, gösterir. 
Bu manadan gelerek dik açıya "Kaim uz-zaviye" denmiştir. Kelimenin 
kök manası , ayakta dik ve sağlam olarak, sarsılmadan duran ve baş· 
kalarının yaslandığı, day andığı direk ve varlık, demektir. Kaim bizatihi 
zati ile özü ve mahiyeti ile ayakta duran, kimseye muhtaç olmayan, 
müstakil ve serbest olup başkasına muhtaç olmay an varlık olur ki, 
bu da sebebi ve nedeni olmayan varlık kavramını ifade eder. Çünkü 
ayakta durmasında, var olmasında bir şeye muhtaç olmamasının sonucu, 
nedene de muhtaç değildir ve nedeni yoktur. Bu manada kaim bizatihi 
Allah'ın sıfatı olur. Çünkü onun varlığının nedeni de yoktur. 

Kayyum kelimesi kıyam (kıvam) kökünden türemiş kelimenin kök 
manasını pekiştiren, sağlamlaştıran, kuvv etlendiren, tahkim eden bir 
siga (kelime çekimi) şeklidir. "Kayyaın" da aynı kökten ve aynı "kay· 
yum " manasında olduğundan, Hz. Ömer ayeti "Kayyam" şeklinde 
okumuştur. Kayyum, her zaman var olan, ayakta duran ve başkalarını 
ayakta tutan anlamında olduğundan Allah'ın sıfatı olarak kullanıl
mıştır. Bizim, kanaatımıza göre, Farabi, Allah'a zorunlu varlık (neces
sary Being) vacibul-vucud derken bu kayyum sıfatına dayanmış ve 
onun manasını felsefeye yeni bir terimle mal etmiştir. Farabi'nin fel
sefesini iyi bilmeyen ve Kuran'ın kelimelerinin m analarına nüfuz edip 
arada münasebet kurm ayan kimse , Farabi ve İbn Sina'yı tekfire kadar 
gider . Ancak Kuran'ın kelimesi ile felsefi terim arasında manevi ve psi
kolojik bir fark vardır. Kayyum sıfatı gözetmeyi, kollamayı ve bunun 
da birliği içerdiği görülmektedir. 

Halbuki zorunlu varlık, vacibul vucud, kelimeleri fazladan böyle 
bir manayı taşımıyorlar. Belki de felsefi terimler ile Kuran'ın terimleri 
arasında en belirli fark hu olmaktadır. Bu, filozofların Allah'ın canlı ve 
diı i olduğunu kabul etmedikleri n; anasında değildir. O 'nun diri ve hayy 
olduğunu ayrıca bir sıfat olarak kabul ediyorlardır. Ancak, anlatm aya 
çalıştığımız husus, zorunlu varlık, vacibul-vücud kavramı içinde hayat
dirilik sıfatımn olmadığını göstermek istedik. Kuran'da Allah, aynca 
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hay- diri olına sıfatı ile de nitelenmiştir. Kayyum kelimesinden önce 
hay-diri sıfatı zikredilmiş ve kayyum ile aynca pekiştirilmiştir. Farabi 
vacibul-vucud kavramını kayyum sıfatından çıkarmış olabileceği gibi 
s amad sıfatı da buna yardımcı olabilir. 

b) Samad Sıfatı : 

Samad kelimesinin
. 
kök manasında iki husus görülin,ektedir. Biri, 

içi boş olmayan dopdolu, sabit, sağlam ve kaskatı olan ve diğeri efendi, 
seyyid ve her şeyde kendisine başvurulan m analarına gelir. Bu keli
menin maddi manasında yüksek, sert ve katı yere s amd, denmesi 
birinci m anaya dayanır. Bundan manevi manasına geçilmiş, her şeyde 
ve her ihtiyaç anında kendisine başvurulan kimseye reis ve efendi 
manasında "sam ad" denmiştir. Çünkü, o, yerinde duran, yeri b elli 
olan ve herkesin ihtiyacını görecek derecede hazinesi dolu bulunan 
kimsedir. Kelimenin kökünde ayrıca kastetmek m anası da bulun
duğundan her yönden kastedilen, kendisine yönelinen kimseye sam ad 
yani maksud denilmektedir77. Allah'a da herkes, her yönden yönel
mekte, dua etmekte ve ondan ihtiyacını görmesini, dilediğini, yerine 

· getirmesini istemektedir. 

İbn Sina'nın "samad" kelimesine yaptığı tefsiri ve açıklam ayı 
bura} a almak bu sıfata daha açıklık getirecektir. İbn Sina şöyle demek· 
tedir: 

"Samad'ın dilde iki açıklaması vardır. Biri, içi boş olm ayan şeydir. 
Diğeri, efendi, seyyid manasındadır. Birinci tefsire göre m anası s elbi : 
olamaz'dır. Bu, böyle olmayanın tanrılığının nefyedilmesine, inkarına 
işarettir . Her mahiyetli olanın içi vardıı , içi boştur. İşte mahiyet demek 
budur. Var olduğu halde içi olmayan: içi boş olmayan, zatında varlıktan 
başka bir şey olmayan kimsedir. Varlıktan başka hiç bir yönü olm ayan, 
yokluğa kabiliyetli değildir. Bir şey , " ar olması yönünden, yokluğa 
kabiliyetli değilse, işte O, gerçek Sam ad'dır. Bütün yönlerden mutlak 
zorunlu varlıktır, vacibul- vucud (yani son varlıktır) . 

ikinci tefsire göu Samad'ın manası izafidir. Bu, her şeyin efendisi, 
yani her şeyin ilkesi ve başlangıç noktasıdır. Bu her iki manasının 

77 Ebul-Hüseyin, Ahmed b. Faris, Mucemul Lügah 2 / 541 ; Macdud din Mubarek b. Mu• 

hammed, İbn Esir (544-606 H. 1149-1209, M) Menahit-Tabli fi Şerhi Tevali) Garaib 421,  Mekke, 
Ebul-Beka Abdullah h. Hüseyin Ukberi (538-616 H. l143-1 219 M.) el-Meşuful Mu'lem fi Ter· 
tibil-İslah Ala Hurufil-Mu'cem l / 433. Asım Efendi Kamus Tercümesi, l / l l90 (dört ciltlik). 
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ayetle kastedilmiş olm ası mümkündür. Bunun manası, işte Tanrı böyle 
olumlu ve olumsuzun t oplamından ibaret olur"78 , 

İbn Sina da Farabi'nin peşinden gelerek vucub sıfatını, Farabi 
gibi K ayyum ve S amad sıfatlanna dayanarak açıklam aktadır. 

b) Özellik • Ayrıcalık Sıfatları 

1- Vahdaniyet-Bir ve T�k Olma �ıfatı : 

Yüce Allah'ın varlığı üzerinde felsefi tartışmalarda en çok görülen 
husus, herkesin ileri sürdüğü delillerdeki ekSiklikler, üslup farkları ve . 
delilin tam olup olmam.ası teşkil ettiği gibi, Allah'ın varlığını kabul 
etmeyenlerin delil yetersizlikleri de işe karışınca düşünürler arasında 
çok verimli bir fikir alışverişi oluyor. 

Allah'ın Birliği, şüphesiz, varlığının sabit olmasından sonra en 
önemli bir sıfatı ve özelliği durumunu kazanıyor. Allahsızların (ateist) 
Allah'ı inkar etmeye gitmelerinin sebebini Allah'lığın (Tannlığın) 
içerdiği manay a karşı gelmelerinde aramak lazımdır. Eğer, onlara 
kainatı bir yaratan olduğu ve onun sadece bir yaratan olarak kalmasının 
kabul edilmesi istenmiş olsa, bu, umurlarında olmadan v.., umursamadan 
onu kabul ederlerdi. Nitekim, Arap putperestleri, Allah'ın kainatı 
} aı attığını, yani onu Rab kabul ettikleri halde tan n  ve hele t�k t anrı 
fikrini hiç kabul etm emişlerdi. Bunun sebebi şu olabilir. Yaratan, 
onlarda>t bir şey istemi, or. An asız ve b abasız sokakta büyümüş bir 
kimse gibi kimseye karşı sorumlu olmaktan kaçınıyorlar. Yaratan 
(Halik-Rab) kelimeleri, psikoloJik olarak kendilerini bağlamı1or. 
Ama Allah-Tanrı dendiği zam an, ödleri kopuyor. Çünkü Tanrı kavra
mının içerdiği mana, insanın ruhuna hakim olup onları birtakım işleri 
yapmaya çağıracağını biliyorlar. İşte  bund an dolayı olmalı ki Tann 
ile Yaratan arasında kavram ve insanın ruhuna nüfuz etme farkı 
doğuyor. 

İnsanlar, eskiden beri ve günümüzde, öyle ki müslümanlar arasında 
bile, Allahtan uzak durmaya çalışmış ve çalışmaktadır. Yüce Allah, 

kendilerine o kadar yakın ve acıyıcı olduğunu nerede ise Kuran'ı.u her 
ay etinde bildirdiği halde yine de ondan uzak durmayı tercih ediy orlar. 
Bu uzak durma tabirimiz, Allah ile kendi aralarında vasıta koymalan 
ve on]arın yardımı ile, onlann Al1 ah katındaki kendilerinin inandıklan 
sahte kutsallıklannı b asamak yap arak, onla.rı Allah'ın (haşa!) yar-

78 İbn Sina, ihlas Suresinin Tefsiri, Topkapı Hazine 8876 / l 723, Varak 39 b. 
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dımcıları mertebesinde görüyorlar. Onlara en azından yarı tanıılık 
sıfatı vermekl J veya sözlerini Allah'a kabul ettirecek kutsallıkta olduk
larına İnanıyorlar. Böylece Allah'a ortak koşmakla Allah 'ın Birlik 
sıfatını sözde kabul ettikleri haldr fiilen kabul rtmediklerini Kuran 
söylemektedir. 

İşte Kuran'da en önemli sorun, Allah'ın Bir · ve Tek olduğudur. 
Allah'a sözde inananları hile huna fi'ilen çağırmak Kuran'ın ilk ve son 
çağrısıdır. Kuran, sözde Allah'a inanmaya çağırmıyor. Hem sözde ve 
hem fi'ilen Allah'a çağırıyor . Bu, Allah'a fi'ilerinde yer vermek ve 
işlerinde O'nu anmak ve hatırlamaktır79. Müslümanlar arasında, namaz 
kıldıkları halde, bazı insanları kutsallaştırarak, onların yanıuua ınf' fmer 
heykeli gibi durup tazim v ! hürmetlerini sunan kimselerin durumunu 
Kuran açısından ortaya koymak, Kuran'a inananların bir görevi 
olmalıdır. 

Kuran'ı Kerim, putperestliğin her çeşidini ortadan kaldırıp sadece 
ve sadece, her şeyden sıyrılacak, hiç kimsenin kaftanına bürünm eden 
ve yanında olduğunu aklına getirmeden Allah'a ibadet t:dilaıesiııi 
istemekte ve bunun dışına çıkanı putper . st olduğu için tevhe etm eden 
af etmeyeceğini açıkça ilan etmektedir80 , 

Kuran, Allah'ın Birliğini iki türlü metod takip ederek ortaya 
koymuştur. a) Birincisi Allah'ın Bir ve Tek olt.uğunu anlatarak, h) 
İkincisi de putperestliği, şirki, Allah'a ortak kcşmayı red ederek. 

a) Allah'ın Birliğini anlatmak için Kuran, akli deliller ileri sür
müştür. Bunların dışında, Kuran kendisinin vahiy olduğu otoritesine 
day anarak da Allah'ın bir olduğunu anlatmış ve kabul etm e} enleri tehdit 
etmiştir. Çünkü Allah'ın, Tek olması , dinin yegane esası ve temelidir. 

Kuran, Allah'ın Birliğini şu üç ayetle ortaya koyup müdafaa 
etmiştir. 

1- "Eğer yeıde '\ie gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı, ikisi de 
bozulur ve yok olurdu"81 . 

79 Bir kimse, kelİme·i şehadeti "Bilirim bildiririm Allah'tan başka tann yoktur ve Muham

med O'nun elçisidir" söylemese ama namaz kılsa ve İslam'm diğer emirlerini }'erine getirse, o 
kimse müslüman sa}'ılır (Ali b. Ali b. Muhammed Ehil-Izz 746 H. 1345 M. Şerh al-Akide et
Tahaviyya, s. 78, Beyrut 1984. 
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2- "Allah çocuk edinmemiştir. O'nunla b eraber hiç bir tann 
yoktur. Olsaydı , her tanrı kendi y arattığı ile b eraber a) nlıp gider ve 
birbirinden üstün olmaya kalkışırlardı"82. 

3- "De ki : Eğer dedikleri gibi Allah ile b eraber tanrılar olsaydı, 
o dummda, her biri aı şa  sahip olmaya çalışırdı"83 . 

1- "Eğer, yerde ve gökt� Allah'tan b aşka tannlar ols aydı, ikisi de 
bozulur, harap olurdu . "  

Bu ayeti kerim enin dayandığı ilke, insanoğlunun tarih boyunca 
gelip geçirmiş olduğu toplum ve devletlerde b aşkanın tek olduğu tecrübe 
v e  müş ahedesidir. Herkes bunu kolayca bilir ve anlar. İnsanlar, akıllı 
varlıklar oldukları ve işlerini düşünerek yaptıkları halde veya için, 
idareyi daima tek kişiye vermişler ve onu idareden sorumlu tutmuş
lardır .  Bu hem doğru ve hem de tarihi bir olgudur. İdareden sorumlu 
aynı derecede birkaç kişi olmuş bulunsa, idarede nizam bozulur ve 
her şey karm akanşık olarak birbirine girer ve kim vurduya gider. 
Bu, b azı memleketlerde yapılan askeri ihtilallerin henüz düzene ha
kim olmadıkları anda, birbirine düşman olan kimselerin karışıklıktan 
istifade ederek birnirlerini nasıl öldürdiikleri ve vuı ulanın kim vur
du ya gittiği gösterilebilir. İşte hundan dolayı da .kainatın-yer ve 
�ök-niz am içindv bozulup harap olmaktan uzak durması ve varlığını 
öyle sürdürmesi, o� elinde tutup idare edenin tek olmasına bağlı
dır. Yoksa, yıkılıp y ok olurdu. 

Bu mana açık seçik olarak herkesin anlayabileceği bir ilkeye dayan
dığı ortadadır . .  Aristo hile bu ilkeye da yanarak, kainatın idarecisinin 
tek olm asını kabul etmiştir84, İslam filozof ve kelam cıları bu ayl.tin 
dayandığı ilkeyi felsefi bir ş ekilde formül e etm eye çalıştılar. İhtilaf 
ettikleri ve birleştikleri ve hirbjrinin ifade ve anlatışını tenkit ettikleri 
hususlar, bu ilkenin Özü ile ilgili olmaktan çok her birinin anlatıştaki 
metoduna ve düşüncesine yönelmiştir. Yalnız bu�ada h epsini tartış
mamıza imkan olmadığı'için s adece iki çelişik fikre işaret etmekle yeti
neceğiz85. 

82 Muminun, 23 / 91 .  
83  İsra, 17 / 42. 
84. Aristotle, Metaphysies, 1076 .aS. 
85 Allah'ın Birliği için bk. Hüseyin Atay, Kuran'a Göre İman Eserleri, 29-47 ; H. Atay, 

Farabi ve İbn Sina'ya Göre Yaratma 46-50; H. Atay, İbn Sina'da Varlık Nazariyesi, 194; 
H. Atay, Kuran'ı Kerim'de Allah'ın Birliği, Türk·' nşa, Şubat 1984, sayı 27, s :  26-29; Ebu! 
Muin Nesefi, Tebsıretul·Edille, Nuruosmaniye Kütüphanesi No: 2097, varak 20 b-23 b Teb
sıratul-Edille s. l / 109-124 Atay tahkild. Diyanet Neori Ankara 1993; Fahraddin Razi, 
al-Erbain fi Usul-i-d-din, 21-227 ve diğer kalem kitapları. 



Biri, ayeti kerimc;nin dayandığı ve Allah'ın t tl<liğini gösteren hu 
ilke veya delil, kesin ve bur1:ıani olmayıp, iknai ve geleneğe dayanan v o  

genelde kabul edilen bir ilke olduğunu söyleyen fikirdir. B u  fikre gidenin 
Ebu Haşım olduğunu Ebul Muin Nesefi, Tabsıret ul-Edille'dt. zikrettiği 
gibi de reddetmiş86 ve Ragıp Paşa da Sefinetur-Ragib ve Definetul
Metalib adlı eserinde Ebul Muin Nesafi'nin reddine işarf t etmesi 
yamnda, aym fikre sahip olan Ömer Taftazani'yi zikretmiş ve Taftazani'
nin talebesi Muhammed Buhari'nin, hocası olan Taftazani adına cevap 
verdiğini hatırlatmıştır87. Ancak, Şeyhul-Islam, Mustafa Sabri, Mavkıful
Akl, eserindf. yalnız Taftazaninin yanıldığını göstermekle yetinıniştfr88. 

İkinci fikir, ayetin Allah 'ın Birliğini kesin ve felsefi burhan delili 
ile ispat ettiğini söyleyen kelamcıların fikridir. Bu delil üzerinde ifade, 
üslup ve metod bakımından yapılan tartışmaları , bir y ana bırakarak 
hepsinin açıklamakta anlaştıklaı ı ihtimal ve durumları görmemizin 
yeteri! olduğuna kaniyiz. Kuran'ın zikretmiş olduğu bu delile Temanu 
-Birbirini Engelleme-Engelleşme delili denir. 

Tamanu' delilinde dört ihtimal ve durum şöyle tasvir edilmektedir. 
Ancak bunda ortaya atılacak iki tanrının anlaşma ihtimaline ve duru
muna tevafuk delili, denmek istenmişse de aslında bu tevafuk-göre
ceğimiz gibi-temanu'nun içinde tasvir edilmektedir. 

Dört ihtimal vey a durum şöyle özetlenebilir :  

1- İki taonmn gücü eşittir. İkisinden biri (A) ci&minin hareketini 
isteyecek, ötekisi onun durmasını dileyect.ktir. Eğer, her ikisinin istediği 
olursa, (A) bir anda hem hareket ve hem durgun halde olacaktır. Hal
buki bir cisim hem hareket ve hem durgunluk halinde bulunamaz, veya 
biı i göğü yaratmayı isteyecek, öteki y aratmamayı isteyecektir. Her 
ikisinin istediği olursa, bir anda gök hem var ve hem yok olmuş bulu
nacaktır. Bir şey bir anda h�m var ve hem yok olamayacağı için, bu 
saçma ve çelişik olduğundan eşit güçte iki tanrının da olması çelişik 
ve saçmadır. O halde birden çok tanrı yok, Tek Tanrı vardır. Çünkü 
kainat : yer ve gök v ardır. Onların v arlığı Tek Tanrının varlığını gerekli 
kılar. 

2- iki tanrımn gücü eşit olmaz ve bu durumda ikisinden birinin 
sözü geçerli ve h akim olur. Ötekinin sözü ve iradesi geçersiz olur . 

86 Ebul-Muin Nesefi (508 H. 1 1 14  M.), Tabsıretul Edille, Nuruosmaniye Kütüphanesi, 
no: 2097 varak 21-b-22-a. Sayfa l / 1 15-1 17, Tahktki H. Atay 
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Böylece hakim olanın güçlü olduğu sabit olur v e  ötekinin aczi ortaya 
çıkar. Aciz olanın tanrı olması düşer ve tanrılık güçlü olanın hakkı 
olur v e  O da tek Tanrı'dır. 

3- İki tanrı acizlikte eşit olur. Bu durumda her ikisi de iradelerini 
yürütemezler. İkisi de sözünü geçirmekten ve iradesini hakim kıl
maktan aciz kalır. Sonuçta ikisi de tanrılık sıfatını, haiz olamaz ve hiç 
biri de tanrı olamaz. Zira tanrı , güçlü ve irade s.ahibi olarak sözünü 
geçirendir. 

4- Burada her iki tanrının anlaşmaları ve birinin ötekine muva
fakat etmeFi söz konusu olacağı için bazıları buna tevafuk (ittifak
anlaşma) delili demiştir. Bunun çeşitli misallerle tasviri mümkündür. 
Ancak, biz de şu şekilde tasvirini özetleyeceğiz . 

İki tanrının anlaşmaları ve ittifak ettikleri düşünülebilir. Bir 
cismin harekt etmesindt veya durgun kalmasında ittifak edebilirler. 
Çünkü ikisi tanrı olduğu için hikmet sahibidirler. Anlaşabili�ler. Biri 
göğü, diğeri yeri veya biri cismi, diğt:ri sıfatlarını y aratmakta anlaşa
bilirler. Bu durumda, göğün v e  y erin varlığı tanrının tek olduğunun 
delili olmaz. 

Bunuıı cevabı ŞÖ} ledir . Herh angi bir şekilde anlaşırlan a anlaşsın
lar. Burada ortaya şu durum çıkabilil' : 

a) Birinin bir şeyi yaratması her ş eyi y aratabilir, demek olduğuna 
göre ötekinin yarattığını da yaratabilecek durum.da güçlüdür. Ancak, 
aralarında iş bölümü y apmalarının anlan;ı ,  birbirine yardım da bulun
makta olmalarıdır. Birbirinin yardımına muhtaç olmal arı, güçsüzlük
lerini gösterir ve ikisinin de aczi ortaya çıktığı için ikisi de tanrı olanı az. 

b) Eğer ikisi ayrı ayrı aynı şeyi yaratsa bu imkansız olur. Zira 
var olan ş ey, bir daha var edilemez ve bir daha var edilip edilmediği 
belli olm az Vt ilk defa oıı.u var eden kimse, onu, var etmiş sayılır .  İkincisi 
işsiz ve güçsüz kalır v e  ona ihtiyaç olmaz. Ya da ikisi beraber bird ,n  
yaratacak şekilde düşünülür ki , bu  hiç birinin y aratamadığını gösterii.-. 

Hangi şekilde anlaşırlarsa, bu sonuçta anlaşm aya muhtaç olduklrının 
delili olur. Çünkü, anlaşmadan hiç biri kendi başına bir iş y apamıyor 
manasını taşır. Ancak anlaşmaları çok hikmet sahibi olmalarından dolayı 
olduğunu iddia etmek s açmalıktan kurtulamaz . O kadar hikmet sahibi 
olanın başkasının fikrine veya fiiline kendisinin istt-ğiyle de olıia baş
vurup y ardım istem rsi eksikliğini gösterdiği gibi öyle bir yardıma mec
buriyet altında muhtaç olması daha çok aczini ortaya koyacaktır. 

73 



B unun için, anlaşamadıkları taktirde,  kainatın olmayacağı kesin bir 
delil teşkil ediyorsa, anlaştıkları takdirde her hiri yalnız başına kainatı 
yapamayacak hür ve serbest kudret ve iradeye sahip olmayacakları 
kesin bir delil olduğunu muhafaza ediyor. 

Aslında, Mustafa Sabri 'nin ve başkalarının dediği gibi anlaşam ama 
ihtimali, anlaşmanın kesinkes olmadığını ortaya koyma hususunda 
kesin delil ve felsefi bir burhan durumunu kazanıyor. Madem } er ve 
gök vardır, o halde onları yaratan Tanrı T.,k'tir. 

Bu ddile diğer ikinci ve üçüncü ayette ileri sürülen tasvirin daha 
açıklık getirdiği de göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlar, anlaşma ihti
maline cevap vermektedir. 

2- "Eğer, ikiden çok tanrı olsaydı da her biri bir şey yaratsaydı, 
her tanrı kendi yarattığını yanına alıp ötekilerinden üstün olmaya 
çahşırdı"89 ve böylece her biri arşa sahip olmaya uğraşır ve dünyanın 
tek hakimi olmak isterdi"9 1 . 

Bu ayetler, tanrıların aynı ve eşit güçte olarak iş birliği yapına 
sonucunda her biri gene kendi yarattığı ile övünmek için, onları top
layıp diğerlerini mağlup etmek isterken kainatı harap edecekler ve kainat 
düzeni bozulacak ve kainattan eser kalmayacaktır. Madem ki , kainat 
tek düzendedir ve varlığı öylece sürmektedir, o halde yaratıcısı da Tek 
Allah'tır9 t . 

b) Putperestliği Redederek, Al1ah'ın Birliğinin Ortaya Konması : 

Put, Allahtan başka tapınılan, Allah'ı bırakıp ibadet edilen, Allah'a 
eşit veya daha çok derecede kutsal sayılan, Allah gibi iş göreceğine inanı
lan ,  Allah'ın yanında sözü geçen nesne ve kimseler olarak kabul edilen ve 
inanılan, taş, ağaç, toprak, su, heykel, timsal, insan, mezar, türbe, ay, 
güneş, yıldız ve benzeri şt.y'dir. Bunu yapan putperest olur. 

Kuran, hu, Allah'tan başkasına tapm aya, diğer bir deyimle, Allah'
tan başkasına Allah'tır veya Allah'ın sevgili kuludur deyip Allahmış 

89 Murninun, 23 / 91 .  

90 İsra, 17  / 42. 
9 1  İbn Rüşd (menabicul-Edille, 158, 1 59, Mahmud Kasım Tahkiki Mısır 1 969) kelamcılann 

bu dördüncünün durumu yani tnnnlann anlaşmalnnnı hesaba katmadıklannı zanederek, ifade 
tarzlanm ve delili ele alışlarım tenkit ediyor. Halbuki, gene kendisinin dediği gibi, İmamı 
Cuveyni ona işaret etmiştir. Ayrıca, Ehul-Muin Nesefi meseleyi uzun tartışti ve sonra Fahreddin 
Razı, İbn Rüşdun çağdaşı (el-Muhassal, 140 Arapça, Türkçesi 178 ve el-Erbain fi Usuli-d-din, 
225) bunu zikredip cevabını vermiçtir. İbıı Rüçdiin batıda olması belki doğıulakilerin eserlerine 
vakıf ohıı asıııa eugel olmuşt ur. Ona verilecek başka cevaplıır buraya sığmaz. 



gibi muamele etmeye, davranmaya,  yalvarmaya, Allah'tan başkasının 
veremeyeceği şeyi ondan dilemeye ,  Allah katında O 'nun yardımını 
iı;temeye, Allah'a ortaklık koşmak (şirk-işrak) demiştir . Şirk, kelimesi 
şirket kelimesinden türer ve insanların şirket kurması gibi Alla:tılığı 
da bir şirket-ortaklar birliği-kabul ed;ıılere de müşrik, Allah'a ortak 
koşan ve diğer deyimle putperest denir. 

Kuran, hem put (s anam , timsal-heykel) kelimelerini kullanmış 
( 

ve hem ortak koşmak (şirk-işrak) ve ortak koşan-müşrik-kelimelerini 
kullanmıştır. Dinler tarihinde, putperestliğin ve Allah'a ortak koşanın 
rededildiğini en açık şekilde ancak Kuran'da ve Kuran'ın getirdiği 
ilahi dinde görmekteyiz. Kuran, ilahi dinin yani İslam'ın son şeklini 
sunm�ktadır. D ah a  önceki peygamberlere gelen dinin devamı olduğunu 
ve peygamberlerinden sonra onlann getirdiklerine karışan yanlış inanç 
vt- fikirleri ayıkladığını misalleri ile ,  Kuran insanlara anlatmaktadır. 
Özellikle Hristiyanlık için, denebilir ki , Kuran'ın getirdiği Tevhid
Allah'ın Birliği-inancından sonra , Hristiyan din adaınlan da üçlü 
tann kavramını yorumlam ak mecburiyetinde kalarak, üçün içinde 
veya üçün arasında Tanrı Birliğini s avunmaya koyuldulaı ; hem üçtür 
ve  hem birdir, diye slogan attılar. İnsanın aklına, matematiğe uymayan 
bu sloganla hala sürüp gitmektedirler. 

Şimdi, Kuran'da,  lanetlenen ve şiddetli tenkide uğrayan ve insanın 
aklı ile alay eden putperestliğin yani Allah'a ortak koşmanın çeşitli 
şekilde anlatıldığını görmekteyiz .  

1- Putların, cansız, görmez, ışıtmez, faydası dokunmaz, zarar 
vermez şeyler olduğunu insan gözleri ile gördüğü halde hala onlardan 
bir ş ey dilemesi, onları memnun etmeye çalışması ve onlardan kork
m ası , insan aklına ve zihniyetine hakim olm ası anlaşılacak şey değildir. 
Bunlar ve bu kadar aciz şeylere nasıl tapmayı insan yüklenmiştir ve 

hala hunca keşiflere sahip olan büyük zekalar, içinde böyle hurafa ,  
aslı astarı olmay an üçlü'ye (teslis} inananların bulunm ası , onların 
akıllarını iradelerinin emrine vermesi ile yoruml anabilir. Onların içinde, 
iradesini aklın emrine verebilenler, bu inancı rededeceklerine bütünü 
ile gerçek inancı da red edenler çıkmaktadır. Bu sonrakilerin sebebi 
öncekilerdir . 

"lbrahim, bahasına,  "babacığım! işitmeyen, görmeyen ve sana bir 
faydası olmayan şeye niçin tapıyorsun dedi"92, 

92 Meryem, 19 / 4:1. 
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"Onlara İbrahim'in haberini anlat. İbrahim babasına ve milletine, 
"Nelere tapıyorsunuz ?" demişti. Onlar da "putlara tapıyoruz ve onların 
üzerine titriyoruz" demişlerdi. İbrahim "!!eslendiğiniz zaman sizi 
duyarlar mı ? veya size bir faydaları dokunur mu ? y ahut da size bir 
zarar verebilirler mi ? demişti. Am a babalarımızı hu şekilde yaparken 
bulduk; dedikr. İbrahim "geçmiş atalarınız ve s_izin nelere taptiğınızı 
görmüyor musunuz ? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Dostum 
ancak alemlerin Rabbi'dir. Beni yaratan da doğru yola eriştiren de 
O'dur. Beni yediren de içiren de O'dur. Hasta olduğumda iyileştiren de 
O'dur. Beni öldürecek sonra diriltecek de O 'dur" dedi"93 , 

"İbrahim, babasına ve milletine "hu üzerluine durup titrediğiniz 
heykeller nedir ? dedi . Babalarımızı onlara taparken bulduk" dediler. 
İbrahim "And olsun, siz de babalarınız da acaip bir sapıklık içindesi 'niz 
dedi". "Sen bize gerçek mi söylüyorsun, yoksa oyun mu oynuyorsun ?  
dediler. İbrahim "doğrusu Rabhiniz göklerin ve yerin Rabbi'dir ki 
onları yaı atmıştır," dedi. 

İhı:ahim, heykelleı'İn hepsini p aramparça etti . Belki başvururlar 
diye büyüğünü bıraktı . "Ey İbrahim, tannlanmıza hunu sen mi yaptın" 
dediler. İbrahim "belki şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa, 
onlara bir sorun" dedi .  "Ey İbrahim, bunların konuşamadığını and 
olsun, biliyorsun" dediler. İbrahim , "o halde Allah'ı bırakıp da size 
hiçbir faydası olmay an ve size bir zarar veremiyen putlara ne diye 
tapıyorsunuz ? Size de putlarınıza da yuh olsun, düşünmüyor musunuz ?" 
dedi94 . 

2- Kuran, cansız maddelere, varlıklara olan tapınm ayı böylece 
yerip tenkit ederek, insan şeref ve onuruna yakışmadığını bildirdiği 
gibi, insana, ister 'hayatta iken, ister öldükten sonra, tapan, onlara 
Allahlık payesi veren ve onlara dul! edip onlardan bir şey bekley enleri 
de şu ayetlerle redetmiş V{, putperest saymıştır. 

"Allah'tan başka taptıkları şeyler, hiç bir şey yaratamaz, aslında 
kendileri yaratılıp yapılmış şeylerdir ve hem de cansız ve ölüdürler. 
Ne zaman dirileceklerini de hilemezler"95, 

"Allah'tan başka tanrı gibi olduklarını sandığınız kimseleri çağırın, 
bir sıkıntınızı gidermeye ve onu değiştirmeye malik değillerdir" de. 

76 

93 Şuara, 26 / 70-81 .  
94. Enbiya, 21 / 52-67. 
!'-'5 :'.'lalı!, 16 / 20-21 .  



Taptıkları kimseler, Rahlerine daha 'yakın olmaya uğraşırlar, O 'nun 
acımasını umar ve azabından korkarlar"96. 

"Ey Muhammed de ki : Allah'tan başka, göklerde ve yerde zerre 
kadar bir şeye malik olmayan ve her ikisinde de bir ortaklığı bulun
mayan ve hiçbiri de Allah'a yardımcı olmadıkları halde, tanrı gibi 
tuttuklarınızı çağırın' ' ,  Allah katında, kendisi için izin verilmeyen kim
seye şefaat vermez"97. 

Kuran, Allah'tan başka tapılan putların V E.  ortakların ne işler y ap· 
tığını , o putların ve ortakların kullarına sormaktadır. Bunlara tanrılık 
mertebesi ve tanrı yardımcılığı veya tanrı sekreterliği anlamında ku
tupluk gibi sıfatlar veren insanlar, bağlandıkları ve propagandasını 
y aptıkları hunların dünyada hır faaliyetlerini , zarar ve faydalarını 
belirtsinler ki, duyan da onların bir şey yaptığını ve yarattığını görsün. 

"Ona taktığınız ortakları hana gösterin, de. Olamaz ki . Çünkü, O 
Allah'tır, izzet ve hikmet sahibidir"98. 

"Allah'tan başka yalvardıklannız ortaklarınıza hiç baktınız mı ? 
Gösterin hana!  yerde neler yarattılar ? Yoksa göklerde . ortaklıkları mı 
vardır ? Yoksa, kendilerinE. bir kitap verdik de ondaki belgelere mi 
day anıyorlar ? Böyle bir şey yoktuı . Zalimler ancak birbirini aldatıyor" 
de"99 . 

"De ki : Allah'tan başka yakardıklarınızı görüyor n_usunuz ? Yer· 
yüzünde yarattıklarını hana bir gösterin! Yoksa göklerde mi Allah'la 
ortaklıkları vardır ? Doğru iseniz, hundan öncE-ki bir kitap veya bir 
bilgi kırıntısı getirin"lOO .  

Önceki ayetler şunu ortaya koymaktadır. Hz .  İbrahi.m'in maddi 
cansız heykel ve putlarla nasıl savaştığını heykel ve timsallerin görmez 
ve işitmez olduklarını en açık ve kesin sahnelerle putperestlere, put-

' .  
ların kullarına gösterdi . insanlık için ne kadar akıl dışı ve haysiyet 
kırıcı olduğu ortay a kondu. 

Sonraki ayetler putların dışında insanlardan seçilen ve  edinilen 
tanrıları, tann yardımcılığına özenenlere,  özendirilen ve o mertebeye 
çıkarılanları lanetleyer�k redetmektedir. Onların yer.de veya gökte 

96 lsra, 17 / 56-57. 
97 Sebe', 34 / 22-23. 
98  Sebe', 34 / 27. 
99 Faitr, 35 / 40. 
100 Ahkaf, 46 / 4. 
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ya da her ikisinde Allah'la bir ortaklıkları olmadığı, eğer Allah'la hir 
ortaklıkları olsa, Allah gibi onların yaratması gerekeceği ve hu dfüumda 
göğü bırakalım, yerde neler yaratmış olduklarını göstersinler de tanrı 
olarak v e  tanrı gibi taptıkları kimseleri herkes görsün, tanısın. İşte 
Kuran'ın, ister insandan, ister taştan ve ağaçtan tanrı veya tanrı gibi 
kabul edilmiş olsun hepsine meydan okuyarak Allah'tan başka tanrı 
olmadığını ,  ibadetlerin } akarışların ancak ona yapılması gerektiğini 
ve onun bütün ihtiyaçlara cevap verecek güçte olduğunu ortaya ·koy
maktadır . 

4- "Ey insanlaı ! Bir mesele anlatılmaktadır. Şimdi ona kulak 
verin! Allah'tan başka taptıklarınız bir araya gelseler bir sinek hile 
yaratamazlar . Sinek onlardan bir şey kapsa, onu · geri alıp kurtara
mazlar. Davacı da aciz, davalı da aciz" I OI , 

Bu ay et putların ne kadar acıklı , zavallı ve aşağı durum.da oJduğunu 
gösteriyor.  Arap putperestleri bayram. ve putlaıa muhtaç oldukları 
günlerde tatlı içecekler ve yiyecekler getirir putlara serperlerdi. Sinekler 
gelip onlara konardı . Ayet hunu tasvir ediyor.  Ancak ayeti daha geniş 
manada alıp canlı olanlara, insanlara da sinek gelip musallat oluyor 
ve insanın kanını emiyor. insan, hu sinekten emdiği kanı geri alabilir 
mi ? Sineğin yaydığı hastalıklar da bir düşünülsün. İnsan hu asırda hile 
az mı mücadele veriyor. Ama sineğin neslini ortadan kaldıramıyor. 
Elbette, · cansız heykel ve putlar üzerine sinek konduğu zaman, sineği 
kaçıracak kadar bir güçleri bile yoktur. Bunlara tanrı diye tapan 
insanlar hu işleri ile putlardan daha aşağı bir duruma düştüklerini 
anlamamalarına ne demek gerekir ? Arap putperestleri hu ayete çok 
alınmışlar, kızmış, öfkelemniş ve eğer Kuran Allah 'ın sözü ) üksek 
edtbi v e  ahlaki bir kitap ise, böyle sinek gibi mide bulandırıcı aciz 
ve adi şeyleı in onda zikredilmemesi gerekir, dediler. Bunun üzerine 
Kuran başka bir ayette onlara şöyle cevap verdi. 

"Allah, sineği ve daha küçüğünü örnek vermekten çekinmez. 
inananlar, onun Rablerinden bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenler 
ise, Allah bu misal ile neyi kasdetti derler. O, bu misalle bir çoğunu 
yoldan çıkarır ve bir çoğunu da yola getirir. Bununla Allah'la yapılan 
sözleşmeyi kabulden sonra bozan fasıkla-rı yoldan çıkarmış olur (yani 

yoldan çıktıklarını ortaya koymuş o]ur)" l 02 ,  

1 O l  Hace, 22 / 73 . 

H•2 Bakara, 2 / 26-27. 
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"Ondan başka, hiçbir şey yaratamayan - kendileri yaratılmış 
olan-, kendilerine fayda v e  zararları dokunamayan, öldürmeye, dirilt
m�ye v e  tekrar canlandırmaya malik olmayan tannlar edindiler"103, 

5- Putperestler, bu kadar tenkit ve lanetlenme karşısında şöyle 
bir iddiada bulunm ak suretiyle puta tapmayı mazur göstermeye kalk
tılar. Şüphesiz , Kuran'da herhangi bir ayetin inmesine, bir olay, bir 
şahıs ve ulus sebep olabilir. Ancak herkesin bildiği ve anladığı felsefe 
şudur ki kastedilen, anlatılan genel bir mana ve nitt..liktir. O mana ve 

nitelik, o kimseye, olaya has ve özel değildir. 

Kuran'da şahıslar önemli değil, onların sahip oldukları nitelikler 
önemlidir. Çünkü şahıslar, muvakattır, ölür gider. Ama nitelikler haki
dir. Onlar kimde bulunursa,  onların hükmünü alır ve böylece nitelikler 
devam eder gider. Bir zamanlar iyi veya kötü niteliklere sahip olanlar , 
niteliklerini değiştirebilirler. Müslümanlar, bugün, Kuran'da zikredilen 
v e yerilen kötü niteliklere sahip olduklarını kavramaları ve ona göre 
kendilerini düzeltmeleri gerekir. Yoksa,  Kuran'da yerilen ve lanet edi
lenlerin niteliklerini taşımadıklannı iddia etmeleri , ancak fi'illerinde 
ortaya çıkabilir. Şimdi putperestlerin şu taktığını kullanmaları afedil
meyecek ve onlaıın safında kalacaklardır. 

"Göklerin ve yerin Rabbi kimdir ? de. Allah'tır, de. Ama Allah'tan 
başka, kendilerine bir zarar ve fayda veremeyen dostlar mı edindiniz ? 
diye sor!"104 . 

"Yoksa Allah'tan başka şefaatçılar mı edindiler ? Onlar bir şeye 
s ahip değilken ve akıl da edemezken mi ? (şefaatçi olacaklar. Bu olur 
iş değil) " l 05 , 

"Allah'tan başkasını veli edinenler, "hunlar bizi Allah'a yaklaş
tırsınlar diye biz onlara kul köle oluyoruz" derler. Ama, Allah, 
onların efendi ve kul olarak yaptıkları ayrıcalık hakkında aralannda 
hükm edecek. Allah, do�rusu, yalancı inkarcıları doğruya eriştirmez" l06. 

"Ey Muhammed! And olsun s ana bu kadar vahiy olunmuşken, 
Allah'a ortak koşarsan (Allah'la aranda vasıta korsan) , bütün yaptık
lann boşa gider ve sonunda kaybedenlerd�n olursun. O halde yalnız 
Allah'a kul ol'.' 1 07 , 

103 Furkan, 25 / 3. 

1 114 Ra'cl, 13 / 16 .  

1C5 Zümer, 39 / 43 .  

106 Zümer, 39 / 3 .  

1 07 Zümer, 39 / 65. 
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Puta tapmak, Allah'tan başkasına yapışarak, arkasına takılarak 
Allah'a gitmek, Allah'tan başkasına yakarmak ve onu Allah'la arasında 
vasıta, sefaatçı kılıp bilmeden ve farkına v armadan Allahlıktan ona 
bir pay vermek, putperestliktir. Allah'tan başkasına tapmaktır. Yukar
daki ayetler bunu en iyi ve açık şekilde ortaya koymuştur. Öyle saçma 
tevillere, yorumlara da girineye imkan ve ihtimal vermemektedir. 
Biz onlara tapmıyoruz, onların duası ve sözleri Allah katında kutsal 
ve makbul olur, diyerek kendilerini avutmak ve m azur göstermek asla 
doğru olmadığı Kuran'ın açıklaması ile ortay!! çıkmış bulunmaktadır. 
Kuran, her türlü, gizli aşikare, büyük, küçük, tevilli ve tevilsiz şirke, 
putperestliğe Allah'tan başkasına Allah 'a saygı duyar gibi saygı duymak 
en büyük günahtır. Allah hu günahı asla afetmeyeceğini Kuran'da 
tekrarla açıklamıştır. 

Bu kadar muazzam bir vahiy eseri olan Kuran gibi bir kitabı ken
disine vudiği ve o kitabı kıyamete kadar da koruyacağına söz verdiği 
elçisi Muhammed'e en sert ihtarı yapmaktadır. "Eğeı·, zerre kadar, 
şirk koşarsan bütün yaptıkların ve peygamberliğin de hoşa gider, 
artık her şeyi kaybedersin" dedikten sonra müslümanlar -Kuran'a 
biraz inananlar hile- biraz hisse ve ders alıp zerre kadar şirke düşer
lerse, ne efendileri ve ne de ibadetleri kendiltrini kurtaramayacağı
na kulak veqneleri gerekir. Şirksiz, azıcık müslümanlık, insanı kur
tarabilir. Ama azıcık şirk bütün ibadetleri yer bitirir ve insanın elinde 
hiç bir şey bırakmaz. Müslümanların huna çok dikkat etmeleri lazımdır. 

Yüct. Allah şöyle buyuruyor : 

"Allah kendisine ortak koşulmasını e!bt tte bağışlamaz. Bundan 
başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse, büyük bir 
günah işleyerek iftira etmiş olur"l 03 . 

" ''Allah kendisine oı tak koşulmasını , şüphesiz, bağışlamaz. Bundan 
başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse, derin bir s apık
lığa düşmüş olur" 1 09 . 

"Lokman oğluna öğüt vererek" Ey sevgili oğlum! Allah'a ortak 
koşma, ortak koşmak, and olsun büyük zulümdür" 1 1 0. 

Allah'a ortak koşmak en hüyük günah olduğu için Allah onu tevhe 
etmeden, pişmanlık getirmeden afetmez. Ondan başka ne kadar çok 
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ve hangi günah olursa olsun, dilerse onu tevbesiz afeder. Ama, şirki 
ttvbesiz afetmeyeceğini kesinkes haber veriyor. Orada meşiyıotini ve 
iradesini sebepsiz kullanm ayacağını ilan ediyor. O halde her müslü
mana-samimi ise-büyük küçük, gizli ve aşikare, Allah'a ortak ve şirk 
koşmaktan ve hele başkasının şirk ve ortak koşmasına seb ep olmaktan 
kaçınması ve yaptıklarının affı için de hemen tövbe etmesi lazımdır. 
Nasıl ki, içkinin azı çoğu da haıam ise, şirWn de �zı da çoğu da gizlisi de 
aşikaresi de haramdır ve büyük günahtır. İşte,  tevhidin ve Allah'ın bir 
liğinin asıl m anası budur.  

Kuran'da Allah'ın Birliğine dair, başka tür ve m etodla ilgili ayetler 
bulunm aktadır. Bunlardan biri de "Allah Birdir" ve "Allah'tan başka 
tanrı yoktur" gibi postulat-musellemat-şeklinde önermeler, bu tür
dendir. ihlas suresindeki İbn Sina'nın "O Allah Birdir veya O, Allah'tır, 
Tektir" önermesini açıklamaya geçmeden Farabi'nin Allah'ın Birliği 
hakkında sözlerini açıklayalım. 

İlk varın m ahiyeti yok, inniyeti ve varlığı varsa, yani mahiye ti 
ile varlığı aynı olduğundan özel varlık olarak başkasından ayrıldığı 
gibi O'nun varlığı ile Birliği de eşit anla.mlıdırl l l .  B u  duruma göre varlık 
ve birlik sözleri ilk varda aynı manadadır. İlk var varlığının özelliği 
ile başka varlıklardan ayrıldığı gibi birliğinin özelliği ile de başka bir 
denen şeylerden aynlırl 1 2 , Farabi b aşka b akımlardan da All�h 'ın Birliğini 
felsefi bir ş ekilde anlatır. B aşka sıfatlarına -selbi- dair açıklamasında 
buna t€mas edeceğiz. Ancak, şunu da Farabi'den alıp İbn Sina'ya 
geçeceğiz. Ilk ve zorunlu varlık, m ant.ıkça birbirinden ayrı ve birbirne 
yabancı unsurlardan meydana gelmediği gibi, tek unsurun bir araya 
gelıniş cüzlerinden meydana gelmiş bir varlık da değildir1 1 3 .  Matematik 
bakımından niceliği de olmadığından matematikçe de tanımlanamaz 
birliğe sahiptir 1 14 .  

İbn Sina'nın İhltıs suresindeki "O Allah'tır, Tektir" sözünde 
Allah'ın t ekliğini şöyle açıklamaktadır. 

Ay etteki bu ifade bir olmakta p ekiştirici bir ifadedir. Tam Birlik, 
birliği pekiştirici bir şekilde ifade etmek, eğer daha üstün ve kuvvetli 
bir şekilde olamıyacağı tarzda olursa, ancak o zaman gerçekleşir. Bir 
olm anın zayıf ve kuvvetli m analara gelebileceği anlaşılınca ve birin 

l l l  Farabi, Es-Siyase 5, El-Fazıla, 9 Dava Kalbiye, 3.  
ll2 Farabi, aynı yerler. 
1 1 3  Farabi, El-Fazıla 9. 

1 1 4  Bk. Hüseyin Atay, Farabi ve İbn Sina'da Yaratma 47. 
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altındaki fertlere delaleti derece derece olunca, o halde bir "olmakta" 
en üstün d�rece, bir olm akta kendinden daha kuvvetli bir şeyin olma
m asıdır. Y oksa, bir olm akta en p ekiştirici bir ifade kullanılmamış 
olur ve hu sefer mutlak bir değil, ancak başka şeylere göre izafi bir 
olabilir. Bunun için Allah'ın ayette "Bir-Tek" sözü her yönde::.ı bir 
olduğuna ve asla çokluğu bulunmadığına dE:!alet eder. Onda,  mam.vi 
bir çokluk yani mantıktaki cins ve fasıllar gibi y apıcı unsurların çokluğu, 
cismin maddesi ve sureti gibi akli cüzlerin çokluğu veya cisim.de olduğu 
gibi, kuvve halinde ya da fi'il halinde hissi bir çokluk da yoktur. Ht-rhangi 
bir şeyin huviyeti (varlığı) bir takım cüzleıden meydana geliyorsa, 
onun hüviy eti o cüzlerin hasıl olm asına bağlıdır. Bu durumda, o ,  özün
den dolayı ne ise o, olamaz.  O, b aşkasından dolayı var olur. Fakat 
ilk ilke, vacihul- vucud, "özüne göre ne ise odur". O halde Allah tektir1 1 5 .  
Tek olmakta benzeri yoktur. 

US İbn Sina, İhlas Suresi Tefsiri, Topkapı, Emane t Hazinesi no : 910  / 8775, 1 30-a. 

82 



ALLAH'IN BİR OLDUGUNA İNANMANIN İNSANIN 
ŞAHSİYETİNİN TEŞEKKÜLÜNDEKİ ROLÜ 

Allah'ın Birliğini en i}'ı ve en açık Şf.kilde ifade eden söz " l a  ilahe 
illallah" Allah'tan başka tanrı yoktur. Bunun Türk kültürüne mal 
edilen en güzel karşılığı "Birdir Allah, O'ndan artık tanrı yok", dur. 
Varlık dünyasında, yani varlık kavramı içine giren bütün y aratıklar, 
hu dünyayı  ve y aratılmamış o1 an dünyaları tek bir varlık ka"\' ramı 
içinde olarak, bütün hu "\' aılıkları yaratmış, onlara- varlık vermiş ve 
onların yaratanı, Rabbi (Eğiteni) ve Tanrısı olan Allah'ı anlatan bir 
sözdür bu. Böyle tek tanrı Allah'a inanmanın rolü. 

1- Ru inanış, ins anın dünyayı anlayışını, anlayış açışın.l ve kainatı 
kavrayışını etkiler. İnsan, görünen, görünmey en gökleri, yıldızlar ni
zamını ve galaksiler düzenini yaratan, kuran ve yöneten Allah olduğuna 
ve O'nun tek olduğuna inanan kimse, kainata tek geniş daire açısından 
bakar ve hepsini tek daire içinde bir bütün nizama bağlı olarak görür. 
Bütün varlıkların y aratanı aynı olduğuna göre hepsini sever ve hep
sine aynı gözle b akar. Yaratanı düşünerek bakınca, aralannda fark 
görm ez ve gördüğü farklılıklar ve türlü özellikler onu birliğe götürür 
birini diğerine üstün tutmadan aralarındaki düzeni ve dengeyi kav
ramay a <;alışır. 

2- Allah'ın Bir ol,duğuna inanmak, insana güven ve ş ahsiyet 
kazandırır. Çünkü, bilir ki, kainatın yaratıcisı, sahihı Allah'tır, hiç 
bir şey onun ilmi dışında ve izni olmadan meydana gelmez. Kainatın 
dü-ıenini kanunlara bağlamış olduğu gibi insanın da zarar ve faydasını, 
bugününü ve yanmnı kanunlara bağlamıştır. Fakat hu kanunları kendi 
hallerine çalışm aya bırakm amış, onları yarattığı memur melekleri 
ile kontrol altında tutmaktadır. Bunun dışında, genel kanunlann 
aralıklarını ve boşluklarını tüzük diyebileceğimiz çoğu kez bilinme
yen kanunları ile doldurmuştur. İnsan , hunları bilmediği için onlara 
tesadüf kanunları veya s eheplc:-ri hilinmedigi için mucize kanunlan da 
denebilir ve onları yönetim<le gerektiğinıJ , .. yürürlüğe koymaktadır. 
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Bunun için İnsan şuna inanır ki, Allah insana bir iyilik dilemiş olsa, 
kimse onu menedtmez ve bir kötülük dile) t>n de Allah izin vermedıkçe 
onu icra edemez l 1 6, Böybce insan, t am güven içindt. Allah'a  ve y tganc 
Tek Yüct- kudrete bağlanır, kimseden korkmaz, şeref ve onurla dav
ranır ve hareket eder ve .Allah'tan başka kim seye boyun eğmez . Şah
siyeti bölünmez, çift veya çatlak şahsiy etli olmaz. Tek tanı:,ıy a inan
makla ve ancak ona kulluk etmekle ş ahsiyetini, bütünleştirir ve çift 
standartlı (iki yüzlü) olmadan bir şahsiyet sahibi olur, şahsiyetini 
eğilmez, çatlamaz bir ünite halinde oluşturur ki, başkasının hakkını 
yemez ve rızası dışında ha�kasına hakkını yedirtmez .  

3- İnsan, hu inançla eğitilmişse, alçak gönüllü olur, kimseyi 
küçük görmez ve kendisini onlar gibi ve onları kendisi gibi Tek ve aynı 
Tanrının yaratması ve kulu olarak göreceği için, zenginliğinden, yükst.k 
mevki'inden veya herhangi yükst-k bir sosyal durumundan dolayı 
böbürlenmez, kibirlenmez, başkasına hakaret etmez,  çünkü kendisi 
ipek elbisesini çıkarınca, en modern arabasından inince ve en yüksek 
mevkiinden aynlınca heğeı:µnek istemediği insanla aynı ve E.Şit olduğunu 
-düşünce sahibi ise-hemen kavrar. Bu gibi duygulan insanda pekiş
tiren İslamın diğer esaslarını da düşünmek lazımdır. Mesela, hacda 
herkes bir üst ve bir alt iki ha" ludan başka takınam amaları insanları 
anadan doğmaya yakın bir durumda yanyana getirm esi, işte hu eşit
liğin eğitim sistemlerinden biridir. Namazda da saf olurken durum böy
ledir. Ama ne var ki, hu gibi İslam esaslarını titizlikle y aptıkları göz
lenen müslümanlarda hu anlatılan güzel niteliklerden iz yoksa, kabahat 
müslüınanhğın değil, bir, ikincisi hunların müslüm anlıktan nasipleri de 
o kadardır. Onların müslüman görünmelerine aldanmamalıdır. Şunu da  
hiç akıldan çıkarmamalıdır.  Bu ,  çok önemli bir kaidedir. Öğrenilen esas
lara göre hareket etmek, insanın ilk ve şahsi ile ilgili baş görevidir. 
ikinci görevi, başkalarını hu bilgileri ile iyi tartıp iyi tanıması ve on
lara göre değerlendirip aldanmamasıdır. 

4- Allah 'ın Bir olduğuna inanmak, kainat düzeninin merkezini 
göstuir. Kainatı idare eden ve kainatın içinde hareket ettiği nizamı 
koyan Tek bir Allah'ın olduğunu hilen ve ona inanan, kainatın kanun
larında daima bire ve birin gerektirdiği birliğe gittiğini düşünür ve 
görür. Şüphesiz hütiin hu sözler ve dinler, sosyal kanunlar insanlar 
içindir. insanlar, Allah'ın Bir olmasından hareket ederek toplum
larında, ailelerinde daim a birliğe ve birleşmeye ve bir nizam kurmaya 

1 1 6  Yunus, 1 0 /  1 07, Zümer 39 / 38. 
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yönelirler. Bu nizamda kanunlar ve hükümler, tüzükler, herkese  eşit 
uygulanır ve her şey bir şeyde birleşir, o da herkesin Tek Allah'ın yarı-
tığı ve kulu olmasıdır. Bu, onların menşelerinin bir olduğunu ve birinin 
diğerinden üstün olm adığını bilt,rek hareket etmelerini sağlar. 

Elbette, insanlığın hu en yüce gayesine,  insanı yaratan Allah 
bütün im.anları eşit derecede çağırmaktadır. Bunda asla şüphe yoktur. 
İslam dini hep bu esas etrafında dönüp durmakta, insanı, insanın zul
münden, baskısından kurtarmak am acındadır. İslam'a inanmayan · ve 
İslam'ın bu çağrısına vakıf olmayan insanlar, elbette, İslam'ın inanlık 
için getirdiği en yüce insanlık haklarından habersiz olmaları ve onun 
için yanlış yapm aları bilgisizliklerine v erilebilir. Ama, İslam'a inanan 
ve İslam'ın bu esaslarını da yapabilecek kadar bilen, müslümanların 
birbirlerine olan zulümlerini, haksızlıklarını, insafsızlıklarını, insansız
lıklarını anlamak ve onlara mana vermek imkansızdır. Bunların ceva
bı, onları müslüman saymamakla belki mümkün olabifü. Bilgisizlikle
rine veril..,mez. Bildikleri kadar yapsalar müslüman sayılabilecekl(,rdir. 
Ancak, iyi müslümanlar, kasıtsız ara su a y apılan hatalarını kendileri 
düzeltebileceği gibi, küçük kabahatları büyük ve önemli esasları uygu
lamalarından dolayı da affa uğrayacaktır. En' önemli nokta şurada 
düğümlenmektedir. Müslümanlan müslüman yapm ak. En zor iş de 
budur. 

2- Allah'a Hu.• Nitelik : KıdPm : 

Kıdem sıfaQ., Kuran v e  hadiste Allah'a isnad edilmemiş ve Allah'ın 
doksan dokuz i�mi ve sıfatı arasında zikredilmemiştir. Buna rağmen 
hadisciler ve kelamcılar Allah'a Kadim sıfatını isnad etmekte ve O'na 
"Kadim " demekte bir sakınca görmedikleri ortaya çıkmakt adır. Hal
buki genellikle h adisci kelamcılar, Kuran ve hadiste bulunmayan bir 
sıfatın Allah'a isnad ve nisbet edilm esini doğru bulmazlar. Kdamcıla
rın çoğu, Allah'a eksiklik ve noksanlık bildirm eyecek sıfatlarla Allah'ın 
nitelenmesini, kaide olarAk kabullenmişlerdir. Bunun için, Allah'a  
kadim ve zorunlu varlık-vacibul vucud-demeyi doğru bulmuşlardır. 
Ancak, bu sıfatların ortaya çıkmasından sonra hadisci kelamcıların da 
bunları kullandıkları müşahede edilmektedir. Aslında bu kadim sıfa
tının lafzi değil ama manası Kuran'da başka bir kelime ile açıkça ifade 
edilmiştir. O,  da evvel-ilk olma-sıfatıdır. K adim kelimesinin hiç bir 
türemiş şekli -Kuran'da Allah'a nisbet edilm Lmiş ise de varlıklara-canlı 
ve cansız-isnad edilmiş ve onların sıfatı olarak Kuran'da kullanılmıştır. 

Kadim kelimeEinin sözlük manasında öne geçmek, önündf, gitm ek, 
Türkçede kulJ andığımız takkaddü.n etm ek, önce gelmek, ikdam etm ek, 
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öne geçirm ek, öne, �leri atıln, ak, takdim etmıık de öne geçirmek ; sun
m ak117 gibi m analarda dilde kullanılmış ve kullanı1m aktadır. 

Kadim kelim esi Kuran'da eski, geçmişte uzun zaman, eski zaman 
-eski kurumuş hurm a dalı-1 18 manasında kullanı1mıştır. Türkçeırizde 
kıdem , bu kökten gelmektedir . Kıdemli, eskiden, dah a  önce göreve 
girdi, dtmektir. Kıdem kelimesinden kadem-ayak-kelimesi de türemiş 
ve aynı zam anda kıdem kelimesi , sağlamlığı , dayanıklılığı ve sarsıl
mazlığı da ifade eder. Dayanıklı olup asırlarca ayakta duran eserlere 
asari-kadime-eski eserler denmesi bundandır. Anlaşılıyor ki, dilde 
kıdem kelimesi hem dayanıklılık ve hem devamlılık manalannı taşıyor. 

Şimdi "kadim " kelimesinin Allah'ın sıfatı olmasına geçebiliriz. 

Vacibul-vucud'un kadim olduğunda ilk m deni kabul edt:n dinler 
ve filozoflar arasında ihtilaf ve anlaşm azlıklar yoktur. K adim, öncesi 
olmayan , kendinden önce b aşka bir varlık bulunmayan anlamındadır. 
Amidi bun a güzel bir tanım getirmiştir. "Allah gibi varlığının sebt bi 
olm ayana ve varlığının önct.si bulunmay ana kadim uenir"1 1 9. Aslında 
hu mana daha öncekilerde varsa da ifadesi güzel ve kısadır . İm amul 
Cüveyni (Haremeyni) , "Kıdemi, varlığının öncesi olm am ak",120 diye 
tanımlall'ıştır. Kainatın yaratanı, varlığı ezeli, zati kadim, varlığının 
b aşlangıcı (muftet�h) olrr atlığı gibi sübuıunur> başlangıcı ) okturl21 . 

Kadim, sıfatını ilk olarak en açık şekildL Tahavi'de buluyormı . 
"Kadim , an hila ihtida-başlangıcı olmayan kadim 'clir"122. İçlerinde İbn 
Hazmin de bulunduğu önceki ve sonraki kelamcılann bir kısmı Allah'a 
kadim denm esini doğru bulm amışsa da kelamcılaı -bunların araı:ında 
hadisci olan Tahavi de bulunm aktadır- kendindt.n önce yokluk g• çmedi, 
m anasında değil, başkasından önce gelir, manasında hu ismi kullan
mışlardır123 , 

İm amı Gazli ise, Kadim, varlığı üzerinden yokluk geçmemiş 
varlık olup, Kadimden kasdedilen m ananın, varolanın, ispatı ve geçmiş 

117  Nedim Maraşh ve Usame Maraşlı, es·Sıhah fil-Lugah vel-Ulum, 2 /  284, Beyrut 1974 
Hüseyin b. Muhammed, Ragıb İsfahani, el-Mufredat fi Garibil-Kuran, 598, Mısır 1970. 

118 Yasin, 36 / 39. 
119 Sey{addin Ebul-Hasan Ali Amidi (551-631 H. 1 156-1233 M.), Kitabul-Mubin fi Şerh 

Elfazıl-Hukemai vel-Miitekellimin, 125 ,  162 Dr. Abdulemir Asam Tahkiki, Reyrut 1987 . 
120 İmamul-Huremeyni, Şerhul-lrşad Ebu Bekir b. Meymun, 94, Mısır 1987, Dr. Ahmed 

Hicazi es-Sekamn Tahkiki. 
121 İmamul-Haremeyni, Lumeul-adille, 178,  Beyrut Abdulaziz İzzeddin Tahkiki. 
122 Ebu Cafer Ahmed b. Muhammed Tahavi (239-321 H. 853-933 M.) Şerhul-Akidetut· 

Tahaviyye, Ali b. Ali Ebul-İzz (746 H. 1345 M.) s: l l l ,  Beyrut 1984. 
123 'Ebul-İzz, Şerhul-Akidetut-Tahaviyye, 1 1 2, 1 1 3. 
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bir yokluğun bulunmaması olaı. tarif ettikten sonra, manasının Allah'
ın zatı üzerinde artık, zait ohdığını düşünmek lazımdır124 demiştir. 

Ehul-Muin Nesefi 'den hu nin Allah'a verilm esinin delilini burada 
zikredelim. Bu, diğer kelaıncı1ı.n da ileri sürdüğü bir delildir. 

Kainatın .yaratanı sabit o1ktan sonra onun kadim olması bilinen 
bir gerçektir. Eğer, kainatın �atanı kadim olm azsa, sonradan olma 
manasında muhdes olurdu. Zi. bir varlık ya kadim veya hadis olup 
ikisi arasında üçüncü bir şıkıulunınaz. Eğer hadis · olsa, başkasına 
muhtaç olur, o başkası, haşkaıirin.e muhtaç olur ve böylece sonsuza 
gider. Sonsuza giden sabit vcvar olamayacağı için kainatın da var 
olmaması gerekir. Kainat vaX>lduğuna göre, onu var edenin, hadis 
olma sıfatıyla nitelenemeyec� ortaya çıkar12S. 

Kıdem sıfatını bazıları sei-olamaz-sıfatlardan sayıyor. Herhalde 
subuti-Allah'a isnat edilen-E'atlardan sayılmış olsa, Allah'ın zatı 
üzerine artık olup olmayacağ:ı:artışma konusu olacağından kurtulmak 
için hu yola gidilmiştir. Bunu sebebini de kıdemin tanımlanmasından 
çıkarmak mümkündür. Çünkı kıdem öncesi olm ayan, denince selbi 
sıfat manası anlaşılmış oluyoı Doğrusu Gazali'nin tarifi huna açıklık 
getirmiş bulunuyor. 

Kadim'in iki manası vara. Biri, ezelde bir varlığın bulunduğunu 
haber vermedir. Diğeri de üerinden yokluğun geçmemiş olmasıdır. 
Bu ikinci mana selbi yani ne onadığını anlatmaktadır. Aslında, kadim 
var olan bir varlığın, varlığım eskiden heri olduğu gibi devamını ve 
durmasını anlatıyor ki, hu onn üzerinde artık bir manayı gerektirmez. 
Aynı şekilde Amidi'nin tarifi re bu manaya y ardımcı oluyor. Varlığının 

. nedeni olmayan kadimdir. Nel.eni olmayan bir varlığın varlığı zorunlu 
varlık ve kendinden önce nereni de geçmediği için zamandan önceden 
beri varlığı duran, sabit olaIJ demektir. 

Kuran'da hu kadim sıfatı , evvel-ilk olarak anlatıldığı halde, ka-• 
diın kelimesi Kelamcılar taıafından felsefi bir terim olarak kullanıl-
mıştır. Şüphesiz Kuran'ın kd.imelerinde ruha ve şuura tesir edecek bir 
canlılık ve manada bir hareket ve akıcılık sezmek ve duymak olağan
dır. Bundan dolayı Kuran'ın kelimeleri şuurlu en basit adamın anla
manasından haşlayan m.ana1an temellenerek, büyük düşünür ve filo
zoflann, üzerinde derinliğine düşünebilecekleri, derinliğe ve genişliğe 
imkan verecek mahiyettedir. 

124 Ebu Hamid, İmamı Gazali, el-İktisat fil·İtikad 92, Beyrut 1969. 

125 Meymun Ebul-Muin Nesefi, Tabsıratul-Edille, l / 147. 
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3- Allah'ın Özel Sıfatı Olarak Bekt : 
Beka, Türkçemizde bazı türemişlerlala kullanılan bir kelim edir. 

Kalma, geriye kalma, b aki, geriye kalaıduran, devam eden, durucu, 
kalıcı manalanndadır. K adim, geçmişe �ru sonu olmayan, b aşlangıcı 
olmayan, ezeli olduğuna göre, baki de om tersi olarak geleceğe doğru 
sonu olmayan demektir. Bu sıfat da kadi gibi selbi, yani ne olmadığını 
anlatan mesela sonu olmadığını söyledij için, kabul edilebilir. Ancak 
buna, varlığın devamı dura kalması m aiSı verilince selbi sıfat olmaz. 
Allah'ın zatı üzerinde de artık bir mana >ym adığı için, artık bir mana 
da ifade etmez. Vacibul-vucud'un vatının olduğu gibi devamını 
ifade eder. Vacibul-vucud v arlığını başlsından almadığı için de baş
kasının varlığına muhtaç olm az. Halbu; mümkün varlık, varlığının 
devamında başkasına ihtiyacı vardır. Za o varlığının aslını b aşka
sından almıştır. 

Kuran'da "Beka" sıfatı Allah'a isn• edilmiştir. 

"Allah en iyi ve en sondur"126. 

"Yüce ve cömert olan Rabbi'nin atı (yüzü, yönü) b aki kala
caktır"127. 

İmamı Gazali, beka sıfatını açıkla:t.en şöyle demektedir. B aki, 
zatı itibariyle varlığı zorunlu olan var�ın, zihinde guiy e ,  geçmişe 
nisbet edilmesine kadim ve geleceğe ısbet edilmesine baki denir. 
Yani gelecekte v arlığı sona erme} ecek oln ebedi demektir128 . Aslında 
Beka sıfatı , Kuran'da kullanılan "ahir" yni her şeyden sonıaya kalan , 
sıfatı ile de pekiştirilmektedir. "O, her şyden öncediı vı kf.ndisinden 
sonraya hiç bir şeyin kalmayacağı en soU1ur129. Bu üç sıfat Biı:lik, Kı
dem ve Beka, Allah'a has, O'nun ayrıcılık sıfatıdır . 

126 Taha, 20 / 73. 
127 Rahman, 55/ 27. Farabi bu ayetteki vecih-yüz, kelimesine güzel bir mana vermiştir. 

"Allah'm yüzü baki kalır" dakİ "yüzdünden" dolayı başka varlıklar baki kalır, demiştir. Arapça 

"vecih" hem yüz, yüzünden ve hem yönü, yönünden, ciheti manasında kullanılır. Allah'ın yok 

etmeyeceği şey yok olmaz. 
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129 Hadid, 57 / 3. 



2- AKTİF - GEÇİŞLİ - SIFATLAR 

a) Karar Verme Sıfatlan: 

1 . İlim,  2 .  Kudret 3 .  İrade ; 

1 . İlim t;ıf atı : 

İlim sıfatı yüce Al!ah'ın hem kemal ve hem Allah'lık sıfatlarının 
önemlisidir . Bunsuz ne bir varlık kamil ve ne de Allah olabilir. İlim 
sıfatının aktif yani başkasına tesir eden, sirayet eden ve başkası ile 
ilişkili bir sıfat olması açıktır. Çünkü bilmek, bir şeyi bilmekle ilgili 
olup ortaya çıkar. Aslında bilim sıfatı, daha gtniş anlamda olup bir 
şey olmayan yani varlığı s abit olmayan ve yok olanla da ilgili olup 
yok da bilinenler arasında bulunur. Bu noktadan ilmin aktif ) ani baş
kası ile ilgili bir sıfat olduğunu söylüyoruz . Ayrıca bir şey yapan kimse, 
yaptığı işi bilmesi lazımdır. Yaptığı işi biimeyene, o işi yaptı veya yapar 
denemez. Dense, mecazi m anada söylenmiş olur ki , bilerek iş yapana  
benzetilmiştir cansız makinanın çalışması gibi . 

Allah hem kainatı ve içindeki insanı yaratmış olsun ve hem bilme
miş olsun, olamaz. İnsanlar arasında hile bir iş ) apanın, o işi bildiğine 
hükmedilmesi v� birine bilmediği bir işi yaptırtm ak için, önce nasıl 
ve ne yapacağının o kimseye öğretilmesi insanın günlük hayatını dol
duran bir tutum ve m eskktir. Kainatı yaratan, yapan onu ve ne yap
tığını bilmelidir. 

İlim sıfatının, Allah 'lık-Tanrılık-sıfatlarınııı en önemlilerinden 
olduğunu söylemeınizin sebebi, Kendisine yapılan ibadetleri, kullukları ,  
yakarışları bilmelidir ki, kullarının işlerini bilsin ve ona göre onlara 
muamele etsin. İtaat edenleri mükafatlandırsın, isy an . edenleri ceza
landırsın ve dua edenlerin, yakaranların dileklerini yerine getirsin ve 
onların ihtiyaçlarına cevap versin. Bilmeden neyi, nasıl yapabilir ? 

Allah'ın ilim sıfatını-Allah'a inandıktan sonra, kainatın y aratanı 
olduğunu kabul ettikten sonra inkar etmek, çelişik olur. Allah'ın ilim 
sıfatının Kuran'd � h em ilim kelimesi ile ve hem de başka şekilde ve 
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kelimelerle ifade edildiğini görm ek mümkündür. Mesela, görme-basar, 
işitme-semi. sıfatları yanında, insanla beraber olması , insana şah 
damarından daha yakın bulunması gibi deyimler ve terimler, Allahın 
ilim sıfatının insanla y akından ilgili olduğunu ve onu gözetlediğini
göz- ayın kelimesi ile de ifade etmiştir. 

insan gibi yapımı ince bir sanat ve düzen isteyen bir varlığı ve 
kainat gibi büyük ve daha da büyüyen varlığı y aratm ak, şüphesiz 
çok derin ve ince ilim isteyen bir sanattır. Sonra sanatındaki çeşitlilik 
ve her değişikliğin kendine has hir güzelliği ve s anattaki inceliği ve 
m ehare.ti gösteren, gökyüzündt.ki ve yeryüzündeki v arlıkların birbirin
den farklı olmalarının dışında her birinin cüzlerinde ve parçalarında, 
hücre veya atomlarındaki şaşırticı .. an atı k<-şfetmek için, insan ne kadar 
çok ilim elde etmey e çabalamaktadır, yani y apılan bir şe.yin sanat 
değerini anlam ak hususunda bunca ilme muhtaç olunan bh şeyin 
yapanı onu daha da iyi bilmeli değil mi onu yapmış olsun. 

Buna rağmen, insanoğlu Allah'ın ilim sahihi olduğunu unutabilir. 
Kendisini Allah'ın bilerek yarattığını bildiği gibi , varlığının devam 
etmesini de teminat altına aldığı şeyleri de bilerek varettiğini ve ken
disinin onları nasıl kullandığını gözlemekte olduğunu çoğu kez unuta
bilir. Bunun için Kuran'da Allah'ın ilim sıfatı ve bilme ile ilgili sözler 
ve ifadeler sık sık kullanılmakta olup insan her an uyarılmaktadır. 
Bundan maksat, insanın kendisinin de ilim sahibi olması ve ilmine göre 
hareket etmesi anlatılmış oluyor .  İlmine göre hareket etmezse,  insanın 
kendisi zarar görecektir. İlim yanıltmaz. Kuran, insanın mutlak ilme 
uyarsa, yanılmayacağı ve yanlış yapmayacağı kanaatını taşır. Kuran'ın, 
Allah'ın her şeyi bilmesine ve insanı da ilim tahsiline çağırmasının 
temelinde ilmin doğruyu bildirmesi yatıyor. 

Mutlak ilim y anıltmaz, ama insan ilmi, yanıltmak için kullana
bilir. Fakat , huna ilim değil, bilgi demek daha doğru olur. İlme. s ahip 
olan kimse yanıltıyor veya yanılıyorsa, yanıldığı şeylerde tam ilim sahihi 
olmayıp onlara dair bilgisi olduğunu ve kesin bir bilgiye s ahip bulun
m adığını söylemek, ilmi ancak kesin bilgiye vermekle ilmin, ilim s ahi
hini ilme göre hareket ettirme niteliğine ve gücüne sahip olduğunu 
vurgulamak istiyoruz. Bundan çıkacak netice şu olur. İlme tam tesllm 
olmak gerekir. Yoksa, ilim, ilim olmaz. 

Doğrusu, Kuran, okumuşları , bilgileri olanları tenkit etmiştir, fakat 
ilim sahiplerini ve alimleri tenkit etmemiş olması şöyle dursun, onları 
övmüştür. Kuran'ın hu tutumundaki felsefesi, insanoğlunu bir yerde 
lıir ce asa bağlapp ona göre onunla diyaloğa geçmesidir·. B azen, ilim 
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adamı da yanılmış olsa ,  insan, insan olması yönünden yanılmaya 
mahkum olabileceğini hesaba katar.ak, hu yanılma ilimden değil ,  insa
nın kendi' zaafından ve her şeyi en inceliğine kadar bilme imkanına s ahip 
olmamasından doğuyordur. Bunda ilmin kahahatı olmadığı gibi ,  insanın 
da kötü niyeti yoksa ,  kabahati yoktur. 

' 

İlmin bu öneminden dolayı, Kuran 'ın putperestlerin taptıkları , 
putların da bilmez, görmez ve işitmez olduklarını olaylarla gözler 
önüne sermesinde de ilim sıfatının Allahlık sıfatlarının temeli olduğu
nun manası yatmakt�dır . Kulundan haberi olmayan nasıl tanrı ola
bilir ? Ne yazık ki insana, kendisi gibi aciz ve kendisinden daha aşağı 
durumda olanlara-ölülere, hayvanlaı--tapmaktan henüz kurtulmuş 
değildir. 

· 

Şimdi Kuran'ın, Allalı'ın ilim sahibi olduğunu ve bu ilmi ilt im,an
ları koruyup gözetlediğini ve ona göre ihtiyaçlarını bilerek giderdiğini , 

suçluyu cezalandırıp , suçsuzu ınükafatlandıracağını ve böylece insanlar 
arasında nizamı ve adaleti sağlay acağını açıklamalarına yeı verm ek 
gerekmektedir. 

Kuran'da putların bilgi s ahihi olmadıkları için tanrı olamayacak
larına ayetler : 

1- "O putların görecek gözleri mi var, veya işitecek kulakları mı 

var"l 30. 

2- "O !'utlara yakarsanız, yakarışınızı işitmt-zler" 1 3 1 . 

3- "Kıyamet gününe kadar cevap verm ey ecek olan şeylere yal
varandan daha sapık kim vardır"l 32 .  

4- "İbrahim , babasına, ey babacığım ! İşitmeyen, görmeyen şeylere 
niçin tapıyorsun ? demişti" l 33 . 

Kuran, Allah'ın ilminin gizli , aşikan her şeye şamil olduğunu çeşitii 
yerlerde ve türlü üslup v e  ifadelerle anlatmaktadır. Birkaç ayet : 

1- "Sözlerinizi, gizleseniz de açıklasanız da birdir, Allah, gönül
lerde olanı bilir . Yaratan hiç bilmez olur mu ? O, latiftir, haberdardır"l 34. 

2- "Göklerde olanları da y erde olanları da  bildiğini bilmez misin ? 
' kişinin gizli bulunduğu y erde dördüncüleıi mutlaka O'dur. Beş kişinin 

130 Araf, 7 / 195 .  

131  Fatır, 35 / 14 .  
132 Ahkaf, 46 . '  5. 
133 Meryem, 16 / 42. 

1 34 Mülk, 67 i 1 3-1 l. 
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gizli bulunduğu yerde altıncıları mutlaka O'dur . Bunlardan az veya çok 
ne olurlarsa olsunlar ve nerede bulunurlars a b ulunsunlar Allah mutlak 
onlarla beraherdir.  Sonra kıy amet günü işlediklerini ktndilerinc bildi
recektir. Çünkü Allah her şeyi bilir" l 3 5 .  

3- "Dinınizi Allah 'a  siz mi öğre tect ksiniz ? Oys a  Allah göklerde 
olanları "" yerde olanı bilir. Allah her şeyi bilir"l36. 

4- "ins anı , Biz yarattık, nefsinin kendisine fısıldadıklannı biliriz. 
Çünkü, Biz ona şah dam anndan dah a yakınızdır"l 37. 

5- "Mutlaka sen Bizim gözlerimizin altındasın (gözetlememiz
desin) " 1 38 . 

6- "Kişinin canı boğazına day anınca ve siz o zam an b akıp durur
sunuz. Biz o kişiye sizden daha yakınızdır ama görmt,zseniz"l 39. 

Kuran Allah'ın hem ezeli v e  hem ebedi,  ilk ve son olduğu için ilk 
ile son arasında olan şeyleri Ondan b aşka bilen olamayacağını, ilkinin 
ilmi de sonun ilmi de O'na ait olduğunu ve aynı zam�nd a görünen ve 
görünmeyen iç ve dış şeylerin ilmi de O'nun olduğunu açıklıyor. 

1- "Allah,  her şeyden ön.ce İlktir. Kendisinden sonraya hiç bir şeym 
kalm ayacağı Son'dur. Görünen, görünmeyen, içte ve dışta olan O 'dur. 
O, her şeyi bilir . Gökleri ve y eri altı günde yaratan, sonra arşa hükmeden, 
y ere gireni vt ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya :yükseleni bilen 
O'dur. Nuede olursanız olun, O, sizinle beraberdir .  Allah yaptıklarınızı 
görüyordur" l40. 

2- "Sizi y aratan Allah'tır, kiminiz inkarcı ve kiminiz inanmıştır. 
Allah y aptıklarınızı görüyor. Gökleri ve yeri gerektiği şekilde yaratan, 
size şekil vermiş ve şeklinizi güzel yapmışın. Gidiş O'nadır. Göklerde 
olanları ve yerde olanları bilir, gizlediklerinizi V f!  açıkladıklarınızı da 
bilir . Allah gönüllerde olanı da hilir"l41 .  

B u  ayetlerde, Kuran, önce Allah'ın n eler yaptığ�nı anlatıyor " e  
sonra o )' aptıklarını ihata eden, kuşatan bilgiye sahip olduğunu bil
diriyoı . K ainat ve insanın yaratılmasındaki incelik1 eıi insan anlamaya 
kadir oldukça ve ilmi ilerledikçe onları daha iyi anlay acağına şüph e 
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olmamalıdır. Onları kör, bilgisiz bir tesadüfün Yey a maddenin yapa
mayacağına, Allah'ı tanrı olarak kabul etmese bile hunları yapanın 
mutlaka büyük ve nizamlı bir bilgiye sahip olduğunu kavrar. 

Kelam ve felsefe tartışmalarına girmeyi hedef almadığımız hu 
eserimizde bazen ana problemlere işaret - etm eyi faydalı buluyoruz. 
Allah'ın ilmi meselesinde Gazalinin, Farabi ve özellikle İbn Sina'yı 
tekfir ettiği yani kafir saydığı bilinmektedir . Gaz.ali hu iki filozofun 
Allah'ın cüzi ve küçük şeyleri diğer deyimle küçük olayları bilmediğini 
söylediklerini iddia etmiştir . Bunun felsefi deyimi ile ifadesi cüzi "V e 
küçük olayları küllilnin-tümelleriıı içinde ve onların vasıtasıyla bil
diğini hu iki filozof ileri sürmüştür .  Oysa,  hu sonuncu söz, onların 
Allah'ın cüzileri bildiğine dair  sözleri olarak kabul etmek gerekmektedir. 
Bunun asıl SLbehi, cüziler ve küçük olaylar her zaman değişmektedir. 
Bunlarla ilgili Allah'ın ilmi de değişir, m.i değişmez m.i sorununa verilen 
cevaplann tatmin edici olmamasından kaynaklanmaktadır. 

Fikri tartışmalarda kesinkes bir yerde anlaşmak çok zordur. 
Bunun zoıluğu biraz da tartışanlarııı bencilliğinden doğmakta olduğunda 
şüphe yoktur. B azı konularda çok faydası düşünebilen hu alabildiğine 
tartışm aların bazı konularda zararlı olduğu ve hirihirini yanıltmaktan 
maksadın kafir ve dinsiz saymak olduğu görülebilmektedir. 

Gerçekten kelamcılar bu konuyu tartıştıkları gibi İbn Sina da 
tartışmıştır. Allah'ııı ilminin değişmemesi için-değişmemesi lazımdır 
yoks a ilmine güvenilmez ve tanrı olamaz-cüzileri ve küçük olayları 
koyduğu kanunlar ve kaideler vasıtasıyla bilmesine gitmek istemiş, 
çünkü kanunlar ve kaideler değişmeyeceği için ilmi de değişikliğe 
uğramayacaktır. Kelamcıların sözleri ve izahları tatmin edici olm a
dığını gören İbn Sina bu konuyu tartışmaya alınıştır. Ancak, o da 
kesin ve ikna edici bir tanım getirememiş ve Allah'ın cüzileri tümellerin 
vasıtasıyla bileceğini söylemeyi de Allah'ın kemal sıfatlarından en 
önemlisi olan ilim sıfat.ına eksiklik getireceğini kabul etmiştir. En 
sonunda meselenin çok zor olduğunu ve ancak Kuran'daki her zı;rreyi 
Allah'ııı bildiğini ifade eden ayeti zikrederek dini inancını belirterek 
tartışmayı kapatmıştırl42 . 

Durum bu iken Gazali ya İbn Sina'yı anlamamıştır, demek gere
kecek-ki hu onun lehine bir söz olur-veya İbn Sina'yı milletin gözünden 
düşürmek için kasden öyle ilan etıniştir, denecek ki, hu tutum İslam'ın 
ruhuna ve Kuran'ın felsefesine zı t  olduğu için Gazali'nin kötü niyeti 
ortaya konmuş olacak ve aley hine hiı yermeyi ifade edecektir. Daha sonra 

142 H. Atay, Farabi ve İbn Siııa'ya Göre Yaratma, 52.  
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gelen İbn Rüşd ise m eseleyi kısaca ele alarak hepsini tenkit ederek 
-Allah'ın nasıl bileceğinin bilinemeyeceğini, O 'nun ılmini kendi ilmi
mize kıyaslamamızın doğru olmadığını söyleyerek konunun kapısına 
İbn Sina'dan sonra bir kilit daha vurmuştur. Buna rağmen İbn Rüşd'ün 
getiıdiği açıklama, beğenmediği kelamcılarınkinden farklı değildir143. 

Herkes kendine göre hir açıklama y apar.  Eğer, kendisini önce 
tatmin ve ikna etmişse, başkalarından ona katılan da olabilir. B azıları 
da kendilerince bir izah tarzı bulamazlarsa başkalarından beğendik
lerini benimser Ye onu savunur v e  böyle gider. Biz de bütün okuduk
larımızdan tatmin olmadığımızı söylemek cesare'tini göstermek isti
yoruz. Herkesin açıklamasında İ} İ bir taraf varken, çıkmaz bir taraf 
da bulunmaktadır. Bunun için birbirlerini tenkit etm ektedirler. Hiz 
şunu söylemek istiyoruz . Allah, onları yapıyorsa biliyordur. Çünkü 
bilinm eden yapılmaz.  

' 

Burada fiziki ve maddi şeylerin y apılm ası ve bilinmesi bir problem 
doğurmaz. Çünkü onları kanunlara bağlamak mümkündür. Ama 
insanın iradesine Lağlı işlerin Allah tarafından bilinip bilinmemesi daha 
büyük tartışmaya yol açm aktadır. Allah bilirse cebir olur, bilmezse 
Allah'a cehalet isnat edilmiş olur. Cebir, insanın sorumluluğunu ortadan 
.kaldırır. f'ehakti Allah'a isnat etmek hiç bir suretle düşünülemez. 
Allah'ın ilmi hususunda acaba bütün bu olup bitenler Allah'ın ilmi 
dışında değil, O'nun ilminin içindedir,  desek daha doğru olmaz mı :: 
Nasıl ki b alıklar denizde doğar, büyür ve ölür. Bütün hunlar denizin 
içinde olduğu gibi , Allah'ın ilmi de kainatın yokluğunu da varlığını da 
kuşatmış olduğundan bütün her şey, küçük, büyük hepsi Allah'ın il
minin içinde olup orada geçmiş ve gelecek söz konusu değildir, demek 
bize daha yatkın gelm ektedir. Bu, kadar meselesinde i\llah'ııı ilmi 
gerektirmez manasında ehli sünnetin görüşünün de bir açıklaması 
olur. İbn Sina'nın v e  İbn Rüşd 'ün de katılçlığı şu ayet bu manaya da 
işaret sayılabilir ; 

"Gayhin-görünıneyenin-anahtarları Allah'ın katındadır. Onları 
ancak O bilir. Karada v e  denizde olanı bilir . Düşen yaprağı ,  yerin 
karanlıklarında olan taneyi ancak O, bilir. Yaş kuru her şey apaçık 
kitapta-O'nun il1?indedir" l 44. 

Doğrusu, Kul'an bu soruna ışık tutmaktadır, özellikle insanın ira
deli işleri ile ilgili olarak iki şekilde cüzileri Allah'ın bildiğini ortaya 
koymaktadır. Önce şunu vurgulamak gerekiyor� Kuran, Allah'ın her 
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şeyi bildiğini çok açık ve b elli bir şekilde anlatıyor.  İşleri, en ince tefer
ruatına kadar ele alan düşünürler, hu her şeyin, en küçük işleri ve olay
ları-çok değişikliğe uğradıkları için-Allah'ın nasıl bildiğini anlamakta 
güçlük çekm ektedirler. Allah, insanların hu şekilde bir şüpheye düşe
ceklerini bildiği içindir ki, her şeyi bildiğini söylemenin dışında, cüzileri 
ve küçük değişken şeyleri bildiğini anlatm ak için, görmeyi , işitm eyi 
ve herııher hulunma} ı kullanmıştır.  Bu tabirler ve. kelimder, Allah'ın 
cüzileri bildiğini anlatmak içindir. Yukaı·1da geçen ayetlerde hu açıktır. 

Bundan başka ikinci olarak, her insana Allah, dört melek tahsis 
etmiştir . Sağ, solı ön, arka. Bu meh kler insaıiın yaptığı her Şt.} i kay
dedip belki de filmini çek< rtk her gün ve an Allah'a sunmaktadırlar. 
i şte Allah, hu ikinci şekilde de cüzileri bildiğini ve her zerrenin . yaşın, 
kurunun ve yaprağın s allanışını ,  O'nun ilminde bulunduğunun te
minatı , hudur. Onun için insanın bütün davranışlarını bilmektedir ! 
"Yoksa, gizli ve açık konuşmalarını duym<.ız mıyız s anırlar ? Elbette 
duyarız .  Ayrıca elçilerimiz de yazmaktadır" l 45 .  

2- Allah'ın Kudret Sıfatı : 

Kudret kelimesi Türkçemizde kullanılan arapı;a bir keliıne'dir. 
Güç, kuvvet, takat manasında kullanılır .  Kuvvet ve takat da arapça 
kelimelerdir. Kelimelerin etimolojik manaları ilmi ve feleefi kullanıl
malarına

' 
ışık tutmaktadır. Kudret kelimesi ile kuvvet kelimesi arasında 

ttim olojik bakım dan bir fa.rk bulmak istenirse, şöyle denebilir. Kudret, 
fiilleşe� veya fiileşmeye, yani iş yapm aya daha yakın bir mana ifade 
ettiği düşünülebilir .  Kuvvet ise, dah a  ziyade p asif bir gü ç, henüz işle
meye hazır ohr. ayan depolanmış bir takat manasına daha yakın ol
duğu kanaatını veriyor. Bu noktadan olm alı ki Aristo 'dan heıi kulla
lanıla gelen kuvve h alinde ve fiil halin de yani pasif olarak bulunan ve 

çalışa.o. halde bulunan, deyim yaygınlığını korumaktadır. Biz de kuvvet 
kelimesini p asif güç, kuv?et halinde gii ç, sağlam , dayanıklı mukave
metli ve kudreti de faaliyette olan v eya faaliyete geçm ek ü zere hazır 
olan güç olarak anlamayı etimolojik b akımdan uygun ve doğru bulu
yoruz. Kuvvetten yapılan sıfat "kavi" ve kudretten yapılan "Kadir" 
kelimelerinde bu dediğimiz m ana be] ki daha belirli olabilir. 

Bununla beralıer kudret , kuvvet ve kuvvet kudrı:,t manasında kul
lanılmaktadır. Kuran-ı K erim 'de kadir, Allah'ın sıfatı olarak kulla
nıldığı gibi "kavı" kuvvet sahibi, sıfatlaıı da Allah'a isnad edilmiştir 1 46. 

145 Zuhruf, 43 / 80. 
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Bu iki sıfat birbirini pekiştirir . Kuran , el-y t d , kelim esini de kuvvet 
ve kudn t m anasında Allah'a isnat etmiştir . 

Kudretin sözlük manası , bir işin yapılmasını hazır durumda bu
lunduran sıfat olarak anlaşılm akta olup bir işin y apılmasını mümkün 
hale getiren güçtür . Kudret sahibi de istediğini yapan kimsedirl47. 
BunuP terim m anası da irade ve ilmin ve hikmetin gereğine göre bir 
şeyin yapılabilmesini, meydana gelmesini sağlayan şeydir1 48 . 

İster &özlük manası ve ister terim manası gözönünde bulundurulsun, 
bizim ortaya koymak istediğimiz kudret kelimesini içerdiğini söyleye
bileceğimiz bir mana da onun irade ve dilek manasıdır. Yani bir kimse 
için, hu işe kadir'dir dendiği zaman, hu kadir kelimesinin içinde meşiyet 
ve irade manası sezilmektedir . Buna göre mana şu olur, kadir'dir, hu 
işi yapmaya gücü vardır ve isterse yapar, demek olduğunu anlatmak 
istiyoruz . 

Allah kudret sahibi olduğunda şüphe yoksa da, anlatılmasında ve 
anlaşılmasında ihtilafların olduğu görülmektedir. Dediğimiz gibi yüzde 
yüz kesin olmayan kavramlarda her düşünür ayrı anlayışa sahip ola
bilir. Kudret sıfatı Allah'lık sıfatları arasındadır. Çünkü, insanlann 
istediklerini verecek kudrette olm ası gerekir. Aslında, onlan yaratan 
Allah şüphesiz yaratma gücüne haydi haydi sahiıstir. Ama, insanoğlu 
çoğu kez kendi yaratılışını ve kimin yarattığını unutur ve zaman zaman 
ona y aratılışını ve  varlığını devam ettirmesinin gerektirdiği bütün 
ihtiyaçlannı veren Allah'ııı kudret sahihi olduğunu hatırlaması v eya 
ona hatırlatılması , eğitim kurallannın uygulanmasından başka bir 
şey sayılmamalıdır. 

Yukarıda temas ettığimiz bir sorun vardı . Allah, kendisinin benzeri 
bir Allah yaratabilir mi ? gibi soruların ana cevabı hu kudretle ilgilik 
v e  ona kelamcıların ittifak ettikleri bir kaideyi zikrederek cevap vermiş 
olalım. 

Kelamcılar ve filozoflar, akli kavramlarda üç temel terim üzerinde 
durmuşlardır. Vacib, mümkün ve müstehil (muhal-mümtemi) . İnsan 
aklı , bir şeyin yokluğunu düşünem ezse ,  huna vacip , eğeı ı bir şeyin 
varlığını düşünemezse ona müstehil (imkansız) ve bir şeyin hem varlığını 
ve hem yokluğunu düşünebiliyorsa ona da mümkün-olurlu-denir. 
Bu üç kavramın dışında dördüncüsü yoktur. Bir şey ya vardır, yok 

147 Ragıb İ Kfahani, el-Mufredat, 595. 
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değildir; veya yoktur, v ar değildir; yahut da vardır, yok olabilir; yoktur, 
var olabilirdir. Müstehil-imkansız olan hiç bir z aman var olamaz. İki 
çelişik şeyin bir arada bulunması, iki şeyin bir anda bir y erde bulunması, 
imkansızlığı buna ınisal verilebilir. 

ilim sıfatı, müstehile-imkansıza t aallük eder. Yani imkansız biline
bilir ve hilenehildiği içindir ki , onun imkansız olduğuna hükmedi
yoruz . Bir şey bilinmeden on a hüküm verilemez. Fakat kudret sıfatı 
müstehile-im kansıza taallük etmez . Yani imkansız, kudretin kapsamı 
içine girmez ve kudret imkansızla ilgilenmez, ilişkili olmaz. Buna açıklık 
getirmek için şunu misal verelim . 

İnsan yolda giderken ayağı kaldırıma çarparsa, hu insanın, kaldının 
taşına he cahil heni görmedin mi, niy e h ana yol vermedin, karşıma 
dikilip durdun, demesi doğru olur mu ? yani taşa "cahil" demek doğru 
ve insanların kullndığı aklı selimli bir sıfat değildir. Çünkü cahil, o 

kimseye denir ki bilme ehliyt;ti ve kabiliy eti olsun ve taş cahillik ile 
nitelenmez. İnsana cahil denir, çünkü bilm e ehliyeti olduğu halde bile
memiştir. Bunun için taş

. 
alimlik ve cahillik ile sıfatlanamaz. İşte aynı 

hunun gibi imkansız-müstehil de kudret ile nitelen.mez. Nasıl, taş 
ilim sahihi olm a tabiatında değilse, . imkansız da kudret sıfatına konu 
olacak kabiliyette değildir. Bundan dolayı,  imkansız olanı yapmayan 
kimseye, onu yapamadı denemez .  Çünkü yapılabilecek şeyi yapamazsa 
y apam adı .;lenir, ama yapılamıy acak şe-Yi yapamazsa, onu yapamadı 
denmez. Çünkü imkansizın mahiyeti,  yapılmayı kabul etmez. 

Allah'ın şeriki-y ani Allah gibi b aşka hiı Allah'ın olması imkan.
sızdır. Allah'ın varlığını ispat bahsinde geçmiştir ki, Allah'ın şeriki 
olsa hiç biri AIJ ah olam az . B unun için Allah varsa,  şerikinin-yani 
başka bir Allah'ın olmasının imkansız olduğundan dolayı vardır. Allah'ın 
şeriki-ortağının bulunm ası imkansız ve müstehiJ olduğundan Allah, 
kendisi gibi bir tanrı yarat abilir m.i sorusu, saçma olur. Çünkü, kudret 

1 
imkansıza taallük etmeyeceği için böyle bir soru sorulamaz, soran, 
kudret ile imkansız kavramlarını bilmiyor, demektir. Bu soruya yukarıda 
başka cevap vermiştik. Her yerin cevabı ayrı olabilir ama neticede 
birleşirler. 

Seyfuddin Amidi'nin , kudretin müstehile taallük etmediğine dair 
sözünü kelamcıların ittifak halindeki görüşü olarak buraya alalım. 

"Kendi özünden dolaı ı mümteni-müstehil olan, zıt iki şeyin bir
leşmesi ve bir şeyin bir anda iki yerde bulunmasıdır ki, şüphesiz hu 
-ittifakla kudretin kapsamı içinde (makdur) yani kudret yetirilen ola-
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:ı:naz. Mümkün, mümkün olm a bakımından kudretin ona ilişkin olma
sından yan çize:ı:nez. Kudret, kudret olma bakımından, özünden dolayı 
:ı:nümkün olana ilişkin olması imkansız değildir"l49. 

Allah, Kendisi gibi bir tanrı yaratabilir mi ?  sorusuna günümüz
de rastladım. Kelamcıların verdiği cevaptan ayn olarak, şöyle bir cevap 
verınek istiyorum. Soru kendi içinde çelişiktir. Çünkü, soruda hem 
Allah, hem yaratma ve hem yaratılma kavramları bulunmaktadır. Allah 
kavramı yaratılmamış demektir. Yaratma A.ııahın .Allahlık sıfatıdır. 
Yaratılan sonradan başkası tarafından yapılan'dır. Buna göre , bir .Allahın 
yaratılmış olması, Allahlık kavramına çelişik düşer. Zira hem yaratıl
mamış ve hem yaratılmış, demek olacaktır. Yaratılmış . olanın Allah 
olarak düşünülmesi imkansızdır. Felsefeyi bilmeyen kimselere bu gibi 
sorular sorularak zihiııleri karıştırılmak istenmektedir. Bunun için fel..: 
sefe yapmak müslümanın temel görevi olmalıdır. Felsefe, Kelam ve Man
tık (FKM) bilmeyenin ilmine güvenilemiyeceği söylenebilir. 

Kuran'da Allah'ın kudretini anlatan birkaç ayetin görülmesi 
doğaldır: 

1- "Allah dilerse, görmelerini ve duymalarını giderir. Çünkü 
Allah her şeye kadirdir"l 50. "Allah her şeye kadirdir" ifadesi aynı ma
nada, Kuran'da elli altı yerde türlü ifade ve üslup içinde aıılatmak 
istediği ilke veya hükınün pekiştirilmesini ve teminat altına alındığının 
gösterilm esini hedefleyerek çeşitli cüınl;,lerin sonuna getirilmiştıir. 

2- "Savaşmak için, zulmedileıılere yardım et.meye kadirdir"l 51 . 

3- "Göklerin ve yerin ve her ikisinde olaıılann mülkü Allah'a 
aittir. Allah'ın gücü heı· şeye yeter"l 52. 

4- "Göklerde ve y erde Allah'ı aciz bırakacak hiç bir şey yoktur. 
Çünkü O bilgin ve güçlü (kadir) dür"l SJ. 

5- "Allah dilediğini bağışlar ve dilediğini cezalandırır. Allah, her 
şeye kadirdir"l 54, · 

6- "De ki : Allah'ın, üstünüzden de üzerinize azap gönderm eye gücü 
yeter"l 55 . 
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'f_ ."Allah'ın buyruğu gelene kadar, bağışlayın (günahlarını) geçin. 
Çünkü Allah her şeye kadirdir" I S6 . 

8- "De ki : Allah'ım ! Mülkün s ahibisin. Mülkü dilediğine verirsin 
ve dilediğinden mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziz kılar v e  dilediğini 
zelil (alçak) kılarsın:  İyilik elindedir. Çünkü her şeye kadirsin"l S7. 

9- "Ey Rabhim.iz ! Nurumuzu tamamla!  Bizi b ağışla!  Çünkü 
Sen her şey e  kadirsin" I S8 . 

3- Allah'ın irade Sıfatı : 

İrade sıfatı canlılara ait bir sıfattır. Cansızlara, taş, toprak, cıva, 
demire irade sıfatı isnat edilmez.  Onla:. , kendi b aşlarına hareket ede
mezler. İrade sıfatı olan, kendi başına hareket edebilecek varlık demektir. 
İrade sıfatı canlılarda bulunur derken elbette canlıların da deı ecesi 
vardır. Her canlının iradesi kendi canlılık derecesine göredir. Bitki 
canlıdır iradesi kı;ndisine göredir . Canlıların en alt st>viyesi olduğundan, 
iradesi de en alt seviyede bir irade olur. Aslında canlı demek dışarıdan 
y abancı maddeyi özümleyehilen, kendi özüne ve yapısına katılabilen 
yaratık demektir. Belki herkesce bitkinin iradesi bilinmeyebilir vey a 
anlaşılm ayabilir. Onun s ağa sola, yukarıya haraket ederek gıdasını 
alm ası kendi itiyacına göre davranması sayılır. Onun tabiatında böyle 
hareket etmesi gerektiği için öyle hareket etmiş ve büyümüştür. Bu, 
onun iradesine delalet etmez denmesi, doğru s ayılm az. Bir taş ile bir 
bitki arasında canlılık farkını inkar etmek imkansı z göründüğü gibi 
onun hareketini özünün gereğı gören kimse hile h areket ettiğini kabul 
etmektedir. İşte, bitkilerin birbirinden ayrı, çok değişik olm aları husu
sunda onların ayniyet kazanmaları bu hareketleri sonucunda kazan
dıkları varlıklarıdır. Bundan şu neticeyi çıkarmak istiyoruz . İrade, 
bir varlığın özdeşlik ve şahsiyet kazanmasının ana unsuruduı . Bitki
lerde böyle özdeşm e başl\u, insana yükselir ve en yüksek derecesi 
Allah'ta son bulur. 

Hayv anların irade sahihi oldukları daha kolayca k avranır. Bitki
lerin iradeleri olduğu halde, bulundukları yerden ayrılıp başka bir yere 
gidemezler. Hayvanlar ise, istedikleri yere gidebilir. İnsanlar tarafından 
bağlanıp iradeleri kısıtlanmamış ise serbestçe heı· tarafa gider dola
şırlar. Şüphe yok ki , hayvanın iradesi bitkininden daha üst seviyededir. 

156 Bakara, 2 /  1 09. 

1 57 Ali İmran, 3 / 26.  
158 Tahrım, 66 / 8 .  
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Hayvanlar da iradeleri ile kendilerini idare ederler. İradelerinin tabi
atlarında yerleştirilmiş bir itici güç olması diye tanımlanması onlarda 
irade bulunmasını ortadan kaldırmaz. Yalnız şu söylenebilir ki iradE"
lerini harekete geçiren sebepler vardır. İradeyi harekete geçiı en sebep 
iradenin yokluğunu gerektirmez . · Hayvanların türlerine ve cinslerine 
göre iı adeyJe  hart.ketleri dt. değişik olur.  Onlu da varlıklarını, özdeş
liklerini irade ile ortaya korlar. Görülüy or ki irade, bir varlığın özdeşlik 
ve şahsiyet, var olup yok olma meselesi olarak ortaya çıkıy or. 

İnsanın iradesinin de onun şahsiy etini ortay a koyduğunu her günkü 
olaylarda görmek mümkündür. Bundan dolayı iradesine hakim ola
may an ve iradesini başkasının iradesi içinde erite� kimseye şahsiyetsiz 
denmesi, onun özdeşlik kazanmasını ve müstakil, kendi başına hareket 
eden bir varlık olmasını sağlayan iradeyi yitirmesidir. Eskiden köle
lerin iradeleri çok kısıtlı idi, ama gene de her köle iradesine ayrılan 
sahada iradesini kullanarak diğer kölelerden daha farklı bir şahsiyete 
ve özdeşliğe sahip olabilirdi. Köle olmadığı ·halde, iradesi ile bir şahsiyet 
kazanamayan pek çok okumuş ve okumamı:;. insanlarla her an karşılaş
mak mümkün olm aktadır. Böyle .şahsiyetleri olmayan ve bfr varlık gös
termey en insanlara vurulan ilk damga, iradesiz olmalandır. Demek ki, 
insanı, insan yapan v e  ona şahsiyet kazandıran, diğer insanlardan onu 
ayıran iradesidir. İradesi onun şahsiye tini ve varlığını örmekte " e  ona 
ferdiyet kazandırmaktadır. İşte irade, biı varlığı varlık y apan ve ona 
özel hüviyet veren bk sıfattır. İradesiz bir varlık, cansız bir maddeden 
fark edilmez. 

Allah'ın irade sıfatı olması, onun Allah'lık sıfatlannın belki de 
temelini teşkil eder. Çünkü ilmi olması, kudreti bulunması ancak iı ade
sini kullanm akla ortaya çıkar. İrade bu iki s1fat olmadan iş yapam az. 
Bir şeyi yapabilm ek ve ortaya koymak, o şeyi yapmayı istemey e ve 
onu yapmaya karar vermeye bağlıdır. Ancak karar vermtk için bilmek 
şarttır. Bilinmeyen bir şey hakkında karar verilem ez. Bir şeyin bilin
mesi ve onun mejdana gelm esine karar vermek de o şeyin var olm asını 
guçekleştirmez. Bu sefer, o kararı infaz edecek kudrete ihtiyaç vardır. 

Burada şu ortaya çıkmaktadır. İlim, irade ve kudret, bu üç sıfat 
bir işin yaratılm asını gerç ... kleştirir . İlim olup irade harekete geçm ezse , 
iradenin harekete geçmesi ilmin olm asına ve her ikisinin gerçekleşmesi 
de kudretin bulunmasına bağlıdır. İlmin önce olduğunda şüph t. yoktur. 
Kudret ilimden sonraki sırayı alır. Sonra, irade hem ilm e ve hem kud
rete bakar kararını verir. Aslında ilim kudretin var olduğunu da bilir. 
Ondan sonra irade hareket eder. Bir şeyin yapılıp y apılmam asına dair 
hükmünü verir ve v arlığını yokluğuna tercih eder . 
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Şimdi, irade sıfatının etimolojik manasını gördükten sonra daha 
iyi anlaşılacağına şüphe yoktur. İrade kelim esinin kök manası , bir şey 
aramak ve elde etm ek için gidip gt lm ek1 59. Kök manasında tek yönde 
değil en az iki yöndf' gidip gelm eye v e  iki şe) arasında gidip gelm ek ve 
dolaşm ak m anaları içinde bir gaye ve isteği de içerir. Boşu boşuna, 
hedefsiz vt gay esiz gidiş geliş olm ayıp bü şeyi elde etm eji ve yapm ayı 
ihtiva eder. Bu kök m anadan giderek irade sıf�tı düşünülürse n az 
iki şeyi düşünüp, tartıp birinin }' apımına karar verİn ek ve birini tercih 
etmek m anasına onu irade etmek ve onu istem ek, demek olur. Allah'ın 
ilmi var, kudreti var ve iı adesi vardır. İradesini kullandığı zam an 
murad ettiği şeyin hemen yerint. gelmesi ve vuku bulması, fiil sıfatı 
olan Rab veya tekvin ile olur. Bir şeyi yaratm ak ve var e�m ek istediği 
zaman, onun varlığını yokluğuna tercih etmiş olduğu anlaşilır. İnsanların 
dua ve isteğini yapmayı murad ettiği ve dilediği zaman, o dileğin yapıl
m asını yapılmam asına tercih etmiş olur . Böylece irad iki şey araı.ında 
birinin varlığını karara bağlamak ve onun varlığına karar verm ek 
olduğu açıklığa kavuşmuş olur. 

Bu m ana, aç:ı,kladığımız gibi iradenin sözlük manasıdır. İbn Rü şd, 
hu manaya day anarak iradeyi şöyle tarif etmiştir : "karşıt iki şey den 
birini eşit derecede y apm aya imkaıı. veren kuvvetth . Bu da s .. çme 
hürriyetidir" 1 60. 

Kuran'da irade sıfatı yanında meşiyet sıfatı da Allah'a isnad e� il
m t ktedir. İrade ile m eşiyet arasında fark vardır. İki kelimenin kökleri 
ayrı olmaları bakıır ından farkın olrr ası doğıudur. Kelam cılar ikisini 
de aynı manada almaları farkın olmadığına dt:lil say ılmaz. 

Meşiyet (meşiet) kelimesinin kökü "şey" (şey') ve şey de "var" 
olan, "mevcut" demektir. Buna göre meşiyet bir şeyin var ve icad edil
m esi, bir şeye varlık verme manasına geldıği gibi isabet etme; yerinde 
iş görme, yerindelik, ya:rplmazlık, doğrusunu yapma, hedefe ulaşma 
m analarına da gelmektedir. 

Allah'ın meşiyetinin manası , bir şeyin varlığının gerekmesidir. Yani 
Allah'ın meşiyeti, bir şeyi var etm esidir .  Kendi deyimimizle söy
lersek, bir nesney e şeyiyet-nesnelik-vermek, yok'u şey, nesne yani var 
yapmaktır. Am a, insana meşiyet isnad edildiği zaman isabet etmesi, 
doğru yapması anlaşılır. Bundan dolayı "Ma şa Allah'u kane ve malem 

159 İbn Faris, Mucmelul·Luga, Nedim ve Usame Maraşlı, 2 / 405, es-Sıhah fil-Luga vel 
l!lum, 1 / 520 / 521 .  Asım Efendi Kamus Tercümesi, 1 / 1 149. 

160 Nedim Maraşlı. agy. İbn Rüşd, Tehafut-Telıafut 1.  
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yeşe lem yekun" Allah ne dilediyse-meşiyet ettiyse-oldu ve ne dileme
diyse olmadı, denmiştir. "Şae" dili geçmiş ve onun masdarı olan "şey" 
kelimesi dilemek manasındadır. Görüldüğü üzere Türkçemizde de kul
landığımız "şey" nesne, aslında mastar olan bir kelime olup dilemek 
manasında ise de arapçada isim Qlarak "mevcut" manasında da kul
lanılmaktadır ve çoğulu Türkçede kullanıldığı gibi ( eşya ' )dır. 

Bu etimolojik manadan giderek irade sıfatının, murad edileni 
gerektirmediği anlaşılmaktadır. Yani, Allah'ın meşiyeti vuku bulunca 
dilediği şey hemen var olur. Ama Allah'ın iradesi vuku bulunca murad 
ettiği şeyin hemen var olması gerekmez. Kuranda bir şeyi murad ettiği 
zaman, "ol" deyince hem en olurl61 ifadesi de Allah irade edince hemen 
olmamış, irade ettikten sonra, "ol' emrini vermiştir ve ondan sonra 
var olmuştur. 

"Allah size kolaylık ister ve size zorluk istemez"l62, Oysa, zorluklar 
vakı olmaktadır. Çünkü, buradaki irade etme, muradın gerçekleşmesini 
gerektirmez. Onu insanın kendisi anlayıp } apacaktır. 

İrade ile meşiyet aı asındaki fark, Allah'ın iradesi olmadan insan 
bir şeyi murad eder ama insanın iradesi gerçekleşmez. Mesela insan 
ölmemek ister fakat onun bu istediğini Allah kabul etmez. Ancak insa
nın dilemesi Allah'ın dilemesinden sonra vuku bulur. Allah dilemedikçe 
siz dileyemezsiniz"l63 , Bu ayeti şöyle tercüme etmek de mümkündür. 
"Ancak Allah dilerse siz de dileyebilirsiniz" . 

Ayetin semantik manasını bu şekilde açıklay an Ragıb İsfehani'nin 
hu sözünü şu şekilde anlamak doğru olur. Allah'ın hem irade sıfatı 
ve hem meşiyet sıfatı vardır. Allah'ın iradesinden önce insanın iradesi 
vuku bulabilir. Bunun manası insan iradesinde serbesttir ve insanın 
bir şeyi murat etmesi-iradeyi istek ile tercüme edelim-yani istemesi, 
Allah'ın iradesi olmadan vuku bulabilir. Am a, insanın istediğinin, 
muradının fiilen gerçekleşmesi, Allah'ın iradesine bağlıdır. Diğer bir 
ifade ile insan gönlü ' e  aklı ile bir şeyin olmasını murat eder, bunda 
serbesttir . Fakat gönlünden veya zihninden geçirdiği ve belki de dili 
ile açıkladığı hu istediğinin dışarıda fiilen gerçekleşmesi için, Allah 'ın 
iradesinin ona katılması ve onu onaylaması gerekir, yoksa, insanın her 
istediğini elde etmesi gerekirdi. 

102 

161 Yasin, 36 / 82. 
162 Bakara, 2 ! 185. 
163 İnsan ,  76 f 30, Ragıh İsfahani, el-Mufradat 398.  



Meşiyete gelince-meşiyeti de dilemek manasına alalım-yani İn· 
samn dilemesi, Allah'ın dilemesi olmadan vuku bulmaz. Bu şu demek 
olur. Allah -onun dilemesine izin vermiş veya onun dilem esini gönlüne 
koymuş ve ondan sonra insan dile�eyi gönlünden geçirmiştir. Diğer 
bu ifade ile bunu açıklamak gerekirse, şöyle denebilir. Allah insamn 
dilemesini dilemedikçe, insan bir şey dileyemez. Bu demek değildir ki 
Allah onun dilem esini daha önce dikdiği için hemen dileği yerine gde· 
cektir. İnsamn dilemesi Allah'ın dilemesine bağlıdır'ın manası Allah 
insamn gönlüne dileme arzusunu kor ve insan da ondan sonra dileye· 
bilir. İn.;an, Allah'ın dilemeıdnden sonra dilemiş olması ile insamn dileği 
yerine gelmeyebilir. Yani insanın dileği Allah'ın izni ile ve Allah'ın 
dilemesi ile olduğundan dolayı insamn dileği gerçekleşmeyebilir. İn· 
sanda dilek vakı olduktan sonra, o dileğin gerçekleşmesi için tekrar 
Allah'ın iradesine ihtiyaç var, yani Allah'ın o dileğin fiilleşmesini 
murat etmesi gerekir. Bu son noktada, meşiyet ile irade aynı sonuca 
varıyor. Bizim anladığımız budur. Ancak, Ragıb'ın, işaret etmek iste
diği mana, insan dileyince dileği hemen y erine gelir. Çünkü AUah daha 
önce onun dilemesini onaylamıştır. 

Doğrusu, gerçeği Allah bilir. Biz, ancak ifadelerden çıkarabil
diğimizi söylüyoruz. Y amlabiliriz. Şunu ilave etmeliyiz ki, insamn dile
mesi Allah'ın dilemesinden sonra olması ile, insamn dileğinin tekrar 
Allah'ın iradesinden geçmesi, sanki olaylara daha uygun geliyor olması 
bir yana tekrar sonucu Allah'a havale etmek daha ihtiyatlı bir fikir 
olur. Ayrıca, şu da dikkattan kaçmamalı gibi geliyor insana. İnsanın 
dilemesi, Allah'ın dilmesi ile olunca, insanın dilemesinde bir tür zorun· 
luluk ve cebriye olduğu soziliyor. İradede de ise, Allah, muradetmeden 
insan irade edebiliyor. Ama gerçekleşmesinin Allah'ın i�nine bağlı olması 
ayrıdır. Böylece iradede cebriye ve zorunluluk olmadığı anlaşılıyor. 

Ragıb'ın şu açıklaması bizim anlayışımızı destekler görünmektedir: 
1 

"Bazı kimseler, bütün işler Allah'ın m eşiyetine bağlı olmasaydı 
ve bizim işlerimiz ona bağlı v e  ona dayamr, olmasaydı bütün işlerimizde 
istisna etmeye gerek olmazdı , derler. Mesela . "Sabredenlerden olduğunu 
Allah dilerse göreceksin"164 "Allah dilerse, onu başınıza getirir"1 6S . 

"Herhangi bir şey için ,ancak ve yalmz Allah dilerse, ben onu 
yapacağım, de"166 . 

164. Saffat, 37 / 102. 

165 Hud, 11 / 33. 

166 Kehf, 1 8  / 32-2,ı Ragıb lsfahani ady. 
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Bu ayetlerin açık manası şunu gösteriyor ki, insan bir şt.yi istiyor 
ve diliyor. Ama, Allah'ın dilemesi olmadıkça o dilek ve istek yerine 
gelmiyor. İnsan isteği, iradesi önce gelsin veya insanın dileği Allah'ın 
dilemesi ile olsun. İnsan istedikten ve diledikten sonra tekrar Allah'ın 
onu onaylaması gerektiği anlaşılıyor. Çünkü, insanın her isteği yerine 
gelmi} or. Bu irade ve meşiyet aynı zam anda kaza ve kader konusu 
içinde de önemli yer tutmaktadır. Bu hususta çok yazılmış çizilmiştir. 
Şimdilik burası ancak hu kadar açıklam a kaldınr. 

Başka bir konuya geçmeden Allah'ın ka-rar verme sıfatları -geçişli 
-dediğimiz hu ilim + kudret + irade, bir işin yapılması için gerekli 
olan temel sıfatlar olduğunu ve Allah'ın hunlarla muttasıf bulunduğunu 
ve bunları kabul etmeyenin Allah'ın Allahlığını kabul etm ediğini bilm ek 
lazımdır. Filozoflar, Farabi ve İbn Sina da Allah'ın bu sıfatlarını şüp
hesiz kabul ediyorlar. İradeye �ah'ın rızası manasıw veri} orlar. 
Bunun tartışmasına girmeye burada gerek görmüyoruz. 

h) Allah'ın Tenfiz • Rubuhiyet · Sıfatı 

Allah'ın tenfiz sıfatından fiili sıfatlarını kastediyoruz. Kelamcılar 
arasında ve kelamcılarla filozoflar arasında çeşitli anlayışlara ve açık
lamalara yol açmış olan hu sıfatları İmamı Maturidi "Takvin" sıfatı 
altında toplam.ıştır. Biz de hu tekvin sıfatı yerine ruhuhiy�t sıfatını 
kullanıp fiil sıfatlarının tümünü bu sıfatla ifade etmek istiyoruz. 

Ruhubiyet sıfatı "Rab" sıfatının kökünü teşkil eder. Kuran'da 
çok zikredilen Rab sıfatı açıklayacağımız gibi bütün fiili sıfatları içine 
aldığı için ve Allah'ın "Allah" isminden sonra en çok zikredilen bir 
sıfat olduğu için ve Kuran'da da Rab kelimesinin ilham ettiği manayı 
daha iyi kavramayı ve şuurlaştırmayı sağlay acağı içi:q, onu esas almayı 
uygun bulduk. Aslında, Maturidi'nin terimleştirdiği tekvin sıfatını da 
Kuran'daki (Kün-ol-var ol! )  emrinden aldığını ifade etmektedir�67, 
Şunu da zikretmek gerekir ki "tekvin" kelimesi kelami ve felsefi bir terim 
olarak kullanılması ve üzerinde tartİşılması, fikir alışverişine daha çok 
müsaittir. Bizim, hu eserdeki gayemiz. arasıra açıkladığımız gibi sırf 
kelami ve felsefi tartışmalara derinliğine girmeden okuyuculara, akli 
izahlara yer vererek, Kurana dayalı olarak İslam inancını anlatmaya 
çalışmaktır. Tekvin terimi tartışmalara o kadar yol açmıştır ki, Eşa
riler baştan sona kadar ve Eşari olan İmamı Fahreddin Razı bile hu 

167 Ebu Mansur Matııridi, Kıtabııt-Tavhid, 19 Beyrut, 1970. 
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sıfatı asla kullanmamış ve onu açıkça reddetmeye çalışmılitır�68 . Bu 
nun } anında, hadis kelaırcılarmın 1 69 da hu tekvin sıfatını kullanma
dıklarını görmek mümkündür. 

Eşarilerin kelam kitaplarında Allah'ın suhuti sıfatları yedi olarak 
zikredilir. Maturidi'ler bu sıfatları tekvin ile sekize çıkarır.lar. Böylece, 
herhangi bir kitapta tekvin sıfatı yoksa, yazarının Eşari olduğu anla
şılır. Eğer, Eşari bir yazar tekvin sıfatından bahsederse, onu reddetmek 
için bahseder. Fahreddin Razi böyle yapmıştır. Eşari ,  tekvin sıfatı 
gibi bir sıfatla Allah'ın fiil sıfatlarını birleştirmezler, onları aynca an
latırlar. Bir şi 'i kelamcısı olan N asireddin Tusi , Fahreddin Razi 'nin 
tekvin sıfatını reddetmesini, Maturidiler adına cevaplanchnr ve Razi 'yi 
tenkit ederi 70 . 

Rab kelimesi terbiye etmek manasında mastardır. Terbiyenin karşı
lığında Türkçe eğitmek denmektedir. Terbiye etmek, bir şeyi geliştir
mek istenilen gayeye göre ona şekil, kıyafet ve kıvam vermektir. Ter
biye, canlı bir varlığı ilk anından alıp onu devrelerden geçirerek en 
olgun durumuna getirmek, büyütmek manasında asıldır. Aynı zamanda, 
cansız varlıkları da daha düzgün şekle ve istenilen gayeye göre işlemek 
de terbiye manasına girer. Bunun için hem Türkçede ve hem arapçada 
terbiye kelimesinden türeyen kelimeler y emekler için kullanılmaktadır. 
Arapçada reçele, murabba yani terbiye edilmiş manasında dendiği 
gibi Türkçede de terviyeli çorba ve yemek tabiri mevcuttur. Buna göre 
terbiy e, üzerinde durulmuş, işlenmiş ve titizlik gösterilmiş v e  bir sanat 
şergilenmiş ve maharet ve emek harcanmış iş olduğu .  gibi ham ve çığ 
madde halinde bırakılmamış nesnenin varlığını içermektedir. 

Terbiye ııtmek, bir şeyi yavaş yavaş inşa etmek, büyütmek, büyü
mesini sağlam ak ve hu hususta gereken ihtiy açları temin etmek, ayrıca 
ona bir de güzellik ve uygunluk, tenasüp ve hoşluk vermek manasında 
kök bir kelimedir. 

Terbiye etmek, bir şey _üzıırinde işlem yapmak, işlemek manasında 
olm asından dolayı o şe} in var olm asını ve onun varlığını da gerektir
m ektedir. Terbiye ,  hir şııyi eğitmek ise ,  o şey olmadan terbiy e etm ek de 
vuku bulmaz. Bu manayı düşünert.k terbiye etm ek Allah'ın sıfatı 
olunca, yaratmayı da gereksindirmek yani iltizam ettirmektedir. 

168 Fuhraddin Razi, el-Muhassal 1 86, Mısır, Tarihsiz 
169 Hadis kelaıncılan yani mutekelliıni elılil-hadis tabirini Ebul-Muin Ne•efi, Tabsıratul

Edille adlı kitabında sıkça kullamr ve hazcıı Eşaı·iyi de içine koyar. 
1 7 0  Nasircddiıı Tu�i, Tcllıisul-Mulıassal, l R7, Muluıssal'ııı dip ııotmıda, Mı•ır, '1\ırihsİY.. 
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Rab, Arapça'da mastar olduğu halde mürebbi, terbiye eden mana
sında pt.kiştirici ve kuvvetli bir manayı bildirir. Bu gibi mastar şeklinde 
kelimelerin pekiştirici yani kelimenin kök manasının kuvvetli ve mutlak 
bir derecede bulunduğunu anl atmak için, sıfat olarak kullanılması , 
Arapçada önemli bir dil kaidesidir. Rab kelimesi de aynı şekilde terbiy e 
etmenin bütün tesirlerinin en iy i şekilde yapana sıfat olmasının sebebi, 
bir dil kaidesidir. Bundan dolayıdır ki, Rab kelimesi y alnız başına tek 
keliıı;ı.e halinde kullanıldığı zaman Allah anlaşılır ve başka varlıklara 
sıfat olarak söylenmez . Ama Rab tanrı manasında b aşka varlıklara 
izafe edilebilir. Göklerin Rabbi , Rabbim gibi . Başka varlıklara ancak 
izafetle yani isim veya sıfat tamamlaması şeklinde söylenebilir. Mesela, 
ev sahibi erkeğe "rabbul-Beyt" e"in sahibi, efendisi dendiği gibi ev 
hanımına da "rabbetul-beyt" ev sahibesi, evi evırıp çeviren, idare 
eden, çocukları büyüten, ihtiyaçları gören manasında olur. 

işte, Rab kelimesinin bütün bu sözlük manası en üst ve en ıyı ve 
yüksek manada Allah'ta tahakkuk ettiği için, Allah'ın en meşhur 
sıfatlarından biri de Rab (eğiten) sıfatıdır. 

Doğrusu, ilmi bir kelam tarihine ihtiyaç olduğu b azen daha iyi 
anlaşılm aktadır. Değişik fizikirleri ve onlaı:ın çıkış sebeplerini ve neti
celerini bilmek, bir ilim adamı ve bir düşünür için çok önemlidir. Çünkü, 
kendisi de ancak onları bilip iyice kavradıktan sonra yeni bir fikir ortaya 
atabilir ve neticesinin nasıl olm asını istiyorsa, fikrinin öncüllerini ve 
ifade üslubunu .ona göre kullanabilir. Bu fikir teatisi yani alışverişi 
olmazsa, kültür ve bilgi birikimi olmaz ve bu birikim olmayınca da 
insan başka bir bina kuramaz. Zira m alzeme olmadan havada bir şey 
mevcut olmaz. Kuran'ı Kerim küçük hacimli bir kit ap olmasına ve 
bütün kainatı ilgilendiren v e  insana yön veren ana ilke ve genel kanun 
ve hükümleri ihtiva etmesine rağmen, fikirlerin çarpışmasına ve zıt 
fikirlerin alışverişine, duyurulmasına ve en zıt fikirlerle ilişki ve müna
.sebet kurulmasına da önem vermiş ve örnekler göstermiştir.  Onlardan 
nasıl netice çıkarabileceğini de ihmal etmemiştir. Kuı an, böyle yaparken 
vt. fikirden korkmazken bazı kimselerin kendilerinin düşüncelerinin 
dışında kimseye fikir yürütme hakkını vermemelerinde Kuı an'a aykırı 
davranıyorlar ve İslaın'a zarar veriyorlar. Bunu İslam adını kullanarak 
yaptıkları için iki türlü tesirleri ortaya çıkıyor. Biri, kendi gibi sığ ve 
tek yönlü düşünceli kimselerin çoğalması , diğeri de biraz serbest düşün
mek istiyenleri dinden uzaklaştırm ası ve soğutmasıdır. 

Bir ilim ve fikir adamının takip edeceği ve mutlaka peşinden gide
ceği hiç bir ad am yoktur. Ama insanın daha önceki fikirleri bilmesi ve 
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onları tartışarak istediği neticeye varması ve diğer deyimle gerç eği 
araması onun hakkıdır. Bu, ilıni ve fels efi bir yoldur. 

K elam ilmi geleneğindt- iki ana okul İslam kelam kültürünü tarih 
boyunca temsil etmiş olduğu kabul edilebilir. Günümüzde de öyle 
devam ediyor.  Biri,  meşşa i Kültürünün temsilcisi Eş ari okulu ve 
diğeri semantik akımının temsilcisi Maturidi okuludur. * Eş ari (Ebul
H as an Ali b .  İsm ail,  260-324 H. ,  873-935 M.) hayatının kırk yılı
nı Mutezile olarak geçirmiş vt- sonra ondan vazgeçmiş ve kendine 
has bir yol tutmuştur. Ancak, kendisı amelde-fıkhi mes elelerde-Şafii 
olduğu için ve İmam Şafii'nin de s adece fıkıh imamı olm asından dolayı, 
fikri ve itikadi hususta bir okulu yoktu. Eşari'den önce geçen ve Mu
tezile 'y e karşı olan ilk ehli sünnet " e-l-ceın aat denen kelamcılar da 
birbirine yakın fikirli oldukları halde tek bir fikri okul meydana getirmiş 
değillerdi . Bunun için Eşari , Mutezile 'den vazgeçince kendi es aslarını 
koyana kadar biraz sıkıntı çekıııiş olduğu anlaşılıyor ve ondan önce 
dağınık halde bulunan fikri ve itikadi süııni kelam cıl arı bir okul altında 
birleştirmiş olduğu görülüyor.  Mutezile kültürü , Meşş ai kültürü gelene· 
ğinin temsilcisi olduğu için, Eş ari de hu kültürle kırk sene meşgul 
olduğu için hu kültürü ehli sünnetin anlayışı istikametinde kullanmıştır. 
B öylece Eşari okulu, Meşşai kültürü ile devam etmiştir. Gazeli (Ö.  
1 1 1 1  M.) ,  Fahreddin Razi (Ö.  1209 M . )  ve Amidi (Ö . 1233 M.) Eşari 
okulunun en büyük ilim ve fikir adamları ve aynı kültürün takipçileridh. 

1 
Maturidi okuluna gelince, Maturidi (238 ?-333 H . ,  852-944 M,) 

imam Azam Ebu Hanife okulunda yetişti . İm amı Azam , hem kelamcı 
ve hem de fakih olduğundan o hem itikadı ve hem am eli kendinde bir
leştirdiği için, onun okulundan )' etişenler de her ikisini berab er öğı·eni· 
yorlardı . İmamı Aza:m'ın (Ö.  150 H. 767 M.) itikada dair es erleri bize 
kadar geldiği halde,  fıkıhtaki fikirleri taleb elerinin eserleri içinde gel
miştir. 

Maturidi Sem erkant'ta bulunduğundan ve . hem fıkıh ve hem 
itikat b akımından aynı m&Zhepte öğretim gördüğünden hayatında fikri 
bir s arsıntı olm adan devam etmiş v e  İm ani.ı Azamın mezhebine iti
kat koluna damgasını vurup kendi adı ile anılacak kadar esaslarını 
koymuştur. Bunun üzerine Maturidi okulu Eşari'den ayrı olarak ortaya 
çıkmıştır. Maturidi okulunun en büyük t emsilcisi sayılabilecek olan 
Ebul Mu'in Nesefide (Ö. 508 H. 1 1 14 M.) gördüğümü z gibi Maturidi'nin 
kültürü sem antik esas a  ve metoda d ayanmakta olup Eşariden Meşşai 
kültüründe aynhr. Bu b akımdan Maturidi ve diğer deyimle Han efi 
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okulunun Selefiye ile büyük çatışmasına şahit olunulm.amaktadır, 
denebilir . 

Hanefilerin itikatta bir temsilcisi de Ebu f.afeı Tahavi (Ahmed b .  
Muhammed b.  Selame, 230-32 1 H. ,  844-933 M. )  Mısır'da şafii olarak 
doğmuş ve dayıeı Müzeni 'ye kızarak Hanefi mezhebine geçmiş, hem 
hadiste hem fıkhta ve itikadda imamlık derecesinde büyük bilgin ol
muştur. Maturidi, doğuda (Sem erkant) ve o batıda (Mısır) birbirine 
çağdaş olarak yaşamışlardı . Ancak, Tahavi'nin itikata dair küçük bir 
risalesinde temelde ve semantik metodu takip etm ekte ikisi aı asında 
beraberlik bulunm aktadır . Hadisci yanı kuvvetli olan Tahavi itikat 
bakımından seleffü rcel 71 tam benimsenmiş durumdadir. İki ehli sünnet 
kelam okulu hakkında hu kadaı kısa bilgi verdikten sonra Allah'ın 
Rab ufatı lı akkında.ıci açıklamamız daha iyi belirli hale gelecek olduğuna 
inanıyoruz . 

Tahavi Allah'ın Rab sıfatını şöyle açıklamaktadır : "Allah, terbiye 
edeceği bir şey olmadan, tt:rbiye etme (Rah) sıfatını haizdi, ve y aratık 
bir şey olmadan (mahluk) , ) aratan (halik) sıfatını hah.di. Mahlukatı 
yarattıktan sonra yaratan (halik) i smini almış olmayıp ezelden heri 

yaratan sıfatını haizdir"l72 . 

Ali b. Ebil-Izz'ın hu ibarey{ şerhinden şunları alabiliriz : 

"Allah, t;ırhiye edilect.k (merbuh) nesne var olm adan önct. rab 
sıfatı ile muttaıııf idi -v e  yaratık (mahluk) var olınadan önce yaratan 
(halik) ı:-ıfatı i] e muttasıf idi . Yaratan (halik) bir şeyi yokluktan varlığa 
çıkarandan ibarettir. Rab, bir çok manayı gerektirir. Bunlar m alik 
olma, murıafaza etme, yönetm e (tedbir) ve terbiye etm edir. Terbiye ise 
bir şeyi derece derece (tedricen) olgunluğuna ulaştırmaktır"l 73 . 

1-71 Selefiyye ·selefçiler- tabirinin ortaya çıkış tarihini incelemek ayn bir konu olmanın 
dışında şimdilik şunu söyleyebiliriz. Allah'in sıfatlarım yoruma tabi tutmayan Kuraıı'da ve 

hadiste zikredildiği gibi kabul eden görüştür. Bilindiği gibi, "selef" geçmişler, atalar, öncekiler 

manasında bir kelimedir. Nasıl ki, ilk müsliimanlar (sahabe ve peşinden gelen tabiiler yani 

birinci ve ikinci nesil miislümaıılar) böyle itikadi tartışmalara girm eden Kuran'dan ve pey

gamberlerden duydukları gibi açıklamasız kabul etmişlerse ve öylece kalmışlarsa, işte onlar 
gibi yapmak selefe-geçmiştekilere uymak olur. Bunlar o kadar ileri giderler ki, kendileri gibi 

olmayanları ne kadar iyi müslümaıı olursa olsun yalmz bu noktadan doğru yoldan sapmış, 

dalalet içinde sayarlar ve birinin Eşari mezhebinden olduğunu öğrendikleri za�an onu üniver·· 

sitelerden atarlar. 

172 Ehu Cafer Tahavi, Akıde Eblis-Sunne ve! Cemaa, 7, Cidde, Muhammed b. Mani 
bas km. 

173 .\l i  lı . Ali Ebil-l zı, Şerlıu l-Akıde ct-Talıavi ) e 136, H cyrnt 19B •ı. 
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Tahavi Allah'ın fiili sıfatları hakkında sel efiye ve Eşariye  gibi 
düşünüyor. Bunlar Allah'ın fiili. sıfatlarım, tek bir sıfat altına toplayıp 
ifade etmiyorlar. Ancak fiili sıfatları anlam ada birleşiyorlar. O da Allah 
yaratmadan önce yaratan, rızık vermeden önce Razık (rızık veren) 
diı-iltmeden önce Muhyi (dirilten) olduğunu ve hu sıfatların onda ezel
den heri bulunduğunu, sonradan meydana gelmediğini kabul ederler . 
Ancak onlara göre işlerin m eydana gelişinin sonradan olm as,ı, sıfatların 
taalluklarının yani varlıklarla ilişkilerinin <>onradan olması, sıfatların 
daha önceden bulunm ası hususunda bir sorun teşkil etmez . 

Allah'ın fiil sıfatları ile ilgili genellikle herkesçe kabul edilen önemli 
kaide şudur. Herhangi bir sıfatın olumsuz şeklini Allah'a isnat etmek, 
Allah'lığa bir eksiklik getirmiyorsa, hu sıfat fiili sıfat s apln . Mesela 
Allah falancaya bol ı ızık verdi ve falanca/a vermedi, falana erkek 
evlat veıdi , falana kız t.vlat vermPdi, dem �k doğrudur . Bunlardaki 
"verm edi, yapmadı" gibi fiilleri Allah'a isnat etmek mümkündür. 
Bunun gibi sıfatlara fiili sıfatlar denir. Bunun karşılığında zati sıfatlar 
vardır. Onları , Allah 'tan bir an hile soJ up atmak Allah'a eksiklik ifade 
eder . Mesela, Allah bilmedi, gücü yetmedi, denmesi asla doğru değildir. 
Allah'ın iradesi yoktur demek asla doğru olmadığı halde, irade etmedi, 
�urat etm edi demek caizdir .  İrade sahibi olması zati bir sıfat olduğu 
için, onunla her an muttasıf olması gereklidir. Birine iyilik murat 
etti, ötekine iyilik murat etmedi, dem ekle Allah'ın Allah'lığına bir 
eksiklik getirm ediği için, bu fiil sıfatı oluyor. Bu irade sıfatının hem fiil 
ve h em zati sıfat yönü '\' ardır. Ama, ilim sıfatı böyle değildir. Mesela, 
Allah ilim &ahihi ve alim olm ası z ati sıfatıdır. Fakat falan şeyi bildı 
vt- falan şeyı bilmedi, denemez. Çünkü bilmemek hiç bir suretle Allah'a 
isnat edilemey eceği için ilim sıfatının fiil sıfatı olarak düşünülebilecek 
yanı yoktur. 

Maturidi'nin fiiil sıfatlarını tekvin sıfatı altına toplam asına kısaca 
1 

değindikten sonra Rab sıfatının Kuran'daki kapsamını görmeye ça-
lışacağız .  

Tekvin sıfatı , Allah'ın zatında bulunan (zati il e kaim) kadim ve 

artık bir sıfattır. Eşari hu sıfatı fiili sıfatlardan saydığı için, ona göre 
izafi ve fiilerin yeniden ) eniye olması ile o da yenileşir ve hadis olur, 
der. Halbuki Maturidi, tekvin sıfatımn aynı kudret ve ilim sıfatı gibi 
kadim olduğunu söylerl74 . Yukarıda dediğimiz gibi, Allah'ın üç önemli 
sıfatı vardır. ilim, kudret ve irade : Bir y aratmak ve bir de kainat var. 

174 Dr, Fathııl lah Huleyf, Kitabul-Tevlıid, Mukaddemesi, 20. 
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Eşariler yaratmak ve kainat aym şeydir y ani y aratmak kainattan iba
rettir. Maturidilerde ikisi ayrı ayndır. Yaratmak ayrı şey, kainat ayn 
şeydir. Bunun için yaratma sıfatı daha önce olduğu halde kainat son
radan olmuştur. 

Allah hu sıfatlarla bir şeyin var olmasına karar verir. Çünkü, hir 
şeyi yapmaya karar vermek için, onu hilınek ve sonra onu yapmaya 
kudreti olmak ve sonra da onu yapmaya karar vermek (irade) gerekir. 
Ancak, irade etmek ve kudretli olm.ak bir şeyin yapılmasını gerektirmez. 
Ayrıca o iradeyi tenfiz edecek bir sıfata daha ihtiyaç vardır. Bu da 
Maturidi'ye göre tekvin sıfatıdır. Eğer ,  ezeli kudret ve ezeli irade, bir 
şeyin varlığını gerektirseydi, kainat ezdi olurdu. Kudret ve ilmin, 
bir şeyi gerektirmediğini Eşari de kabul etmektedir . İşte tekvin sıfatı 
kudretin infazından ibaret olup o da kudret gibi ezelidir. 

Allah'ın ezelde tekvin ile muttasıf olduğuna göre mukevvenin (kainat) 
niye olmadığı , denirse hu aynı irade ,  ilim ve kudret gibi kainatın mey
dana geleceği vakit tayin edildiği zam anda var olacağı gibi, tekvin de 
kainatın var olacağı zaman, onu var eder l75 .  Allah'ın kainatın varlığını 
ezelde bildiği halde hu bilişi kainatın varlığını gerektirmediği gibi, 
Allah'ın ezelde mukavvin (yapan-var eden) olması mukevvenin (kai
natın) ezelden heri var olm asını gerektirmez. Bunun manasını anlamak 
güç ise, hunu en kolay anlatan "kun (ol)" 1 76 sözüdür. Bu söz gösteriyor 
ki, bir şeyin olacağı bilindiği halde ,  o ş eyin olacağı vakitte onu tekvin 
(kun) ile var edecek, kainat kılacaktır! 77 . Allah, mukevvin, yapan, oluş
turandır. Kainat, mukavven-oluşturulan, var edilendir, yapılan iş 
de tekvin-oluşturma ve var etmedir. Burada üç kavram bulunmaktadır. 
a) Mukevvin (Allah) b) Mukevven (kainat ) ,  c) Tekvin (yapma, o]uş
turma) . 

Ehul-Muin Nesefi , tekvin, t ahlik,  halk , icad , ihdas ve ihtira ke1i
ınelerinin eş anlamlı olduklarını ve hepsinin manasının bir veya aynı 
olup "yok olanı yokluktan varlığa çıkarmaktan ibaret" olduğunu 
söylemektedirl78. Ebul-Muin, tekvin sıfatında Maturidi ile Eşari ve di
ğerleri arasındaki anlayış farkının nereden doğduğunun felsefesini ve 

tahlilini yapm aktadır. Onlar, tekvin ile nıukavvenin-yapma ile yapı
lanın aynı şey olduğunu iddia etmektedirler. Halbuki Maturidi 'y e 
göre t ekvin ile mukavven ayrıdır! 79 . 
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Her ne  kadar bazı kimseler, tekvinin mukavvenden ayrı olmasında 
Maturidi'ye yardımcı oluyorsa da başka noktalarda ondan ayrılıyor 
ve başka problemler ortaya çıkanyorlar. Ehul-Muin Nesefi'nin tekvin 
tarifi şöyledir :  

"Gerçek alimler (ehlul-Hak) tekvinin Allah'ın zatında bulunau 
ezeli bir sıfat olduğunu söylemişlerdir. ·  Nitekim, ilim, kudret , işitme 
ve görme sıfatları da öyledir. Tekvin ezeli ama mukavven hadistir. 
Kudret ezeli olup makdur'un-kuvvet yetirilenin-sonradan hadis ol
ması gibi. İrade ve murat böyledir. Buna göre tekvin, her m ukavvenin 
(yapılacak şeyin) var oluş va.ktinde onu var etmekten (tekvin , tmek , 
oldurm aktan) iharettir1 80 . 

Fahreddin Razi hu tekvin sıfatını �öyle tenkit eder: 

Eğer, makdurun-güç yetirilenin-varlığına tesir eden Allah'ın 
başka bir sıfatı olsaydı, o, makdurun-güç yetirilen şeyin-kendisine 
tesir ederdi . Eğer, kudretten başka olan hu sıfat, güç yetirilenin ola
bileceğine ait ise bu, kudret sıfatının aynı olur ve hu durumda iki sıfat 
(kudret ve tekvin) tek bir şeyde müstakil , tesir eden iki sıfatın bir anda 
birleşm esi gerekir ki , bu imkansızdır. Eğer hu başka sıfat zorunlu 
olarak bir şeyin varlığını gerektiriyoısa, o zam an Allah'ın faili muhtar 
olm ası kalkıyor ki hu saçmadır"1 8 1 , 

Fahreddin Razi'nin, fikrini anlatm asında zahmet çekmesi tekvin 
sıfatını reddetm esinde i� abe t  etmediğini kanıtlayabilir .  Buna, Maturi
di'lerin cevabını zikreden, Maturidi olmayan Nasireddin Tusi'nin 
Maturidiler adına verdiği cevabın önce görülmesi dah a  isabetli kabul 
edilebilir . 

"Tekvin Allah sözü" Bir şeyi murat ettiğimiz zaman, o şeye olan 
sözümüz sadece "ol" (kun) demektir ve o şey hemen oluvtrir' 1 82 , Burada 
"ol-kun" sözünü (kavn) olmaktan önce getirmiştir . Tekvin, ihtira, 
icad, halk bazı manalarda birleşir ve bazılarında ayrılırlar. Bunlarda 
ortak olan mana bir şeyin, yok iken, yokluktan var edilmiş olmasıdır. 
Bu mana, ilişki bakımından kudret manasından daha özel bir manadır. 
Kudret ise, kudret yetirilen bütün şeylere nisheti (mesafesi) eşittir. 
İlim ve kudret bir şeyin kendfüri ile var olmasını gerektirmez. Tekvin 
ıse b:ir şeyin var olmasını gerektirir . Bunun ezeli sayılmasının sehehi, 

180 Tahsıra, 75-b,  Nnri Osm aniye, 2097 . l / 405. H. A. Tahkiki . 
181  Fahreddin Razi, el- Mulıassal, 187 .  
182  Nabi. 16  / 40. 
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(Maturidi'lerin) ,  Allah'ın zatında hadiselerin huhmmasının imkansız 
olduğunu söylemeleridir" l 83 . 

Tekvin sıfatı müstakillen incelenebiltcek önemli metafiziki konu
lardan biridir . Biz, burada sadece konuya biraz ışık tutup onu ortaya 
koymak istedik. Şimdi, anlayışımızı teyit edecek Taföazani'nin son 
sözlerini buraya almak istiyoruz. "Gerçek alimler bütün fiili sıfatların 
tekvin sıfatına ait olduğunu kabul etmişlerdir. Eğer, hu tekvin sıfatı 
yaşama ile ilgili olursa diriltme, ölümle ilgili olurs

'
a öldürm e, rızıkla 

ilgisi ise. rızıklandırma vesaire denir . Bunların hepsi tekvin-oluştur
madır" 1 84. 

Demek oluyor ki, Maturidi y e  okuluna göre Allah 'ın tekvin sıfatı 
vardır. Bu sıfat bütün fiili sıfatların m enşeidirl 85 .  Bu sıfat karşılığında 
biz Rab sıfatmı ele alıyoruz ve bütün fiili sıfatlar bu sıfatta toplanır, 
diyoruz. Bu hem rah kelimesinin sözlük manasının genelliği v e  şumüUü 
olmasına ve hem de Kuran'da aynı manada daha belirli kullanılışına 
dayanmaktadır.  

Şimdi Kuran'da Rab sıfatının kullanıldığı ifade v e  kapsamına 
işaret ve delalet eden ayetlerden hu manayı çıkarmak mümkün olup 
olmadığını görelim. 

1- "Yaratan, insanı yapışkan kandan y aratan Rabb'inin adıyla 
oku ! oku ! Kalemle öğreten, insana hilınediğini öğreten Rabbin en yüce 
kerem sahibidir" 1 86 . İlk vahiy olan hu ayetlerde ilk ve önemli sıfat 
Rab-terbiye etme sıfatıdır .  Yaratm a-halk-hu sıfatın içinde mevcuttur. 
Ayette Rab 3ıfatı ana cümleyi ve yaratm a sıfatı ise cümleciği teşkil 
etmektedir .  Öğretme,  ki terbiyenin ilk basamağıdır. Rab sıfatının 
içeriğinde zikredilmiştir . 

2- "Ey örtüye bürünen! Kalk da uyar, Rabhini yücelt , giydi�
lerini temiz tut . Murdar olanı hırak . Yaptığın iyiliği çoğumsayarak 
başa kakma! Rabbinin terbiyesine sabret !" I 87 . 

3- "Ey bürünen! Geceleyin bir müddet için kalk! İstersen gecenin 
yarısında istersen biraz önce ya da biraz sonra olsun ! Dinlene Dinlene 

183 N asereddirı Tusi, Telhısul-Muhassa l,  1 87 .  
1 84· Mesud h .  Ömer Taftazani ( 791  H. 1 388 M.) Şeı·l ı ı ı l - -\ k ai d ,  Elıu Hufe Orrıeı· nesefi 

(537 H. 1 14 2  M . )  102  İstanbul 1 326 .  

1 85  Ebul-Muin Nesefi'niıı tekvin sıfatına mathu olarak yüz snyfa civarında Tabsıra

tul-Edille adlı eserinde ayırdıil:ını görınek şnşırucı sayılmaz. 

1 86 Alak, 96 / 1-5 .  
187  Miiddcssir, 74 / 1-7. 
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tane tane Kuran oku! Rahbinin adını an ve yalnız O'na yönel! O, 
doğunun da batının da Rabhidir. O'ndan b aşka tapacak tann yoktur. 
O'nu vekil tut ! "l88, 

ikinci ve üçüncü olarak inen bu sürelerin bu ilk ayetleri tam 
öğretim ve eğitim kurallarını vaz etmektedir. Bu ayetlerde zikredilı:n 
ve hakim olan AlJ ah'ın sıfatının llab olduğu açıktır. İşte, muraebbi 
böyle terbiy e eder ve terbiye kurallarını bir bir gereğine göre öğretir. 
iki rakamındaki ayetlerde,  mürebbiye s aygı duymayı ve onu yücelt
meyi anlatm akta böylece öğrenci ile öğreten arasındaki ilişkin in hür
mete dayandığını öğütlemektedir. Şüphesiz ,  buradaki hürmet, fiziki 
bir ayağa kalkış ve oturuştan ibaret değil, gönülden bir saygı ve sevgi
dir. Ondan sonra, elbise temizliği ve öğrencinin üstübaşının temiz 
olm ası gelmekte ve peşindt.n zihin temizliği, kafanın arıklığı öğrrnmeyi 
engelley ecek yalan yanlış ve kötü şeyleri zihninden çıkarıp atmanın 
gerektiği öğütlenmektedir ve sonunda Rabbin : terbiy ecinin vereceği 
öğütlere katlanmak ve onları sabırla yapmaktır. 

Üçüncü surenin başında da hangi zaman okunması gerektiğini ve 
hu z amanda insan, gündüzün y orgunluğundan ve dağdağasından uzak 
olarak daha arık ve temiz bir zihinle okumasını ve s adece doğunun ve 
batının Rabbi olana y önelm esini öğütlem ektedir. İşte Rab sıfatının mana· 
sı böyledir.  İnsanı her hususta ele almakta ve onu kuşatıp işlemektedir. 
Bunlar bu kadar teferruata kadar inen fiil sıfatları olup Rabbin-terbi
yecinin neler yaptığını ortaya koyuyor. 

4- "Ey insanlar! a) Sizi tek bir nefisten y aratan b) eşini de ondan 
y aratan,  c) ve ikisinden p ek çok erkek ve kadın var eden, d) Rabbinize 
s aygısızlıktan sakının! "l 89 · 

Bu ayette üç cümlecik, Rab sıfatının içinde zikredilmiştir. Bu, Rab 
sıfatının şumülünü ve terbiyenin boyutunu göstermektedir. Önce insanı 
tek yaratmak ve sonra insana eş yaratmak ve bu ikisi ayn ay n birer 
yaratma ile olm aktadır. 'yalnız ikisini ayrı ay n  yaratıp ortada bırak
mamış ve onları birleştirmiş ve ikisinin birleşmesinden ayn eşler 
olarak bir çok kimseler yetiştirmiştir. Bu da terbiyenin ne ve nasıl 
olduğunu insana, kendisini nasıl yetiştirildiğini en iyi şekilde anlat• 
maktadır. 

5- "Dinleneseniz diye geceyi, işinizi göresiniz diye gündüzü var 
eden Allah'tır. Doğrusu, Allah'ın insanlara lutfu boldur. Fakat insan-

188 Müzzemnıil, 73 f 1-9. 
189 Nisa, 4 / 1. 
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ların çoğu şükretmezler. İşte bu Allah, her şeyi yaratan Rabbinizdir, 
asla O'ndan başka tann yoktur. Size y eı-i durak, göğü bina eden, size 
şekil veren ve şeklinizi güzel yapan sizi güzel ve hoş şeylerle nzıklan
dıran (besleyen) Allah'tır. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin 
Rabbi olan Allah ne yücedir ! 

De ki ! Rabbimden bana ayetler gelince Allah'tan başka yak.ar
dıklannıza tapm ak bana yasaklanmıştır, Rahbime teslim olmakla 
emrolundum. İşte O'dur, sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra yapışk�n 
kandan yaratan; sonra sizi bebek olarak çıkaran, sonra erginlik çağına 
ulaşana kadar }' etişti;ren ve sonra yaşlanana kadar hesleyen'dir"190. 

Bu ayetlerde üç noktaya işaret etmek istiyoruz : 

a) Rab, yetiştirmek istediği insanın daha yaratılmasından . önce 
nelere muhtaç olacağını hesaba katmış ve geceyi gündüzü, yeri ve göğü 
ona göre yaratmıştır. Bu işler de Rab sıfatının kapsamına girmektedir. 

b) İnsanın kendisini nasıl derece derece ve devre devre yaratmış 
ve onu olgunluk ve ihtiyarlık çağına kadar yetiştirerek ve bütün ihti
yaçlannı vererek ulaştırmıştır. İşte bu, insanın bedenini ve fiziki varlı
ğını terbiye etmek, onu en güzel biçime koymakdır. 

c) Bu ayetlerde bu işlemleri içeren sıfatın Rab sıfatı olduğu ve bu 
sıfatlarla muttasıf olan Rabbin Allah olduğu ve böylece Rab sıfatından 
yani Rab sıfatının işlemlerinden Yüce Allah'a yüksenildiği görülmek
tedir. 

İşte insana en yakın olan ve onu önce yaratıp sonra büyüten ve 
en olgunluk çağına ulaştıran ve bu yapılanlari insanın her an ve gün 
gözü önüne seren, onun bütün rahatlıklannı sağlayan ve onu koruyan 
Rab saygı gösterilmeye, ona itaat edilmeye en layık tek varlık olması , 
bö}'lece fiilen gerçekliğe kavuştuktan sonra Allah ve tanrı olarak tapı
lacak yegane varlık, işte hu suretle Rab olan Allah'tan başkası olmadığı 
ortaya çıkmış olmaktadır. 

6- a) "Rahbim! Bana hükümranlık verdin. Rüyaların yorumunu 
öğrettin" 191 . 

b) "Rahhinizden size açık kurallar geldi. Kim onları gözetirse kendi 
lehine ve kim görmemezlikten gelirse, kendi aleyhine olur"192. 
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c) "Bu kitap, Rabbinizden, manan kimselere, kurallar, rehberlik 
ve rahmet getirmiştir"19J. 

Bu ayetlerde de Rab kelimesi öğretim ve eğitim manası ile ilgili 
konulan açıklamaktadır. Aynca şu durumu müşahede etmek mümkün
dür. Kuran'da y apılm ası tavsiye edilen dua, yalvarma, af ve bağış· 
lanma dilemeler, genellikle Rab sıfatına seslenerek yapılmaktadır. Ter· 
biye edilen kişi terbiyecisine kendini daha yakın görmesi ve ona can· 
dan sevgi beslemesi, insan tabiatında bulunan bir eğilim olmasından 
dolayı, en yüce terbiye edicisine, Rabbim de aynı terbiye sıfatına 
sığınarak istediğini candan sunmakta ve affını kolayca istt mektedir. 
Bunlara birkaç misal vermek Rab sıfatının rolüne ve bütün fiil sıfat· 
!arını içine alabilecek kapsamlı olduğuna örnek sayılabilecektir. 

7- a) "Rabbimizl Yaptığımızı kabul buyur. Rabbimiz ! Kan 
koca ikimizi , Sana teslim olanlardan kıl ! Soyumuzdan da Sana bağlı 
olacak bir ümmet y etiştir. Bize ibadet yollanmızı göster, tövbemizi 
kabul bu} ur. Doğrusu, tövbeleri daima, çokça kabul eden, merhametlı 
olan sensin l"194 

b) "Rabbimiz!  Bize dünyada iyi olanı, ahirette de iyi olanı ver. 
Ateşin azabından bizi koru"l9S . 

c) "Rabbimiz ! Eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi azar· 
lama! Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bıze ağır yük yük· 
leme! Rabbiıniz! Gücümüzün yetmiyeceği şeyi bize taşıtma! Bizi affet, 
bizi bağışla, bize acı . Çünkü mevlamız Sensin. İnkarcılara karşı bize 
yardım et"l 96. 

d) "Rabbim! Beni ve çocuklarımı namaz kılanlardan eyle.  Rabbi
miz !  Duamı kabul buyur. Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni 
anamı, babamı ve inananları bağışla"l97. 

e) "Nuh, Rabhim!'  yenildim, yardım et". diye dua etti"198 . 

f )  "Kim, Rabbine inanırsa, ecrinin eksıkliğinden ve haksızlığa 
uğrayacağından korkmaz"l 99. 

1 93 Araf, 7 / 203. 

194 Bakara, 2 / 1 27-1 28. 
195 Bakara, 2 / 201 . 

1 96 Bakara, 2 / 286. 

197 İbrahim, 14 / 39-40. 

198 Kamer, 54 / 10. 
1 99 Cin, 7 2  / 13. 
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8- "Doğrusu, Rahhimiz, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra 
arşa hükm etti. Gündüzü-durm adan kovalayan-gect- ile bürüdü, gü
neşi, ayı, yıldızları buyruğu altına alarak yaratan Allah'tır. Bi.1.İnEin 
ki, yaratmak da ona emir vermek de O'nun hakkıdır. Alemlerin Rabbi 
olan Allah yücelerden yücedir. O halde Rahbinize gönülden ve gizlice 
yalvarın. Doğrusu, O, aşırıları sevmez"200. 

9- "Övme, alemlerin Rabbi, mc rhametli olan ve merhamet eden 
hesap gününün sahihi olan Allah'a olur"201 . 

Rab sıfa• ının. bir özelliğine daha burada işaret etmek istiyoruz. 
Allah'ın zatı, Özü ve hakikatı bilinmez. O'nu ancak sıfatları ile bile
biliriz. O'nu en iyi a�atan, tanıtan ve insanlara en yakından bildiren 
sıfat Rab sıfatıdır. Bunun ilk delili, el-Ham du lillah Rahhil-Alemin, 
dir. Burada "alemlerin Rabbi" ifadesi "Allah"'ı tanımlamaktadır. 
Yani "övme Allah'ın"dır. Allah kimdir ? O. altmlerin Rahhi'dir, acı
yandır, sorunun cevabıdır. Merhametli ve merhamet sahihi olmak 
Rabbın, terbiyenin içinde saklıdır. Burada ondan sonra gelmeleri onu 
açıklamaktadır. 

10- "Firavun, Musa!  Rahhiniz, kimdir ? dedi. Musa Rahhimiz hel' 
şeye yaratılışını veren, sonra doğru yola koyan'dır dedi."202 

200 Araf, 7 / 54-55. 

201 Fatiha, l / 1-4. 
2 02 Ta1f. 20 / 49-50. 
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il- 3 .  ALLAH'IN OLAMAZ SIFATLARI : SELBİ SIFATLARI 

Bir şeyi tanımamn değişik ve çeşitli yollan vardır. Mesela, bir 
insanı tanımak için onu görünce ona dikkatlice baktıktan sonra ikinci 
defa onu görür görmez hemen tanımış olur. İşte, bir insanın vücudunu 
gören ve onu ikinci görüşünde hemen tamyan kimse, o insam bedenen 
tanımış sayılır. Bu tanıma göre, cismani ve bedeni maddi bir şeyin tamn· 
ması onun boyu hostu, şekli ve biçiminin tamnması olur. Ama ger
çekten o insanı-insan olarak-haiz olduğu özellikleri, bilgisini, mehare
tini, ahlakını,  davranışım, bilgisinin derecesini, düşüncesini ve amacını, 
neler yaptığını ve neler yapabileceğini anlamak ve onu başka bir şeyden 
ayırmak tanımlamak onun gerçek varlığını takdir etmek ve değer· 
lendirmek olur. Bundan dola) ı ,  onu aynca bilmeye guek vaıdır. Bundan 
sonra o kimseye herkes onu bilmesine göre davranır, saygı duy ar ve 
ondan y ararlanmaya çalışır. 

Aynı bunun gibi Allah'ı tanımak için, O'nu görmek imkansız 
olduğundan, çünkü cisim değildir, ancak anlatmak ve tarif etmekle 
tamm ak imkanı vardır. Böyl , bir tanımlama O'nun sıfatlarını bilm ek 
ve öğrenmekle mümkündür. Allah'ın sahip olduğu sıfatları yukarı
dan heri anlatmaya çalıştık. Bu sıfatlar Allah'ın nasıl bir varlık oldu
ğunu ortaya koydu. Şimdi, Allah'ın ne olmadığını ve hangi sıfatlar· 
la nitdenemeyeceğini ve 1ba suretle Allah'ı hem olumlu, hem olumsuz 
yönden tamm ak ve anlatmak, O'na isnad edilemeyecek nitelikleri 
bilmek de gerekli olmaktadır. 

Allah'ın nitelenemeyeceği sıfatları anlatırken iki esastan hareket 
etmeyi düşünüyoruz. 

a) Birinci esas : Allah hiç bir şeye benzemez. 

h) İkinci esas : İnsanda da bulunan bazı organların Kuran'da ve 
hadislerde Allah'a isnad edilm elerinin m anası . 
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a) Allah Hiç Bir Şeye Benzemez 

Allah'ın yukarıda zikredilen sıfatları O'nun hiç bir y aratığa benze
mediğini anlatmaya kafi ise de, her insanın anlayışı derece derece 
d6ğişik olduğundan, başka şekilde ve herkesin açıkça anlayacağı sevi
yede açıklamak gerekli olmaktadır. Bu suretle, Allah kavramı ve 
O'nun nitelikleri hakkında kap alılığa ve bazı kimsderin yanlış yorum 
larına açık kapı bırakılmamı ş  olur. Buna rağmen insanoğlu gene de 
yanılma ve yanıltma tabiatına göre hareket etmekten geri kalmamıştır. 
Allah'ın benzeri olmadığım açıkça anlatan ay etler: 

1- "De ki : O Allah tek birdir. Allah dilt.klerde yegan e başvuru
landır. O, doğuımamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O'na f Şit değildir"203. 

Bu küçük surede zikredilen bütün sıfatlar Allah'ın hiç bir şeye 
benzem etliğini açıkça bildirmektedir. 

2- "O, işitir ve görür, ama O'nun hiç bir suretle b enzeri hirşey 
yoktur"204. 

Bu ayet daha açık olarak Allah'ın benzerliğini redetm t ktedir. 
Aslında ,  bir şe} in bir şeye, bir varlığın başka bir varlığa benzemesinin 
çok çeşitli yönleri bulunabilir. Bir b akım dan b enzem ediği vakit başka 
bir yönden ve sıfattan dolayı benzey ebiilir. Bunun için bu ayetle "ben
zer" ve "gibi" m anasında iki kelime kullanılarak" hem benzerliği ve 
hem gibi'liği" red edilmiştir. Buna göre ayetin man asına "hiç bir suretle 
benzeri bir şey yoktur", dedik. İı;ahımı�a göre tercümesi belki şöyle 
olabilir. O'nun benzeri hiç bir şey yoktur. 

Bu ayetler Allah'ın hiç bir varlığa b enzemediği gibi O'nun fiilleri .  
d e  hiç bir varlığın fiillerine benzemez. Bunlar birer açık seçik önume 
ve postulattır. Bunl ara Kuran aynca ddil getirmektedir. 

1- "Yaratan, yaratamayana hiç b enzer mi ?"205 

Bu ayet Allah'ın başkasına b enzemiyeceğinin delilini vermektedir: 
Allah'ın, Allahlık sıfatlarından biri olan" yaratan olması" na hiç bir 
varlığın ortak olamayacağım insan kolayca kavrar. Bu manayı pe
kiştiren ve daha da açıklayan ay etler de vardır. 

ff8 

203 İhlas, 112  / l-4. 
204 Şara, 42 / ll .  

203 Nahil, 1 6 /  17 .  



1- "Allah'tan b aşka yalvardıkları bir sinek bile yaratamaz"206, 

2- "Allah'tan başka edindikleri tanrılar bir ş ey yaratamaz, Çünkü 
onlar yaratılmıştır"207, 

3- "Yaratılmış olduklarından dolayı bir şey yaratamay anları. mı 
Allah'a ortak koşuyorlar ?"208, 

4- "Allah'a ortak koştukları yaratıklar bir şey mi yarattı ? Böylece 
Allah'ın yarattığı ilt onların· yarattıklarını karıştırdılar da Allah'ı 
fark edemediler mi ?"209, 

5- "O halde hile hile Allah'a eşitler y apm ayın"210 , 

Bu ayetler şu gerçeği ortaya koymaktadır. En önemli iş, yaratm a
dır. K ainat ancak y aratm a ile meydana gelmiştir. Allah'a eşit ve benzer 
olacak şeyin de Allah gibi yaratması gerekir. Burada hiç kims e yarat
mada Allah'a hiç bir varlığı benzetemeyeceği için, Allah'tan b aşkasının 
bir şey yaratam am ası , Allah'a b enzerliği ortadan kaldıracak ve zihin
lerden silecektir. 

Aynca Kuran Allah'tan, insanın sahip olduğu b azı nitelikleri de 
redetmektedir. Bir ikisini ihlas suresinde gördük. Baha değildir, ve 
doğmuş da değildir. Ölümlü de değildir. 

1- "Ölümsüz diri olan Allah'a güven"21 1 , 

2- " K endisinden b aşka tanrı olmayan, yaratıklarını her an ay akta 
tu tan diri olan Allah'ı uyuklama ve uyku tutmaz"212 ,  

3 - "Rahhim ş aşmaz v e  unutmaz"21 3 , 

Bu ayetler de varlıkların içinde en üst seviyede akıl ve fikir verilen 
insanın hu niteliklerle muttasıf olduğunu ve Allah'ın bu sıfatlardan 
hiç biri ile nitelenemeyeceğini ve bundan dolayı da Allah'a b enzemi
yeceğini b elirtmektedir. , 

Ayakta duran bir ins anın ellerine içinde kristal bardaklar bulunan 
bir kristal tepsi verilmiş olsa, hu insan hunu kaç gün uyumadan ve 

2116 Hac, 22 / 73. 
207 Furkan, 25 / 3. 
208 Araf, 7 ! l 9 1 .  
209 Rad, 13  / 16. 
210 Bakara. 2 / 22. 
211 Furkan, 25 / 58. 
2 12 Bakara, 2 / 255. 
213 .Taha, 20 / 52. 
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dinlenmeden tutabilir ? Bir an bir uyuklaması tutsa, hemen tepsi 
düşer tuzla buz olur. 

Ama gökleri direksiz tutan Allah, bir an uyuklamaya koyulsa 
gökler ve yer darm adağın ve paramparça olur. Bunun için, hiç bir 
varlık Allah'a benzemez ve O'nun işini yapamaz ve sürdürem ez. 

"Bana gösterin, y t: rde neleri yaratmışlar vey a göklerde ortaklıkları 
mı vardır ? Doğrusu, } Ok olup gitmesinler diye Allah gökleri yeri tut
maktadır. Eğer gökler ve yer, yok olmaya yüz tutarsa, Allah'tan başka 
kimse onları tutamaz"214, 

Böyle olan Allah'a kimse benzeyebilir mi v eya benzetilebilir mi ? 

b) Kuran'da Allah'a İsnad Edilen Bazı Organsal ve Maddi 
Sıfatlar: 

1- "Sonra Allah arşa istiva etti"21 5 . 

2- a) "Allah, ey Musa!  Gözümün önünde yetişesin diye senı 
sevinçli kıldım"216, 
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h) "Allah diyor:  gözlerimizin altında"ı1 7 

3- a) "Allah'ın yüzü oradadır"21 8 

h) "Allah'ın yüzünü isterler".219 

c) " Rahbi'nin yüzü baki kalır"-Z20 

d) "Allah'ın yüzü dışında her şey yok olacaktır"221 ,  

4- "Allah, göklerin v e  yerin Nur'udur"2i:!2. 

5- "Allah'ın yanı (cenhi)"223 

6- "Allah sizinle heraherdir"224. 

214 Fatır, 35 / 40-41, rad, 1 3  / 2; Laha, 20 /5 ;  Furkan 25 /59; Secde, 32 /4; Haddid, 57 /4. 
215 Araf, 7 / 54; Yunus, 10  / 3. 
216 Taha, 20 { 39. 
217 Hud, 1 1 / 37; Muıninun, 23 / 27 ; ;  Tıır, 52 / 48; Kamer, . 54 / 14. 
2111  Bakara, 2 / 1 1 5 ;  İnsan, 76 / 9; Leyi, 92 / 20; Enam, 6 / 52; Kahf, 18  / 28. 
219 Rum, 30 / 38, 39; Rad, 13  / 22 
220 Rahman, 55 / 27. 
221 Kasas, 28 / 88. 
222 Nur, 24 / 35. 
223 Zümer, 39 / 56. 
224 Bakara, 2 / 210; facr, 89 / 22. 



7- "t.Jç kişinin gizli bulunduğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur. 
Beş kişinin gizli bulunduğu yerde altıncısı mutlaka O (Allah) dur. 
Az veya çok olsunlar Allah mutlaka onlarla h erah erdir"225 . 

8- "Baldır açıldığı zaman"226 

Kuran'da zikredilen Allah'ın b azı zor anlamlı veya benzeşen mana 
ifade eden sıfatlarım buı ada zikrederek, hu gibi sıfatlar hakkında alim
lerin ve kelamcıların anlayış v e  açıklamalarını Özetley erek konuya 
ışık tutm aya çalış alım . Bu konudaki d eğişik fikir ve anlayışlara gir
m t>dtn Fahreddin Razi'nin ileri sü rdüğü bir kaç kuralı gözönünde 
bulundurm ak fikirlerin anlaşılm asına yardımcı olacağına inamyoruz. 

"Nakli deliller hakkındaki cevap : Bu hususta genel bir kanun vardır. 
Nakli ibarelerin sözlük (zahir) manalarını akli delillere aykırı gördü
ğümüz zaman, a) her ikisini t asdik edersek olumlu ile olumsuzu bir araya 
getirmiş oluruz, h)  Eğer, ikisini yalanlarsak, olumlu ile olumsuzu 
birden beraberce kaldırmış (yc.k saymış) oluruz. c) Nakli delilin sözlük 
(zahiri) manasını tasdik etsek ve kesin akli d :ılilleri yalanlasak nakli 
delilleri hükümsüz kılm ak gerekir. Çünkü akli d eliller nakli delillerin 
aslını t eşkil eder. Fer'in düz eltilmesi için aslı yalanlam ak h em feri ve 
hem aslı yalanlamaya götürür. O halde, önce akli delilleri tasdik edip 
sonra nakli delillerin sözlük (zahiri) manaları ile meşgul olmak kalıyor. 
Veya nakli delillerin manaları Allah'a bırakılır. Bu her iki durumda 
da n akli delillerin sözlük (zahiri) m anaları , kesin akli delillere muanz 
olamayacağı anlaşılır. Bu konuda hu, genel bir kanundur"227. 

Aynca Ebul-Muin Nesefi'nin hu husustaki genel fikrini buraya 
alış iki ehli sünnet kelamcısının birleştikleri noktayı ve muhaliflerin 
ayrıldıkları noktaları gözönünde bulundurma bakımından konuya 
açıklık ve derinlik g etirecektir. 

Nesefi diyor ki: " Kuran'da ve hadislerde gelen ve sözlük (zahir) 
manaları b enzeşme ifade eden sözler, sözlük m analarının dışında,  bir 
kaç m anaya gelebilirler. Akıl, bilgi kaynaklarından biri ve Allah'ın 
delili (hücceti) dir. Mücessimenin ve müşchbihenin hu ayetlerin sözlük 
manalarına dayanmaları , Kuran ile makul deliller arasında çelişiklik 
ortaya koymaktadır. Eğer, hu ayetler, akli d elillere uygun olarak anlaşı
lırs a, akli v e  nakli deliller arasında uygunluğu ispatlamış olacaktır. 
Bu, yüce hikmetin gereğidir. 

225 Mücadele, 58 / 7.  
226 Nun 68 / 421 . 
227 Fahreddin Razi, Kitabul-Erhain fi ı:sulid-Din, l l S ,  Haydarabad, 1 3 5 3  H. 1934 M. 
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Oysa, nakli delilleri sözlük manalarına göre anlamak imkansız ve 
muhaldır. Mesela, Allah'ın "Benzeri biç bir şey yoktur"228 ayeti 
yoruma ihtimal vermeyen kesin ve sağlam bir ayettir. Öteki ayetleri 
bunun zıddına göre anlamak ve Allah ile bütün cisimlerin durum.lan 
arasında benzerlik ortaya koym ak, Kuran'ın kendi ayetleri arasında 
çelişkinin bulunduğunu ispat etmek olur. 

Halbuki, benzeşm e bildiren ayetleri , ihtimal dahilinde olan yorum
lara göre anlamak, Kuran'da çelişikliğin ve ihtilafın bulunmasını 
savacaktır. Allah da Kuran'da çelişikliğin olmadığını , Kuran'ın kendi 
katından olduğunun delili saymıştır. Kuran'da çelişikliğin sabit olması , 
onun Allah katından olmadığını gerektirecektir . 

"Eğer Kuran, Allah'tan başkasından gelseydi , onda çok çelişkiler 
bulurlardı "2�9. 

Bazı kimseler hu ayet ve hadisleri , Tevhid delillerine (Allah'ın 
Birliği Delilleri) ve yoruma gelm eyen kesin muhkem ayetlere çelişik 
düşmeyecek bazı ihtimalli yorumlamay a gitmişlerdir. Bu hususta şu 
sonuçlara varmışlardır. 

a) Eğer, ayetin sözlük (zahiri) manasına, tevhide ve tevhidin delil
lerine uygun ancak tek bir yorum getirmeye ihtimal varsa, hu mananın 
Allah'ın murad ettiği bir mana olduğuna kesin hüküm verdiler. 

h) Eğer, ayetin sözlük (zahiri) manasına, tevhid delillerine her biri 
uygun olmak şartıyla birden çok yorum ihtimali varsa,  hunlardan hiç 
birinin Allah'ın muradı olduğuna kesin hüküm vermemişlerdir. Çünkü 
o ihtimallerden birini ta)'in edecek bir delil y oktur. Sözlük manasının 
dışında hu ihtimallerden hangisini değil , birini kastettiğini biliyoruz, 
dediler230 . 

Nesefi , Fahreddin Razi'den yüz sene öncedir ve' aynı bölgede } aşa
mışlardır. Nesefi Maturidi ve Razi ise Eşari'dir. İkisinin metodu ara
sında fark olduğunu söylemiştik.  Nesefi semantik kültürün ve Razi 
Meşşai kültürün temsilcisi olduğun a işaret ettik. Bu fark daha geniş 
çapta ele alınmalıdır. Burada önemli nokta ikisinin de aklı öne alıp 
nakli ona göre yorumlamalarıdır. Bu münasebetle bir noktayı belirtmek 
gerekiyor. 
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Aklı mutlak surette almak gerektiği konular bulunmasının yanında, 
akıl aynı zamanda nakli ddillere dayanarak ve aralanndaki çelişkiyi 
ve ihtilafı kaldıran bir görev daha yapıyor. Bu işi de yapan akıldır. 
Akla karşı olanların, din· akıl ile değil, nakıl iledir demelerınde;. haklı 
değillerdir. Akıl da nakli anlamakta esas olduğun a göre, ancak akıl 
anlamakta serbest olmak şartıyla nakil arasındaki tenakuzu ve ihtilafı 
çözebilir. Hükmü mutlaka akıl verir. Ancak öncüllerini v e  malzemesini 
nakilden, haberden ve tecrübeden bir de sırf akli ilkelerdım alabilir. 
Akli ilkeler azdır ve kesindir. Tecrübeden ve haberlerden aldığı bilgiler 
her zaman kesin değildir. İşte onları kesinlik derecelerine göre değer
lendirmek de aklın işidir. İşte bilgiler arasında Çelişkiyi çözmek önce 
her birinin kesinlik ve bilgi elma değerini tayin etmek lazımdır. Bu 
anlama hürriyeti akla verilmezse akıl nakle tabii olur, ihtilaf ortadan 
kalkmaz ve tutarsız ,  nizamsız ve disiplinsiz bir hükümler yığını din 
olarak hüküm sürer ki zamanımızdaki lafızcı, sığ dü,ünce sahihi 
müslüıİı anların durumu ve tutumu bunun en belirgin kanıtıdır. 

Burada şunu söylemek gerekmektedir. Aslında çatışmanın akıl 
ile nakıl arasında gösterilmesi yanlıştır. Çatışma nakıller arasındadır. 
Bu çatışına ve tenakuzun farkına varanlar hepsini bir araya getirip 
mukayese ederek anlamaya çalışanlardır. Her birini ayrı ayrı anlayan 
ve aralarında bağ kuramayan kimselere göre tenakuz ve çatışma bulun
mamaktadır. Onlar her şeyi olduğu gibi olduğu yerde anlamayı yeğ
lemektedir. Aklını kullanarak, hepsinden bir sistem ortaya koymaya 
çalışanlar tenakuzleri görmekte ve onları çözmeye gayret etmektedirler. 
Ötekiler, hu sefer tutup siz kendi aklınıza göre anladığınız için tenakuz 
var diyorsunuz diye suçlamaya gitmektedir. Halbuki dediğimiz gibi 
akıl ile nakil arasında tenakuzdan önce nakıller arasındaki tenaku;ıu 
çözmek lazım. Bu da akılla olur. Bu hususta akıl ister alet kabul edilsin 
(akl a  fazla selahiyet vermeyenlerin tutumu) ,  isterse akla da hükmetme 
selahiyeti verilsin, bize göre fark etmez . Onlar akıllannı iradeleri altına 
alıyor ve akla diyor ki , ifadeleri şöyle anlayacaksın. Akılcılar, iradeyi 
aklın hükmü altına veriyorlar * .  

Benzemezlik Sıfatında Ü ç  Türlü Anlayış 

Allalı'ın müteşebih (benzeşme) ifade eden sıfatlarını anlama 
hususunda zikrettiğimiz bu esaslardan sonra insanların değişik ve 
çeşitli anlayışlarını üç ana grupta toplamak mümkündür. Bazı kimseler 
de hu gruplar arasında yer almaktaaır. Bu gruplar şunlardır : 

* İkisi arasında ayrılık noktası akıl mı hakim. irade mi hakim meselesidir. İradenin h11kim 
olması demek, peşin fikirli olmaktır. 
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1- Birinci grup insanlar, Allah'ın bu sıfatlarını sözlük manasına 
aldı . 

11- İkinci grup insanlar, bu sıfatların sözlük manalarının kaste
dilmesinin imkansızlığını ve Allah'ın neyi kastettiğinin bilinemeyeceğini 
ileri sürdü. 

111- Üçüncü grup insanlar, bu sıfatların sözlük manalarının Allah'a 
isnad edilmesinin imkansızlıgında ikinci grupla birleşti. Fakat bunları 
Allah'ın diğer belli ve kesin açıklıklı sıfatlarına uygun şekilde an]ama 
ve yorumlama imkanı olduğunu kabul etmekle onlardan ayrıldı. 

1- Birinci grup insanlar, İslam mezhepler tarihinde ve diğer bir 
deyimle İslam inanç tarihinde Mücessime (Allah'ı cisimleştiren) ve 
Müşebbihe (Allah 'ı insana benzeten) fırka veya okulu adı ile anılmaktadır. 
Bunlara veya bunlara y akın düşünenlere Haşaviye de dendiği görül
mektedir. Bazı alim ve imamlar fikir sahiplerinin özel adlarını değil, 
fikrin _mensup olduğu mezhebi zikretmektedir. Ama Ebul-Muin Nesefi, 
Tabsıratul-Edille adlı eserinde fikirleri sahiplerine özel adları ile isnad 
etmekte titizlik gösteriyor. Bu hususta fikir sahiplerini, tarihlerini ve 
kültürlerini tesbit etmek imkanını sağlamış oluyor. Bunlar içinde Hişam 
b. Hakem, Hişam b. Salim Cevaliki, Davud f:evari,  M�atıl b. Suleyman 
(tefsir sahibi) gibi . 

Burada şaşırtıcı olabilecek husus , Eşari'nin Mücessim.eden oldu
ğuna Mahmud Kasımın dikkat etmiş olmasıdır231 . İbn Rüşd'ün de Eşari 
gibi Allah'a cihet tayin etmeye gittiği görülmektedir232. 

11- ikinci grup insanları ikiye ayırmak daha isabetli ve karışıklığı 
ortadan kaldırmaya daha elverişlidir. 

a) Günümüzde de İslam dünyasına hakim olmaya çalışan Selefiye 
mezhebidir. Şüphesiz, bunun tarihi incelenmeye çok değerdir. Yukarıda 
bir notta bir iki kelime söylediğimiz bu mezheb, İmam Ahmed b. 
Hanbel'den sonra daha çok mezhepleşmeye başlamıştır. Çünkü İmamı 
Ahmed b. Hanbelin aynca fıkıhta bir imam olduğu için, itikatta bir 
mezhep sahibi olmasını kolaylaştırmıştır. A)'nı zamanda İbn Hanbel 
bir hadisci de sayıldığından, hadisciler arasındaki mertebf.sİ fıkıhdan 
daha önemlidir. Böylece hadiscileri , İbn Hanbel'e tabi olanları Selefiye 
mezhebinde toplanmış görüyoruz. Bunların tutundukları en önemli . 
deyim, im am Malik'ten ve başkalarından da nakledilen söz şudur. 
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"İstiva kelim esinin manası bilinmektedir. Allah'ın istiva etmesinin 
keyfiyeti bilinmem ektedir. Kuran'da geçen istivaya inanmak farzdır. 
O'ndan sormak bidattir"233 .  

· 

Bu ifade s elefiyenin tem el kaidesi kabul edilmiş ve bütün hadis
ciler (ehlul-hadis) bu sözde birleşmişlerdir. Bunun açıklaması şöyledir. 
Kuran'ı Kerim 'de ve hadislerde bir çok sıfat ve fiil Allah'a isnad edil
miştir. Bunların sözlük (zahiri) m anaları açık ve seçik bilinmektedir. 
Bu sözlük manalarını olduğu gibi anlayıp Allah'a isnad etmek, Allah'ı 
mahlukata ve insana benzetmek olacağı için, imkansızdır ve asla doğru 
değildir. O halde, Allah'ın zatı bizce bilinmediğine göre Allah'ın bu 
sıfatlarla nasıl ittisaf ettiğini de bilemeyiz.  Kuran ve hadis, bu sıfatları 
nasıl Allah'a isnad etmiş ise biz de öyle )' aparız .  Manalarını ve ke} fi· 
yetinin nasıl olduğunu Allah'a havale ederiz ve Allah'ı hiç bir yaratığa 
da benzetmeyiz, dcmektedirler'B4. 

Selefiye (çoğunluğu hadisciler teşkil eder) muhaliflerini kötülemekte 
çok aşırı gittiği müşahede edilegelen bir durumdur. tlk eskileri ve 
yenileri aynı aşırılığı sürdürmektedirler. Bu hem yazılarında ve hem 
şifahi konuşmalarında görülmektedir. 

Selefiyeyi bu kadar çok aşırılığa sürükleyen seh t bin, muhalifleri 
tarafından kendilerine vurulan damga olm alıdır. Bundan şikayetlerini 
şöyle dile getirirler : 

"Bidatçılar�Js (selefiyenin muhalifleri) , uydurukçular, ehli sünneti 
küçük düşürmek için şu sloganları kullanırlar . 

a) Zındıklar, ehli sÜnfü·te "Haşeviye" der. Bundan hadisi kaldır
m ak, iptal etmek isterler:Z36. 

b) Cehmiy e237 fırkası ehli sünnet'e "Muşabbiha" dt,r. 

233 Ebul-kasım Hibetullah Lalekai (418 H. 1027 M.) Şerh Usul-İtiakd Ehli-Sunne vel 

cemaa 3 /  398, Tahkik Ahmed Sad Hamdan, Riyad, tarihsiz. Dr. Muhammed Naim Y asin, el-
İman 19, Amman 1982. 

' 

234 Ebu Bekir, Muhammed b. Huzeyme (223-311  H. 837-923 M.) Kitabul-Tevlıid ve 
İsbat Sıfatur-Rab, 15,  1 7, 19,  68 Mısır, 1 403 H. 1982 M. Cuma Emin Abdulaziz, Menahicu\ 

Kuran fi Arz Akıdetil-İslam, 21 1-213, İskenderiye Mısır, 1985. 
235 Selefiyenin de muhaliflerine toptan yönelttiği slogan budur. 

236 İmamı Gazeli, el-İtikad'da haşeviye kelimesini mezhep olarak kullandığı gibi Ebııl 

-Muin Nesefi de Tabsırasında bunu sıkça kullanır. 

237 Cehn). b. Safvan Ebu Muhriz bu mezhebin kurııcusu sayılır. 128 H. 745 M. tarihinde 

vali Nıısr b. Seyyar tarafından öldürülmüştür. Hadiste geçen Allah'ın sıfatlanoı kabul etmemek

le beraber Kuran'daki Allah'ın bütün sıfatlanm tevil eder (yorıımlar) ki, Allah'ın sıfatlarında 

benzetme (teşbih) olmasın (Dr. Abdurrahman U meyre, Mukaddime (43) el-Red Ala! Cehmiyye 

vez-Zenadıka, Ahmed b.  Hanbel, Riyad 1977. 
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c) Kaderiye, hadiscilere cehriyeci (mucbire) der. 

d) Murcie, ehli sünnete "muhalife ve noksaniye238 alemetini vurur. 

e) Rafıda239 fırkası ise ehli sünnete "�asıha"240 demektediıler241 , 

İleride göreceğimiz gibi İmamı Azam Ebu Hanife de ilk selefiyeden 
sayılır .  Şöyle dediği rivayet edilir. "Doğudan (Semerkant tarafından) 
iki y anlış fikir bize gelmiştir. Biri, muattıl (All ah'ın sıfatlarını kal
dıran) Cehm'in, diğeri, müşehbib (Allah 'ı insana h .nzeten) Mukatıl'm 
fikridir"242 , 

Konuyu daha fazla dağıtm amak için mezheplerin tart1şmalanna 
girm _k istemiy oruz . Bir fikir olazak şunu söylemeyi  gerekli huluJOIUZ, 
Bir fikir-sebebi ne olursa olsun-ilk anda ham ve çiğ bir nazariye olarak 
ortaya çıkar. Eğer, hunun bir tutar tarafı olursa, o geliştirilir ve düzel
tilir, sivri tarafları budanır ve t ksikleri tamamlanır, böylece ilmi v e  

uygulanması muınkün olan bir nizam meydana getirir. 

Ne çare ki , bazı kimseler ilk ham fikri olduğu gibi sürdürmeye 
devam fdt:r ve muhalifler de hücumlarını ilk ham ve çiğ şekline yönel
tirler ve daha etkili olm aya çalışırlar. Halbuki böyle yapmak, insanlık 
ve g{;nt.l ilkeler açısından zararlı olur . Çünkü, faydalı olabilecek bir 
fikrin terkedilmesine sebep olur ve kendi ilkesi de dar bir sahaya sıkış
mış kalır . 

işte bugün de bütün hızı)'la ortaya çıkan selefiy eyi dt. ilk andaki 
sert ve ifrat çıkışını takip etmekte olduğu görülüyor. Arasıra şartlara, 
durumlara ve kültürün seviy esine göre bir gelişmeye cevap vermek 
isteyen kimseler sonrakilt.r tarafından kınanmakta " e  ilk başlangıç 
noktasına dönüp ona göre h areket etmenin gereği savunulm aktadır. 
Buna bir misal ile yetinmek i&tiyoruz . Selefin ilkeleri istikametinde 
de olsa, yeai bir anlayış ve yoruma hemen hidatçı-uydurukçu-damga<Jl 
"\.Urulmaktadır. BidatÇı , s apık (dalalet te) ve sapık olan da  cehennemlik. 
sayılm aktadır. 

2 3 8  Ehli •iinnet, imanın artıp eksileceğini şöylediği için bu adı ona veımişlerdir. 

239 Hz. Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ın halife olmolannı red edenlcı· demektir. Başka 
manası da verilmiştir. 

2·\0 Rafidanın, Hz. Ebu Bekir, Ömer ve Osınan'ın halifeliklerini kabul eden ehli sünnete 

böyle demesinin manası, ehli sünnetin Hz. Ali'ye düşmanlık kurup be�lediğini ileri siirmeleridir. 

Halbuki ehli siinııet Hz. Ali'yi Alicilerden daha çok sevm ekte ve ona bağlı kalmaktadır. 

241 E'hul-K asıııı Hibetul lah h. I.alckai, Şerh Usul İtikad Ehlis-S linne vel-femaa, l / 1 79 

1 8 2 .  

24?. Dr. Ahmed Sad Hamdan, Mııkaddime a l a  Şeı·h Usu l İtikad Ehlis-Siinne vel-Cemaa,  

I.alekai, 32 (Tarihsiz Bağdad, 1 3 .  1 64). 

126 



h ) Yeni selefiyeciler, on dört asırlık bir kültür birikiminden istifade 
etmek istememekte ve milyonlarca insanı eski dar bir anlayışa sürük
lemenin, Kuran'ın geniş kapsamlı ve her seviyedeki ve her durumdaki 
insana hitap etme özelliğini ve hundan dola· p ebedi olduğunu görme
mezlikten gelen davranışını sürdüğü k anaatını uyandırmaktadır. 

ilk hadiscilerin ve selefin karşı çıktığı gerçek aşırılığa sapmış mez
hepler ve şahıslar da mevcut değildir.  Hadiscilerin hir şahsi özelliği de 
diğer mezhep sahiplerinden farklı olarak birbirini çok övmektedirler. 
Bu suretle, hasım.lanna karşı aşılmaz büyük ilim adamlarına s ahip 
olduklannı ortay a atarak onlan delil göstermektedirler. 

imamı MaHk'ten genellikle b aşkalarından da-nakledilen ıstıva 
gibi-diğer sıfatlar hakkında sözü normal ve doğru karşılamak lazımdır. 
C ahil bir adama o zaman b aşka ne denebilirdi ? Alim ols a, zaten kendisi 
bilir ve sormasına ihtiyaç kalmaz. Ancak alimin de kendi anlayışın
dan emin olmak için sorm asını düşünm ek mümkündür. Sonra ilk 
anda İslam kültürü ve inancı bir çalkantı içinde henüz yerleşmemiş 
ilkeler ve ilim verileri ve ilmi bir birikim mevcut olmadığı düşünülürse 
o zaman İmamı Malik gibi susturucu bir söz söylem ek doğru olabilir. 
Sonraları İslam'ın esaslaıına uygun bir açıklama ve tahlil y apmaya 
gidip ileri sürülen şüpheleri zihinlerden atmak ve hiç olmazsa şüpheciyi 
şüphesinden şüpheye düşürmek Kuran'ın metodlanndan biridir. İmamı 
Az am Ebu Hanife hunu yapmış tır.  Sonradan hadiscilerden Ahmed b.  
Hanhel ve Osman D anmı hu yolu takip etmişti r. İşte İmamı Malik'in 
kendisi ve z amanı huna elverişli değildi, denebilir. Bu hususta Kuran'ın 
_bir ayeti şöyle diy or : 

" Öyleyse, doğru yolda vey a ap açık bir s aptırmada olan ya biziz 
veya sizsiniz ?"243 , 

Kuran, putp eres t ile, kafir ile, dinsiz ve s apık ile diyalog kurm ak 
için onların fikir ve dummlarını sergileyip onlarla münakaşa etmeyi 
metodlaştırmıştır. Onları olduğu gibi terketmiş değildir. Ama selefiy e 
kendine m uhalif olanları terketmey'e çağırmakta o1ması244 Kuran'ın. 

metoduna ve öğretisine aykırıdır. Aynca elimizde olan selefiye kitap
larınd a Eşariye'yi, Mutezile ve Cehmiy e  gibi görüp hücum edip onu da 
hidatçı gördükleri halde İmamı Maturidiyeye hiç bir atıfta bulunm a
maktadırlar. Günümüzdeki selefiyecilerde de bu böyledir245, Ama Eş ari'-

243 Sebe, 34 / 24-. 
244 Hibetullah Lalekai, age. 179. 
245 Dr. Ahmed Sad Hamdan, Şerh Usul İ tikad Ehlis-Sünne vel-Ceınaa, Lalekai 3 /387 not. 
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niıı kendisini ona uyan1 ardan ayırarak selefi s aymak isteyen de vardır. 
Yukarıda Eşari'nin Mücassimc olma ithamı altında olduğunu zikrettik. 
Eş ari önce Mutezile mezhebinde idi .  Sonra İbn Kullab m ezhebine geçti 
ve daha sonra se] efiyc mezhebine geçti ve İmam Ahmed b. Hanbel'in 
dediğini dedi246 . 

Ancak hadisciler arasında hadisin içine düştüğü çıkmazı kavrayıp 
doğrusunu, yanlışından ve uydurulanından ayırmaya kendini adamış 
Ismail Buhari gibi hadiscilerin nakledilen hadislerde peygamberin 
gerçekten söylemediği sözleri ayıklamakta çok yardımları olmuştur. 
Bugün bile Buhari gibi iş görecek alimlere çok ihtiyaç vardır. Buhari'nin 
Sahih kitabına aldığı bazı hadislerin doğruluğuna itiraz edilmiş olmanın 
dışında o da bütün hadisleri ayırıp temize çıkarabilmiş değildir. Çünkü, 
bir kişinin yapacağı bir iş değildir. O yap abildiğinin en iyisini ya-p
mıştır, denebilir. Burada zikrettiğimiz hadisci ve H anbeli olan selefi
fiyenin bile Allah'ın müteşabih (benzeşen) sıfatları hakkında az veya çok 
anlayış farkları ve açıklamalarının bulunması , insanın tabiatı, zamanı, 
yeri , kültürü ve içinde bulunduğu toplum gereğidir.  

Mesela,  ictihada devam edilmesini zaruri gören ve kendisi de fıkhi 
meselelerde müctehit kabul edilen Muhammed Şevkani asla hiç bir 
yoruma gitmeye izin vermemekte ve b azı selefilerin yaptığı bazı ayet
lerdeki yorumu da kabul etmemektedir. Mesela "Allah sizinle beraber-
dir" ayetini bazı selefiler buradaki beraberliği "ilmi ile b eraberdir" 
yani beraber olmasını bilmesi demek olarak yorumlamalarını doğru 
bulmamakta ve bu da yorumdur (tevil) diyerek karşı çıkmaktadır247. 

Doğrusu asıl ve eski selef böyle yapmıştır. Bu hususta selefiyenin 
temel ve genel olan ve müteş abih (benzeşen) bütün sıfatları içine alan 
kaidesini Şevkani'den buraya alalım, gerekirse ileride huna işaret etme 
imkanımız olur. 

"S ahabe'nin peşlerinden gelenlerin (tabiin) ve bunlara uyanların248 
mezhebi şudur : Allah'a isnad edilen sıfatları tahrif etmeden, yorum
lamadan, cebir b enzetme olm adan ve atıl da kılmadan sözlük (zahir) 
manalarına göre onları söylemekten ib arettir. Herhangi bir kimse, bu 

246 Dr. Ali h. Muhammed Fakiri, l / 41 (İbn lllende'niıı İman Kitabının Önsözü, Medine 
1981 .  

247  Muhammed Sevkarıi (1250 H.-1 834 l\f.)  Rısalut-tuhaf f i  Mezahibis-selef, 1 2, 1 347. 

H. 1929 M. Mısır. 

248 Sahabe, Hz. Peygamberin arkadaştan (bi.riııci nesil), onlara uyanlar (ikinci nesil) bun
ların pe,inden gelenler ( iiçüncü nesil) müsliimanla.r kastediliyor. 
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sıfatlardan birinin manasını soracak olsa, ona s adece sıfatın bulunduğu 
ayeti veya hadisi tekrar okurlardı ve b aşka bir şey söylemeden su• 
sarlardı . Allah böyle dedi, başka şey bilmeyiz kendimizi zorlama}rız 
ve bilmediğimiz şeyi söylemeyiz ve AHah hundan öteye gitmeye bize izin 
vermedi , derlerdi . Eğer, soru soran yine bir şey öğrenmek için sorsa, 
onu, kendisini ilgilendirmiyor, diye menederlerdi"249, 

Burada s elefiyenin iki mesele hakkındaki görüşünü ve anlayışını 
zikretmek selefiye hakkında genel bir bilgi vermek için yeterli olabilir. 
İhtilaf edilen bütün Allah'ın sıfatları hakkında bir fikir vermeye kafi 
olur. Bunlardan biri Allah'ın arş a  is:tiva etmesi ki bir çok meselenin 
merkezini teşkil eder. İkinci olarak da Allah'ın gecenin bir kısmında 
yakın göğe inmesi (nüzulu) meselesidir. 

Selefiyeye göre Allah'ın arşa istivasının yorumlanmaması gerek
tiğini zikretmiştik. Burada yorumlamak zorunda kaldıkları görülüyor. 
Bu yorumu Cehm'in şu iddiasına karşı yapıyorlar. Ahmed h .  Hanhel'
den aynen nakledelim. 

"Cehmiyeye, niçin Allah'ın arşın üzerinde olduğunu inkar ettiniz ? 
Allah "Rahman arşa istiva etti"250 buyurdu, dedik. 

Cehmiye, Allah, arşın üzerinde olduğu gibi yedinci kat yerin altın
dadır. O, arşın üzerinde göklerde, yerde ve her m ekandadır, hiç bir yer 
O'ndan hoş değildir, O bir yerde olup diğerinde değildir, denmez dediler 
ve Kuran'da "Allah göklerde ve yerdedir"251 ayet1ni okudular. 

Dedik ki : Müslümanlar bir çok yer biliyor ve o y erlerde Allah'ın 
azametinden bir şey yoktur. Hangi yer ? diye sordular. 

Dedik ki : b edenleriniz, içiniz, domuzların içleri, keneflerin ıçı ve 
pis yerlerde Allah'ın azametinden başka bir şey bulunmaz. Halbuki 
gökte olduğunu bize haber verdill52 ve ondan aşağıda olanları da kötü
ledi . Münafıklar cehennemin en alt katındadır ve Rahhiı;niz bizi s ap
tıranları bize göster ve onları ayaklarımızın altında çiğneyelim ve daha 
aşağı insinler, diyecekler"253 ,  

Onlara dedik ki : İblisin yeri vardır, şeytanların yerleri vardır. 
Allah onlarla bir yerde birleşm ez. Ama Allah'ın "Allah göklerdedir v e  

249 age. 5 .  
250 Araf, 7 / 5 4  Hadid, 5 7  / 4 . .  

· 25 1  Enam, 6 /  3 .  
252 Mülk, 69 / 16,  1 7 ;  Fatır, 35 / 1 0 ;  Al'İmran, 3 /55; Enbiya 21 /19; Nahl, 16 /50; Meric,, 

70 / 3; Enam. 6 / 18 .  
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yerdedir" sözünün manası. O, göklerde olanın da tanrısıdır ve yerde 
olanın da tannsıdır. O, arşın üstündedir ve ilmi ile arşın altında olanları 
kuşatmıştır. Allah'ın ilminden hiç bir yer dışarıda değildir. Allah'ın 
ilmi bir yerde olup diğer yerde değildiı·, denemez"254. 

İmamı Ahmed, "Allah sizinle heraherdir"lZSS anlamında olan ayet
le:ı;i de ilim manasına alanlk Allah ilmi il� sizinle beraberdir yani ilmi 
ile sizi bilir. Cehm, Allah her şeydedir'in manası, ona bitişik değildir 
ve O'ndan ayrı da değildir. dedi . 

Dedik ki : Nasıl olur ? Hem bitişik olmayacak v� hem ayrı olm aya
cak ? Dedi ki ; "Nasıllığı (keyfiyeti) bilinmez". Böylece cahil insanları 
aldatır '\< e  Allah'ın ilmi olduğunu kabul etmezdi"256. 

Hadisciler Cehmiytye reddiye yazan Osman h .  Said Darimi'nin 
de Allah'ın arşa istivasını nasıl anladığını görmekle selefiyenin mezhebi 
biraz daha açıklık kazanacaktır. 

"Bu fırka, yukarıda zikredilen ayetleri dilleri ile kabul edip onlara 
inandıklarını iddia ettikten sonra iddialarını başka bir itldia ile çürüt
tüler ve dediler ki : Allah, her yerdedir ve hiç bir yer Ondan hoş değildir. 

Dedik ki; Allah'ın arşa ietiva ettiğine inandığınız hakkındaki dava
nızı bozdunuz. Çünkü O'nun her yerde olduğunu iddia t ttiniz . Dediler ki : 
Bunun bizce yorumu, Allah arşı istila etti ve onun üstüne yükseldi. 
Dedik ki : Allah'ın istila etmediği ve üzerine yükselmediği bir yer var 
mı ? ki arşı hu yerler arasından seçip üzerine istiva ettiğini hir çok 
yerde tekrarlasın . 

Dedik ki: Kuddus melik olan Allah'ın arşının üzerinde izzet  ve 
şerefi ile yarattıktan ayrı olarak (hain) bulunması yerine, pis } erlere, 
insanların, kuşların, hayvanlann içlerinde bulunmaya sevkeden nedir ? 

Şu ayeti delil getirdiler: 

"Üç kişinin gizli .bulunduğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur. 
Beş kişinin gizli bulunduğu yerde altıncıları mutlaka O'dur. Bunlardan 
az veya çok, ne kadar olurlarsa olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulun
sunlar Allah mutlaka onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü işledik
lerini kendilerine bildirir. Çünkü O, her şeyi hilir"257, 

253 Nisa, 4 / 145 ; Fussilat. 41 / 29; 5) el-Raddalal-Cehrniyye, 136 f 1 37 tnhkık Dr. Abdnl'· 
rahman Umeyre, Riyad, 1977. 
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Dedik ki:  Bu ayet bizim lehimize ve sızın aleyhinize delildir. 
Çünkü bunun m anası, arşta olan Allah'ın her gizli toplantıda hazır ve 
herkesle beraber bulunması ilmi iledir, O'nun ilmi her şe)'İ kuşatmıştır. 
O, bütün kemali ile arşın üstünde mahluktan ayn (hain-ona bitişik 
değil) her birine arşın üstünde olarak, şah damarından daha yakındır. 
Bu, zatı ile onlarla beraber olmadığını anlatır ki alimler de böyle açık
lamışlardır. Sizin dediğiniz gibi zati ile her yerde değildir"�58 , 

"Bunları gene de kafir sayarız. Çünkü Allah'ın nerede olduğunu 
bilmiyorlar ve nerede olduğu ile O'nu nitelemiyorlar. Oysa Allah Ken
disinin nerede olduğunu anlattığı gibi elçisi de aynı şekilde niteledi ve 
kendisi "Rahman arşın üstüne istiva etti259 dedi. Bunun gibi ayetler, 
Allah'ın nerede olduğunu anlatır"260. 

Burada birkaç noktaya işaret etmek gerekir. 

a) imam Ahmed ve Darimi, yukandaki ifadelerinde İmamı Malik'
tcn aynlmış oluyor.  Çünkü, İmamı Malik hiç bir yorum y apmaz ve başka 
cevap vermez keyfiyeti Allah'a bırakmıştı . 

b) Bu iki hadisçi (birçokları bunlarla beraber) istiva meselesinde 
iki türlü yorumu getirmişlerdir. 

Biri, Allah'ın arşın üstünde nasıl bulunduğunu ve ona mekan isnat 
ettiklerini söylem.ek dil yetersizliği sonucu olabilirse de Arapça "eyne" 
mekan ve yer manasında "nerede" olduğunu vurgulamakta ısrar ettik
leri ve bunu bir çok ayet ve hadisle desteklediklerini ortaya koymakta
dırlar. Hiç olm azsa ve en azından şu söylenebilir ki, Allah'ın zatına 
)' ön tayin etmiş olduklannı açıklamaktadırlar. 

İkinci yorum da Allah'ın zatı ile arşın üzerinde olması ama ilmi 
ile herkesle beraber bulunması ve her şeyi bilmesinin zatı ile arşın 
üzerinde olmasına zıt düşmeyeceğidir. 

Üçüncü asırda Selefiye'nin bazı ayetlere yorum yapmak ihtiyacım 
duyduğunu ve kendine uygun gördüğü yorumu yaptığını teshit etmek 
böylece mümkün oluyor. 

Dariminin istiva kelimesini istila ve hakim manasında almayıp 
isti'la (uluvdan) manasında olduğu münakaşasını yapmadan Allah'ın 
zatı ile arşın üstünde olarak herkeslt. beraber olduğu üzerinde durması, 

258 Darimi, age. 14 / 15 .  
259 Araf, 7 / 54;  Enam, 6 / 18 ;  Al  İmmı 3 / 5 5 ;  ııalul, 1 6  f 50 ; Miilk, 69 / 1 6 .  

2 6 0  Darimi, age. 96. 
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Selefiye mezhebinde Allah'ı kainatın (arşın) üstünde yani dışında ol
makla nitelemek esas teşkil etıniş oluyor. 

c) Allah'ın belli bir yerde değil, her yerde hazır ve nazır olduğunu 
ileri süren Cehmiyeyi ve benzerlerini redetmek için Selefiye'nin yaptığı 
mugalata (yanıltmaca) ile, Allah'ın insanın içinde, don; uzun içinde, ke
nefte, şeytanın yanında olmayacağını iddia etmektedirler. Bu bir mu
galatadır. Çünkü öyle diyenlu-hiz de küçük1ien Allah ne sağdadır, ne 
soldadır, ne yerdedir, ne göktedir heı yerde hazır ve nazırdıı öğrenmiştik 
-biz de dahil hiç bir zaman Allah'ın o pis yerlerde olm ası aklımıza gel
memişti. Şimdi hunlar "Adem'i iki elimle yarattım" diyen ayette 
(el'e) ne mana verdikleri .açık değil, hakikat manasına alıyorlar böyle 
sıfatları ; Allah Adem 'i t lleri ile yarattı ise, içini, bağırsaklarını kim 
yarattı diye, Selı fiye'ye sormalıdır, domuzu, şeytanı kim y arattı , insan 
heli;ya  girdiği zam an Allah onunla beraber olmayacak mıdır ? Nerede 
olursa olsun orada onunla beraber olduğunu ayet söylüyor ve İbn 
Taymiye ileride göreceğiz, bu beraberliğin ilmi hakikat manasında 
olduğunu kesinlikle söylüyor. 

d) Selefilerin bir büyük kabahatları da herkes cahil, anlam az, 
sapık ve yanlış anlarlar, kötü niyetlidir, ınilleti dinden çıkarmak peşin
dedirler iddası ve hu temayı işlemeye çalışmalarıdır .  B aşkalarının yanlı
şını çok kolay bulurlar. Kendilerine uyan taraflarını-zaten k�ndilerin
den almış olacakları için-doğru sayar, geri kalanları hep yanlış sayarlar. 

Aynca Selefiye'nin Cehmiye'yi kafir s aymaEında sonradan tasavvufta 
ortaya atılan V ahdeti-vucud meselesi de kafirliği içine alın.akta olduğunu 
sonraki Selefiler açıkça belirtilmişlerdir. Çünkü vahdeti-vucudçuluk 
sonradan ortaya çıkmıştır. 

Bu iki zat�an aşağı yukarı dört yüz elli ve beş yüz sene sonra gelen 
İbn Teym.iye'nin261 istiva hakkındaki görüşünü kendisinden öğrenmek 
en doğru yol olur. 

"Seleften, sahabeden, tabiinden ve imamlardan hiç birinden Allah'ın 
gökte olmadığı , arşta olmadığı, zatı ile her yerde olduğu ve bütün 
mekanların ona eşit nishette olduğu asla nakledilmiş değildir"262. 

"Bu ayetler (Allah'ın arşta ve gökte ve beraberlik bildiren) ile 
Allah kendisinin zatı ile oralarda olduğu manasını kastetmiş değildir. 

261 Ahmed b. hanbe� (241 H.-855 M.), Osman b.  Said Darimi (28Q H. 893 M.) ve İbn 

Teymiye (727 H.-1 326 M.) tarihlerinde öldükleri hatlrlanabilir. 

262 İbn Teymiye, Mecmua Fetava, · 5 / 1 5. 
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Yoksa şeylerin en altında olur " e  onlann intikalı ile intikal etmiş olur. 
O'nun, arşa, istiva etmesi ve kullarının üstünde kahır kuV"\< eti olması, 
arşın üstünde olmasını , her şeyin üstünde olmasını gerektirmiştir. 
O, yaratılanlar arasına ve içine girmekten münezzehtir, kulları�ın 
üstünde olduğunu murat etmiştir"263 . 

Bu sözler tevildir. Eşariye ve Maturidiye de böyle tevil etmektedir. 
Allah birinci göğe indiği zaman, yedincide;n altıncıdan, beşinci, dör
düncü ve ikinciden geçip birinci g9ğe inmesi yaratıklanntn arasına 
girmek sayılmayacak mı ? Eğer huna da oraya zatı ile değil, ilmi ile 
indi veya  meleklerini gönderdi, derse ki beraberliği yorumlamasında 
ilmi ile demişti ve o zaman tutarlı olur. Maturidiye ve Eşari gibi demiş 
olur. 

"Hadid suresindeki" sonra arşa hükm eden (istiva eden) y ere gireni 
ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni hilen O'dur. Nerede 
olursanız olun O, sizinle beraberdir . Allah yaptıklannızı görür264" ayetin 
manasına göre, Allah hakikaten bizimle beraberdir aynı zamanda 
hakikaten arşın üstündedir. O, arşın üstünde olarak her şeyi bilir ve 
nerede olursak olalım O, bizimle beraberdir" . 

"Dilde beraberlik kelimesi, mutlak olarak söylendiği zaman, sözlük 
manası , sadece beraberlik y akınlık bildirir, temas ve bitişiklik bildirmesi 
gerekli değildir. Eğer bir şeye  izafe edilirse, ona göre mana alır. Mesela, 
ay bizimle beraber olarak yürüdük denir. Oysa ay insanın başının 
üstündedir. Dem ek ki Allah h akikaten arşın üstünde iken gerçekten 
insanla beraberdir. Nerede olursanız sizinle heraheı-dir'in açık manası, 
buradaki beraberliğin ve gereğinin, Allah size şahit olduğunu, . size 
muttali olup 11ize hakim olarak sizi bildiğini ifade eder. Selefin, Allah 
insanlarla beraberdir, sözünün m anası hudur ve hu sözlük manasıdır 
ve (mecaz değil) hakikat manasıdır"265 . 

İstiva ve beraberlik ,hakkında İbn Teymiye'nin özet olarak fikri 
hudur. Çok yerde aynı şeyi tekrar ediyor.  Burada görüldüğü gibi İbn 
Tt.ymiye, Selefiye'nin hattı doğrultusunda gidiyor. Allah'ın y eri arşın 
üstüdür. Allah'ın insanlarl11: beraber olması onları bilmesi anlamındadır. 

İbn Teymiye öncekiler (ilk selefiler) gibi yaptıkları tevilin (yorum) 
yorum olduğunu asla kabul etmemekte ısrar etmeleri, önceki selefilerin 
yorumsuz (tevilsiz) Allah'ın sıfatları anlaşılacaktır, kaidesini koyduk-

· 263 İbn Teyıniye, ade. 5 / 67,, 68. 

264 İbn Teymiye. 

265 İbn Teymiye, ade. 5 / 103.  
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lan için asla tevile yanaşmıyorlar ve dil kurallanna hakikat ve mecaz 
diye bir ayırımı kabul etmiyorlar. Mecazi de hakikat manasına alarak 
Eşari, Maturidi, Cuveyni, Beyhaki gibilerin yaptıkları açıklamaları 
yorum sayarak geçersizliğini kolayca anlatma gayesini güdüyorlaı . 

ikinci mesele olarak Allah'ın sabaha karşı birinci göğe inip (nüzul 
edip) o anda dua edenlerin dualarını kabul ettiğine dair ıivayet edilen 
hadiste zikredilen Allah'ın inişini İbn Teymiye açıklamakta çok sıkıntı 
çekmiştir. Başarılı olduğu da söylenemez. İsmini vermeden İmamı 
Fahreddin Razi'nin (belki başkaları da aynı itirazı ) apmış olabilir) 
Allah'ın sabaha karşı birinci göğe inişine olan itirazına çok başarısız 
bir cevap verdiği görülmektedir. Rivayete göre .Allahın her sabaha y akın 
birinci göğe inmesi, Razi diyor ki, yanlıştır. Çünkü dünya ) UVarlaktır. 
Her an sabahın y akınlığı devam etmektedir. O zaman Allah her an 
birinci gökte kalacak demektir. İbn Teymiye dünyanın yuvarlaklığını 
kabul edi-,. or ama Allah'ın inişinin de gerçek olduğunu açıklar�en, 
her -y eıde saatın üçte biri veya altıda biri kadar kalacak266 diyerek 
saçma bir açıklama  yapıyor. Ayrıca şunu ekli)' or "doğru olan selefin 
sözüdür. Allah hem iner ve hem de arş O'ndan boş kalmaz. Nitekim, 
insanın ruhu gece gündüz ölünceye kadar, bedenindedir. Ama uyku 
esnasında yükselir ve arşın altına gider secde eder, huna rağmen ruhu 
bedenini terketmiş değildir"267, 

Şimdi İbn Teymiye kelime oyunu yaparak düştüğü hatayı gör· 
müyor. Şüphesiz insan hatadan hali değildir. Ama düşmanlarına hücum 
ederken ve onları bidatçı, cehennemlik yaparken, onların kendisine 
uymayan fikirlerinin hepsine yanlış derken, kendisinin yüzde yüz 
doğru olduğunu savunması ilmi anlayışa  sığmazsa da ancak onun gibi 
düşünen ilmi düşünmüş olacağını önceden kabullenmiştir . 

.Allah'ın hem arşın üstünde hakikaten ve hem ilmi ile insanla bera· 
her olmasını hakikaten bir beraberlik kabul etmesi ile Allah'ın ilmini 
de zatı kabul eden Mutezile mezhebine uymuş olmuyor mu ? Ama 
onlar derler ki, olmuyor. Niçin benzerlik olmuyor, çünkü onlar olmuyor 
deyince olmuyor demektir. Başkaları anlamaz. Sonra İbn Teymiye 
selefleri gibi (teşbih) benzetmekten çok kaçmaktadır. Allah'ın hem 
arşta ve hem bi:ı.inci gökte olmasını izah t.dtrken onu insana nasıl 
benzetmektedir ! Bu benzetme de çok yanlış. Çünkü insanın rüyasında 
arşın altında secde etmesinin ne tesiri ve etkisi vardır, insanın o sec· 

266 İbn Teymiye, 5/ 474, 475. 
267 İbn Teymiye, ade. 5 / 132 . 243. 
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deden dolayı sevap defterine bir şey yazılır mı ? Uyku halinde olan 
heden duymaz, işitmez, görmez ve anlamaz, onun uyku halindeki 
varlığı yok gibidir. İnsan rüyasında bir yere gitti diye insan oray a 
gerçekten gitti s ayılır mı ? Madem, insanın ruhuna da insan deniyor. 
Niçin, insanın ruhu kıyamette hesap verecek" bedeni beraber olmayacak 
diyeni kafir say ıyorlar. Allah 'ın arşta ve birinci gökte aynı anda bulu
nuşu haşa böyle mi olacaktır. 

Aynca gece giderken gökteki ayııi. ışığının bizimle beraber olması, 
gerçek m anada değildir ki. Ayın ışığı ay değildir. Güneşin ışığı güneş 
olm adığı gibi Allah'ın ilmi de Allah değildir. Allah'ın ilmi'nin Allah 
olmadığını Ehli Sünnet (Maturidi ve Eşari) gibi de savumirla:1. . Yer 
y uvarlak olduğuna göre y erin alttan karşısında bulunan insana 
göre gök, öbür taraftaki insanın ay ağı tarafına rastlam aktadır. O 
halde Selefiy e'nin göğü ve on u kuşa�an arşı açıklam asi en azından 
y eterli değildir. 

İbn Teymiye, Selefiy e'niıı ilk tutumuna bazen faydalı açıklam alar 
da getirmiş sayılabilir. Mesela Allah'ın inişi ve arşa is tiva etm esi hak
kında soru sormanın bidat (dinsizlik-bidatı dalalet ve dalaleti cEhen
nemliklc damgalam alarının manası dinsiz demek olur) olmadığını ve 
o hususta konuşmanın da hidat sayılmayacağını çünkü sahabenin ve 
tahiilerin (sahabeye uyanların) onun hakkında konuştuklarını ve bidat 
ise ancak onların keyfiyetinden sorm ak olduğunu söyler268. Böylece 
sonraki Ehli Sünnete (Maturidiy e ve Eş.ariye) gidecek yolu kürekle
m eye koyulur ama eski Selefiyc'den ayrılır ve onların bidat dediklerine 
katılır korkusu onu geri çeker. Oysa ilk Selefiyeden ayrıldığı noktalar 
vardır. 

Günümüzde Selefiye revaç bulmakta ve destek görmektedir. 
Selefiye'nin günümüzde durumu ve anlayışında Selefiye'nin tutumu 
benimsenmekte İbn Cevzi gibi kimselerin yaptığı b azı yorumlar se
bebiyle Selefiy e'den s afılmadıkları . vey a  Selefiyeci olmaları halinde 
tenkide uğramaktadırl ar. Umulurdu ki Selefiyf. Maturidi ve Eş ari gibi 
geniş görüş ve kültür ile İslama yepyeni bir hareket getirsin. Eskiye 
yöneldikleri için eskinin tartışmalarına fırs at vermekte oldukları görü
nür hale gelmiş oluyor. 

Bu, yeni selefiyecilerin olumsuz tutumudur. B aşkalarına tahakküm 
ederek dil kurallarını bile dar çerçeveye sokarak yoıumlam ayı (tevili) 
meşru ilmi şartlar altında hile kabul etmemekte, İslam'da yeni bir 

268 İbn Teymiye, 5 / 149. 
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düşüncenin doğmasını engellemektedir. İns ana hür düşünme h akkı 
ancak kendikri gibi düşünmek isteyenleredir. Oy sa b aşkası ' gibi düşün� 
mek olmayıp taklittir. İnsanı bir noktada ve belki en önemli noktaaa 
düşünmekten menedince,  artık onun düşünme yeteneği gelişmez;  
Kuran, düşünmeyi emrediyor ve ona ş art koşmuyor. Çünkü düşünme 
hür olursa, kendi y anlışını kendisi bulur . 

Selefiye'nin farkına az vanlan ikinci bir olumsuz tutumu da eski
lerin (selef) sözlerini Hz. Peygamberin sözleri seviyesinde dini anlamada 
yanılmaz bir otorite kabul etmeleri ve onlann sözlerini Kuran'ın ayet
leri ve Hz. Pey gamberin sözleri derecesinde üzerinde hata eder korku
sundan dolay ı titizlikle açıklamay a çalışmalandır. 

Görünürde, bunlar ictih ade serbestlik tanım akta iseler de guçekte 
huna anlattığımız tutumlan dolayısıyle karşı olduklan teshit edile
bilm ektedir. Özellikle hadisci Selefiy e'nin hadiste gösterdikleri geniş 
müsam ahadan ve kentli fikirlerini destekleywek her. söze hadi& unvanı 
vermekten dolayı Ehli Sünneti (Maturudi ve Eşari) , itikat hususunda 
mütevatır olm ayan hadislerin delil kabul edilmemesine dair karar 
almay a sev ketmiştir. 

h) Selofiye'nin ikinci kolu hakkında ilk derli toplu bilgiyi Ebul
Muin Nesefi'de bulu,> oruz. Stolefiye'nin ikinci kolu dememizin sebebi , 

. hunun öncekileri sonrakilerine yorum yapma, açıklama kapısını ve 
yolunu açık bırakmış olmalarından dolayı , sonra genenler yorum yap
mışlardır. Böylece Ehli Sünnette iki terim kullanılmay a başlandı . 
Biri (r.elef)-öncekiler, diğeri (h elef)-sonrakiler. Selefi iki) ,, ayırmamızın 
ana sebebi selefin bir kısmını takip edenler Selefiye mezhebini kurmuş
lardır. Bunların halefi-sonrakileri yoktur.  

"Ebu Hanife'nin oğlu Hammad, Muhammed b .  Hasan'dan şöyle 
rivayet etmiştir . Ebu Hanife, sözlük (zahiri) m anaları b enzetme (teş
bih) ifade eden Allah'ın sıfatlarına ait ayet ve hadislerden sorulan soruya 
cevap olarak şunu söylemiştir : "Onları söyledikleri gibi söyler geçeriz 
ve onlara iman ederiz. Nasıl ve nasıl olduğunu söylemeyiz".  Bu fikre 
arkadaşlarımızdan Ebu İsmet S ad h .  Muaz Mervezi s ahip olduğu gibi 
Medine İmamı Malik b. Enes, Abdullah b. Mub arek, Ebu Muaz Halid 
b. Süleyman (Sufyani Sevri'nin talebesi),  Ahmed b. Hanbel, İshak b .  
Raheveyh, Muhammed b . İsmail Buhari v e  Ebu D avud Sicistani gibi 
hadisciler de bu mezhebi br nims emişlerdi"2'69. 

269 Ebu Hanife (150 H.-767 M.), Malik b. Enes (179 H.-795 M.), Abdullah b. Muharek 
(181 H.-797 M.). Ahmed b. Hanbel (241 H.-855 M.), İshalj: b. Rahveyh °<238 H. 853 M.), 
Muhammed b. İsmail Buhari (256 H.-869 M.), Ebu Davud Sicistaııi (275H.-888 M.). 
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İmamı Malik'e "Rahman arş a istiva etti" ayetinden sorulduğu 
zaman istiva bilinmez değildir. K eyfiyeti anlaşılmam aktadır. Ondan 
sorm ak bidattır (yeni ,  duyulmamı ş uyduruk bir sorudur),  demiştir 
Bunlardan h iç biri hunları yorumlamaya gitmemiştir270 . 

işte hu zatlar da Selefiye 'nin ilklerini teşkil ederler. Bunlar hiç 
yoruma girmtmişlerdir. Ebu Hanife'nin de ilk selefiyedrn olduğunu 
İbn Teymiye de nakletmektedir27 l . 

Şüphesiz ilk selefiler s adece hunlar değildir. Biz İm amı Azam 
Ebu Hanife'yi ilk selefiler arasında görm ekle b traher onun sonraki 
takipçileri olan imamı Maturidinin selefiyey i geliştirip fels efi bir ehli 
sünnet okulu haline g!'tirm esinin tarihi b ağlantısını göst.. rm ek için ilk 
s elefiyeyi iki noktada incelemenin gereğini ortaya koynı aya çalışıyoruz. 
Bu fikrimiz t�ribi olgul ardan kaynaklanmaktadır. Buna, günümüze 
kadar ilk selcfiy e gibi h areket ederek sddiyeciliği süı dürt.nler karşıdır.  
ilk selefiye,  ehli sünnetin ilk devresi ve b unun için onlara "Mutakad
dım un" , veya selef, öncekiler ve Maturidi'den ve Eşari'den sonra 
gelenlere de sonrakiler (Mut( ahhırun) veya halef demek meşhur ol
muştur. O halde bunu özetlersek şöyle demek daha isabetli olur. İlk 
ehli sünnet. Çünkü ilkler, kendileridir ve kendileri seleftir, m ezhep 
kurucularıdır. Ktndilerinden · sonra gelenler onlara uyduğu için selefiye 
adım almışlardır. İlk ehli sünnet sonradan üçe ayrılmıştır : 

a) Selefiye : Az bir gelişme gös tererek devam eder, kelam a, felse
feye, yoruma ve mantığa karşı olan selefe ,  ilklere uyanların mezhebi. 

b) Yoruma, kdama, felsefcy •. v e  düşünmeye açık olan, hu hususta 
kültürünü müsbet y önde kulhn an ehli sünne tin y eni bir dönemini teşkil 
eden Maturidiy e m ezhebi . 

c) Maturidi gibi yorum a, düşünmeye, kelam a, felsefeye-Gazali 
gihile�· hariç-açık olan Eş ariye mezh ebi . 

Burada şu nokta önemlidir. D evam eden ve günümüze damgasını 
vurmay a  gerekli gayreti sarfeden Seltfiy e,  Maturidiy e ve Eşariy e m ez
heplerini Ehli Sünm. tten s aymamakta oldukları halde hu iki mezhep 
Selefiyeyi her asırda Ehli Sünnetten saymıştlr . Bazı selefilerin bunları 
Ehli Sünnetten s aymalarının ayrı seb epleri olduğunu düşünm ek imkan
sı z de ğildir. Bunun için bu iki mezhebi (Maturidi ve Eşari) üçüncü bir 
grup olarak Mutezile ile aynı kategoride incelemeye almayı uygun 
gördük. 

270 Ebul·Muini, Tııbsıratul-Edille, 32-b (Nuri Osmaniye ııo : :?097). l / 1 76. H . A .T. 

27 1 İbn Teymiye, Mecmuu Fetava 5 / 256,  
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III- Üçüncü grup insanlai, Allah'ın müteşebih (hmzeşen) sıfatlarına 

yorum getirenlerdir. Selcriy e'nin dışında olan m ezhepln yorum yapmış
tır. Ancak, Mutezile, Maturidi v e  Eş arinin dışında kalanlar değişik seh epkr 
altında gerçekten akıl dışı saçmalıklara varan yorumlar yaptıklan gibi 
doğru yorumlar da yapmışlardn. Bu s açm alıklan Vt; doğrulukları t-ek 
bir mezhepte ve m ezhep kurucusu bir ş ahısta bulm ak ve ��örm ek bir 
vakıa olarak miimkün olmuştur. Şiiphesiz aralarınd a  birleştikleri 
saçmalıklar ve doğruluklar olduğu gibi s açm alıkların veya doğruların 

. 
azalıp çoğaldığı mezhepler de vardır. 

Bilindiği gibi hunlar içinde akılca hareket eden ve akla en çok 
kıymet veren ve mantıklı olmay a çalışan Mutezile mezhebidir. Bunun 
olumlu ve olumsuz, doğru ve yanlış fikirleri Maturidi ve Eşari'} i etki
lemiştir. Eşari zaten Mutezile olarak yetişmiş ve sonra yanlışlannı düzelt
m eye haşlamakla onlardan ayrılmış oldu. Böylece Maturidi ilk andan 
beri ve Eşari sonradan diğer mezheplerin yanlışlannı bırakıp kendile
rine doğru taraflarını seçerek vt. yanlışlarını çürüterek koyduklan kt ndi 
esaslan içinde daha tutarlı ve mantıklı hareket ettiklerinden pek az 
kimsenin itirazı dışında heıkesçe kabul edilmiş birer mezhep olarak 
ortaya çıktılar. Maturidi ile Eşari arasındaki ihtilaflar çok az ve fikir, 
anlayış ay rılıklandır ki buna ve hatta biraz daha çoğuna da gelişme 
ve ilerlemeyi sağlamak için ihtiyaç v ardır. Mutezile metafiziki anlamda 
Allahın sıfatlannın anlaşılması gerektiğini ileri sürmekte müşahhihe ve 
mücessimeye karşı ilk mücadeleyi açmış ve Allahın sıfatlarını yorum
lamaya haşlamıştı .  Mutezilenin hu felsefi tutumunu biraz yumuşatarak 
Maturidi ve Esari okulları ortaya çıktı . Mesela Mutezile diyor ki, Allah 
alimdır, Maturidi ve Eşari diyor ki, Allah ilim s ahihi olarak alimdir. 
Mutezile diyor ki, alim olmakla alimdir. İlim O 'ndan ayrı bir nesne olup 
da ona s ahip olarak alim değil, bizatihi alimdir. Burada ilim sahihi 
olmak ile alim olmak arasında fark vardır. Alim olmak eski deyimi ile 
ilmi huzuri ile ifade edilir. İlim s ahihi olmak, ilmi husuli yani elde edilen 
tahsil edilen ilim demektir. İnsanın her h angi bir nesneyi bilmesi onun 
bilgisini elde etmesi, ilmı husuli olup kendisini bilm esi ilmi huzuri yani 
kendi varlığı ve şuuruna işleyen, onu kaplayan, kendisi olan, kendisi 
ile olan ilim demektir. Mutezileye göre Allahın İlmi huzuri oluyor son
radan edinilen ve sahip olan bir bilgi olmayıp hu, Allah bizatihi alim 
olmakla anlatılabilir. Maturidi ve Eşariye göre Allah ilim ile alimdir. 
Bu sonraki ilim Allahın zatından ayrı bir n esne olup Allah ona sahip 
olmuş anlamını verdiği için, Mutezileye göre Allahın Bitlik sıfat;ına ters 
düşmekte ve hileşikliği ih"m e tmektedir. Maturidi ve Eşari dilin 
semantik manasına dayanarak böyle İ:leınckt.edirler. Mutezile ise ilmin 
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Allaha sıfat olm asını metafiziki ve felsefi manada ele almaktadır. H er 
ikisi de ins an anlayışının bir mertebesini temsil etmektedir. Ancak 
her biri, Mutezile,  Maturidi ve Eş ari Allahın sıfatlarının anlaşılmasın a 
ve yorumlanmasına taraftırlar. 

H adislerin Hz. Peygamb er zamanında yazılıp tespit edilmem esi ve 

hadisin de dinde Kuran'dan sonra ikinci kaynak olm ası neticesinde bir 
çok kimsenin işine geldiği gibi hadis uydurmaya başlayarak fikrini, 
mezhebini desteklemeye çalışm ası ilk anda bir karışıklığa sebep ol
muştur. Sonraları bazı hadis alimleri işi düzeltmeye koyulmuş ve çok 
da b aşarı kazanılmış, doğru hadisler . uydurm alardan ayrılmıştır. Buna 
rağm en b azı hadislerin doğruluğu ve uydurukluğu tam tesbit edile
memiş ve onlar arada kalarak karışıklığı devam tttirm ektediılt.r. Ay
nca; uydurukluğu tesbü edilenler d e  devam t:tm ekte ve onlara y enile r 
eklenm ek suretiyle günümüzü etkisi altına almaktadır. Günümüzde 
de ve her z am an ciddi tenkitçi hail.is alimlerine ihtiyaç vardır. 

İlk bü) ü k  imam olarak isim y ap an ve bundan dola} I da İmamı 
Azam ünvanını alan Ebu Hanife, ilk tahsili kelam olduğu için �urduğu 
fıkıh mezhebinde de hadisi titizlikle incelemiş ve herkesin naklettiği 
hadisi kabul etmem ekte büyük h aşarı göstermiştir. Onun bu tutumu 
Mutezile'yi cesaretlendirmiş olabilir. Mutezile, itikadi melselelerde 
hadisi alm amıştır. Sonra gelen İmamı Azam'ın mezhf binde yetişen 
Maturidı gibi Eşari de şöyle bir kaide koymak ihtiyacını duymuşlaraır. 
Kuran kadar sağlam rivayet edilip (mütevatır) teshıt edilemeyen 
hadisler inanç meselesinde delil sayılmazlar. S abit olmuştur ki, inanç 
m eselelerinde tev atür derecesinde sağlam bir hadis yoktur. Fakat d aha 
sonraki kelamcılar, hadisçilerin b askısı altında bazı hadisleri inanç 
m es elelerine almışlar ve huna da aynı manad a birleştiğini iddia ederek 
lafzi, kelime kelime değil, m anevi tevatür demek zorunda kalmışlardır. 
Bunun dışınd a  z ayıf ve pydurına hadisler dt: ilk kelamcılann kaidelerine 
aykırı olara� sonraki, k elam kitaplarına girmiştir. 

Tek rivayetli (habt.ri ahad) h adislerin akli (itıkadi) m eselelerde 
delil kabul edilem ey eceğini Mutezile,  Maturidi ve Eşari mezhepleıi 
genellikle kaide olarak kabul etmişlerdir. Bunlara misaller: 

a) K adı Ahdulcebbar (415  H.-1023 M.) şöyle dem ektedi r :  

"Tek rivayetli haberler ve benzerleri ile am el edilebilir, fakat itikat 
konularında onlar geçerli olm az. E ğer akli delillere uy gun değillerse, 
Hz.  Pe) gaınber onları söylem edi diy erek reddedilir. Eğer söylemişse, 
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yorumlamaya ihtim ali yoksa onu hikay e ederek söylemiş olabılir, 
denir; eğer yorumlanacak gibi ise ,  y orumlanması zorunlu olur"272. 

b) Eşariye'den hem de meşhur hadisçi olan Ahm ed b .  Hüseyin 
Ebu Bekır Beyhakı (384-458 H. 994,-1062 M.) şöyle diyor. "Kaide 
şudur: Kuran'da olan veya tevatür yolu ile rivayeti kesin kazanan 
hadiste olan vey a tek rivayetli olup Kuran'da aslı bulunan hadiste olan 
Allah'ın her sıfatını kabul eder ve onun keyfiy etini (nasıllığını) araştır
madan sözlük manasına göre onu yürütürüz . Kuran'da yoks a, mÜtE:vatir 
hadiste yoksa,  Kuran'da ilgili biı manası bulunmazs a ve böyle bir sıfat 
tek rivayetli (Ahad) ise, ayrıca sözlük manası (zahiri) benzetmey e 
(teşbihi) götürüyors a onu sözün gelişin e göre t('vil ederiz"273 . 

Dr. Gamidi, bu metinden şu üç sonucu çıkarıyor :  Beyhakıye göre 
Allah'ın sıfatlarının sözlük (zahiri) manaları şu ş ekilde s abit olur : 

a) Kuran'da açıkça ifade edilmiş olmalı, 

b) Mütevatir haberlerle sabit olmuş bulunm alı . 

c) Eğer tek rivay etli hadis (hadis ahad) ise Kuran'da y a aslı ol
m alı vey a manası bulunmalıdır. 

Bu üç türün dışında kalan sıfatlar y orumlanmalıdır.  

Ancak, Dr.  Gamidi, bir hadisci olan Bey h aki'nin bu fikrini 
tamam en reddetm ekte çünkü Selefiyeye uymamaktadır274 v e böylt'ce 
bir meşhur hadisci Sekfiyed en sayılmamaktadır. Beyhakı itikatta Eşari 
H fıkıhta Şafü'dir. Bir çok hususlarda Selefiyeye uys a da b azı husus
larda ayrı görüşte olması ik Selefiye'den kabul edilmemektedir. 

c) Şimdi Maturidiye'nin meşhur kelamcısı Ehul-Muin Nesefi'nin 
(508 H.-1 1 14 M.) ifadesini görelim . 

"Haberlere (hadis) dayanmalarına (takılın alarına) gelince çoğu 
tek rivayetli olup ilmi gerektirmez. Tek rivayetli hadislerin ters düş
tükleri sıfatlar hile bulunm azsa, itikatta ve dinlerde onlar delil getirilmez . 
Eğer, bu tek rivayetli hadisler akli delillerf ve Kuran'da açıklığı kesin 
olan ayett- zıt düşerlerse nasıl delil olabilirler . Bunların hep!>i yoruma 
tabi olur"275 . 

272 Dr. Ahmed Sad Hamdan, Hibetullah Lalekai'uin Şerh Usul-İtikad Elılis-Sünne 

vel-Cemaa, Mukaddimesi 5 5 ,  (Şerh Usul-Hamse, 768, 769) 
273 Beyhaki, el-Esma ves-Sıfat, 353 (Dr. Ahmed b.  Atiyye Gamidi, Elbayhaki ve Mevkı

fuhu minel-İlahiyat, 268) Medine 1 982.  
274 Dr.  Gamidi, age.  269.  
275 Elıul-Mııin Tabsıratul-Esille, 33-a, Nuri Osmaniye n o :  2097.  1 / 1 78 .  H. A. Talı. 
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Maturidi'ye ve Eşari'yc süuni mezheple:ıti böylece Kuran'ın dışında 
anlaşılması , benzetmeye (teşbihe) ve eksikliğe götürecek sıfatları Allah'a 
isnat etmem ekte ve ancak isnat etm ek gerekirse Kuran'daki açık seçik 
ve şaşmaz anlamlı sıfatlara uy acak şekilde yorumlamayı lüzumlu gör
mekte ya da onların Kur�n'a ve akla aykırı olm aları ile reddini ön 
görmektedir. İşte hu kaide sonraki Ehli Sünnetin (Maturidiy e-Eşariye) 
Selefiy e'deıi ay rıldığı en önemli nokta olup benzetme (teşbih) sıfatlarında 
aralarındaki ihtilaflar sü rüp gitmekte ve burada · Selefiyı, yukarıda 
bazı noktalarına işaret ettiğimiz gibi çok aşırı gitm.t·yi sü rdürmektt:. 
Ahm ed b. H anhe] 't. bazı hususlarda muhalif kalan ve kendi m ezhep
lerinden olau İbn f. eHiye'y i bile m ezhep açısından güv �nilir say m a
maktadır276 . 

İmamı Maturidi 'nin yukanda misal aldığımız ay etlerin birin
cısı olan Allah'ın arşa istivasına verdiği m anayı ve getirdiği yorumu 
görürken yaptığı uzun açıklam alarının bu h enzeşC?n (müteşebih) sıfatlar 
hakkında genel toplu bir fikir vereceğini düşünerek buraya özetini 
alm ayı faydalı buluyoruz.  

"Allah'ın arşa istiva etmesini, müslümanların bir kısım, arşı t aht 
gibi düşünerek ona m ekan isnat etti, dualarda ellerin yukarı kaldırıl
m asını d alil olarak alarak sonradan arş a ıstiva ettiğini iddia etti277. 

Kimi dE im: aula heraherliğini ona kendinden daha yakın olduğunu, 
gökte ve yerde bulunduğunu ifade eden ayetlere278 dayanarak her yerde 
olduğunu bir yerd t olup başka hır yerde olmam asınm O'nu sınırlaya
cağını ve eksiklik olacağını düşünerek Allah'ın her y erde olduğunu 
iddia etti . Kimi dt O'nu bütün m ekanlardan münezzeh tutarak mek anlar 
izafesinın m ecazi manada olduğunu söyledi . 

Doğru'lu hunun kaidesi şudur. 
t 

a) G
.
enel şeylerin Allah'a izaft.si v e  Allah'ın o şeylere izafe edilm esi, 

Allah'ın yüceliğine ,  ulviy etine,  O'na s aygı vt tazım manasına alınır. 
"Göklerin ve yerin sahihi oİması,  göklerin vı.. yerin Rabbi olma&ı, alem
lerin R abbi ve insanların tanrısı ve her şeyin üstünde olması279 anlamın
daki ayetler böyledir . 

276 Dı'. Gamidi, ade. 235 .  
277 Araf, 7 / 54 ;  Hakka, 69 / 1 7 ;  Zümer, 39 / 7 5 ;  Gafir, 40 / 9 ;  Taha, 20 1 5 .  
278 Mucadele, 58 / 7 ;  Kaf, 50 / 16 ;  Vakıa, 56 / 85 ; Zuhruf, 43 / 84. 
279 Fnrkan, 25 / 2; Saffat. 37 / 5; Enam 6 / 102 ;  Fatiha l / 2; anam 6 / 18 .  
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h) Özel şeylerin Allah'a izafe edilmesi , onlara · önem verildiğini, 
benzeri varlıklardan üstün tutulduğunu ve onlara şeref verildiğini 
anlatır. Mesel a :  Allah muttakilerle heraheı,dir280, mescitler Allah'ın
dır281 , Allah'ın devesi282,  Allah'ın evi283 , hunların Allah'a  izafesi 
m ahlukatın birbirine izafe edilmesi gibi değildir.  

Mekanla ilgili esas kaide şudur: Mekan yok iken Allah vardı. Mekan
lar kalkıp O, öncesi gibi b aki kalır. Şimdi de m ekandan önce olduğu 
gibidir, ve m ekandan önce nasıl idiyse mekandan sonra d a  öyledir. 
Değişm ekten, zail olm aktan, tahavvulden ve yok olmaktan yücedir"284, 

"Arşta olduğunu söylemekten . . . .  Allah yücedir. 

Çünkü, yüksek bir yere çıkıp oturm ak, orada bulunmak bir şeref 
ve yükseklik ve büyüklük s ayılm az. Çatılara, yüksek yerlere, dağlara 
çıkan, oralarda olmay anlardan yüksek, şerefli olmaz. Ayette yüksek " e  
büyüklük m an ası olsa d a  mekan manasına alınması doğ = u  olmaz.  
Ancak arşın Allah'a izafe edilmesi iki şekilde anlaşılabilir. 

a) Rububiyat (Rab olma-terbiye etme) ve yaratmadaki hüküm
ranlığımn peşinden arşı zikretmesi arşı büyük göstermesi ve onu yücelt
mesidir. 

b) Arşı özel olarak anması, yaratılanların en büyuğü ve ) Ücesi 
olm asından dolayıdir. Bu da büyük işlerin hüyük şeylere izafe edilmesi 
kaidesine göredir. 

Ayrıca, arşın y aratılanların içinde bulundukları mekanların en üs
tünde olmasından dolayı Allah'ın mekanla ni�clenemeyeceğini de bil
dirmiş olabilir. Akıl, arşın üstünde bir şey düşünemeyeceği için, mekan
ların üstünde olduğunu ve hiç bir şeye (mekana) muhtaç olmadığını 
gösterir"28S . 

"Ellerin göğe doğru kaldırılm aları ib adet 1çindir. Allah kullarını 
istediği gibi kendisinı:, ibadete çağırabilir ve istediği yöne yönlendire
bilir. Gözlerin göğe doğru kaldırılmalarını-çünkü Allah'ın o yönde 
olduğu için-doğru s anan kims eler, nam azda yüzünü yere koyarken ye
rin altında olduğunu sanan gibidir. Allah hu gibi şeylerden yücedir"286. 
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"Bizde esas,  şu ayettir :  Allah'm b enzeri hiç bir şey y oktur"287. Bu 
ayette Allah , kendisinin y aratıklarına benzemesini redetmiştir. Fiil ve 
sıfatlarında h enzem (.kten yüceı olduğunu açıkladık. Rahman'ın arş üstü• 
ne istiva etmesini Kuran'da geldiği gibi kabul etmek lazımdır. Aklen de 
öyledir . Zikrettiğimiz ihtimallerden . b aşka bir ihtimal de olabileceği 
için, hiı ihtim al üzt rine yorumunu kesinkeE. y ap amaz. Aynı şekilde, 
b enzeme ihtim ali olm ayan biı bilgi de bize ulaşm adı . Allah .u.e murat 
etmişse ona inanırız .  Benzemımin ı eddi zorunlu olduğu gibi ihtim aller
den biıini gerçek sayın adan Allah neyi kastetmişsl ona inanın ak lazım 
olur"288 . 

Maturidi'nin bu eözleri açık olduğu için ekleyecek bir ş ey yoktur. 
Maturidi'nirr bazı ay etl eri yorumlamasına da değinm ı::k onun tutu
munu anlamaya yardımcı olacaktır. 

"Üç kişinin gizli toplandığı yerdt: dördünc üsü O'dur"289 ayetin
deki gizlilik (necva) y ere ait olmayıp ş ahıslara izafe edilmiş olması, 
Allah'ın m ekanlardan yüce olduğunu ve O'na gizli bir şeyin kalmaya• 
cağından üstünlüğünü bildirmektedir". 

"Biz ona ş ah damarından daha yakınız"290 ayetinde, kudrt;t ve 
hükümranlığını ifade ediy or. "Göklerde de tanrı yerde dt tanrı O'dur"291 , 
ayetinde bütün y erlerin ib adet yerleri olduğunu ve her yerde tannlığı.nın 
bulunduğunu anlatl)' Or. " Göklerin ve yerin mülkü O'nundur"292 a} etin
de her şeyin maliki kendisi olduğunu hildiriyor"293 . 

Maturididen vudiğimiz hu örnt.kler onun hem selefi gibi bir yol 
tuttuğu ve hem y orum yaptığı, y aptığı yorumda birden çok ihtimal 
varsa,  tek ihtimali seçip onun üzerinde karar kılmıy or ve o zaman 
ihtimallerden hangisinin doğru olabileceğini bilm eyi Allah'a bırakıyor. 
Yukanda Ebul-Muin Nese�i'nin bu noktayı açık bir kaideye b ağladı
ğını görmüştük. Çünkü o da Maturidiye mezhebini geliştiren biriydi. 
Maturidi, İm amı Az am Ebu Hanife'ııin mezhebinde olduğu halde
hem itikat ve hem fıkıh-Allah'ın sıfatlannı anlam a hususunda Selefiye 
gibi davranıp seleflerimiz-öncekilerimiz-şöyle dedi diyerek bir anlayış 
ve fikir ortay a atıp ona sımsıkı )Jağlandığına rastlamıyoruz. Her-

287 Şura, 42 / 1 1 .  
2 8 8  Matııridi, age. 7'J. .  
2 8 9  Mücadele, 58 / 7 .  
2 9 0  Kaf, 50 / 16 .  
291 Zuhruf, 43 / 81. 

292 Furkan, 25 / 2. 

293 Maturidi age. 7 1 .  
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halde,  tek rivay etli ha<lisieri itikatta delil kabul etmedikleri için, diğer 
kişilerin selef (ata) da ols a sözlerinin delil sayılmayacağı kendiliğin
den ortaya çıkar. B azı noktalar ve açıklam alarda selefe benzemesi 
kr ndi anlayışı gereği olup s elefe uym asınd an dolayı değildir. Böyle 
oldu ğu için, mezhep kurucusu ve im am. --önder- olmuştur. Sonradan 
gelen her alim elhette öncekileri okuyup istifade etmesi ve ilmi biriki
minin olması , yeni bir şey ortaya ko}' mak için ş arttır . İşte Maturidi 
de hunu yap abildiğinin en iyisini yapmıştır, denebilir. 

Yukarıda numara ile zikrettiğimiz ay etlerden birincisi arş a ve 

ycdjncisi berab erliğe ait idi . Bu hususta Gaz ali'niıı hocası İmamı Cuvey 
ni hir Eş ariydi olarak ve Ehul Muin N esefi294 de Maturidiyeli olarak 
yaptı kları yorumlan karşılaştırmak gerekm ektedir. 

"İstivadan m aksat, yücelik, üstün gelme ve kahretm e'dir"/!95 . 

Ehul Muin Nesefi, arş m eselesini çok uzattı ve büiün m ezhepleri 
ve delillerini zikrederek redetti . Mezhebini şöyle özetlemek mümkün 
olabili r. 

"Allah'ın arşta ve gökte olduğun a dair ileri sürülen ay etlerin sözlük 
(zahiri) manalarına göre anlaşılm alarının imkansız olduğu ve hunları 
uy gun düşecek şekilde yorumlamanın gerektiği ortaya çıkmı ş bulun
maktadır. Ancak ustadlanmız (Meşayih) hunlarda ihtilaf da etmişlerdir. 
Bir kısmı , bu ayetleri müteş ahih (benzeşen} oldukları için, sözlük 
(zahiri) manalarına b akın adan onlara inanır ve yorum y apmayız, 
Allah neyi kastetti ise O'nun hak olduğuna inanırız, demiştir. Bir kısım 
da hu ayetlerin sözlük m analarının dışında bir kaç manaya ihtimalleri 
olduğunu göstermeye çalıŞmış ve hu sözlerin ihtimal verdikleri b azı 
manaların Tevhide (Allah'ın Birliği) ve Kıdemine zıt düşmeyecek ş ekilde 
anlaşılmaları ihtimali bulunuyorsa da hu ihtim allerden tayin ettirecek 
delil olmadığından, onu tayin etmey e gitm. emiştir"296 . 

Nesefi'nin bu hususta açıkladığı kaideyi daha ilk b aşta zikret
miştik. Nesefi, istivayı, "istila" m anasına alıy or ve Eşari'nin hu istila 
kelim esinin, zaaftan sonra bir ş eye hakim olmayı içerdiğini zikrt.derek 
redetmesini kabul etmiyor ve dilde öyl e  bir mananın bulunmadığının 
dışında hu m anayı Mutezileye isnat ederek kötülem enin yersizliğini 

294 Cuveyni (419-478 H. 1028-1085 M.) ve Ehul-Muin Nesefi (-508 H. 1 1 1 4  M.) en azın
dan yarı yaşlannı çağdaş olarak yaşamışlardır. 

295 Ahdulmelik b. Abdullah İmam Cuveyııi ,  J,uma'ul Edille fi Akaid Ehlis-Sünne vel
Cenıaa, 1 86. Lübnan 1 987. 

296 Ehu!-1\foin age. ·15-a (Nuri Osmaniye no : 2097) .  l /242 . H. Atay Tahkiki 
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belirtiyor ve kendi arkadaşlannın bu manayı kullandığını savunuyor. 
Burada bir kaide daha ileri sürüyor. Bir sözün iki manası olur. Birini 
Allah'a isnat etm ek im.kansız olurken öbürünü isnat etmek mümkün 
olur. Taaccup etmek (aceh) kelimesi hunlardan biridir. Taaccup, sebebini 
bilmeden bir şeyi beğenmek manasında ise de Allah'a isnat edilince 
sadece beğenmek manası kastedilir. Adet ve geleneğe göre de istila, hü· 
kümranlığının nüfuzuna ve tasarrufuna denir. Bunun Allah'a isnadı 
imkansız sayılmaz297 . 

Ayetlerde geçen el : kudret ; göz : görme ve yüz : vücut manalanna 
gelir298 . 

Ayette geçen yan (cenh) taat ve buyruk (emir) ' nur ise münevvir 
-aydınlatan, nurlandıran manasındadır299. 

"Gözlerimizin altında gemi (akar, gider) süzülür" ayetindeki gözler, 
gözetleme, koruma, himaye ve muhafaza manasındadır300 . 

Allah'ın yüzü (vechullah) tabiri de Allah'ın emri, Allah'a yakınlık 
ifade eder301 . 

Cenh-y an manasındaki kelimenin de Allah'ın emri ve açıkladığı 
sınır (hüküm) manasına olduğ�nu Ragih İsfahani de kabul etmektedir302. 

Türkçemizde de yan, yön manasına geldiği gibi yan, yakın anlam
larından giderek karşı, hakkında, için m analannı içerdiği ve hu mana· 
larda kullanıldığı görülmektedir. "Ficenhillah" manası Allah'tan yana, 
Allah'a karşı eksiklik yapmak, manalannı anlamak, bir sakınca doğur
m az. "Fi Sehilillah" Allah'ın yolunda, tabirinin de fi cenhillah, anla· 
mında alınmau, anlaşılm asını daha da kolaylaştıracaktır. 

Altı numarada zikrettiğimiz "Allah'ın gelm esi" de büyük tartış· 
ınalara yol açmıştır. Allah'ııı inişi de öyle. Selefiye, hu sıfatları sözlükte 
anlaşıldıkları gibi l\.llah'a isnat etmekte ısrar ettiği halde insana benzet· 
meyi de şiddetle reddettiğinden açıklamalannda çok sıkıntı çekmekte ve 
h aşanya ulaştıkları da söylenemez. Yalnız, bazen ahirette olacak durum· 
lara kıyasederk hu dünyadaki durumlan açıklamak, açıklama ve ta· 

297 Ebul-Muin, age. 45-h (Nuri Osmaniye no: 2097). 
298 C.uveyni, Şerhul-İrşad-Ebu Bekir b. Meymun 348, Tahkik Dr. Ahmed Hıcazı Seka 

Mısır 1 987. 
299 Ebul-Muin, age. ı!3-a (Nuri Osmaniye no : 2097) l / 177 .  H. A .  Te.hldld . 

. 300 Cuveyni, Şerhul-İışad, 352.  
301 Age. 353. 
302 Ragib İstehani, Mufredatul-Kuraıı, 1 39. 
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nımlam.anın temel kuralına aykırı düşm ektedir. Bu, kapalı olanı, 
bilinmeyeni daha kapalı ve hiç bilinmeyecek ile açıklamaktır. Ahiret 
tamamen gayp ve bilinmezdir. Ahiretteki durumları ancak bu dünya· 
dakilere kıyaslayarak anlamaya gidildiği halde onlar ışı tersıne çeviri
yorlar. 

Gelmek veya gitmek, bir yerden bir yere göçmek, hareket etmek 
ve intikal etmektir. Şimdi gelmek bir yerde değilken ve başka bir yerde 
iken, olmadığı, bulunmadığı yere varmak demek olduğuna göre, gi· 
deceği yer ondan hoştu ve orada değildi onun için, oraya gitti, manasında 
olur. Oysa Kuran'da insan nerede olursa olsun Allah onunla beraber 
olduğu açıkça ifade edildikten sonra Allah'ın gideceği ve geleceği yer 
Allah'tan boş değildi k1 oraya gelsin. Ehli Sünnet alimleri bundan dolayı 
bu gelme ve inme ile ilgili ayetleri yerlerine göre anlayarak yorumla
maya gitmişlerdir." Allah'ın gelmesini, emrinin, hükmünün ve adale
tinin gelmesi olarak303 anlam ayı tercih etmişlerdir. 

Allah'ın gelmesi ile ilgili Beyhaki'nin anlayışını buraya alalım . 

"Ebul Hasan Eşari'nin sözüne göre gelmek (ityan, meci) hareket 
ve intikal etmeden Allah kıyamet günü bir iş (fiil) ihdas eder ve ona 
"gelmek" adını verir. Çünkü hareket, sükun (durgunluk) ve yerleşme 
(istikrar) cisimlerin sıfatıdır. Allah, Samad, Tektir ve benzeri yoktur. 
Allah'ın şu sözü bu manadadır. "Allah, onların binalarına temellerinden 
geldi de üstlerindeki tavanı Üzerlerine çöküverdi"J04. Burada gelmenin . 
intikal etme bakımından olması kastedilmemiştir. Ancak binaların 
yıkılmasını ve tavanlann üzerine çökmesini meydana getiren işi (fiil) 
ihdas ettiğini anlatır. Buna "gelmek" demiştir. Allah'ın inişi de böyle· 
dir. Bundan murat, Allah-hareket ve intikal olm adan (iniş)-nüzul 
diye ad verdiği işi her gece ihdas etmektedir. Çünkü Allah yaratılanların 
sıfatlarından yücediı·305, 

Dr. Gamidi selefiyeler gibi Beyhaki'nin Eşari'ye ve başkalanna 
uygun olarak yaptığı bu yorumunu Allah'ın sıfatlarını inkar etme 
(nefyeden) manasına almaktadırlar. Aynca Dr. Gamidi Beyhaki'nin 
bazı sıfatlarda ve bunda da neyin kastedildiğini bilmeyi Allah'a bırak
tığını (tefviz) ifade etmektedir306. Dr. Gamidi'nin kendi fikrine göre 

303 Cuveyni, Şerhul-İrşad, 357. 
304 Nahı!, 16 / 26. Bu tercüme, Selefiye olan Saudi Arabistan tRTafmdan dağıtılan ter

cümeden anlınmıştır. 
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hu iniş ve geliş Allah'ın sabit sıfatlan olarak hakikat manasında olup 
yorum yapmak ve muratlannı da (kastedileni) Allah bilir demek (tefviz) 
doğru ve caiz değildir. Çünkü bunlar şeri metinlerde açık ve sabittir. 
Beyhaki ise Selefiye yolundan aynlmıştır307. 

İbn Teymiye de, bu gibi sıfatlara anlaşılabilecek mana verip 
yorum yapanlar: Mutezile, sonraki Eşariler, Ahmed b .  Hanbel'in bazı 
adamları (İbn Cevzi, İbn Zağuni) dir, der308 . İbn Teymiye, bütün yorum
ların bidat olduğunu söylemektedir. Ancak yukanda dediğimiz gibi 
kendileri de yorum yapıyor (Allah'ın berabeıliği m eselesinde) fakat 
kendilerinin yorumuna, yorum demiyorlar, yorum demekte Maturidiye 
ve Eşariye ile birleşmesinler ve onlara da hücumdan gerı kalmasınlar 
diye. 

"Doğrusu bütün bu yorumlar hakkında s ahabeden " e  tabün'den 
hiç bir şe} gelmediğinden bunlar hadis imamlanndan nakledikn teva
türe de aykırı olduklarından bidattırlar"309. 

İşte Selefi} e hu sıfatları anlamam ak için elinden gelen bütün me
haretini gösteriyor. Am a  kendilerini tenkit edenlere de hiç tahammülleri 
yoktur. Ne yorum ve ne de Allah'a havale. Halbuki ilk selef olan İmam 
Malik Allah'a havale etmiştir. Maturidi'den hiç söz etmediklerini de 
zikrettik. Aslında gördüğümüz gibi Maturidiye mezhebi Ehli Sünnet 
olarak makul yorumu yapan ve destekleyendir. 

Burada Fahreddin Razi'nin Selefiyenin ilerı gelen imamı Ebu 
B ekir İbn Huzayma (223-31 1 H. 837-923 M.) hakkında söylediğinden 
ve bu gibi tenkitlerden Selefiye çok öfkelenmektedir. Karşılık olarak 
muhaliflerini Allah'ı inkar etmekle ve sıfatlarını inkar etm ekle suçla
m aktadırlar. Önce şunu herkes kabul eder ki , Allah'ın sıfatlarına O'nun 
diğer asıl tannlık sıfatlarına uygun m analar vermek ve yorum yapmak, 
inkar kabul edilmez ve, Allah'ın sıfatlarını da kaldırmak asla sayılmaz. 
İşte Selefiyenin öncekileri ve sonrakileri bunu kavrayamıyor veya 
kavramak istemiyor. Çünkü gerçekten kendilerinin yaptığı tevile bazı 
noktalarda çok uyan Maturidi ve Eşari'yi de daha çok aşırı teviller 
yapanlarla bir tutmaktadır. Kendilerinin yaptığı t evile, t evil demiş 
olsalar, arada kendilerinin koymaya çalıştığı büyük fark ortadan 
kalkacaktır. 

307 Age. 296. 
308 Age. 297 (İbn Teymiye, Şerh IIadişin-Nuı.ul, 55). 

309 Age. 297 (lbn Teymiye, Şerh Hadisin-Nıızul 62). 
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FahreCldin Razi'ııin Selefiyenin ileri gelen hu imaırı hakkındaki 
düşüncesi : 

"Bil ki, Muhamm ed h .  İshak h .  Huzayma şu ayet "benzer hiç bir 
şey yoktur"310 hakkında Kitahu- Tevhid dediği kitapta o arkadaşlarımı
zın delillerini zikretti. Gerçekten hu kitap putpererstlik (şirk) kitabıdır 
ve o delillere itiraz etti . Fazlalı kları atarak sözünün özetini zikrede
ceğim. Çünkü onun sözü karma karışık (muttarıp) anlayışı kıt ve aklı 
nakıstı "3 1 1 . 

Dr. Ahdulaziz,  Razi'yı tenkit ederek alimlere böyle konuşmak 
yaraşm az, diyoı. Bu söz y alnız Razi'nin aşın tenkidi için doğru değil, 
kendilerinın d(, tenkitleri içın doğru olm adığını söylemesi gerekirdi ve 
sözü daha makbul olurdu. Doğrusu, şirk kitabı dem ek ağır bi r  itham 
s ayılabilir. Selefiyenin muattıla ve hidatçı dediği gibi. Ehli Sunnetin 
halefine (Maturidiye ve Eşariye) muattıla demek dil b akımından da 
doğru değildir. Çünkii hunlar sıfatları inkar �tmiyor, onları n m analarnı 
açıklıyorlar. _Onlan inkar edenle onları açıklay anı birbirine karıştırıyor 
ve ikisini bir kefeye koyuyor ki kolayc a aleyhinde konuş abilsin. İşte 
m ezhepçilik hudur. Selefiye böylece bir m ezhep olduğunu vurguluyor. 
Oys a Maturidiy e ve Eşariye bütün müslümanları temsil ettikleri için 
mezhep olmadıklarını söyleyebiliriz. Ml.zhep ayrılan bir grup mana
sınadır. Burada bir noktayı da açıklığa kavuşturmak iı.tiyoruz. Bu 
kadar sert davranmalarına rağmen, kibley e dönen ve kelimei şehadeti 
getireni dinden çıkmış saymamalarında halefın tesiri açıktır ve son 
noktada Selefiy e de Maturidiyt. ve Eşariye gibi davrandıkları için her 
üçüne Ehli Sünnet, deniyor. Bunu diy en gene Maturidiye ve Eşariyedir. 

Biz kendi namımıza da şöyle diyoruz . Her mezhebin b aşka mezhepe 
karşı tenkit aşırılığı vardır. Oys a, tenkit ederken daha tutarlı ve 
man�ıklı olmalıdır. Sonra ilmin ve dinin gereği odur ki insan gördüğü 
gerçeği kabul etmtlidir. Yaşamakta olan mezhepler içinde hiç gelişme 
göstrnneyen mezhebin Selefiye olduğu anlaşılmaktadır. B asit halk 
şöyle dursun hilenin bile anlayışını çıkmaza sc-.kmakta Allah'ın sıfatlarını 
ne bilecek ve ne de bilmeyecek gibi bir duruma düşürm ektedir. 

Yukarıda sekizinci ayet olarak zikrettiğimiz "haldır" kelim esi 
geçmektedir. Kuran'ı Kerim'de "incik açıldığı zam an"31 2 tabiri, Arapça, 

310 Şura, 2S / 1 1 .  
3 1 1  Dr. Abdulaziz h .  İbrahim Şehvan, İbn Huzaynıa, Kitabut-Tavhid, önsöz, 4 0  Riyad 

l 9RB (Rnzi'nin tefsiri). 

31 2 Nun (K alem), 68 / 1 42. 
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iş zor olduğu ve zora düştüğü zam an, insan p açaları sıvarır ve baldırı 
görülür anlamında kullanılır. Baldırın3 1 3 açılması , durumun şiddetine, 
haldınn belanın büyüklüğünden birbirine karışm asına sebep olmasını 
ifade eder. Bunun henzui" savaş baldırını gösterdi" demekle savaş 
şiddetlendi314 kastedilir. 

Araplar bir iş ve durum çok kötü, şiddetli ve korkunç olursa, 
onun şiddetini ve korkunçluğunu sak-haldır ile anlatırlar. Sanki onunla 
mukavemete yahut ondan kaçıp kurtulmak için baldırına kuvvet ver· 
m eye muhtaç olup baldırını açarak çemrenir ve @ığınacak tarafa kaç· 
maya çabalar31 S . 

İşte ayetin manası , kıyamet gunu, durumun şiddet vt koı:kunç· 
luğu tam ortaya çıktığı . zaman kafirler secdeye davet edilecekler am a 
secde edemiyeceklerdir. Mana hu kadar açık ve kolay olduğu halde 
Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadiste buradaki "baldın" Allah'a 
taktılar (haşa !)31 6 sonra onu da diğer müteşehih sıfatlara katarak mÜ· 
t..ışabih sıfatları çoğ-:ılttılar. Buradaki "baldırın açılması"nın durumun 
şiddet ve korkunçluğunu anlatmak olduğunu ve onun gerçek "haldır;" 
uzv u olm adığını Cuveyni de açıklamıştır31 7, 

Eğer, haldır Allah'ın olsay dı , ona kapanmam.azlık edebilirler mi) di · 
Bu secde onlara fayda vermt zdi. Çünkü mecburiyet altında vuku bulmuş 
ve kendi hür iradeleri ilt. secde etmiş olınazlardı . Bundan ve başka 
sebeplerden dolayı halef ve Mutezile ayetlerin açık manalarını zihinleri 
karıştırm ak için ileri sürülen tek rivayetli (tek kişilik) hadisleri itikatta 
delil saymamışlardır. 

İstemeden konu çok uzadı .  Gayemiz, Selefiy e ile Maturidiye ve 
Eşariye arasındaki belli başlı farkı ortaya koymaktır. Konu çok dah a 
üzerinde durulınaya değer olduğunu belirttik. Şuna şahit oluyoruz 
ki, İslam ilimlerinin günümüzün dünya ilimleri sı:viyesine, diğer bir 

313 Ragib İsfahani, el-Mufredat, 363. 
314 Asım Efendi, sak, kelimesinin baldır olarak diz kapağından topuğa kadar olan kısmı 

diye açıkladığında "incik" baldırda bulunan iki kemikten biri olduğunu ve içi boş olan di

ğerine düdük veya kalem (kaval) kemiği söylendiğini ifade eder. Baldır ise et ve adele giymiş 

olan incik kemiğine ve etsiz, sade kemiğe kuru incik denir (Asım Efendi, Kamus Tercümesi 

3 / 895.). 
3 1 5  Asım Efendi, Kamus Tercümesi, 3 / 896. Asım Efendi başka şiddet olaylarım ifade 

ettiğini de anlatır. 

316  Muhammed b. İshak b. Yahya b. Mende (310-395 H. 922-1004 M.) Kitabul-İmam 
3 / 773, Medine 1981 .  

317 İmamı Cuveyni, Şerhul-İrşad, 357. 
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deyimle müslü maalann insani ve beşeri ilimlerdeki bilgi birikimlerinin 
ve ilimlerinin çağın beşeri ve insani ilimleri seviyesine yükseltbilır eleri 
heı türlü felsefayi, kelam ilmini ve mantığı çok iyi bilm eleri ile mümkün
dür. Selefiyenin selefleri de kendileri gibi düşüncey e, felsefeye, kelama 
ve mantığa karşı çıkmışlardı .  Ama, hu düşünce ilimleri ile uğraşanlar, 
Islam medeniyetini kurmuşlardı . Çünkü ilim düşünce ile ve düşünce 
bütün ihtim alleri ortay a koymakla ve hu ihtimallerin içinden seçip 
uygulamaya sokmakla ve biri netice vermiyorsa, ötekini denemekle 
ve denerken başka ihtimaller bulmak için aklı çalıştırmakla, gelişir, 
artar, tazelenir. Bilineni tekrar etmekle ilim artmaz, yozlaşır, dumura 
uğrar ve körelir. 

Kuran'ı Kerim, herhangi önemli bir meseleyi anlatırken onu bir 
yerde tümü ile zikretmez. Onu değişik ifade,  üslup ve metodlarla de
ğişik yerde, değişik yönlerine açıklık getirerek tekrar eder. Bunu 
Kuran her önemli meselede bir metod olarak kullanır. Buna tem as 
etmiştik. Ancak burada da aynı m.:todu kullandığına işaret edeceğiz. 
Yukandaki sözümü zü söylcy"nler vardır. Ama, hunu Allah'ın sıfat
larına uygulayana rastlamadığımızı v eya eskiden rastlamışsak şimdi 
onu hatırlamadığızı ifade etmek istiyoruz. Burada söyleyeceğimizi, 
Allah'ın müteşabih (benzeşen) sıfatlarını yoı umlayan özellikle Matu
ridiye ve Eşariye ve Mutezile'nin yorumlarından dolaylı yoldan çıkarmak 
mümkün olabilir. Ama açık bir açıklamalarına dediğimiz gibi rast
lamadık. 

Bu, Allah'ın benzeşen sıfatlannın felsefesini y apmak olacaktır. 
Allah'ın diğer sıfatlannda da m anevi benzeşm e varsa da, onlardaki 
farkı kavramak daha kolay olduğu halde maddi (bedeni, cismani) 
benzeşme ifade eden ayetlerdt Selefiye ile diğer mtzhepler ve aynı 
esastan h areket ı den Maturidiy e ve Eşarijt arasında büyük anlaş
mazlıklar bulunmaktadıı. 

Kuran insan için insana gelmiştir. Kuran'ı gönderen Allah, Ken
dini insana anlatmakta ve tanıtmaktadır. İnsanı da Allah yarattığı 
için onun m ahiyetini, kabiliyetini, maharetini, anlayışını, yaşadığı ve 
y aşay acağı şartlan iyi bilm ektedir. İnsan, kendisine baktığı ve ken· 
disini incelediği zaman, bunlara vakıf olabilmektedir. Bir insanın 
anlayışı, kavrayışı, durumu ondan ona değişmektedir. İşte Allah, bu 
kadar değişik durumlara maruz kalan insana ve birbirinden de çok 
farklı ve değişik durumlarda olan bütün insanlara kendini anlatır ve 
tanıtırken onlann bu duruınlanna göre ona seslenmekte ve insan hangi 
durumda olursa olsun , o durumda Allah'ın hitabıyla karşı karşıya 
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kaldığını bilmesini sağlamaktadır. İşte hu benzeşen sıfatların gayesi 
ve felsefesi böyledir. 

İnsana, ken dini daha y akın ve ona hakim ve sahip olarak anlatmak 
Allah'ın gücünü , kudretini, ilmini ve iradesinin geçerliliğini, gereğine 
ve insanın durumuna gcire ona bildirm ek v e  insan hu şuur ile Allah'ı 
tanımak ve anlamakla, insanın d aima şuurlu hare ket etmesini sağ
lamaktır. 

Kuran, duruma gön Allah'ın ilmini, işitmesi ve görmesi ile anla
tarak insanın konuşmalarında ve hareketlerinde disiplinli olmasına 
çağırm aktadır. Allah'ın gözleri ifadesi de onu gözetlediğini ve korudu
ğunu ve hundan dolayı kimseden korkmam ası gerektiğini, Allah'ı 
her zaman yanında ve yardımında bilmesi ve hunu şuurun a yerleştir
mek için Allah'ı m addi sıfatları ile anlatmak üzere s ağlamaktadı:ıı. 
Gizli toplantılarda da yanlarında olmasının, gizli toplantılarında 
ins anlara kötülük yap acak ve zarar verecek kararlar alm amalannın 
gerektiğini anlatmış olmaktadır. Kuran, bütün ve toplum olarak bü tün 
insanları korumakta ve onlara bir kötülüğün dokunmasını gizlilik
lerde hile önlemeye çalışmaktadır. 

Mesela,  insan Allah'ın kendisinin ne yaptığını bilir. Bu bilgi genel 
bir bilgi ve uzaktan bir bilme olduğunu s anabilir ve gafil olarak, kesin
liğini unutabilir. Ama Allah'ın . onu gördüğünü ve işittiğini bilirse, 
insanın hu bilgisi kendisine daha çok işler ve Allah'ın kendisini yakından 
takip ettiğini daha iyi duyar ve şuuruna yerleştirir. Diğer sıfatlar da 
hunlar gibi ins an a hem yön ve hem yöntem gösterir . B azı insanların 
Allah'ı anlayış ve tanımaları hu b enzeşen (müteşahih) sıfatlar seviye· 
sinde olduğu gibi, hu sıfatların kendisine bir uyan durumunda olacak 
yüksek düşünce sahihi insanlara da hitap olur. Her insan, her zaman 
aynı seviyede olmaz. Yüksek düşünceli bir insan hile-insanlığın değişik 
durumları gereği-hu gibi ayetlerden ruhen istifade edebilirler. 

Allah'ın her türlü sıfatı, hem her insanın seviyesint- ve hem de 
bir insanın her türlü değişik seviyesine göre Allah'ı onlara anlatır ve 
gönüllerine, şuurlarına kor. Şüphesiz, büyük düşüniirlue de daha çok 
düşünme ve anlama ve fikir yürütme fırsatı verir ve imkanını s ağlamış 
olur. Bunun için, Kuran'ı anlayarak ve hunları düşünert.k okUJnak, hem 
Allah'ı daha iyi anlamak ve hem de insanın nasıl bir yaratık olduğunu 

tanım ak, insanın hoşuna gitmektedir. Selef�yeden bir doktor ünvanlı 
hocaya hunları anlatmak istemiştim, de hemen redetti. Bu sıfatların 
Kuran' da zikredilmelerinin maksat ve gayesinin de olduğunu anlatmaya 
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ve felsefesinin yapılmaya günümüzde daha çok ihtiyaç vardır. Bu sıfatlar 
üzerinde bu kadar durmamızın sebebi Allah'ı ve Kuran'ı daha iyi anla
maya çağırmak ve ona hizmet etmektir . Son kelime olarak yukarıda 
söylediğimiz Allah'ın tanrılık sıfatları üç esas sıfata indirgenebilir : 
ilim, irade ve kudret . Burada da aynı fikri destekleyerek, Allah'ın 
benzeşen (müteşabih) sıfatları da bu üç sıfata dağıtılarak indirgenebilir. 
Allah bu sıfatlarla cüziyata tesirli olduğunu da bildirmektedir. 

Felsefe, görünmeyen sebepleri ve görünen seneplerin sebeplerini 
araştırır .. ilmin maddeden dışarı olan boyutlarını inceler, ilmi uğraştığı 
maddr nin sınırlarından dışarı çıkarıp sahasını genişlrtir. İlmin sınırı 
vardır, felsefenin sınırı y oktur. Felsefe, olanı ve olm ayanı ve olabile
ceği ve olamayacağı düşünür. Onun bu aşırı ve geniş saha çalışması , 
bir çok kimseyi rııhatsız edebilir. Çünkü , felsefeyi, ilim gibi kesin hü
küm veren bilgi san arlar. Halbuki felsefe, ilmi kavram bakımından ilim 
sayılmaz. Ilmin hükümleri üzerinde ona hakim ve onları kontrol ve 
tenkit edu. Kendisi kesin bir hüküm v e  bilgi verdiğini iddia etmez. 
Felsefede en önemli ve kavramılmayan nokta onun hakim ve kadı 
gibi hükümleri kesip atamaz, olmasıdır.  

Kelam. ilmi ise, felsefeyi tenkit eden bir disiplin olup felsefenin 
aşırılıklarına işaret e,der. Kelam ilmi ins anı gaye edinir ve ona hizmet 
etmeye, ayağını daha sağlam yere basm ay a  yardım eder. 

Mantık ise ister felsefe ve ister kelam olsun, kullanıldıkları dilin 
kelimeleri, cümleleri arasındaki ilişkileri, bağlantıları ve hunların derece 
ve çeşitlerini ve kullanılmalarının ve onların birbirine uyumunu anlatır. 

Bunun için diyoruz ki, deneysel ilimlerin nasıl FKB'sı varsa,  
beşeri ilimlerin de aynı ve belki daha önemli sayılacak FKM (Felsefe, 
Kelam ve Mantık) vardır, ve böyle olmalıdır. 
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MELEKLERE İMAN 

İslaın'ın dini esasları arasına m eleklere de imanın girmiş olması 
iki türlü görev y apmalarına bağlanabilir. 

Önce, Allah'ın kainatı yaratıp idare etmesinde onları işçi ve memur 
olarak çalıştırmış olması ile Allah'ın işlerini görmeleri ve kanunlarını 
yürütmeleri açısından onları bilmenin Allah'ı daha iyi anlamaya yar
dımcı olur. Aynca, eski milletlerden heri gelen ve herkesin de duyup 
işittiği melt:k kavramına verdikh ri y anlış manaları ve ileri sürdükleri 
hay ali tasvirleri . doğrultup düzeltmek suretiyle insanın zihnini hura
feden ve bazı takıntılardan kurtarın ak da meleğin ne olduğunu ve ne 
görev yaptığını bilmekle mümkün olahiJ ir .  

, ikinci olarak, peygamberlere vahiy (Allah'ın tebliği) getirmesi 
b akımından iman esaslarına girmiştir. Çünkü, Allah'ın peygambere 
nasıl bilgi verdiği ve tebliğ gönderdiği hu şekilde daha açık ve kolay 
anlaşılacağından emin olmalıdır. Şimdi meleğin varlığı , mahiyeti v e  

görovleri hakkında Kuran'ın verdiği bilgileri sırayla görelim. 
1 

1- a) Meleklerin mahiyeti ve zatları (bünyeleri) hakkında Kuran 
hiç bir bilgi vermemektedir . Ancak, Hz. Peygamber, meleklerin nur'dan 
yaratılmış olduklarını söylemiştir . Bunun üzeıine nurdan varlıklar olarak 
kabul edilmektedirler. Onların nur'dan yaratılmış olmaları veya daha 
başka maddeden (ruhtan) yaratılmış olmaları metafiziki (gaybi) bir 
meseledir. Öyle varlıkların y aratılmış olm ası , akli ilkelere ve akli dü
şünceye zıt düşmez. Çünkü akıl, başka nesneden yaratıldıklarını kesin 
kes söyleyemez. 

h) Meleklerin uzuvları olarak Kuran'da ve hadiste de kanatlarının 
bulunduğundan bahsedilmekttdir. Kuraıi, ikişer, üçer v e  dörder kanat
ları olduğunu ve daha da çok olabileceğini zikreder. 

"Övme, gökleri ve yeri y aratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder 
kanatlı kılan, dilediği kadar yaratmada artırma yapan, Allah'a 
özeldir"3 1 8 

3 1 8  Fatır, 35 / 1 .  
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c) Meleklerin s ayısını ·ancak Allah bilir. Büyük melekler clö:rt 
olup üçü Kuran'da zikredilmiştir: 

1)  Civril, 2) Mikail, 3) Malik ve dördüncüsü İsrafil hadiste zik
redilmiştir. 

d) Meleklerin yaşantıları : 

Melekler nurdan yaratılan varlıklar olduğundan, onların dişilikleri 
ve erkeklikleri de olmadığından üreyerek artmazlar. Allah istediği 
kadar yaratır ve insanlar gibi kendi kendilerine çoğalmazlar. Bunun 
için de yemeye ve içmeye ihtiyaçları yoktur. 

e) Melekler insan şekline girebilirler. Melekler, nurdan yaratıldık
ları için mahiyetleri değişmeden Allah'ın istediği anda istediği şekle 
ve insan şekline girebilirler. 

Bu, onlar için bir zorluk teşkil etmez. Kuran'da cibril, Hz. İsa'nın 
annesine göründüğü gibi Hz. Peygambere de vahyi getirmeye başla
dığından sonra görünmeye başlamıştır. Vahyi peygamberlere getiren ve 
Meıyem'e görünen meleğin adı Cibril (Cebrail) dir. Bazı melekler de 
Hz. İhrahim'e ve Hz. Lut'a görünmüşlerdir. Burada tam Kuran'ın 
tabirini kullanırsak şunu ilave etmemiz gerekir. Kuran, Cibril'e bazen 
"Ruh" adını da vermektedir . Bu hem Meryem'e gönderilen meleğin 
sıfatı (adı) ve hem de Hz. Muhammed'e vahiy getiren meleğin de adı 
olarak geçmektedir. Ancak, Hz. İbrahim'e gönderilenlere konuk ve 
elçi (resul) tabiri kullanılmaktadır. Bu elçi (resul) adı Meryem'e ve Hz. 
Muhamm.ed'e gönderilen meleğe de denilmektedir. Bunların neticesinde 
şu ortaya çıkıyor. 

Kuran, a) insanlara (peygamberlere ve Meryem'e) gönderilen 
meleklere elçi (resul) demektedir. b) Hz. İbrahim'e göndeıilen bu elçilere 
konuk sıfatını da vermektedir. Çünkü Hz. İbrahim onlan konuklar 
sanmıştı . Cibril adı ile , s adece Hz. Muhammed'e vahiy getiren meleğe 
deniyor. 

"Onlara İbrahim'in konuklarını da anlat. İbrahim'in y�ına gir
diklerinde selam veımişlerdi . İbrahim, doğrusu sizden korkuyoruz, 
demişti . Korkma! demişlerdi . O halde işiniz nedir ? ey elçiler dedi. Biz 
suçlu bir millete gönderildik, dediler"319 .  

"Meryeme'e Ruhumuzu (Cebrail) gönderdik de ona tam bir insan 
şeklinde göründü. B en Rabbi'nin sana elçiyim, dedi"3W. 
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"Cebraile, düşman olan Allah'a .  da  düşmandır. Çünkü, o, Kuran'ı 
senin kalbine AJlah'ın izni ile getirdi"321 , 

"Bu Kuran, arşın sahihi katında değerli, güçlü sözü dinlenen ve 
güvenilen şerefli bir elçinin getirdiği, sözdür"322, 

"Ey Muhammed ! uyarasın diye onu (Kuran) güvenilir Ruh (Cch· 
rail) senin kalbine indirmiştir"323. 

f )  Meleklerin Allah karşısında durumları : 

Melekler, m anevi yaratıklar olup Allah'ın şerefli kullandır. Allah'ın, 
buyruğunu yerine getirirler. Onun buyruğunu asla geciktirmez ve y ap· 
mamazlık edemezler. AJlah'ın buyruğuna karşı gelme kudreti ve irade 
hürriyeti onlara v erilmemiştir. Bunlardan ayrı olarak da Allah'a bir 
teklifte bulunam az ve öneri ileri sürem ezler. İri vücutlu ve Allah'ın 
buyruğunu yapacak derecede dayanıklı ve güçlüdürler. 

"Doğrusu, melekler şerefli kılınmış kullardır. Allah'tan önce söz 
söyleyemezler (bir şey öneremezler) .  Ancak O'nun emrini yaparlar. 
Allah onların y aptıklarını da yapacaklarını da bilir. Allah korkusun· 
dan tir tir titrerler"3:!4, 

"Kendilerinden üstün olan Rablerinden korkar ve buyruldukları 
şeyleri yaparlar"325 .  

"Melekler (işlerine uygun olarak) iri gövdeli ve güçlüdürler, Allah'ın 
buyruğuna karşı gelmez ve verdiği emri yerine getirirler"326. 

g) Meleklerin kainatla ilgili olarak gördükleri işler: 

Kuran'da değişik ve çeşitli durumlarda melekler tekil ve çoğul 
olarak geçmektedir. Bunların bir kısmı aynı m anayı ifade etmekte 
ve bir kısmı da değişik işler gördüklerini açıklamaktadır. İnsanla 
ilgili olarak daha çok kullanılan melek, insanın dışındaki varlıklarla 
ilgili olarak daha az kullanılmaktadır. 

Allah, arşın etrafında bulunduklarını ve arşı taşıdıklarını anlatan 
ayetlerin dışında Musa'nın sandığını (tabutunu) da meleklerin t.aşıdı
ğını bildirm ektedir. 

321 Bakara, 2 /  97. 
322 Tekvir, 81 / 1 9-21 .  
323 Şuara, 26 / 1 93.  
324 Enbiya 21 / 26-27. 
325 N abi, 16  / 50. 
326 Tahrim, 66 / 6. 
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"Melekleri, arşın etrafını kuşatmış olarak Rab] erini övdüklerini 
görürsün"31Z7. 

"O gün melekler etrafında iken gök y arılır ve düzeni bozulur. O 
gün , sekiz . melek Rahbinin arşını yüklenir"328 . 

Burada göğün y'arılmasında meleklerin görev aldığı anlaşıldığı 
gibi Allah'ın arşını da sekiz meleğin yüklendiği açıkça belirtili} or. 

"içinde gönül huzuru, Musa'nın ailesinden ve Harun'un ailesinden 
kalıntılar bulunup size gelen sandığı melekler taşn"329. 

Burada melekler, maddi bir varlık olan sandığı taşıdıkları sözlük 
m anasından anlaşılıyor, ise de aslında "tabut" kelimtti tövbeden türe

miş olabilir. Talut tul (uzunluk) tan ve tağUt : tuğyan'dan (azmak) 
türemiş olduğu gibi . O zaman maddi bir s andık olmaz, manevi olur ve 
Ragib lsfahi'nin tabutun kalh ve sekine ,  huzur manasında olduğunu 
söylemesi:BO hunu destekler. Zaten, tövbe, insana huzur ve sükiln, güven 
verir ve Allah'a imanı t azeler ve pekiştirir. Meleklerin onu getirmesi ve 
taşıması o zam an daha kolay anlaşılır. Musa ve Harun'un ailelerinden 
geri kalan dini esaslar " e  hükümler" ki melekler onlan korudu. Nitekim, 
m eleklerin, müminlerin gönüllerini s avaşlarda pekiştirdiği ve Hz. 
Muhamm ed'in savaşlarına üç bin melek v e  beşbin melek katıldığı anla
mındaki ayet1u de hu manada olduğunu gösterir. 

"Meleklerin ve Ruh (Cebrail) , süresi elli hin yıl olan mesafeyi bir 
anda (günde) geçip Allah'a yükselirler"33 1 . 

Burada şu  anlaşılıyor ki, Allah melekleri yeryuzune ve kainata 
göreve gönderiyor ve sonra görevlerinin neticelerini Allah'a teslim 
t tmek için arşa çıkıyorlar. Ayrıca Kuran, meleklerin ikişer, üçer dörder 
ve daha da çok kanatlı olabileceğini söylüyor. Bu kanatların çokluğu, 
aldıkları görevin önemine ve büyüklüğüne göre değişiyor ve ona göre 
de kanatları çoğalıyor. 

"Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı 
elçiler kılan Allah'a hamd olsun. O , istediği kadar yaratmada artır
ma yapar" 332 . 
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.Anlaşılması gereken husus Allah, kainatı yarattıktan sonra m ekk
lere de görev vermiştir. Zaten elçi tabiri de görevle gönderilen demektir. 

"Gök gürlem esi Allah'ı ö verık ve m elekler de korkularından yücel
tirl er. Yıldırımlar gönderir de istediğini ç arpar"333.  

Bu ayetde meleklerin düny a olayları ile ilgili işler gördükle rini , 
Allah onlarla yıldırımları gönderdiğini anlatm akta olduğunu kolayca 
kavram ak mümkündür. 

Mel<ıklerin adı geçmediği halde bir kaç surtnin baş tarafında _önemli 
sıfatlar bulunmaktadır. Bu sıfatların m eleklerin sıfatları oldukları ve 
böylece sıfat sahiplerinin de melek olduğunu söyleyen alimler bulun
m aktadır. Bu anlayış  bizce de doğru görülm ektedir .  Ancak şunu belirt
m ek gerekiyor ki, b azı kimseler kainat kanunlarını melekler di} e 
yorumlamak eğilim inde görünse bile,  bunu destekleyecek deliJ e ihtiyaç 
vardır. Fakat bunun daha anlaşılır ve adı geçen surelerin b aşlarında 
sıfatlar meleklere verilirse, her kainat kanununu takip eden, uy gulayan 
ve infaz eden meleklerin bulunması olarak anlamak, Allah'ın m elekleri 
göndermesi ve onlara her türlü görevi vermesine uygundur. 

"Serip serip serpen, ağırlıklar taşi.y an , kolayca süzülen, işleri taksim 
eden (m elekler) "334. 

"İyilikler için gönderilen, estikçe esen, yaydıkça yayan, ayırdıkça 
ayıran, özür v ey a  uyarı olsun diy e hatırlatan (m elekler)"335.  

"Batırıp batırıp çıkaran, hoşça çekip alan, y üzüp yüzüp giden, 
koştukça koşan ve işleri yürüten (m elekler)"336. 

Bu ay etlerde zikredilen sıfatların, kelim elerin kök manalarına 
uygun düşen olaylarla açıklandıkları bilinmektedir.  Ancak bütün bu 
sıfatlann hüyiik ve önemli olaylar ve o olaylan meydana getiren kanun-

' 
lar olduğu açıkça anlaşılır. Her üç surede zikredilen &on sıfatının m elek-
ler olarak anlaşılması , öncekilerinin de o olayların kanunlannı yürü
ten m eleklere vnilmesinin daha tutarlı ve daha geniş anlamaya imkan 
vereceği aç�kça görülür. Biz bunu te.rcih ediyoruz. 

h) Meleklerin insanla ilgili işlerde görevleri : 

333 Ra'd 1 3 / 1 3. 
334 Zariyat, 5 1  / l -4. 

335 Mnrselat. 77 / l-6. 

336 Naziat, 79  / l-5. 
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1- Melekler İnsanın yaptıklarını tesbit ve tescil eder. Bunlardan iki 
tanesi insanın sağ ve solunda bUlunur. Kuran, Allah'ın insana şah da
manndan daha yakın olduğunu ve insanın zihninden geçirdiği şeyi 
bildiğini çünkü insanı yaratmış olduğunu anlattıktan sonra ayrıca insanı 
daha çok etkilemek için Allah'ın bu bilgisinin dışında ayrıca s ağında 
ve solunda bulunan, meleklerin de insanın y aptıklarını yazdığını 
bildiriyor. 

"Andolsun, elbette insanı Biz yarattik. Nefsinin kendisine fısıl
dadığı şeyi biliriz. Çünkü -Biz insana şah dam arından daha y akınızdır. 
İnsanın, sağında ve solunda duran iki melek hazır birer gözcü olarak 
dediği her sözü zaptederler"337, 

"yaptıklannızı bilen, değerli yazıcılar sıze koruyuculuk yapmak· 
tadır"338 . 

"Yoksa, kendilerinin sırlarını da  gizli konuşmalarını da duymaya
cağımızı sanıyorlar ? Doğrusu duyarız ve ayrıca yanlarındaki elçilerimiz 
de yazar"339. 

"Sizden sözü gizleyen ile açığa vuran ve gece gizlenip gündüz or
taya çıkan arasında fark yoktur. (Her durumda) onun ardında ve önünde 
olan takipçiler onu Allah'ın emri ile korurlar"340. 

Bu ayetler iki esas üzerinde durmaktadır. Biri, insanın her yap
tığını yazan ve çizen mt.lekler onunla beraber bulunmaktadır. Bu, 
insanların kötü şey yapmamalannı sağlamayı amaçlar. Diğeri, bu 
melekler insanı aynı zamanda koruma görevini de yaparlar. Bunun 
için, insan hiç bir şeyden korkmamalıdır. 

Aynca hu ayetlerden bir mana daha anlamak çok mümkündür. O 
da meleklerin insanın dışa  vurduğu işleri ve konuştuğu sözleri bilir, 
insanın gönlünden ve zihninden geçeni ancak Allah bilir. Bu ayetlerde 
insan fert olarak ve yalnız başına ele alınmıştır. 

2- İnsanın bir de toplum içinde diğer insanla beraber bulunduğu 
zamanda meleklerin o toplumdaki insanlara göre aldıkları görevler 
vardır .  

Arşın t.trafında durup Allah'ı öven melekler Allalı'tan müminlerin 
affını isterler ve tövbe edenlerin bağışlanmasını dilerler, müminlerin 
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cehennem azabından korunmasını , cennete koymalarını ve kötü şeyler
den korunmalarını Allah'tan talep ederler. Bunlar, genel olarak, bütün 
müminleri toptan kastederler. 

"Arşı yüklenen ve çevresinde bulunan melekler Rablerini överek 
yüceltirler ve ona inanırlar. Müminler için : Ey Rabbimiz ! İlmin ve rah
metin her şeyi içine almıştır. Tövbe edip Senin yoluna girenleri bağışla, 
onları cehennemin azabından koru, diye bağışlanmalarını dilerler. R abbi
mizi müminleri ve b ab alarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları 
kendilerine söz verdiğin Adn cennetine koy ! Şüphesiz, güçlü olan 
Hakim olan ancak Sensin ! Onları kötülüklerden koru !"34l , 

3- Savaşlarda melekler müminleri desteklem ek için göre" lendiri
lirler. Buna inanan müminleı·, savaşta büyük cesaret sahibi olurlar. 
S avaş aslında cesaretli , sabırlı, mukavemetli, s ap asağlam, s arsılmadan, 
ş aşmadan s avaştan yılmayan kimse t arafından kazanılır. Müm.in s avaşta, 
Allah'ın ve meleklerin kendisi ile b eraber olduğuna yürl kten inanarak 
davranırsa,  s avaşı kazanır. Aksi olursa,  kalabalık ve büyük bir ordu 
bile olsa,  herkesin içi şüpheli, titrek ve yalnız başına, kendini düşünürse 
s avaşı ka} heder. 

"Rabbin, m eleklere, Ben sizinleyim, inananlan destekleyin diye 
vahyeder (emir verir)"342 , 

"And olsun siz Bed.ir'de düşkün bir durumda iken, Allah size 
yardım etti. Allah'tan s akının ki, şükredebilmiş olasınız .  İnananlara, 
Rabbinizin size gönderilmiş üçbin melekle yardım etmesi, size yetme
yecek mi ?  "diyordun. Evet, eğer s abrederseniz, s akınırsanız ve  onlar 
da hemen üzerinize gelirlerse, Rabbiniz size, nişanlı beşbin melekle 
yardım edecektir. Allah, bunu size ancak müjde olsun ve gönülleriniz 
güçlensin diye yapmıştır"343 , 

İptidai dinlerde ins�ların görülen ve görülmeyen varlıklara tanrı 
veya tanrı çocukları veya tanrı ailesi olarak inandıkları ve bu arada 
meleklere de tanrı, tanrı kızları diye inandıkları ve onlara taparak 
arzulanna erişeceklerine kani olmuşlardır. Bugün en modern ilimlerde 
bilgi sahibi olanlar içinde bunlara böyle inanıldığına rastlamak mümkün 
olabilm ekte olması , insanoğlunda olan kainatı y aratan, idare eden ve 
onun olaylarında sözü geçen tanrı kavramının bulunmasının görünümü 

341 M üınin, 40 / 1 7-9. 
342 Enfal, 8 / 12 .  
3'13 Al'İmran, 3 / 123-1 26. 
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olarak anlamak doğru olur. Ayrıca, insan, bazen kendini çok güçlü 
hissettiği hali bulunduğu gibi , bazen de kendini çok zayıf hissederek, 
kendine yardımda bulunacak varlığın, insan üstü bir varlık olmasını 
ve onun da tanrı veya tanrı ile dostluğu ve yakınlığı olması gerektiğini 
düşünrr- ek zorunda kalır. İşte bu gibi sebeplerden dolayı tanrının yar
dımına muhtaç olur. Allah, meleklerle insanlara yardımını ulaştırmakla, 
insanları (tasavvuf ve tarikatJ ardaki şeyhleri, kutupları, gavslan) 
aracı kullanmadığını , insanı insana t l'slim etmediğini bildirmektedir. 
Burada pek önemli nokta,  insan melekten de yardım istem eyecektir. 
Yardımı her ;ı:aman Allahtan isteyecektir. Allah, melek vasıtasıyla 
yardım edecektir. Bunda insanı yardıma vasıta kılmak söz konusu 
olmaz ;  ve hele insanın (kim olursa olsun, melekl er ve Peygamberler de 
dahil) Allah katında yüksek mevkii olduğunu sanarak ona yalvarmak ve 
onu vasıta yapıp dualarını Allaha ulaştırm asını ist.emck, Kurana terstir 
ve şirk sayılır. Ancak , pek az insanın kendi düşüncesi ıle mutlak tanrı 
kavramına kavuştuğu görülmektedir. Çünkii insanlar doğup büyüdükleri 
toplumun kültür ve inancının tesirinde kalarak çıplak ve soyut ilkelere 
gi·ire düşünmeye alışrr adıkları için, yanılmaktadırlar. Kuran bu. hususta 
insanlara en büyük hizmeti  vermektedir. İnsanları doğrudan Yüce 
Allah inancına yükseltmekle insanı insana kul olmaktan kurtarmıştır. 

İşte İslam, yanlış ve saçma olan soyut akla ve mantıklı düşünceye 
aykırı olan inançları yıkmak, silip süpürmek ve insanı gerçek ve tek 
Tanrı A.llah'a inanmaya davet etmektedir. Batıl ve saçma inançlardan 
biri olan meleklere tanrı veya tanrı kadar güçlü, istediklerini yapan 
varlıklar olarak inanmay ı kökünden söküp atmak istediği için, mdek
lerin Allah katında sözlerinin ve önerilerinin hile geçmediğini ve onlaı:ın, 
Allahın kainatı idare etmede birer memuru ve hizmetçisi olduklarını , 
Allah'ın verdiği emri aynen yerine getirmekten başka hh durumları 
bulunmaa.ığı gibi işleıinde de bir eksiklik ve Allah'a karşı gelme ola
mayacağına inanmak, İsiamın esasları içine alınmış ve bu hususta insanın 
hayalinden geçebilecek saçma inançları çürütmüştür. 

Öyle ki, insanın mel eklerden üstün olduğunu hem meleklere gös
terıniş ve hem de insana anlatmıştır ki , insanoğlu kendinden daha aşağı 
olan ve kendi i radesi bile bulunmayan bir varlığa tapmaya özenmesin. 

Bu hususta Allah m eleklerin cehaletini ortaya koymak için , melek
lere öğretmediği ve Hz .  Adem 'e öğrettiği adlar hakkında iki tarafı 
imtihana çekti ve melekler bilmediklerini itiraf ettiler344, Demek oldu 
ki, Allah kim e öğretirse, o bilir. Böylece insanoğluna, ilim y apma sanatı 

344 Bakara, 2 / 30-33. 
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o anda verildi. Meleklerin ilmi yoktur. İlim sırf bir şeyi bilmek değil, 
bilmediğini de öğrenmektir. Meleklere ilim yapma işi verilmemiştir. 
Ancak burada şu akla gelebilir. Allah meleklere insanı halife olarak 
yaratacağını haber verdiği zaman, melekler-kıskanmış olmalanndan 
olmalı-Allah'a kan dökecP.k birini mi yaratacaksın ? diye itiraz etme· 
lerinde Allah onların )' anıldığını ortaya koydu. Burada melekler itiraz 
ettiler ve yanıldılar. Şeytan da Adem'e secde etmeye itiraz etti ve yanıldı. 
Mantık düşmanı ol an müslümanlar, şeytanın mantık ·yaptığı için yanıl
dığını, mantık yapmasaydı yanılmay acğını iddia ettikleri halde, melek· 
lerin de :mantık y aptıkları için yanıldıklarını, eğer mantığı kullanma
salardı yanılmayacaklarını söyleyene rastlamadık. Demek, şeytanı 
kötülemek için mantığa düşman oluyorlar. Halbuki ikisi de mantığı 
kullandı ve ikisi de yanıldı . Ne var ki , Allah meleklere bir halife yarata· 
cağını haber verdi . Melekler, bu yaratmadaki hikmeti anlamadıkları 
ve bilmedikleri için, cehaletlerini gidermek üzere soru sordular. Şeytan 
ise, kendisine verilen emre hem en karşı çıktı ve isyanda diretti . Ancak 
melekler karşı gelmelerinde ısrar etmediler, şeytan ise ısrar etti . Ayrıca 
şeytanın yanılmasını da mantık ile bulduğumuzu mantığa karşı olanlar 
bilmelidirler. Mantık, perakende , dağınık bilgiler ve önerm eler, cümleler 
arasındaki bağlantıyı, ilişkiyi teshit eder, onun kuvvetli, zayıf, zorunlu 
veya yanlış olduğunu bildirir, ' İnsanı mantıksızlıktan korur. 
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KiTAPLARA İNANMAK 

Islam dini, Allah'ın peygamberlere gönderdiği kitaplara inanmayı 
esasa b ağlamıştır. Yukarıda anlatılan ve tam tılan Tanrı, kainatı yarat
mış ve onun genel ve özel kanunlarını koy.muş olduğuna göre diğer 
varlıklardan ayn ve özel surette yarattığı insanın da bu kanunlar içinde 
doğru düzgün hareket edebilmesini sağlamak için önce yaratılışta ona 
akıl vermiş ve sonra ayrıca yol gösteren, rehber kitap da göndermiştir. 

Aslında Allah kitabı gökte yazıp kitap olarak göndermemiş, kitabın 
içinde olan bilgiyi melek Cibril vasıtasıyla seçtiği ins anlara bildirmiştir. 
Buna Arapçada vahiy e�mek veya vahiy göndermek denir. Kendisine 
vahiy gelen p eygamber onu insanlara anlatır ve insanları gelen Allah'ın 
bu emirlerine uymaya çağırırdı . Bu olay tarihte bir defa olmamış 
tekrar tekrar vuku bulmuş, insanların anlayışlarına ve kültürlerine 
göre onlara yol göstermeye devam etmiştir. Bu vahiylerin yazılmasına 
ve bir araya toplanmasına kitap adı verilmiştir. 

insanoğlu medeniyette ilerl dikçe onun seviyesine göre vahiylerde 
Allah değişiklikler yapmıştır. İlk zamanlarda yazı keşfedilmemiş ol
duğundan p eygamberlere gelen vahiyler şif ahi olarak ağızdan ağıza, 
ezberden anlatılırdı . Sonraları yazı ortaya çıkmaya başlayınca, yazıl
m aya da b aşlandı . Ancak, yazı yazma s anatı v e  aletleri yaygın olma
dığından gelen vahyin yazılması günü gününe olmadığı gibi hepsi de 
tam olarak yazılmamıştı. Böylece kendisine vahiy gelen peygamber 
ölünce getirmiş olduğu Allah'ın emirleri unutulmaya ve y anlış anlatıl· 
maya yüz tutmuştu. Hem bu yanlışlan düzeltmek ve hem de ilerleyen 
insamn muhtaç olduğu kanunları bildirmek üzere, Allah, zaman zaman 
peygamber göndermiştir. 

Vahiylerin (Allah'ın tebliğleri) yazıldıkları kitapların sonucusu 
Hz. Muhammed'e gönderilen Kuran'ı K erim'dir. Hz. Muhammed 
Allah'tan kendisine gelen vahyi (tebliği) önce kendisi çok iyi şekilde 
ezberler ve onu tekrar tekrar okur, sonra etrafında tuttuğu katiplere 
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onu yazdınrdı . Böylece gelen vahiyden bir cümle, bir kelime ve hatta 
bir harf bile eksik olmadan tesbit ve tescil edilirdi. Kuran'ın içerdiği 
vahiy bir anda gelmiş olmadığından ve yirmi ik.i34S sene boyunca azar 
azar, zaman zaman gelmiş olması, yazı1masını kolaylaştırdığı gibi gelen 
vahyin uygulanılışını da  kolaylaştırmıştır. Her Ramazan ayında Cibril 
(melek} gelir, Hz. Muhammed'e o güne kadar gelen vahyi tekrar okur 
ve böylece düzeltilmesi gereken varsa onu düzeltirdi. 

İşte Kuran böylece Hz. Muhammed'in peygamberliğinin başından 
(kırk yaşından 610  M.) ölümüne kadar yirmi iki sene (632 M.) süresinde 
Allah tarafından tebliğ edilmiş ve katiplere zamanında yazdırılmış 
bir kitaptır. Bunun tarih olgusu bakımından açık ve kesin olması, 
inişinin ilk zamanlarında bazı insanları şaşırtmış ve amansızca karşı 
koymalaıına sebep olmuş , ama hu şaşkınlık inanmayanlarda hala devam 
etmektedir. Şüphesiz bu şaşkınlığın şahsi, sosyal, iktisadi, siyasi ve it;ikadi 
sebepleri vardır. Burada şaşkınlık diye ifade ettiğimiz düşmanlık ve bu 
olguyu kabullenememektir. Bunun bir kaç sebebine değinelim. 

1 - Kuran, Tek Tanrı inancını getirmiştir. Mekke toplumunu elle
rinde tutanlar ticaretle uğraşıyorlardı . Kabede her kabilenin putu 
olduğu gibi herkesin saygı gösterdiği büyük ortak putlar da vardı. 
Arasıra ve yılın özellikle bazı aylarında bütün araplar Mekke'y e  Kabe
deki putları ziy arete gefüdi . Bu, büyük bir alışveriş hareketine sebep 
olurdu . Aynca Mekke'ye h akim olan Kureyş'in üst düzeydeki adam
larına da büyük bir saygı gösterişi görünümü verirdi. Putlar yıkılıp 
da tek Allah inancı yayılıı sa  bütün bu ağalıklar ve saygılar ortadan 
kalkacaktı . İşte bundan dola)' ! Kureyşin ileri gelenleı i Kuran'ın getir
diği heykelsiz tek Allah inancına karşı gelmeleri, onu sondürmek için 
ellerinden gelen en kıymetli şeyleri olan canlarını vermekten çekin
mediler. 

2- Kuran'ın getirdiği, insanlar arasında insanlık haklarındaki 
eşitlik de sosyal düzeni sarsıyordu . Patron ve işçi münasebeti, efendi 
v e  köle münasebeti insanlık haklarına göre düzenlenecekti . .  Bu, o 
zamanın üst düzeydeki ileri gelenlerin asla hoşuna gitmiyordu . Ne 
yazık ki , Kuran'a inanan toplumlarda şimdi bile Kuran'ın savaş ver
diği insan haklan çiğnenmektedir. İslam namına kimsenin kılı ve vic
danı kıpırdanıam aktadır. Onun için İslam toplumlarında huzur ve 

345 Ay takvimine göre 23 sene ama güneş takvimine göre 22 sene olur. Bunun 22 veya 
23 <lendiği zaman yanlış olduğu anlaşılmamalı ay veya gümış hesabına göre olduğu hatırlanma· 

hdır. 
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sükun bulmak imkansız gibidir. İslama çağıranlar bile kendi şahıslanna 
hizmet için çırpınmaktadır. Samimi olanlann çok azlığı, haşanya ulaş
malannı zorlaştırın aktadır. 

3- Kuran'a karşı gelenlerin asıl gayesi Kuran'ın getirdiği ilkelere 
karşı gelmektir. Yoksa onların Hz. Muhammed'in ş ahsında buldukları 
bir eksiklikten dolayı ona karşı gelmiş değillerdi . Hz. Muhammed'in ölü
münden sonra Kuran'a olan düşmanlık ve yöneltilen tenkitlerde Hz. 
Muhamnıed'de eksik hulınaya çalışm ak da sonraları işe kanştınlmıştır. 
Bunun düşmanlık gösterme metodlarına alınmasının tarihi bir daya
nağını bulmak imkansızdır. Am a hayatta olınayan bir kimseye iftira 
etmek ve onun iyi taraflannı kötü göstermek çok daha kolaydır. Hal
buki, hayatında olan en azılı düşmanları hile sonradan şahsına yönel
tilen tenkitleri yapmamışlardı . Herhalde insanoğlu gördüğü bir şeyin 
hakikat olduğunu kavramışsa, onun hayal edilecek tarafına imkan ver
memekte, ama görmediği bir şey hakkında hayalini istediği ş ekilde oy
natmakta ve çalıştırmaktadır. Hz. Muhammed'in anlaşamadığı hristi
yanlar ve savaştığı yahudiler zamanında, sonrakilerin y aptığı iftiraları 
yapmadıkları tarihçe sabittir. 

4- Kuran'a en acımasız ve tükenmeyen düşmanlık yahudilikten 
ve hristiyanlıktan gelmektedir. Bunun sebebini Kuı an'da bulınak 
mümkii.ndüı . Çünkü Kuran, din olma yönünden yahudilik ve hristi
yanlığı ilga etmiştir . Al!.lında Kuran'ın bu davranışı peygamberlik ve 
vahiy geleneğine uygundur. Çünkü sonra gelen peygamber önce gelen
lerde vuku bulan hataları düzeltmiş, doğru kalanlarını tekrar yürürlüğe 
koymuş ve gereken ilaveleri yapmıştır. Bunda kabahat, hatalann üze
rinde ısrar ederek onların doğruluğunu savunup milli bir kültür saymak 
suretiyle şahsiyetten aynlmaz bir karakter bütünleyicisi olarak gör
mekten başka bir şey değildir. Buna benzer tutum bugünkü müslü
manlarda da vardır. Onlar İslam'a inandıklaı ını ağızlan ile söyledikleri 
halde, İslam'a ters düşen bir çok işlerini ve inançlarını hiç de düzelt
meye gitmemektedirler. Demek yanlışlann adet haline gelmesi, insanları 
doğruyu görmekten, görse de yapmaktan alıkoyuyor. İnsan karakteri
dir bu. 

5- Kuran'ın getirdiği asıl şaşkınlık şudur. Kuran'ın gelişinden 
günümüze kadar (on dört asır) hiç bir din kitabının Kuran kadar 
açık seçik, net bir tarihe sahip olınaması ve içinde tutarlı ilkeleıi, hü
kümleri bulunm ası insanoğlunu tek bir aile topluluğu içinde ele alarak 
ona o ailenin bütün haklarını verm esi gibi içeriği şaşkı

_
nlık yaratmak

tadır. 
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Bazı kimselerin Kuran'ın p ek az bir iki cüzi meselesine takılmaları, 
Kuran'ın bütün beşeriyete hitap ettiği ve sonuna kadar da öyle olacağını 
unutarak, o cüzi mestleleri içinde bulundukları küçük topluma göre 
düşünmesinden doğmaktadır. Oysa, o :mesele tarihte vey a gelecekte mey
dana gelmiş ve gelecek toplumlardan birinin sorununa uygun düşer ve 
onu çözmek içindir. Her mest.lenin her topluma aynı şekilde uygulan
m ası gerekmiyeceğini yalnız Kuran'a karşı olanlar değil, Kuran'a ina
nanlar da anlamadıkların_dan sıkıntı yaratmaktadırlar. 

Oysa ellerinde Kuran gibi bir kitap vardır diye fiyaka yapan ve 
böbürlenen müslümanların elinden bu fiyakalannı çekip almak çok 
kolaydır. O da Kuran'ı ellerinden alm aktan başka bir şey değildir. Bu, 
Kuran'a inanıp onu müslümanlardan daha iyi anlayıp müslümanlığın 
nasıl olması gerektiğini , onlara göstermektir. Bu, herkesin elindedir. 
Bunu, kimse kimseden menedemez. İşte. Kuran'ın insana getirdiği şeref 
de hudur. Ben, senin kitabınım, kimseye ihtiyaç bırakmam ve henden 
başka kimseye muhtaç olmazsın, diyor, Kuran. B eni al, kafanı kullan, 
yolunu yordamını kendin bul. İnsana hu kadar güvenen Kuran'ı en ba
sit insan bile kendi dilinde doğru bir tt.rcümesinden okursa çok şeyler 
öğrenir. Kuran, müslümanlann inhisannda değildir. 

6- Kuran, kendine has bir kitaptır. İnsanoğlunun } azdığı hiç bir 
kitaba benzemez. Konuları kendine özel bir m etodla ele alır ve onlan 
özel bir metodla değişik ifade ve üslupla değişik yerlerde zikreder. 
Onun için Kuran'ın bir ayetini ele alıp yorum yapmak çok kez insanı 
yanlışlığa sevk eder. O konuda olan bütün ifadeleri bir araya getirip 
onlardan dengeli ve çelişiksiz bir nizam � eya hüküm çıkarmak, her 
kelimesinin sözlük manasını ve bulunduğu yerdeki duruma göre m ana
sını ve hem ıle karşıt manaları ilmi bir şekilde tarafsızca karşılaştınr• 
anlamak doğru anlamanın yolu ve Kuran'ın önerdiği metoddur. Kuran'ın 
ayetlerini teker teker anlam ak, sonra onları birleştirerek bir bütünlük 
içinde gözden geçlrip tekrar anlam aya çalışm ak v e  ayrıca hepsini 
Kuran'ın getirdiği bir nizam içinde yerleştirm eye uğraşmak en tutarlı 
ve çıkar yoldur. 

7- Kuran, yüce Allah'ın Hz. Muhammed'e vahyettiği kitap ol
m ası ile onu ancak peygamber ve onun zam anındaki arkadaşları (sahabe) 
anlar diye bir kaide yoktur. Kuran çok açık ve seçik anlaşılabilecek 
bir kitapt'ır. Ancak, herke& kt.ndi zeka, akıl ve kültür seviyesine göre 
anlaması gibi derece farkı olması, insan tabiatının gereğidir. Elbette 
en iyi anlayan kendisine vahiy olarak gelen Hz. Muhammed'in kendisi-
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dir ve bunun için açıklanm asına örnek vermesi ona bırakılmıştır346. 
Ama, dediğimiz gibi değişik ve dereceli anlam alanu normal olmaı ı 
y anında bunların ortak gayeleri ve noktaları da hulunmaeı , anlamanın 
doğruluğunu teshit etmek için gereklidir. Ancak sosyal olayların içinde 
bulunan sahah_t nin, o sosyal olayları anl atmalarının v e içinde bulun
duğu çevreyi tasVir etmelerinin Kuran'ın ilk indiği andaki anlaşıldığı 
ömek m anayı teshit etm enin faydalarını inkar etmek imkaneızdır. 

8- Mekke'nin ileri gelenleri yalmz p ara, mal ve servt t b akımından 
değil, aynı zamanda fildr, düşünce, arap dili Vt kültürü bakımından da 
üst tabakayı V 6  yöne tici kadroyu teşkil ederdi . Bunlar, Kuran'a karşı 
başarı kazanmak için ellerinden gelen her türlü biley e,  oyuna ve ifti
raya başvurmayı meşru s ayıyorlardı . Kuran, hunlara zamamnda 
gerekli cevapları veri} or ve oyunlarını hoş a çıkarıyordu . Bunların hep
sini teker teker ele alıp verilen cevaplan zikretmek ayrı bir konudur. 

Burada sadece en önemli bir tane&i.ni zikretm ek yeterli olabilir . 
Putperestler, Kuran'ın ve Hz. Muhammed'in karşısında gittikçe gerile
mekte olduklannı görünce, Kuran'ı Hz. Muhammed'e Mekke'de bulunan 
zavallı esir hristiyan bir kölenin öğrettiğini iddia ederek ve Allah'ın 
sözü olmadığım, Allah'a iftira olduğunu347 v e  Hz. Muham med'in baş
kasının tesirinde olarak hu dav aya haşladığını ileı'İ sürdüler. Putperest 
Kureyşin kendisinin inanm am ası gereken bu iddia günümüzı: kadar 
gelmiş ve günümüzde arasıra ortaya atılıp ııeşinden giden batılı bilim 
adamlannı görmek, şaşırtıcı olm am aktadır. Çünkü ayın iddia ve onun 
cevabı Kuran'da mevcuttur. Ancak şaşırtıcı olan tutum hu kadar çürük 
bir davay a yirminci asnn bilgili adamlarının s anlıp da Kuran'ın Kuran
lığım yani Allahla ilgi6i olmadığını gündem e getirmek ve hu uğurda 
büyük em ekla s arfe tmderidir. 

Kuran diyor ki, Kuran Allah katından Cibril vasıtası yla Muham
med'e indirilen bir kitaptır. Böyle olduğunu çürütmek isteyen kimse, 
Kuran gibi bir ki11ap yazsın. Muhammed, kendileri gibi bir insandır. 
Onlar onun kadar ve belki daha da çok arapçaya hakimdirler v e  bu 
bilgileri de daha çoktur. Bu Kuran'ı arapça bilmeyen bir köleden öğ
renmeye imkan yoktur. Dünya eğitim sistemi hunu kabul etmez. Eğer 
dediklerinde samimi iseler, kendileri gidip öyle bir köle değil binlerce 
kişi ve binlerce ilim adamı toplayıp hu Kuran'ın bir benzerini yapsınlar 
da Kuran'ın Muhanımed'in kendi eseri olduğunu isp atlasınlar. Allah'tan 

346 Nah!, 16 / 4ıJ.. 
347 Nah!, 16 / 103 ;  Furkan, 25 / 4. 
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b aşka insanlardan ve cinlerden toplayabileceklerini toplayıp gelsinler ve 
böyle bir Kuran veya daha iyisini ort�ya koysunlar. Hepsini değilse, 
on sure iftira etsinler veya en azından bir sure yazıp getirsinler348 de 
davalarını isp atlasınlar. Kuran, kesinlikle diyor ki, aE>la yapam ayacaklar, 
Çünkü bu Kuran Muhammea'in kendi yapıtı değil ki. 

Şimdi bir düşünülsün, zaman z aman devletler bir konuda kitap 
yazma y arışması açar ve kendine giıvenen , dava s ahihi olan hu yarış
maya katılır. Kitaplar toplanır ve jürıler seçilir, aralarında birinci 
ikinci ve üçüncü seçilen kitaplar ilan edilir. B azen de jüri hiç bir kitabı, 
beğenmez, yarışma} I tekrar açar. Şimdi Kuran'a yapılan hu iftirayı, 
Kuran, en azından bir benzerini veya daha üstününü yapın, diyor, 
herkesi yarışmaya katılm aya çağırıyor. On dört asırdır hala yarışmaya 
aday çıkmamıştır. 

Batılı bilginler Hz. Muhammed'den daha çok kültürlüdürler. Hz. 
Muhammed'in Kuran'ı yahudilik ve hristiyanlıktan derlediğini fırsa! 
düştükçe veya düşürerek söylemekte devam etmektedirler. Hz. Muham
m ed z amanında Tevrat ve İncil arapçaya t ercüme edilıneıniş olduğu 
gibi kendisi ibranca, arapca ve yunanca da bilmezdi. Mekke'de yahudi 
ve hristiyan toplumu da yoktu ki, on1 ardan kulak duymuşluğu olsun. 
Şimdiki b atılı bilginler yahudiliği ve hristiyanlığı Hz. Muhammed'den 
kat kat çok iyi biliyorlar. Niçin onlara b akarak Kuran'dan daha iyi 
bir kitap yazmıyorlar ? İslam'dan d aha iyi bir din ortaya koyarak 
hristiyanlığın karşısına geçmekten mi korkuyorlar ? Korkmaları şöyle 
dursun yahudilik ve hristiyanlıktan çok y ardım görürler. 

Doğrusu , insanoğlu, gerçek karşısında dünya m �nfaatına ters 
düşüyorsa, onu kabul etmemek için kendini çok büyük sıkıntıya sokuyor. 
Açıkça kabul etmediğini söylemeyi kendine yakıştıramıyor. Ama daha 
kötü duruma düştüğünün farkında olamıyor. Hiç olm az şeylerle ve 
s açma delillerle kendini avutmaya koyulması, insanlık açısından acıklı 

1 
oluyor. Belki, çürük delillere ve yorumlara s apmalarının sebebi kendi-
lerine verilen bir görev gereği onu yapıyorlardır. Yanlışlarını ortaya 
koyacak adam çıkana kadar kendileri ve namlarına görevli oldukları 
kimseler epeyce aleyhte propagandadan menfaat s ağlay acaklarını ya 
da karşı tarafı oyalamak ve s avunmada bırakarak vakitlerini hoşuna 
harcamaya sürüklemeyi ve onları c evap vermeye zorlayarak meşgul 
etmeyi amaçlayahilirler. Bunların hepsi, onlar için-geçici de olsa-bir 
kazanç !' ayılır. 

348 Isra, 17 / 88 ;  Hud, 1 1  / 1 3 ;  Bkara, 2 / 23. 
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B atı dünyası, hristiyanlığın gölgesinde " e  onu, öncü manevi bir 
güç olarak göndererek diğer milleth,rin m aneviyatını sarsarak, dünyaya 
hakıxn olmay a çalışıyor ve başardığı yerlerde sorunlar o.l'taya çıkıyor. 
Halbuki batı, hu teknik ve kültür üstünlüğü il e Kuran'ı ele alsa ve ona 
ınodt:rn bir anlayış getirse-Kuran'ın gayesine uygun olmak şartıyla, 

yoksa hristiyanlığa döner ve insanlığın zararına olur-dünyaya mutluluk 

getirir ve dünya ona minnettar kalır. Bu dava,  Kureyşin ileri gelenlerine 

söylendi am a onlar ne Tek Allah isteriz ve ne de dünya hakimiyeti , 
dediler. İşte bütün sorun hudur. İslamın istediği dünya hakimiyeti her 

insanın iştirak ettiği bir hakimiyettir. Yoksa, bir grubun hakimiy eti 

değildir. Çünkü o gurubun hakimiyeti nasılsa vardır ve bu insanın bir 

küçük azınlığını mutlu ve çoğunluğu b ezgin ve nıutsuz kılmaktadır. 

9- İnsanoğlu yaratılışında dindar olma temayülü olduğundan 
dolayı , dindar olmak isterse dünya dinleri arasında hiç bir etkiye 

kapılm adan bir araştırma yapmış olsa, hu dinlerin içinde, kutsal kitabı 

en sağlam ve en kabule şayan, en akli ve ilmi delillere uygun olan ve 

onlara zıt düşmeyen özellikle onları teşvik eden ve onlara bağlı ve sadık 

kalm ayı öğütleyen kitap olarak Kuran'ı bulacakları şüphesizdir. Bunun 

en kolay anlaşılır karşılaştırılm ası kısaca şöyledir. 

1- Kuran'ın kaynağı açık seçik ve tarihi bellidir. Kuran'ın vah
yedildiği peygamber olan Hz. Muhammed'in zam anında tamamen 
yazılmış, kayda geçmiş, hiç bir kelimesi eksik . veya fazla değildir. 

2- Yahudilerin din kitabı olan Tevrat, Budist, B rahman, Hinduluk 

gibi dinlerin kitaplarından dah a  sağlam bir din kitabı ve p eygambere 

isnad edilen bir kitap ise de bu vahiy kendilerine gelen peygamberler 
zamanında yazılıp tamamen kaydedilmediği ve çok sonralan ağızdan 
ve ezberden nakledilehilenlt:rin yazılması aslının gerektiği gibi koruna
madığının delili sayılm aktadır. 

10- Hz. Musa'nın 1350-1250 M.Ö . yıllan arasında yaşadığı v e  

kendisine Tevrat'ın sadece ilk beş kitabı vahyedildiği, Tevrat'ın diğer 
kısımları diğer peygamberlere vahyedildiği ilk, ağızdan nakl�tme 

işini tesbitleme Hz. D avud zam anında M.Ö . bin yıllarında ve M.Ö. 

sekizelli yıllarında Elya zamanında ve diğer gefoneksel sözler ve hadisler 
Yuşa zamanında (62 1 M.Ö.) haşlandığı ve umumiyetle dini konular ve 
dualar Babil sürgününden sonra (587-538 M.Ö .) hahamlar tarafından 
toplanıp bir araya getirildiği söyleniyor349. 

349 Encyclopedia Americana, 19 / ·1·99, Americana Corporation 1971 .  
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Tevrat'ın yekünü (Ahdi Atik'in çoğu) ağızdan rivayete ,  hikayeci
lt-rin hikayelerine çobanlar ve çiftçilerin önem verdiği şeylere dayanıyor 
ve Hz. Musa'dan ö�ce İsrail oğulları hiç bir şey hatırlamıyor. Ahdi 
Atik kitapları (Tevrat) miladdan önce 1000 ile 100 yılları arasında 
yazılmış ise de hiç bir kitap aslı nüshası ve yazarının yazısı (peygamber) 
ise onun yazısı ile zamanımıza kadar gelmiş değildir. İlk y azma nüshalar 
genellikle Ölü Dt niz Tom arları adı ile bilinen Filistin'in değişik yerlerinde 
ve Ölü Deniz'e yakın y erde bulunan yazmalardır. Bunların çoğunun 
tarihi m iladdan önce ikinci ve birinci asrı taşımaktadır. Muhtemel 
olan şudur ki, bu gelenek ve sözlerin tesbiti Miladdan Sonra birinci 
asırda tesbit ve kaydedilmiş olmasıdır350 . 

Ahdi Atik'in ibranca metni, bir çok y azmalarda ve basılmış olan
lardaki şekli (Masoretic Text) yani rivayet şekli , Miladdan Sonra altıncı 
ve sekizinci asırlar arasında kurumlaşmıştır. Ancak bunun Miladdan 
Sonra ikinci asırda teshit edilmesi kabul edilse bile, Ahdi Atik'in asıl 
yazarlarının nüshası ile bunun arasında uzun bi:ı zaman gi:ımektedir. 
Her ne kadar itina ve rivayet edilmiş olsa da bu tesbitten önce geniş 
çapta tahı-ifatın İbranca metne girdiği tartışılmayacak bir duru.m.dur35 1 . 

Buraya naklettiğimiz bilgi ellerde dolaşan mevcut Tevrat'ı ( ahdi 
Atik) kutsal din kitabı kabul edenlerin ifadeleridir. Müslümanlar da 
asıl Tevrat'ı kutsal din kitabı kabul ederleı . Bu bilgiler, Kuran'ın Tevrat 
hakkında verdiği bilgiyi desteklemektedir. Kuran, Tevrat'ın tahrif edil
diğini ve kelimelerin y erlerinin değiştirildiğini ve yanlış yorumlar 
yapıldığını söylerken onun · gerçek aslını onayladığını da belirtir352, 
Kuran. Tevrat'ın (Ahdi Atik manasında alındığı için) Musa'ya Vf.ril
diğini söylemez. Bunda Kuran ilıni ve tarihi olguya uygun ifade kul
lanmıştır. Musa'ya kitap ve suhuf verildiğini açıkça söyler353 .  İşte hu 
kitap Tevrat'ın ilk beş kitabı olur. Suhuf da Sina'da ona verilen levhalar 
olabilir. Çünkü suhuf, s ahifanın çoğulu olduğu için sahifa-levha ayuı 
manaya aİınabilir . Ancılk, Tevrat'ın içinde bir kit:ap olarak bulunan 
Zebur'un (mezmur)354 Ilz. Davud'a verildiğini Kuran özel olarak zik
retmesinde bir hikmet aranabilir. 

Görülüyor ki, Tevrat her ne kadar değişik zamanlarda değişik pey
gamberlere gönderilmiş ise de hiç bir kitabı (içinde büyüle bölümler 

350 Age. 3 / 658 .  

351 Eııcyloepdia Britannica a / 577.  1 97 3  Baskısı .  

352 Bakara, 2 / 75,  7 9 ;  Nisa, 4 / 46 ; Maide 5 / 4 1 ,  4 8  (peygamberlerine vahyedileni) 

353 Bakara, 2 ! 8 7 ;  Necm, 53 / 3 6 ;  Ala 87 / 19 .  

3 54 Nisn, 4. J 1 53 ; İsra 1 7  / 5 5 .  
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kitap olarak geçm ektedir) aslına uygun olarak v e  aslının tıpkı olarak 
şimdiye kadar gelmiş değildir. Bu husus , Tevratın m etninin tesbiti ve 
tarihi oluşumu ile ilgilidir. Ayrıca, kainatın y aratıcısı olan Tek Tanrı 
Allah'ın, insanlara gönderdiği inanç birliği ve bazı ahlaki prensiph re 
aykırı hükümler ihtiva etm esi de gerçek bir din kitabı kabul edilm esine 
m anidir. 

1 1- Kuran'ı Kerim, İncil 'in Hz. İsa'ya verildiğini zikrettiği gibi 
�ndan önce geltn Tevrat'ı da onayladığını söyler. Hz. İsa'ya vahyedilen 
lııcil'in bize kadar ulaşmadığının rn açık delili, bugün hristiyanların 
elinde kutsal dini kitap olarak bulunan dört incilin tarihini ve yazılış 
zam anlarım ve dillerini bilmek yeter]idir. Bunları , en iyisi kendi din 
alimlerinden öğrenmektir. Şimdi, bunların yazılış tarihleri ve karakter
leri hakkında onlardan bazı ana noktaları tesbit etmekle yetineceğiz. 

"İncil'lerin ilk ve en eskisi Markos tarafından Roma'da Yunanca 
altmış sekizde (M.S.) yazılmıştır . İsa'nın hayatına ve öğretisine dair 
serbestçe rivayet edilen fıkra (episode) ve hadislerden bahseden şifahi 
�sözlü) kıssaların toplamasından ibarettir355 , Markos , kendinden sonra 
Isa'nın hayatı öğretisi, ölümü ve dirilişi hakkında yazılan bütün y azıların 
esasını ortaya koymuştur. Markos'un İncili, Metta'nın ve Luka'nın 
İncillerinin kaynağı ve günümüze kadar İs a'nın hayatına dair yazılan 
sayıeız eserlere örnek olmuştur356 , 

"Markos'un İncil'inin (Gospel) aslı , İs a'nın ölüm emasında çektiği 
ızdıraplardan ibarettir. "Gospel", İsa'nın hayatı, ölümü ve dirilişi 
hakkında s�dü dini öğüt ıverme anlamın da ilk defa Markos kullanmıştır. 
Mar�os'un Incil'inin (Gospel) ana çizgisi, şüphesiz Metta'nın ve Luka'
nın Incilleıinden çok dah a  iptidaidir. Bununla beraber, o büyük ölçüde, 
yazarın (Markos) kendi eseri ve İsa hakkında kendi lihuti anlayışının 
ve düşüncesinin neticesidirJ57. 

Şüphe götürm ey en husus, Markos 'un asıl y azı dili Yunanca idi. 
Metta \. e  Luka onun Yunanca metnini kullandı . İncil'in yazılışı , tarihi 
ve yazı1dığı yer hala tartışma konusurlur"358 ,  

"İncil (Gospel) edebiyatı, İsa'nın hayatı , öğretisi, ölümü ve dirilişi 
hakkında �ozlü hikayelerin billurlaşmasını veya tortulaşmasını temsil 
eder . Bir süre bi.ı sözlü rivayet kafi geldi. Sonra, İncil ka) nakları zamanla 

liO 

355 The Ene. Amerieana 18 / 298, 1971 . 
356 Age. 18 / 299. 
357 Eneye. Britannica 14 .  901-. 
358 Age. 14 / 905. 



y azılmaya başladı ve en sonunda İnciller ortaya çıktı . Bununlann ilki, 
Markos'un 68 yılında Rom ada yazdı ğı İncil olup Neren tarafından 
işkenceyle takip edilen hristiyanlara cesaret telkin ederek, İsa'yı kötü
lemekten ölmeyi tercih et melerini öğütlüyordu . Birkaç sene sonra, 
muhtemelen 85-95 yıllarında Luka Markos'a ve b aşka hikay elere daya
narak İncil'ini yazdı . Daha sonra da 100 yıllarında Metta kendi İncil'ini 
derledi. En sonunda dördüncü İncil Yuhanna tarafından 100--124 
yılları arasında yazıldı"359.  

İnciller (New Testam ent) baştan sona kadar Yunancadır.  Bununla 
beraber İsa'nın işluinin ve sözlerinin ilk sözlü rivayetleri, Filistin'de 
konuşulmakta olan Aramca idi . E ğer müellifin orijinal yazılarının 
yazmalarının sonuncusuna kadar hepsine sahip olsaydık, çok cazip bir 
şey olurdu. Fakat ne yazık ki , orij inal eserlere ve onlaıın ilk nüsha
larından hiç birine sahip değiliz.  İncillerin (New Testament) en büyük 
metin dt.ğişiklikleri ve değişmeleri ikinci asırda meydana gelmiştir. 
Bu asırdan hile elimizde sadece çok küçük bir p apirüs tomarı hulun
maktadır"360 . 

"Steer'in nazariyesi kabul edilecek olursa, Luka eserinin ilk örneğini 
65 (M. S. )  civarında yazmış olduğu ve hunun da Markos'un yazdığı tari
he rastladığı anlaşılır. Bugün elde olan İncil'in 70 (M.S.)  den önce yazıla· 
m ayacağı ki hu tarihte de Kudus tapınağı yıkılmıştı, ortaya çıkıyor. 
Luka, Markos'u kaynak olarak kullanır .  Halbuki Markos İncil'ini 
Kudus'un düşmesinden az önce veya ondan sonra y azmıştır. En son 
ihtimal tarihi 140 (M.S . )  den az önce yazılmış olmasıdır"361 . 

"Böylece dört İncil'in hiç biri Filistin'de yazılmadı . Bu husus , 
İncillerin Filistin riv ayetleri (tradition) olduğunun doğruluğuna dair 
ciddi sorular ortaya çıkanr. Özellikle dördüncü İncil hakkında tenkit 
doğrudur. Markos 'un İncil'i 60'lı yıllarda olduğu düşünülüyor. Ü)' Sa 
Luka ve Metta'nınkilef 70'nci veya 80 'nci yıllarda yazıldığı tahmin 
ediliyor. Bu tarihler, elimizde şimdi bulunan kitapların y azılma tari
hini vermektedir. Anlaşılıyor ki , İnciJler İsa0nın zamanında ve kıs a  hir 
zaman sonra sözlü ve yazılı rivayetlerdi"362 . 

Çok kısa,  öz olarak İncill erin teshitleri ve yazılış tarihleri hakkında 
hu bilgiler şunu gösteriyor.  

359 T h e  Eneye. A ıncrieana 3 / 702, 1977 U.S.A. 
360 Ag.,. 3 / 696. 
361 The Eneye. Aıııericann 1 7 / 833, 1971  U.S. !\ .  

;1 6 :!  Hıırry Tlıoımı• :Frank, Bible Archaclology ıınd F'aith, 301 ,  1 9 7 1  Abindon Press U.S .A .  
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a) İnciller İsa  zamanında yazılmamıştır, 

h) İncillerin dili Hz. İsa'nın konuşmadığı Yunancadır, 

c) İncilleri yazanlann hiç biri İsa'nın özel öğrencisi olm amıştır. 

d) İncil yazarlan ağızdan (oral) sözlere day anarak, duydukları 
hikaye ve rivayetleri toplamışlardır. Belki bir kaç cümle yazılı söz de 
elde etmişlerdir, ama hu kesinlikle tcsbit edilmemiştir. 

e) İncillerin y azarları , bu kitapları kendi duyduklarına anlayiş 
lanın da katarak ve yorumlarını aralara sokarak telif etmişlerdir. 

f )  Incilleri yazanlar bu kitapları kendi eserleri olarak · adlandır
mışlar ve hiç biri hu İsa'nın sözleridir-içinde İsa'dan bazı cümlelerin 
bulunması hariç-diye kitab.a ad vermedikleri gibi hunların Allah'ın 
İsa'ya olan vahyi olduğunu da hesaba katarak kitabı Allah'a isnat 
etmemiştir. Çünkü kitapları kendileri derleyip yazmışlardır. Bilgiler 
kendilerinindir. 

g) İsa'nın sözlerini kendi aslı dilinde nakletmeyip onlann hem de 
yazılı değil nakledilen tercüm eler olarak başka bir dilde yazıldıklan 
için asıllarını ne derece koruduğu şüpheden sıyrılmış değildir . 

h) Buraya aldığımız tek bir nazariyeye yer verdik. Bu gibi naza
riyeler daha çoktur.  Bununla şunu örnek getirmek istedik. Bu sözlerin 
hepsi değilse hile çoğu ispatlanmamış nazariyeyi geçmemekte olduğu 
anlaşılm aktadır. 

işte hrietiyanlığın dünyayı kurtarmaya çıkan din kitaplannın aslı 
astarı , soyu ve tarihi hudur. Bunlaı ı Allah'ın İsa'ya bildirdiği dinin aslı 
ve gerçeği olarak kabul etmek İslamın ana kaynağı Kuran'ın açık ve 
seçik tarihi karşısında imkansızdır. İslamdan önce hunlann diğer din
lerin kitaplanna göre Yunan putperestliği ile kanşık bir din kitabı 
olarak kabul edilmesi, İslamdan önceki Hristiyanların din anlayışına 
aittir. Kuran gibi soyu sopu ve nosehi belli bir kitap varken, ötekilerin 
değeri olmadığını anlamalt böyJ ece mümkün olur. Bu da Kuran'ı bil
meye ve anlamaya bağlı ve ondan sonra da bu, ins amn hür düşüncesinin 
bir sonucu olur. 

Biz , inanmak açısınd an kitaplara iman da İslamın iman, esasları 
arasında olduğundan ve kitaba iman etmenin manasının kitabın Allah'ın 
vahyi olmasına dayandığı için, dinlerin kutsal kitaplarının, Allah'a 
isnadının doğruluğunu anlamayı açıklamaya çalıştık. Hz. İsa  33 yılında 
öldüğüne göre ilk kitap 68 yılında k alem e  alındığına göre, İsanın ölü
münden tam 35 yıl sonra ilk kitap sözlü hikayelerden yararlanarak 
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yazılmış olması, sözlerin gerçekten hafızalarda ne kadar tam kaldığı Ye 

değişikliğe uğramadığı ispat edilecek bir durum değildir. Bu, ezberden 
anlatan veya yazan kimsenin sözlerini daha önce y azıldığı teshit edilen 
bir vesika ile karşılaştırmak imkanı olurşa ,  hu ağızdan nakledilenin 
gerçek ifadeler olduğuna dayanır. O zaman o vesikanın gerçekliği araş
tırılır. Ancak hu kitapların içeriklerini karşılaştırmak ve Allah 'ın küap
lannın Allah'ın koyduğu dünya nizamı kanunlarına uyup uymaması 
da aynca üzerinde durulması ile doğrulukları kabul edilmeye sebep 
olur. Bunlar, hu kitabı aşan konulardır. Onlardan gücümüzün ve anla
} ışımızın çerçevesi içinde başka yerlerde bahsettik ve nasip olursa gene 
bahsederiz. 
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PEYGAMBE RLERE İNANMAK 

Din deyince-ister iptidai, ister ilahi din olsun-mutlaka insanın 
aklına Allah ve peygamber gelmektedir. Pe} gamber Allah ik insan 
arasında elçi olarak kabul edilmiştir. İptidai dinlerde arada vasıta 
olan bu insanlara kahin, sihirbaz vesaire adlar verilirdi . Bunlar bu işe 
alışırlar ve onu kendi meh aretleri il� ortay a kor ve süıdürürlerdi . Kendi
leı ini halka kabul ettirir ve bu mesleğe krndilt ri talip olurdu .  İnsanlar 
Allah'tan daha çok bunlardan korkaıdı . 

Ancak ilahi dinlerde de p eygamber vardır. Fakat bu peygambc.ri 
Allah'ın kendisi seçer. Onun seçimi hususunda ne kendisinin ne de 
toplumunun bir etkisi olurdu . Allah istediği insanı peygamberlik göre
vine seçerdi . Buna arapçada elçi manasında "resul" veya haber veren , 
haberci manasında "nebi" denir. Bunların bütün görevleri Allah'ın 
gönderdiği emirleri , hükümleri insanlara duyurmaktı . Kendilikl€rinden 
bir şey söyledikleri veya yaptıkları zam an, sorumluluğu kendilerine ait 
olurdu. Eğer ,  dini ilgilendiren konularda yanılmışlarsa Allah onları 
düzeltir ve onları y anlışlarından dolayı da uy arırdı . 

Peygamborin en azından beş önemli sıfatı h aiz olmaları gerekir . 
Bunlardan biri olmazsa,  o kiu: se peygamber olamaz. Bunlardan birinin 
bir peygamberde olmadığını söyleyen kimse, onun peygamberliğini 
kabul etmiyor, onu inkar t'!diyor anl amma almak gerekiyor. Bunları 
şöyle zikredebiliriz : 

a) Peygamber güvenilir olmalıdır . Peygamber, güven niteliğim. 
s ahip olmalıdır. Güvenmenin her türlüsü bunun içinde mevcuttur. 
Önce Allah'tan aldığı vahyi ek yapmadan °\' e  onu eksiltmeden güvenle 
tam olarak insanlara anlatmak güvenin gereğidir. Onda asla hıyanetlik 
edemez . Halkın, malda,  mülkte, . namusta, sözde, işte güvenmesi gereken 
biri olması manasını da taşır .  Burada halktan maksat-insansın veya 
inanmasın-bütün insanlardır. Güvenme hususunda peygamberin kendi 
şahsi özel menfaatı asla söz konusu olmaz. Bunun manası şahsi özel 
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ınenfaatını korumak için asla güveni s arsacak hiç bir şey y ap amaz. 
Bunun için yanıldığını Allah kendisine bildirdiği zam an, onu da güvenle 
halka duy urmak zorundadır. Güvenin bir ilahi garantisi budur. 

h) Doğru ve dürüst olmak zorunluluğu da peygamberin ikinci bir 
mfatıdır. Daima doğruyu söyleyecek ve doğru olanı )' apacaktır. Asla 
aldatma diye bir nitelik kendisind e bulunınayaeaktır. 

c) Peygamberin zeki , anlayışlı Glması da gerekli niteliklerden hiridir . 
Bir peygamberin apt al, anlamaz, kafası çalışmaz ve farkına varm az, 
diye nitelenmesi, onun peygamber olmadığını iddia etmek olur. Bunları 
Allah'ın Kuran'da peygamber dediği kimselere isn at etmek Kuran'ı 
inkar etmek kabul edilir. 

d) Tebliğ etme görevi ve sıfatı da pey gamberliğin gerekli sıfatıdır. 
Tebliğin m anası , Allah'tan aldığı vahyi olduğu gibi durm adan, sakla
madan insanlara duyurması zorunludur. Bunu yap arken hiç kimseden 
korkmaması veya korkusund an dolay ı b aşka şekilde anlatması doğru 
olamaz ve öyle düşünt>n yanlış düşünmüş olur. Bu tebliğ sıfatı anlayış 
ve zeka sıfatı ile dah a  iyi ·anlaşılır. Nasıl, nerede ve ne z aman t ebliğ 
edeceğini o sıfatın a göre tayin ve icra eder.  

e) Masum, Allah tan aldığı vahyi bildirmede hata etmeme ve 
yanlış yapmama sıfatı da zorunlu bir sıfattır. Allah, Kuranda Hz. 
Muhammedin kendi ictihadına göre hareket etmesinde yanılmalarının 
bir kaçını zikrederek düzeltmek suı·etiyle Kuranın dışında yanılabile
ceğine örnek vermiştir . Ama Kuranda hata yoktur. 

Peygamberlerin masum olmalarını bilginler iki derecede ele alarak 
t artışmışlardır : 

1- Peygamberlikten önce peygam b erlerin hata işlemelerinin caiz 
olduğunu ve o zamanda hata işlemekten masum olmadıkl arını söyle
yenler vardır. Bu dönemde hile küfür ve benzeri büyük gün ahlardan 
m asum oldukları hususunda ittifak etmişlerdir. Peygamberlikten önceki 
suçlar ağır cez ay ı vıı fasık olmayı gerektirmeyecek y anlış ve kaha
hatlardır363 . 

Mesela, Hz. Adem'in yasaklanan ağacın meyvesini yemesi, bir 
hata say ılır ve Allahın t.mrini tutm amış olur. Buna verilen cevap 
Hz. Adem "hu ağaç" tabirinden işaret edilen belli bir ağacı anlamış 
v e  başka bir ağacın meyvesini yediğinden kendiliğinden yaptığı yorumda 

363 Abdulkahir Bağdadi, l) sulurl-Din, 1 68, İstanbul, 1928. }'ahreddiıı Razi, el-Erbain, 329. 

175 



yanılmış sayı ldı , onu hilcrck ve kasten yemedi364 .  Hz. Adem hatasını 
anladı ve heınen özür ve af diledi ve affedildi365 . Ancak bunun önemli 
bir hikmeti ve felsefesi olduğu düşünülmelidir. Peygamber de olsa , 
hata edebilir ve hatasını itiraf eder ve kabul ederse , af olur. 

2.- Pey gambulikten sonra bilerek v t  kasten hata işlemeleri
büyük '1 e küçük olsun-asla kabul edilmemiştir . Ancak, unutarak v e  

yanlışlıkla küçük kabahat s ayılacak işler  y apmış olmaları sakıncalı gö
rülm emiştir. Aslında bunlar hakkında kesin bir hüküm inmediğinden on
lar peygamberin kendi ictıihadına ve hürriyet-ine bırakılmış işlerdi. Bun
lardaki yanlışlar, yaptıkl arı kü çük ictihadi yanlışlardan ileri geçmezdi . 

Kuran'ı Kerim 'de Hz.  Muhammed'in yaptığı hazı yanlış davranış
ları olduğu ve ama onlardan dolayı Allah'ın onu uyardığı ve ona öğüt 
vererek do ğrusunu göstermişt ir .  Öylt yapmaması gerektiğini , ama öyle 
davranmasının bir suç olmadığını , Allah'ın bu gibilerini afettğini ken
disine bildirmiş ve bü tün ins anların onları bilmesini ve ona göre kendi
lerine hisse çıkarm alarını ve onlardan ibret almalarını sağlamak için 
Kuran'da onları zikretmişt;i.r366 . Bunlar da ayrı bir ders ve ins anlara 
öğüt te şkil ederler. Peygamberlerin hata etmelerinin Kuran'da tescil 
edilmesi, peygamber de dahil hiç bir insanın Allah ile insan arasına 
girip aracılık yapacak dereceye , hatasızlığa ve kutsallığa ulaşamıya
cağını anlatma gayesini göstermektedh . 

Bu gibi davrarıışlar ancak peygamherlerin makamlarına göıe  
yanlış V t  yanılma sayılır. Bunların dışında, insanların tiksineceği,  
nefret edeceği ve beğenmey eceği en küçük yanılma ve y anlışlardan 
uzaktırlar. Bu gibi şeyluin onlara isnat edilmesi kötü niy ete bağlıdır, 
onların peygambf rl ude olduğunu i ddia eden , p c: ygamberlerliklerini 
dolaylı olarak inkar ve redetmiş sayılır. 

Ptıygaınberliğe Gerekçe : 
Allah v arlıkları derece derece yarat tı . Cansızlar v e  canlılar. Cansız

ların arasında dereceler olduğu gibi c anhlar arasın da da dereceler 
koymuştur. C anlıların alt derecesi bitkiler arasında da dereceler vardır. 
Bitkilerden bir üst derecede olan hayvanlar arasında hem derece ve hem 
cins ve tür değişiklikleri koymuştur. C.anlılaı ın en üst derecesi insan
lardır. Ancak ins anların mahiyetleri aym olmakl a  htraber fertleri 
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arasında bazı ayrılıklar ve özellikler koymuştur ki , bu özelliklerle bir
birinden ayrılıp fert oldukları fark edilir. 

İnsanın, diğer canlılardan ayrıldığı en önemli mahiyet farkı, ona 
Allah'ın yeni bir emirle ruh vermesi ve ona da düşünm e ve anlama özel
liğini taşıyan aklı vermiş olm asıdır. Şimdi insan bu aklı bile diğer canlı
lard an farklı olarak ne işler becuir ? Bunun cevabı soranın sorusunda 
saklıdır. Çünkü böyle bir soruyu insandan başka· bir hayvan soramaz. 
İnsanın yazıya geçen tarihinden bt ri ne yaptıysa onlar ortadadır . Onlara 
bakıp insanın ne yaptığını anlamak çok kolaydır. Diğer hayvanların 
t�rihine bakılsın filler, atlar, yılanlar, gergedanlar, ' zürafalar ve nesli 
tükenmiş dinozorlardan geri kalan kendi iskeletinden başka bir şey 
değildir, o da kendi yapısı değildir .  İnsana çok benzediği öne sürülen 
maymundan bile neslinden nesline geçen kendi yapısı bir şey yoktur. 
Halbuki insan öyle midir ? 

En basit ve iptidai insandan, insanlık tarihi haşlamış bugün yük
seldiği medeniyet, onun yaptığını nesilden nesile aktara aktara ve 
biriktire biriktire getirmekle bu medeniyete ve bu üst düzeye ulaşmıştır. 
İşte insan hunu aklı ile yapmıştır. Aklı ile mevcut olanı anlar ve mevcut 
olmayanı keşfeder, icat eder. Burada iki husus üzerinde durmak lazımdır. 
Biri, insan sırf akılla ılk anda neleri bildiği v e  sonra neleri öğrendiğidir. 
Sırf akılla neleri bildiğine akıl ilkeleri deniyor.  Sonra öğrendiklerine 
ilim deniyor. İlim öğrenirken akıl ilkelerini de kullanıyor. Akıl ilkeleri . 
ilminin ve düşüncesinin köşe taşlarım, temellerini teşkil ediyor. Akıl 
ilkeleri ile yaptığı ilmi düzene koyuyor ve onu uygularken düzgün, 
münsecim işler yapıyor. Eğer akıl ilkelerini çalıştırarak iş yapmazsa 
işleri ar asında uyumsuzluk ve düzensizlik ortaya çıktığında, akılsızca 
iş yapıyor diye damga yiyor ve yeriliyoı . Bu da gösteriyor ki insan akli 
ilkelere göre h areket etmezse- , işleri arasında çelişki ve zıddiyet meydana 
getirdiği için, iş] eri iyi ve istenen fa) dalı neticeyi vermiyor. Bundan 
dolayı insan akli ilkelıh-e göre hareht etmesi ayrıca kendisine öğretil
meye ihtiyacı doğuıor. 

Aklın m evcut olanı anlaması ve m evcut olmayanı bildikleri ib 
keşfetmesi insandan insana değiştiği için, herkes kendine göre hem 
anlam a ve hı m de kendine göre sonuç çıkarmaya önem veriyor. Bu, 
kendine göreliğe aklı sevkeden veya onu yanıltan insanın ikinci bir 
insanlık niteliği daha vardır, o da insanın İradesidir. İrade aklı baskı 
altına alıp ona istediğini yaptırabilrcek güçtedir. Öyle ki irade isterse, 
aklı çalıştırm az vt. akıl da tembel tembel otura otura dumura uğraya
bilir .  Bazen dt iradlden alciığı t.mirle iradenin istediği şeye-sırf akılca 
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y anlış da olsa, meşru gerekçeler bulma zorunda kalır ve bulur da. Burada 
akıl, baskı altında kendi ilkelerine karşı hüküm verebilir ve sonuç 
çıkarabilir. İşte insanoğlunu hu çıkmazdan yani aklı iradenin baskısın
dan kurtarmak lazımdır. Bunu büyük filozof ve düşünürler farketmiş 
ve hu hususta post�atlar ve kaideler hile koymuşlardır. Ama insanoğlu 
gene de iradenin yönetiminden kendini kurtaramıyor. Bu sefer, düşünür
ler insanın iradesini eğitmeye ve ona akli ilkelere göre nasıl hareket ede
ceğini ve doğruya nasıl yöneleceğini öğretmeye önem vermişlerdir. 

İşte Kuran'ın . bütün gayesi iradeyi eğitmek, terbiye etmek, aklın 
idaresine ve buyruğuna vermektir. İrade bir iş yapmak istediği zaman 
akla soracaktır. Akıl da kendi ölçülerine, Kuran'ın getirdiği ölçülere, 
ilim verilerine dayanarak hükmünü verecektir. Aklın hu kaynaklara 
göre verdiği hüküm doğru olur. Yanılma imkanı azdır ve yanılsa hile 
onu çabuk düzeltme yeteneği vardır. Çünkü akıl inatçı değildir. Aldığı 
her veriyi ve uyarıyı değerlendirme görevidir. 

Aslında irade de başka güçlerin tesirindedir. İrade karar veren güç
tür ama onu karar vermeye zorlayan insanın bedeni ve ruhi ihtiyaçları, 
istekleridir. Bunları kontrol altında tutan insanın inancı ve zihniyetidir. 
İslamın inanca önem vermesinin temelinde iradeyi terbiye etme amacı 
bulunur. İnanç da hu görevi doğru yapabilmesi için akla, ilme ve Kuranın 
ilkelerine -ki hunlar birbirini destekler- dayanmalıdır. 
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İLİM KAYNAKLARI 

ilim kaynakları akıl, duyular ve vahiydir. İnsanoğlu bu üç tür 
bilgi kaynağı ile bilgilerini elde  eder. Akıl ve duyular bütün insanlara 
eşit derecede verilmiştir. Ancak özellikle aklın anlaması ve sonuç 
çıkarmasından insanların doğup yaşadıkları maddi ve manevi çevrenin 
etkisi ile aralarında fark, olm ası , aklın mahiyet itibarı ile değil çalış· 
ması bakımından m eydana geldiği kabul edilehi1ir. 

Vahiy, Allah'ın bazı insanları seçip onlara diğer insanlara iletilmek 
ve bildirilmek üzere verdiği bilgilerin kaynağıdır. Daha kısa  deyimi 
ile Allah'ın p eygambere, insanlara tebliğ edilmek üzere gönderdiği bil
gilerdir. Aslında bunda Allah'ın dünya nizamı v e  insan dünyası nizamı 
kanunlarına aykırı bir clurum bulmaya çalışmak gereksiz ve sonuç 
vermeyen bir çaba olur. Hayalin, sınırını düşünmeye güç yetiremediği 
hu kadar büyük bir kainat nizamı içinde özel olarak insan dünyası 
nizamı olunca hu özel nizamın bazı özelliklerinin bulunması, özel nizamın 
özelliğinin gereğidir . 

Allah insanlara hu kadar önem ve ,değer vererek onu yaratması 
ve ona özel surette ruh vermesi, akıl ve irade vermesi, insana has özel
likler ve insanı insan yapan sıfatlardır, öyle  sıfatlardır ki, bunlar onun 
m ahiyet inin bir parçası veya ayrılmaz özelliğidir. Allah insana bunları 
vererek s erbestçe iş yapmasını ve kendi kendini idare etmesini sağlamak 
istemiştir. Bunların dışında bazı insanlara b azı sahalarda, ilimde,  
felsefede,  ahlakta,  idarede, sanatta, musikide vesairede özel surette 
ilhamlar vermiş ve hunlar insanlara herkesin başaramayacağı b azı üst 
düzey nitelikler getirmiş ve ins anlara yeni boyutlar kazandırmış- ve 
insanlar bunlardan çok faydalanmışlardır ve bu devam etmektedir. 

Allah, her insana her şeyi aynı derecede verseydi, bir nizamın 
meydana gelmesini sağlamazdı . Her insanda ayn ayn ilave sıfatlar ve 

sıfatlarda derece farkları olmalı ki, insan robot olmasın ve monoton 
hir durum meydana gelmesın . İnsan diğer canlılar gibi pek sınırlı bir 
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kaç şeye muhtaç drğil, o yüzylerce ve binlerce ve her gün ve  her an 
değişen şeylere muhtaçtır. Onun hu ihtiyacını gene insanlar karşıla
yacaktır. Bundan dolayı her insanın-insan olma bakımından aynı 
olmaları haki kalmak şartıyla-ayrı bir ek ve özel niteliğe sahip olma
sından ötürü, o özelliği ile insanların bir ihtiyacını görecektir. 

İnsanda maddi dünyanın güçleri ve m anevi-üst değer-güçleri 
beraber hulunmakta ve )' aşamaktadır. Maddi ve manevi güçler arasında 
çatışma olduğu gibi maddi güçlerin arasında da manevi güçler arasında 
da çatışma olması, hu güçlerin ayrı birer güç olmalarının özelliğidir. 
Yoksa, hepsi tek güç olurdu. İşte hu çatışmada ve hunl�rın karşılaş
masında herhangi birinin ötekine üstün gelmesinden zarar ve kötülük 
doğmaktadır. Bu bize şunu gösteriyor ki, dünyada kötülük ve şer özel 
bir nesne olarak yaratılmamıştır. Kötülük ve şer aslı itibarı ile değişik 
müstakil bir yaratık olmayıp izafi ve nishidir. Yani Allah'ın koyduğu 
nizamın dışına çıkmaktan ibarettir. Buna Kuran'dan bir iki ayetle 
misal vermek isabetli olur. 

"Canlıların en kötüsü (şerri) düşünmeyen (aklını kullanmay an) 
sağırlar vf, dilsizlerdir"367, İnsana akıl verildi, düşünsün diye; göz verildi, 
görülecekleri görsün diye ;  kulak verildi, haberleri duysun diye, dil verildi 
doğru konuşsun diye. İnsanın hunları yerli yerinde kullanmam asından 
dolayı görevini yapmamış v e  kötülük yapmış ve böylece kötülük ve 
şer meydana gelmiştir. İşte insan nizama uymadı, kötülük ve zarar 
meydana geldi . Aslında, akılda, kulakta ve dilde bir kötülük yoktur 
ve onlar da kötülük olsun diye yaratılmadılar. 

Başka bir ayette dE : 

"İnsan düzgün yaratılmıştır. Ancak ona fırlayacak (fücur) ve 
korunacak (takva) güç ilham edilmiştir. Kendini arıtıp dengede tutan 
kurtulur ve kendini aldatıp düzeni hozan kaybeder"368 , 

Bu ayette her insana ilham edildiği yani ona ayrı güçler ve kuvvet
ler verildiği ancak kendisine verilen irade ile hu güçleri idarede dengeyi 
bozarsa, kötülük ve zarar doğmakta, onları asıl nizama görı:. tam, doğru 
ve temiz yönetirse,  faydalı olacağı anlatılmaktadır. 

Peygamberlik de, insanoğlunu bu kadar hür ve üstün niteliklerle 
bezeyen Allah, onun yanıldığı hususları aynca ona bildiren bir müessese• 
dir. İnsanoğlu, böyle bir müesseyi kendi kendine tarihi boyunca kurmuş 
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ve çalıştırmıştır. Yukarıda dediğimiz gibi iptidai ve modern insan icadı 
olan dinlerde kahinler ve büyücüler, o dinlerin Allah ile insanlar ara
sında olan aracıları hundan başka bir şey değildi. Yüce Allah, peygam
berlik müessesesini kurarak aracıları kaldırmış ve kendisine ulaşmak is
teyen, yönelmek isteyen ve kendi nizamına en uygun şekilde h areket 
etmek isteyen insana özel seçkin kişiler, peygamber vasıtasıyla uya
cakları öğütler, ilkeler v0 hükümler göndermiştir. Bunlara bildirim
den (tebliğ) başka bir görev vermemiştir. 

Böylece insanların s erbest iradeleri ile yaptıkları işlerden dolay ı 
sorguya çekildikleri gün, "yarabbi biz bunları nerden bilecektik, s ana 
nasıl kulluk edeceğimizi bilseydik sana öyle kulluk eder, kanunlarına 
uyardık. Bu adamlar (kahin, büyücü, ileri gelenler, amirler) , başımıza 
musallat oldular ve aramıza girdiler, biz de onlara uymakta yanıldık" 
demesinler diy e onlara,  Allah'a giden doğm yolu bildirsin ve kendi arala
rında uygulamak üzere Allah'ın koyduğu nizama göre hareket etsinler 
diye peygamberler gönderilmiştir. Aıtık insanların gösterecekleri en son 
bir özür de bu surette ortadan kalkmış oluyor. "Ey Muhammed'!  
Sana bir takım peygamberleri anlattık ve bir takımını anlatmadık. 
İnsanların Allah'a karşı ileri sürecekleri bir delilleri olmaması için 
Allah, uyarıcı ve müjdeleyici olarak peygamber peşinden peygamberler 
göndermiştir . Çünkü Allah izzet ve hikmet sahibidir"369. İnsanları 
kendi hava ve heveslerine bırakıp sonra onları hesaba çekmez. Önce 
ne yapacaklarını akıl ile onlara bildirmiş ve son olarak da sözle ikinci 
bildiriyi yapmıştır. 

İnsan, kendisi ile uzağında ve yakınında olan diğer bütün varhklar 
arasında aşılmayacak kadar büyük farklar olduğunu kolayca göıür 
ve anlar. Bütün varlıklar arasında kendisinin bu özelliklere ve ayrıcalık
lara sahip olmasının bir sebebi ve gayesi olması gerektiğini açıkça far
keder. Çünkü, kendisinin bir özelliği de her işte ve kendisinin yaptığı 
işte de bir sebep ve gaye 11ramakta ve bulmaktadır. K anşıksız ve saf 
bir aklı muhakeme ve düşünme ile kendisini bir yapanın ve yapmasının 
gayesi bulunduğunu öğrenebilir. Kendi yapısındaki sanatı bugün ulaş
tığı bilgisiyle daha yakından ve daha kolay kavrayabilir. Böylece ken
disini yapanın çok büyük ve şaşmaz bir ilim sahibi olduğuna inanır. 
Bu insanı bu kadar özelliklerle ve çok ince bir nizama göre yapan ve 
bilgisi bunları aşan bir yapanın, insanlardan herhangi birine vahiy 
etmesi ve bilgi vermesi, insanı yaratmaktan daha büyük bir şey değildir. 
Bir insana vahyetmek, vahiy göndermek insam yaratmaktan çok ve 
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çok daha basit bir şeydir. Aslında, insanın yaratılışı içinde ona özel 
ilham etmek, zihnine bir mana ve; anlam koymak, insana yabancı 
olan bir şey olmadığına göre hunun biraz daha üstü ve özeli vahyin 
kendisi olur. Vahyin terim manasında şu özellikler bulunur. Vahyin 
kimden kendisine geldiği, yani kaynağı kesin olarak peygamber tara
fından bilinir. İkinci olarak vahiy kesin ve açık bir bilgi getirır. Kendisine 
vahiy gelen peygamber, hu bilginin kesin olarak Allah' tan geldiğini bilir 
ve gelen vahyi de açıkça ve kesin bir bilgi olarak kavrar. Görüldüğü 
gibi hu vahiy, Allah'ın insanlara verdiği önemin küçük bir sözlü bil
dirisinden başka bir şey değildir. Vahyin getirdiği bilginin taşıdığı en 
önemli özellik bütün insanlara eşit olarak hitap etmesidir. Bunda, 
hiç bir insanın, soyuna, sopuna, parasına, ilmine, rengine,  boyuna, 
hacmine, erkek ve dişisine bakmadan hepsine aynı seviyede ve derecede 
seslenmesidir. Ancak, gelen bildiriye uyup uymamakta aralarında 
farklılıklar ve dereceler sonradan oluşmaktadır. Bu ise, insanın kendi 
iradesine ve niyetine aittir. 

İmam Ehu Mansur Maturidi370 p eygamberliğin gerekçesine dair 
önco bilginin hangi esaslara dayanabileceğini zikreder .�k sözlerini v e  
delillerini şöyle sıralıyor:  

"Üç temel ve esas kavram vardır. İmkansız (mümteni) olan, zo
runlu (vacip) olan ve ikisinin ortası mümkün olandır.- Bütün işler hun
ların üzerinde dönmektedir. Zorunlu kavramı, akla göre herhangi hir 
haberin (ve bilginin) ona zıt olarak gelmemesidir. İmkansız da böyledir. 
Ama n: ümkün ise, haber (ve bilgi durumdan duruma, elden ele ve sahip
ten sahihe değiştiği için, akıl bunda olumlu ve olumsuz yani zorunlu 
veya imkansız hükümünü verecek kesinliğe sahip değildir. İşte peygam
ber gelip, aklın böyle kesinliğe sahip olmadığı hususlara her durumda 
hangi hükmün daha elverişli olabileceğini açıklar".371. 

"Akıl, peygambere ihtiyacı zorunlu görebilir. İnsanlar arasında 
her birinin kendisinin daha haklı ve daha uygun olduğunu iddia edip 
tartışmakta olduğu apaçıktır. İçlerinde heı· birinin gönlünü hoş edf çek 
birleştirecek ve kendilerine doğruyu gösterecek güvenilir biri bulun
mamaktadır. Kavga her türlü fenalığın ve yok oluşun sebebidir. Halbuki 
akıl hunu hoş görmez. Bunun için hunun önüne geçmek üzere akıl so
nuçta birinin hakem tayin edilmesine gidilmesini önerir. Bütün insanlar 

37" İmam Ebu Mansur Muhammed b. Muhammecl b. Mahmud Maturidi (Semerkant'ta 
bir köy) (238 ?-333 H. 852 ?-944 M.) 

371 Maturidi, Kitabut-Tcvhid, 184, Bcyrut 1970. 
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arasında böyle bir hakemin kim olabileceğini, insanlan yaratandan 
başkası daha iyi bilemez. Bu da Allah tarafından geldiğini bileceğimiz 
bir elçinin var olabileceğini ifade eder . "  

"Şüphesiz alimler bile, din ve  dünya işlerinde faydalı ve  zararlı olanı 
anlamakta birbirinden üstün olabilirler. Bu, herkesin aklının öngördüğü 
şey ile akılların verdiği hükümlerin arasını bulmak zorurıluluğuna 
götürür v e  hu herkesin kendi aklına dayanarak inandığı dinin doğru
luğunu iddiaya sebep olur. Fikirlerin ve inançların hu suretle birbirine 
çelişik olmasından dolayı bu imkansızdır. (yani her din doğru değildir . 
Doğru olanı gösterecek birine ihtiyaç vardır.) Sonra aklın üzerine yük
lenen işlerin çokluğu, sayısız elemler, sıkıntılar ve ihtiyaçlar aklı meşgul 
eder ve onu gerçeği bütün inceliği w önemi ile kavramaktan alıkor. 
İşte hundan dolayı Allah'ın elçisine gerek duyulur. O, insanlara şaşır
dıkları ve hakla hatılın birbirine karıştığı hususlarda açıklamalarda 
bulunur ve yol gösterir"372. 

"Ayrıca, eğer aklın varlığı peygambere ihtiyaç göstermesf. de gene 
Allah'ın peygamber gönde.rmesi caiz ve isabetlidir. Çünkü Allah, fazilet 
sahihi, iyilik ve ihsan yapmakla muttasıftır. Kullarınrn alt üst olduk
ları hususlarda onlara nimetler gönduir, fadlı ile onlara güzelliklt r, 
süsler, hoşluk ve sağlık verir. Peygamht..r akla yardımcı ve  aklın danış
manı olarak onun sorunlarını çözer ve ortadan kaldırır, onun yükünü 
h afifletir. Akıl da danışmaya, öğrenmeye meraklı olaı ak yaratılmış 
olduğundan peygamht r ve getirdiği Allah bildirisini düşünmeye, sonuç 
çıkarm�ya v� kendini akıllıca kullanmay a özendirir ve teşvik eder. Akla 
peygamherd - :n başka yardımcı daha layık kim ol abilir ? Hem peygam
herl.,rin, peygamber olduklarına dair delilleri vardır . Peygamberleri, 
kabul etmeyenlerin , onları yalanlayacak bir delilleri de yoktur. Akıl 
da Allah'ın elçisi, peygamber de Allah'ın elçisidir"373 . Aynı kimsenin bu 
iki dçisi birbirini yalanlamaz. Tersine destekler. 

' 
Akıl, yaratılışı esnasında insana Allah'ın verdiği ve onun işlerini 

yapmakla görevlendirdiği tahi'i elçisi, peygamber vasıtasıyla gönde1 -
diği bildirisi ise olgunluk ve yetkinlik çağına ulaştığı zaman ona gön · 
derdiği sözlü ve konuşan elçisidir. 

372 Maturidi, Kitabut-Tevhid, 182-183. 
373 Age. 184·, 185, 186. 
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HZ. MUHAMMED'İN PE YGAMBERLİ Gİ 

Poygamberlik müessesının son temsilcisi peygamberler zincırının 
son halkasını t.eşkil eden Abdullah 'ın oğlu Hz. Muhammed'dir. Beş yüz 
yetmiş miladi yılında Mekk.edt. doğmuş ve altıyüz otuziki y ılında 
Mekk.e'de ölmüştür. Peygambulik müesses esin'n akli ve maddi (tarihi) 
ve hissi delillerle ispat edilmesi için Hz. Muhammed'den başka tarihi 
(m addi) ve getirdiği vahyin akli içeriğinden başka insanoğlunun elinde 
sağlam ve oh j ektif delil bulunmamaktadır .  Yahudiler en büyük pey
gamber saydıkları Hz. Musa'yı peygamber olarak insanlara tanıt
maktadırlar. Tanıtmaya kalksalar ne derece haşan elde edecekleri 
şüphelidir.  Çünkü onu kendi ırklarına hasretmişlerdir. Ayrıca bütün 
beşeriyete tanıtmak ve kabul cttirm t.k için €.llerinde ne derece akli 
ve tarihi delil bulunduğu,nu tesbit etmek zordur . Hrist'.iyanlar ise 
Meryem'in oğlu Hz. İsa'yı Allah'ın oğlu (haşa) kabul ettiklerinden 
onlar da onun peygamber olarak değil, tanrı (rab) olarak kabul edil
mesine çalışmaktadırlar. Günümüze kadar diğer peygamberlerin din
lerini yayan milletler yaşamadıklarından onların peygamberliğini de 
ispat etmc-k imkansız halde bulunm aktadır. Böylece, peygamberliğin 
ispatı yükü, Hz. Muhammed'e V€ onu peygamber kabul eden müslü 
manlara kalm aktadır. Kuran onlara kitaplı din sahipleri demekle 
layık olduklarından daha çok şeref ve kıymet v.ırmiştir. Çünkü onları 
kendinden veya kendine yakın saymıştır. 

Hz. Muhammed'in peygamberliğinin ispatı , kendisinin peygam
baliğinin ispatına dayanıyor. Kendinden önceki peygamberlerin 
peygamberliğini ispat etmek ve onların da peygamber olduğunu kabul 
ı>ttirmek görevini de üzerine almakla tarihi olgul�ra dayanarak, insan
lara hem Allah'ın geçmiş insanlara muam elesinin tarihi gelişimini göster
mekte w hem de kendi peygamberliğini ortaya koymaktadır. Şüphesiz 
olan şudur ki, Hz. Muhammed bunları , geçmiş ve geleceği bilen Allah'ın 
kendisine vahiy olarak gönderdiği Kuran (Allah'ın Bildirisi) ile yap
mıştır. Onun peygamberliğinin en büyük şansı, getirdiği Kuran'ın 
bozulmadan korunacağını, Kuran'ın gerçek sahihi Allah'ın taahhüt 
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etmesidir. Bu gerçekleşmiştir . Hz. t�a'nın İncili elli sene dayanamamış, 
karışmış gitmiştir. Ama Kuran hin dört yüz yıl olduğu gibi dumıaktadır .  
Artık onun karışmasın a ve bozulup gitme�ine imkan yoktur. Bütün 
beşeriye te mal olmuştur . 

Fahreddin Razi'nin Hz. Muhammed'ın peyga1rherliğine dair 
zikrettiği tarihi delil onun hayatındandır. Doğrusu, Hz. Muhammed'in 
peygamherlığınin delilleri hem tarihi , maddi ve kendi hayatından ve 
hem de getirdiği bildirinin mahiyet ve içeriğinden al�nmaktadır. Burada 
görülecek en önemli nokta hayatının, getirdiği bildiriye tam v e  tıpa 
tıp uymasıdır. Razi'nin zikı ettiği delil şöyledir : 

"Hz. Muhammed kırk yaşına gelene kadar ne peygamberlikten 
haberi vardı ve ne de o hususta emek ve arzusu vardı . Kırk yıllık ha) atı 
basit bir Kureyşli gibi geçti. Kırk yaşına basınca birden bire kendisine 
vahiy gelmt.)' e başladı . Eğer daha önce bu hususta bir düşüncesi ve 
fikri olsaydı azılı düşmanları onu başına vurar-ak zaten eskiden beri 
bunları düşünüp dururdun, ekledin , ekleştirdin, şimdi onları anlat
maya başladın, dulerdi . Halbuki , düşmanları onu böyle bir hazırlık 
dönemi geçirmediğini iy i  biliyorlardı ve onu yakından tanıyorlardı ve 
böyle bir ithamda hulunmadılar374 . 

Ayrıca Hz. Muhammed peygamberliğinden önce daha zengindi . 
Peygamberliğinin ilk on yılında çok sıkıntı ve işkence çekti. Peygamber
liğinden vazgeçmesi için krndisine en sıkıntılı ve işkenceli zamanında 
en güzel ve şerefli kızlar, büyük servetler ve krallık teklif edildiği 
halde kabul etmediği gibi, peygamberliğini bütün Arap yarımadasına 
yaydığı halde, savaşlarda en büyük ganimetlere sahip olduğu halde , 
herkes onun sözünün Allah'ın sözünün sonucu olduğunu bilerek onu 
dinlemenin Allah'a itaat etmek olduğunu bildiği halde,  o hunların hiç 
birini istismar etmemiş ve onlardan çıkar sağlamaya yanaşmamış v e  

miras bırakacak bir şeye sahip olmadan, bütün kazandığını Allah yo
lunda sarfetmiş Vt öyle llünya hayatını t amamlamıştır3;5 , 

Hz. Muhamm ed'in peygamber olduğuna p ek çok delil bulunmak
tadır. Bunlar arasında kesinlik ve ilmilik ve akli olm a bakımından 
fark bulunması normaldir. Bunlar herkesin anlayışına ve anlamak 
istemesindeki samimiyetjne ve objektif olmasına göre değişir. Bunlar
dan birine veya hepsine ya da bazısın a gönlü yatar ve aklı kanı olur . 
Birine veya bir kaçına gönlü yatıp peygamberliğini kabul eden kimse, 

374 l\Iuhamnıed lı . Ömer Hnzi, Kitabul-Erba in 3 l l. .  
3 7 5  Age. 312 .  
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peygamberliği için zikredilen her delilin peygamberliğe delil olmasını 
kabul etmeyebilir ve onu çok zayıf ve gereksiz bir delil görebilir . Böyle 
bir kimse Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul ettikten sonra 
gerekli ve gereksiz deliller ileri sürer ve yorum yapan kimselerin söz
lerini kabul etmek zorunlu değildir. Bazı kimselerin madem peygam
berliğini kabul ediyorsun şunu ve şunu da kabul etmek mecburiyet.in
desin diyerek kendi anlayışı veya başkalarının anlayışı olarak ileri 
sürdüğü kendine göre delilleri başkalarına kabul ettirmey e kalkmaları 
yanlıştır. Bu tutum ,  dini tam bilmeyenlere ve o davalıy a  cevap ver
meye bilgisi yetmiyenlere olumsuz etki yapm aktadır. Bu hususa, 
ileri sürülen ve rivayet edilen bütün hissi ve m addi mucizeler girmekte 
Vt tartışm a konusu olm aktadır.  Biz hu konuyu burada tartışmay a 
alın ak ist·emediğimiz gibi Hz. Muhammed'in peygamberliğine delil 
olabilecek delillerin hepsini zikretmeye de gerek görmüyoı·uz. Şüphesi 
olan öğrt;nir. Filozoflardan birinin şöyle bir sözü vardır. Bir meseleyi 
herhangi bir delil ile kabul eden kimseyi aynı meselede başka delilleri 
kabul etmesi için, zorlam aya gerek yoktur. Böyle davranan kimse kendi 
şahsi otoritesini başkasından üstün olma davasında göstereceği için 
ötekinin şahsiyetini rencide edebilir . Hiç kims enin inkar etmediği ve 
gerçek aklı ve ilmi delil olarak Hz. Muhammed'�n peygamberliğinin en 
şaşmaz delili Kuran'ı Kerim 'in kendisidir. İhtilaflı olanı öteki mucizevi 
deliller kitaplarda kalmış tarihi olaylara da} anıyor . Ama yaşayan mü
cize . Kuran'dır. İnanmayanların Kuran'ın dışında münakaşayı taşır
m aları ve Kuran'ı kendi din kitapları ile mukay ese etm eye gitmemeleri, 
ilmi ve felsefi düşünceye ve tutuma aykırı olduğunu bilm eleri gerektiği 
halde, yukarıda açıkladığımız gibi önceki eğitim ve peşin fikirliliğin 
etkisinde tersini yapıy orlar. Bildikleri halde görev Vl çıkar gereği aleyhte 
bulunm ak insanoğlunun tarih boyunca işleye  geldiği bir ilmi suç ve dini 
bir günahtır. Bu y alnız dini konuda değil, her işte hüküm ve tutum 
bu olmaktadır.  

Kırk küsür senedir, İslami ilimleri, İslam felsefesini eski ve y eni 
genel felsefeyi okumakla meşgulum. Dinler arasındaki felsefi mesele
lere de eğilebildiğim vardır. Asıl ihtisasım İslam dini ve felsefesi olup 
diğerlerinde gücümün ve zamanımın elverdiği kadar elde ettiğim bilgi 
ve düşünme yet-rneğim kadar konuşmaya hakkım olabileceğini kabul 
ederek Kuran hakkı�da şimdiye kadar vardığım kanatımı iki noktada 
özetlemek istiyorum. 

Bağdat İlahiyat Fakültesinde felsefe dersleri esnasında Yunan ve 
Batı felsefesinin eserlerine muttalı olm aya b aşladığım anda Kuran ile on· 
ları kendimce bir bütün olarak karşılaştırdım ve Kuran'ın insanın sözü 
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olamay acağına kanaat getirdim. Onu (Kuranı) söyley en mutlaka insan
d an üstün bir varlık ve  Allah olmalıdır.  Hala buna inanmaktayım, bil 
gim. artıkça buna imanını kuvvetleniyor. Başka yerde de dediğim gibi , 
genı, o zaman şu hükme vardım. Kuran'ın Hz. Muhamm ed'in sözü 
olduğunu ileri sürerek, Kuran'ın değerini düşürmek isteyenler,Türkçe
mizdeki atasözüne göre yağmurdan kaçarken doluya tutuluyorlar. 
Çünkü Kuran'ı Hz. Muhammcd'in sözü yaparak küçültmek isterlerken, 
bilmeden Hz. Muhamm ed'i tanı ı yapmış oluyorlar. Zira, bu Kuran'ı 
ancak tanrı söyleyebilir . Kime nishet edilirse o tanrıdır, Kuran'a 
inanan kimseler Hz. Muhammed'in tanrı olmayıp insan olduğuna inan
dıkları için Kuran'ın Allah'ın sözü olduğunu söylüyor v e  ona öyle · 
inanıyorlar . 

Buna ekleyebileceğim ikinci bir kanatım da şudur. Kainat, Allah'ın 
yapısı ve Kuran da kainat hakkında Allah'ın gönderdiği bir rehberidir ,  
bir broşürüdür. Nasıl bir  fabrika bir araba yapar, sonra onun bro
şürünü çıkarırsa, bu da  öyledır. Broşürü anlam ak için arabayı incele
meye ve arabayı anlamak için hroşünü okumaya ihtiyaç vardır. İşte 
Kuran da kainatın hroşürüdür. İkisi birbirine p araleldir. İnsan da 
elbette kainatın içindedir. Kim Kuran'ı anlamak isterse, kainatı incele
yecek ve kainatı inceleyen Kuran'ı anlayacaktır. Kuran ile kainat 
arasında uyuşmazlık bulan kimse ya kainatı veya Kuran'ı yahut da 
her ikisini anlamamıştır. Kuran'ın gerçekten Hz. Muhammed'in pey
gamber olduğunun en büyük mücizesi olduğuna dair çok deliller zikre
dilmiş V& daha da zikredilebilir. Biz , Hz. Muhammed'in bir din kurucusu 
olduğuna ve hiç bir insanın yapamayacağı ve hatta hiç bir peygam
bere tam verilmediğini söyley eceğimiz iki delilden biri nam az ve diğeri 
oruçtur. 

İnsan, tarafsız ve peşin fikirsiz olarak yahudilik, hristiyanlık ve 

diğer dinlerin ibadetlerine bir baksa ve namazla onların namaz dP.ne
hilecek veya dualarım karşılaştıracak olsa önce müslümanlıktaki bu 
namaz hareketlerini hu kadar düzenli mantıklı ve disiplinli bir ş ekilde 
insanın kendi kafası ile meydana konacağının dinler tarihi boyunca · 
görülmüş bir şey olmadığını kavrayacaktır. Bunu hem fert yalnız 
başına ve hem toplum toplu olarak aynı düzen ve disiplin ile titiz bir 
temizliği de şart koşarak tek istikamete yöneleı ek yapmak insanoğ
lunun aklından şimdiye kadar geçmemiş, çok cazip ve büyüleyici ve 
aynı zamanda maddi ve bt-deni faydası olan bir hareketler bütünüdür. 

Ayrıca, m anevi ve gönül, zihni tarafı d a  çok yücedir. Namazda 
her harekette okunan dualar insanın ruhunu, zihnini Allah'a yücelt-
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mt.kte ona bağlamakta v e  Allah'la konuşur ve diyalog kurar hale getir
mektedir. İnsan, dualardan yalnız el-Hamd (Fatiha) süresinin manasını 
Lilerek, düşünecek olsa hem ruhunu ve hem düşüncesini arıklıiyacak 
ve hem de günlük işit.rinde doğru ve dürüstlüğü içine sindirecektir . Sonra 
günün en kritik ve dönüm. vakitlerinde bunu beş defa yapması , insanın 
bu vakitlerin her birinde yorgunluğunu giderecek ve asıl varlık kaynağı 
olan Allah'a başvurarak gücünün yenilenmesini sağlayacaktır. Hem 
bedenen istirahat etmekte ve hem de üzüntü ve kederini gidermektedir. 
Namazın şekli ve manası Hz. Muhammed'in peygamberliğinin günde 
beş defa tekrar eden deliJ.:idir. Sonra onun nam azdan bir hissesi ve payı 
ancak bir müslümanın hissesi v e  payı kadar sayılır. Namazda, peygam
bere ve her iyi kimsey e Allah'ın rahmeti ve esenliği istenmektedir. 
Bir de İslam'ın şiarı ve parolası olan kelimei şehadet-ki Allah'ın 
Birliğini ve Muhammed'in peygamberliğini ifade ediyor-de tekrarlanmış 
oluyor. 

Oruç da namaz gibi maddi ve manevi bir disiplin ibadetidir . Yahu
dilik ve hristiy anlıkta oruç terimi varsa da-ilahi dinler oldukları halde
lslam'daki orucun yerini tutmazlar. Bu da apaçık gösteriyor ki Hz.  
Muhammed kendinden önce gelmiş ve geçmiş peygamberlerin ibadet 
şekillerine ve eğitim sistemine yeni biı şey getirmiştir. Ondan önce 
olmadığı gibi ondan sonra da daha iyisini-tekamül nazariyesine göre
getiren olmamıştır. 

Kuran'ın zikrettiği peygamberler Hz. Muhammed'in peygamberlik 
durumunda peygamberler olduğunu ve herhangi birinin peygamberliğini 
inkar etmenin Kuran'ı inkar etm:ek sayılacağını Kuran açıkça bildir
mektedir376. Kuran'dan önceki Tevrat v e  İncil. sonradan bir peygam
herin geleceğini haber vermektedir. Tevrat'ın dediği Hz. İsa idi, geldiği 
halde yahudiler kabul etmediler hala beklemektedirler. İsa'dan sonra 
Hz. Muhammed geldi yahudiler de hristiyanlar da peygamberliğini kabul 
etm ediler. Oysa din adamları (yahudi ve hristiyan) Hz. Muhammed'in 
peygamber olduğunu anladılar ve gözleri ile gördüler. Fakat anlam a
m azlıktan gelerek inanmadılar. Yahudi ve hristiyanlar hala beklemek
tedirler. Am a hiç birine başka bir peygambeı gelmeyecektir. Çünkü 
Hz. Muhammed son peygamber olup peygamberlik müessesi kalkmış 
ve tarihe mal olmuştur. 

Buuun Kuran'da açık ve çok basit üç delilini bulmak mümkündür. 
Birincisinde, "Muhammed Allah'ın elçisi v e  peyg�mberlerin (nebile-

376 N isa, , J  ! 1 50-1 5 1 .  
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rin) sonuncumdur. Hiç birinizin bahası da  dcğildi r"377 . Nebilik ve el
çilik arasında fark görenlere göre, Nebilik p eygamberliğin ilk merhalesi 
olup onun fütü elçilik (resul) m ertebesidir. Nebilerin sonu olunca ,  elçi 
lerin de tabiatıyl a sonuncusu olur. Doğrusu Kuranda böyle bir ayırım 
yoktur. Nebilik, peygamberliğin haber verme niteliği , resulluk ( elçilik) 
de elçilik yapma işidir. Şimdiye kadar ki yahudi ve lıristiyanlar Hz. 
Muhammecl'i peygamber tanım ak şansını kaybettiler. Umulur ki ge
lecekt.ekiler bu ş ansı elde ederler .  Hıristiyanların· bir peygamber bek
lemeleri inancı müsliimanlara dolaylı yollardan etki ederek yeni bir 
peygamber olarak değil , eski bir peygamber olarak kıyametin kopına
�:ından önce Hz. İsa'nın geleceği inancına kapılmışlardır . Bu noktaya 
ile�ide değineceğiz. 

Bu ay ette önemli bir manay a daha iştirak edilmektedir . Bilindiğine 
göre yahudilerdc peygamberlik, istisnalar olsa da, genellikle bahadan 
oğula geçer ve bir sülale takip ederdi . Hz. Muhammed'in son peygamber 
olduğunu ifade etmeden ve ona hazırlık olması için Hz. Muhammed'in 
oğlu olmadı ğını ve i çinizden hiç bir adamın babası olmadığı terimini 
kullanmıştır. Böylece yeni bir peygamber bekleyenlerin umudu tama
men reddedilmiş tir . 

İkincisinde dininin tamamlandığı açıklanmak378 suretiyle artık 
b aşka t.amamlayıcı bir peygambere gerek kalmamıştır. Yeni gelecek 
peygamberin )' apacağı hiç bir ek ve dolduracağı bir boşluk yoktur. 
Yorum gerektiği zaman onu bilginler, her biri kendi ihtisası çerç�ıve
sinde yapacaktır. Önceki peygamberlerde dinin tam amlandığı ifadesi 
yoktur. 

Üçüncü delil olarak Hz. Muhammed'e gelen vahyin muhafaza 
edilmiş olmasıdır . Kuran, Hz . Muhammed'e geldiği gibi bozulmadan 
bugün bin dört yüz sene sonra insanların e1inde bulunmaktadır. Eski 
peygamberlere gelen kitaplar olduğu gibi korunamamış ,  yazılıp kayde 
geçmemiş olduğundan k'aybolmuş, değişmiş_ ve aslı kalmamıştır. Kuranın 
korunmuş olmasının sebebi, Allalı'ın onu korumaya söz vermiş olma
sıdır. Bunca düşmanları asırlarca onu ortadan kaldırmak istedikleri 
halde ve bugün istedikleri kitabı ortadan hem kaldırıyor ve hem onu 
değiştirebildikleri halde Kuran'a böyle bir şeyin vaki olmam ası gerçekten 
Allah'ın onu korumasına bağlamak lazımdır379. Bu da Kuranın Allah'ın 
sözü olduğunun başka bir delili olur. 

377  Alızah, 33 / 40 .  
378 Maide, 5 f 3. 

379 Hicı·, 1 5  / 9.  
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HZ. MU HAMMED'İN KURAN'DA GÖRÜNÜMÜ 

1-Iz. Muhaınıned'in Kuran'da iki görünümü olduğu açıkça anlaşıl
m akta ise de ikisinin arasını kesin hi r çizgi ile ayırmak kolay görün
memektedir . Ancak ilk müslümanlar bunu uygulamakta başarılı olduk
ları dikkatten kaçmamalıdır. 

Birinci görünüm Hz . Muhammed'in Kuran'da tam bir insan, 
beşer olarak All ah'ın yarattığı bir kuludur. Bu hususta Allalı'ın bir emir 
kulu olup O 'nun dediğini harfiyen yapm akta ve küçük bir yanlış 
y aptığı zam an, Allah tarafından uyarıldığı ve muahaze edilmektedir. 
O da yanlı:;; yapacağım diye tir tir titremekte ve korkmaktadır. Bunda 
asıl amaç, Allah'lık ile kulluk, tanrılık ile ins;ınlık arasında olan aşılm az 
farkı ortaya koymaktır. Muhammed peygamber de olsa bir insandır, 
insanlığı kaldırılmamıştır. İnsanoğlunun bütün niteliklerini taşımak
tadır. Onu insan üstü bir varlık olarak düşünmek yanlıştır. Onda insan
üstü bir güç de bulunmamaktadır. Hz. İsa?dan daha çok meziyete sahip 
olduğu halde, lsa'ya tapıldığı ve Rab olarak ona ibadet edildiği halde, 
Hz.  Muhaınmed'e hiç bir müslüman aynı muameleyi yapma .:esaretini 
bulamamış ve onu Allah ile kendi arasında bir vasıta yapmayı düşün
meye imkan görememiştir. 

Bunun yegane sebebi Kuran'ın Hz. Muhammed'iıı insanlık tarafını 
çok açık ve 'seçik olarak insanın gözünün önüne sermiş olmasıdır. Hz. 
lsa'dan daha büyük pey gamber olmasının en önem.li görevi , getirdiği 
dini tamamlamış bulunmasıdır.  Hz. İsa dini yanın bırakmış ve ömrünün 
tam ortasında gitmiştir. Bunların hep Allah'ın takdiri ile olduğunu öne 
sürmek, dediğimizi pekiştirir. Çünkü Allah Hz. İ\fohaınmed'in en büyük 
peygamber olduğunu murat ettiği için öyle yapmıştır. Kuran hu dava
sında etkili olmuştur. Hiç bir müslüman Hz. Muhammed'i Rab olarak 
veya Allah kat�nda nüfuzlu biri olarak görmemiştir. Ancak, Hz. Muham
med tanrı yardımcısı yerine konamamış ise de o 'nun gölgesinde bir
takım müslüman iddialı insanlar Allah'la insanlar arasına girmeyi 
başarmışlar ve Allah'ın yerine (haşa !) duaları , ibadetleri kabul etmekte 
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tam değilse y arı putperestlik veya küçük putperestlik (küçük şirk) 
oyunu ,oynamayı yeğlemişler ve bu yanlışta devam etmekte olanları 
eksik değildir. Müslümanların bu acıklı durumu asırlar önce başlamış 
ve günümüzde hükmünü sürdürmektedir. 

"Fesubhnallah ! Ben elçi olan bir insandan başka bir şey miyim ?"380 

(yani elimden bir şey gelmez) . "De ki ! Ben elbette sizin gibi bir insanım. 
Ancak bana v ahiy olunuyor"38 1 , 

"Allah dilediğini yapar. Ben kendime bile fayda ve zarar verecek 
durumda değilim. Eğer, görülmeyeni (gaybı} bilsey dim daha çok iyilik 
yapardım ve hana kötülük de dokunmazdı"382 , 

"Allah seni afetsin ! Doğru . olanları sence belli olm adan ve yalan
cıları bilmeden niçin onlara izin verdin ?383 , 

Hz. Muhammed'in Kuran'da ikinci görünümü onun peygamber 
oluşudur. O Allah'ın em ri ile konuşur. Allah, insanlara bildirmek iste
diğini ona gönderir ve o da insanlara bildirir. Önce kendisi o bildiriye 
uyar, onu uygular sonn insanlara uygulamasını gösterir. Bu hususta 
Allah ona t am selahiyet vermiştir. Allah'ın bildirisinin bütün tatbikatını 
en iyi şekilde yapma ve y11 .-.tırma onun görevidir. Bu hususta Allah 
Hz. Muhammed'in Kendi :.:'!li elçisi olduğunu bildirmiştir. 
Ona uy anın Kendisine uy oıuı; a�· · - - a itaatın Kendisine itaat 
olacağını ve böylece iki i ı... : .. 1 .,stirmi:ı olduğunu anlatmış , daha 
önemlisi Hz. Muhammed'e uyanıu. • : .., i ııi sevdiği manasına gelecğini 
anlatmıştu . Burada iki itaatın birleştirilmesinin manası şudur . Pey
gamberin verdiği emir, Allahın emrinin bildirilmesidir. Peygamberler, 
Allahın emrini naklediyor. Görünürde emri veren peygamber oluyor ve 
emir onun sesinden duyuluyor ise de gerçekte emri veren Allahtır. Bunun 
için emir Allahın emridir ve emir birdir, bir emre itaat edilmiş oluyor.  
Hükümetin koyduğu yasağı polis bildiriyor . Polisin sözüne uymak 
hükümete uymak oluyor. Allah'ı seven Muhammed'e uysun, onun de
diğini ve yaptığını yapsın. Hz. Muhammed'e uyması ne kadar gerçek
leşirse Allah'ı o kadar sevmiş olarak mükafaatını alacaktır. Burada çok 
önemli nokta, gönül işi olan sevgiyi fiile dönüştürmektir. Manevi ve 

gizli olan bir manayı maddileştirerek görünür hale getirmiştir. Sevi
yorum, demenin yerini sevgimden dolayı yapıyorum ve uy arak şunu 

3 80 İsra, 1 7  / 93. 

381 Knhf, Hl / 1 1 0. 
382 Araf, 7 / 188 .  

383 Tevbe, 9 / <t3. 
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ifada ediyorum , demedikçe ve )' apmaflıkça AH ah sevgisjnin delilsiz bir 
iddia olacağını anlatmıştır. 

İşt e Hz. Muhammed'in hu iki durumunu iyi kavramak lazımdır. 
Hz. Muhammed Allah'ın bildirisinin tatbikat örneğidir. Ona uyulma
sını.a felsefesi Allah'in bildirisinin O'ndan daha iyi uygulayacak kim
senin olamayacağındandır.  Zira, Allah'tan bildiriyi aldığı gibi nasıl 
uygulanacağını gene ondan almıştır. Bunun için Hz. Muhammed'e 
uyan gerçekte Allah'ın emrine uymuştur. Ancak bu uymayı ona tapma 
ve ibadet etme m anasında almamak ve o mertebede tutmamak şarttır. 
ibadetler y apılırken v e  dualar edilirken Hz. Peygamberi berabe
rinde düşünmek asla doğru değildir. 1-Iz. Peygamberi düşünmek doğ
ru olmazken acaba başka birini düşünerek araya sokmak hiç doğ'ru 
olur mu ? Bu gibi kimselerin toplumda varlığı ve varlıklarını sürdür
meleri ve nôfuz sahibi olmaları , iki tür insana dayanıyor .  Biri aldat
m a kabiliyet i olanlar ile aldanma kabiliyeti olan İnsanlara day anıyor. 
Mealesef insanlar i çinde bu iki kabiliyete sahip insanlar bulunabilmek
tedir.  

"Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur"J84. 

"Sizin için Allah'ın elçisinde güzel örnekler vardır"385 .  

"Allah ve onun elçisi, bir şe)' e  hüküm verince inanan kadın ve er
keğe başka yol aramak yaraşmaz".3"86. 

"Ey Muhammed ! de ki . Eğer Allah'ı seviyorsanız ,  bana uyun . 
Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın"387, 

"Muhamm ed Allah'ın elçisid:r"388, 

"Elçiye düşen sadece açıkça bildirm ekti r"389, 

Bu ayeti kerimelerin açıklamaları gereği kadar yapıldı . Hz. Pey
gamber Allah ile im an arasına girmezken, kendilerini şeyh sandırıp ve 

saydırıp hangi yüzle Allaha yapılan dualaı·da ve yapılan zikirlerde Alla
hın yanında olarak müridin hayalinde tutulmasına öğütleme cesaretini 
gösterebiliyorlar .  Buna uyan bir insand an İslam a ne hayır gelebilir ? 
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AHİ RETE İMAN 

İnsan düşünmek üzere yaratıldı . Düşünmek iki şekilde olur. Birin· 
cisi, bilinen şeyler arasında ilişki bulmak, tayin ve tebit etmek, çeşit· 
!erini, türlerini, uygunluk ve zıtlannı ortay a koymak. İkincisi de bilinen 
şeyler arasındaki ilişkilerden , bilinm eyen şeylere ve bilinmeyen ilişkilerin 
bilgisine ulaşmak . 

İBSan bilinmey en yarınını bugünden düşünmektedir. Dünden bil· 
diği şeylere bugünküleri de katarak yann için hazırlanm aktadır. 
Böylece yarını emniyete alm ak düşüncesi onu meşgul eder ve genellikle 
ins an hep bir sonrayı düşünür. Artık geçeni düşünmez. Çünkü geçen 
geçmiş elinden çıkmıştır. Onu bir daha elde edem eyeceği için onunla 
uğraşmaz. İnsan, hep y apabileceği ve ) apma imkanı olabilecek şeyi 
düşünmesi pratik faydayı gaye. edinm esine d ayanır. Yapılacak şeyi 
nasıl y ap acağının planını yap ar, işte buna düşünme diyebiliriz . Yapıla· 
may acak şeyi düşünmeye hayal etme diyebiliriz .  

İnsan bir şey yapmayı düşündüğü zaman kendisi düşünüyordur. 
Yap acağı iş kendine faydalı olacak. Onunla ya maddi serveti artacak 
veya m anevi değeri yükselecektir . İnsanın kendisini en çok meşgul 
eden düşünce, varlığının devam etmesidir.  Çünkü var olmasından çok 
mC:;Jllnundur. Onu kaybetmek istememektedir. Ama kesinkes görülüyor 
ki dünyalara değişmeyeceği bu varlığın sonu ölüm olayıdır. Bu zevkli ve 
tatlı hayatın istediği gibi uzun zaman devam etmeyeceğini biliyor. O 
halde hu varlık elinden çıktıktan sonra ne olacaktır ? · 

İnsan uyku halinde, nefes alıp verdiği ve ka]hi attığı halde si;iyle
neni, etrafında olan biteni ne anlı)' or ve ne de duyuyor. Demek uyku 
halinde kendine bir şey oluyor, dünyadan ve beş duyu organının algıların· 
dan h�b eri olmuyor ve onlardan ayrılıyor ve onlarla ilişkisi sona eriyor. 
Ama uyanınca bu ilişki tekrar haşlıyor ve insan sanki kendini yitirmiş 
ve sonra tekrar bulmuş, kendinden. ayrılmış ve sonra kendine gelmiş 
oluyor.  Buna nefsin bedenle ilişkisinin azalması, eğer ruh nefsin iliş· 
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kisinin üst seviyede bir faaliyeti kabul edilirse ruhun ayrılması da 
denebilir. 

Her ne ise uykuda, insanda canlılığının kaynağı olan nefisten bir 
şey geride kalıyor. Ve o azalan nefsin ilişkisini tekrar toparlayıp vücuda 
yayıyor ve insan uyanıyor. Bu, bir ampulun gece ışığını azaltmaya 
benzeyebilir. İnsan uyuyacağı zaman ampulun ışığını azaltıyor, uyan· 
dığı zaman ı şığını çoğalt,ıyor. Uyku e&nasında yorgunluğu gidiyor. 
Bedenin uzuvları istirahat ediyor ve tabii güçleri tazeleniyor. 

Ama ölüm denilen şey nedir ? Nefsin, dönmemek üzere bedenden 
ayrılması mıdır ? Nefis tamamen ayrılınca ne n efes alıyor ve ne de kalbi 
atıyor. Hemen bedeni, kaskatı taş gibi cansız bir madde oluyor. Buna 
ebedi uyku denebilir mi ? İnsandan ayrılan can veya nefis, sağlığında 
gidip geldiği için bu sefer de a} rılması ile yok olmuyor. Çünkü onun 
dünyada bedenden ayrı bir nesne olduğunu fark etmiştir. İşte ölüm 
denilen bu ayrılıştan sonraki insanın durumu nedir ? Uykusunda tatlı, 
güzel, kötü ve acı rüyalar görüyordu. Acaba ölümden sonra da huna 
benzer, tatlı bir hayat mı veya acı bir hayat mı yaşayacaktır. İnsanın 
uykusunda gördüklerı iyi vey a kötü onu ölümden sonrasını düşünıneye 
daha çok sevkediyor. İnsanoğlu, yarını için tedbir alıyor ve uzak yannı 
olan ölüm sonrası için de ne yapması gerektiğini tarih boyunca düşüne 
gelmiş, filozoflar da huna cevap bulmaya çalışmışlar ve herkes hala 
kendi aklına göre ona cevap bulm ak için çırpınmaktadır. Çünkü ölümle 
yok olunmuyor. Bu dünyada var olmaya devam etme isteğine en büyük 
engel işte bu ölüm olayıdır. Bu korkunun yaşlılara ait olduğunu söyle
mek çok y anlıştır. Belki yaşlılar yaşlandıkça daha az korkmakta
dır. Ölüm korkusunun felsefesini yapacak değiliz. Ama hu korkunun çe• 
şitli sebepleri olduğunu görmek mümkündür. Belki hu sebepler insan· 
ların yaşlarına ve durumlarına göre değişir. 

Gençlerin korkusu yaşamanın en canlı ve zevkli anındaki zevkinden 
v e  neşesinden bir daha dönmemek üzere ayrılmak istememeleri olabilir. 
Hayatta çok şeyler yapmak istemeleri, emellerinin ve ülkülerinin ger• 
çekleşmesi için yaşama} ! çok veya pekçok severler. Kendilerinin varlık· 
larını, hüner ve meharetlerini gösterm ek arzusunda oldukları için 
ölümden korkarlar. İnsan dostlarından ve sevgılilerinden ayrılmak 
istemediğinden ötürü hem kendisinin ve hem sevdiğinin ölümünü iste· 
memektedir. Bu ayrılık insanların hatıralarını ve şahsiyetlerini ören 
bir çok temel değerleri öldürüyor ve onlar bir daha hu dünyada ya
şanmamak ve duyulmamak üzere gömülüyor. Bu ölen değerler insa• 
na bazen çekemeyeceği kadar ağır yük yüklüyor. 
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Böylece ölümün iki yanı oluyor. Biri dünyadan dost, sevgili ve 
bütün kazamlanlardan ayrılmak, insanda korku, bir ürperti veriyor. 
Bundan daha büyük y ani ölümden sonra kendisine ne olacağım ve 
nereye gideceğini bilmemesi ve o hususta hiç bir bilgisinin bulunmaması 
insana daha ağır bir yük, üzüntü ve ürküntü getiriyor. Şimdiki hayatına 
alışmış ,  onun meçhullerini, bilinmeyen korkulu yönlerini bildiği taraf
ları ile veya haşkalanmn yardım ı ile bilmeye çalışıyor. Bu hayatı aşağı 
yukarı belli bir sürede bitecek. Am a  ondan sonra ne �lacak ? İşte insamn 
kafası burada zıngadak duruyor ve artık bir şey düşünmüyor. Çünkü 
üzerinde düşüneceği hiç bir bilgi kırpıntısı ve esası hulunmamaktadir. 
Insan yerin derinliklerinde ve karanlıklarında göğün en uzağında 
bulunanları bilebiliyor ve bilmeye çalışıyor. Am a bir an önce konuştuğu 
kimseden bir an sonr:o hedeni olduğu gibi yamnda bulunduğu halde 
artık bir daha haber alamamak üzere ayrılıyor, gidiyor ? Nereye ? 

İşte insanı "n "ok urküten ve ürperten soru hudur. Eğer, insan 
gereği gibi hunun üzerine eğilip düşününce hiç bir şey yapamaz olur ve 
hay at durur. Ancak insan hunu bazen hasta olduğu z aman veya biri 
öldüğü zam an daha yakından düşünüyor. İnsan huna bir çözüm bul
maya çalışmış ve öldükten sonra yaşamaya başka bir şekilde devam 
ettiğine kanaat getirmiştir. En iptaidai dinlerde hu inanca rastlandığ 
gibi en modern dinlerde de hunun yeri bulunmaktadır. 

İlahi dinlerden günümüze kadar mensupları gelen yahudilik ve 
hristiyanlıkta ölümden sonraki hayat veya dünya için açık ve belli 
bir fikir yoktur. Bu hususu en açık ve net bir şekilde ortaya koy an 

lslam dinidir. Y almz insanın sırf kendi aklı ile ortaya koyduğu nizam
lar hu düny a havatım ilgilendirir. Öldükten sonrası için bu nizamlarda 
hiç bir fikir ve düşünce yoktur. İnsanı sadece bu dünyada ele alır ve 
ölünce bırakır . Ölünce ne:reye giderse gitsin, onu ilgilendirm ez. Dinler 
ise ip.sanı hem hu dünyada ve hem öldükten sonraki dünyada ele alır 
ve onun her iki dünyada problemlerini çözmeye çalışır . 

Dediğimiz gibi İslam dini hem hu dünya ve hem öteki dünya için 
insana açık seçik ve belli bir nizam ve fikir getirmiştir. İslam, öteki 
dünya için getirdiği bilgiyi bu dünyamn nizamına bağlamıştır. İslam, 
insanı hu dünyadaki nizamına bağlayabilmek için insamn ölüm sonrası 
endişe ve tedirginliğine dair ona teminat vermiş ve güvende olmasını 
sağlamıştır. Böylece bu dünya nizamı ile öteki dünya nizamını birleş
tirmiştir . Bu iki dünya tek nizamın iki yanıdır. Önceki sebep sonraki 
neticedir. Bu iki yönlü tek nizamda asıl gaye insanı mutlu kılmaktır. 
Çünkü ona büyük görev, Allah'ın yeryüzünde halifesi olma görevi veril-
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miştir. O bu görevi yapabilmek için neşe ve mutluluk içinde olarak 
görevini yaparsa,  en iyi şekilde yapmış olur . İşte mutlu olm ası için hem 
bu gününden ve hem de yarınından güvende olm ası gerekir. Her iki
sinden güvende olması için , kendisinin ihtiyaçlarını çok iyi bilenin 
koyduğu nizama uym ası ile bu güveni elde edeceğine, kendisine teminat 
ve eline vesika da verilmiştir. Hem nizam ve hem teminat vesikası olarak 
Kuran ona gönderilmiş bulunnıakt;adır. Tek nizamın iki dünyasındaki 
hayatta olan olaylar, devreler, dönemler: ve merhaleler insanın birinci 
dünya hayatının içinden alınmış örnek olaylarla anlatılmaktadır. 
Bunun iki açık nedenini düşünmek doğru olur. 

Biri, bu dünyadan başka bir h ayat olmadığını-bunu genellikle hu 
dünyada işini, herhangi hileli bir ştkilde yoluna koyanlar iddia eder
öne sürerek düny a nizamını bozanlara ve bozmaya çalışanlara, ölüm
den sonraki hayat hatırlatılarak nizama uymalarını sağlamak. · Diğeri 
de ölümden sonrasını gereğinden fazla düşünüp işleri savsaklatan ve 
nizamı başka bir yönden bozanlara da eğer dünya nizamına gereği 
gibi uydukları takdirde ölüm s9nrası hayatlarında mutlu olacakları ve 
artık o hususta bir endişeye kapılmay a  gerek olmayacağı anlatılarak 
bu düny ada da üzüntü.süz, kedersiz, mutlu yaşamaya çağırılmaktadır. 
Bunun için İsİam, ahiret ve ölüm sonrası için gelmemiştir. O bu dünya
da insanı mutlu etmeye gelmiştir . Y olsuzlarr yola getirmekle onlann in
sanlara verecekleri .huzursuzluğu ortadan kaldırmak suretiyle insanları 
mutlu kılmak ve yolsuzları yola getirmekle de kendilerine toplumun iyi 
bakmasını sağlamak onların şerefli ve mutlu yaşamlarına sebep olmaktır. 

İslam'ın asıl gay esi, insanı toplum içinde kaynaşmış bir fert olarak 
mutlu kılmaktır. İnsana verilen şahsına ait buyruk ve öğütler onu 
topluma faydalı olm aya hazırlamak ve yetiştirmektir. Toplumla ilgili 
buyruk.ve öğütleri bu suretle daha kolayca ve candan isteyerek yap
ması sagl�nmış olacaktır. İsİam, ferdi, �oplumun yapıcı unsuru gördüğü 
için o unsuru, işi düzenli, yarerlı ve güzcl bir şekilde yetiştirdiği takdirde 
ondan meydana gelen toplumun da iyi, düzenli ve mutlu olacağını 
düşünmüştür. Zaman zaman değindiğimiz gibi İslam'ın asıl gayesi 
insandır. İslam,  insanı başka bir gay e için alet olarak kullanmayı kö
künden kaldırmak arzusu"n.dadır ve özel surette insanın kendisi için 
geldiğini ve insanı her türlü tehlike, kötülük ve zararlardan korumayı 
amaçladığını açıkça belirtmektedir. İnsanı fert ve toplum olarak mutlu 
kılmak esastır. 

insanın mutlu olması ve mutluluğunun devam etmesi onu mutlu 
kılacak güçte ve kudrette olan Allah'a yönelmesi ve onun katında 
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kendisine bir mevki elde etmeye çalışması mutlu olınanın yoludur. 
Bu yolu Allah insana hen.. akıl ve hem kitap vererek göstermektedir. 
Her zaman ve bugün de gelecekte de bütün devletlerin ve idarelerin 
gayesi milletlerini mutlu etmek ve neşeli yaşatmaktan başka bir şey 
değildir. Bunun için kanunlar, tüzükler korlar ki herkes yolunu bilsin 
ve bulsun, başkasının yolundan giderek onunla çarpışıp birbirini helak 
ve harap etmesinler. Ancak kanunları ve tüzükleri koyan insanlar bir süre 
baskı altında-maddi ve manevi-olduklarından kanun ve tüzüklerinde 
taraf tutuyor ve yan çiziyorlar. Ayrıca ko} dukları kanun ve tüzükleri 
de doğru dürüst kullanmıyorlar. Bundan dolayı milletlerini de ve 
insanlığı da mutlu kılamıyorlar. 

Ama kainatı ve insanları yaratan Allah'ın taraf tutması diye bir 
şey olması imkansız olmaktadır. Çünkü bütün insanlar onun y arattığı 
olınasında �am . eşitlik vardır.  Onun koyduğu kanun ve gönderdiği 
kitap herkese eşit olarak hitap eder ve uygulanır. Bu eşitlikten hiç 
şaşmaz. Nasıl ki devlet kanunlanna karşı gelenler, nizamı bozanlar, 
hesaba çekilir ve yanlışlığı teshit edilen ceza görürse, Allah'ın kanu· 
nunda da böyledir . Çünkü nizamı hozan başkasına zarar veriyor ve 
onun mutlu ve nt:şeli hay atını bozuyor. Başkasının zararına bir iş y ap
makta hiç kimseye izin verilıneyeceğinden kanunun gösterdiği yoldan 
gitmeyenlere ceza uygulanıyor. Devletlerin kanunlannda da kanuna 
karşı çıkana ceza veriliyor. Fakat kanuna uyana mükafaat verilıniyor. 
Zira, kanuna karşı çıkan azdır ve onlara ceza vermek de devlete büyük 
bir masrafa sebep olmamaktadır. Eğer, devlet kanuna uyanlara müka
faat vermeye kalksa bir devlete bütün dünyanın s erveti kısa bir süre 
için belki yetişebilir. Ama Allah'ın kanunu iki yönlüdür. Karşı çıkana 
ceza ve doğru davranana mükafaat vermektedir. Çünkü Allah'ın 
hazinesi sonsuzdur. Onu kendisi yaratmaktadır. Bütün insanların iyi 
olınalarına hu şekilde iki yönden teşvik etmektedir. Hem kötülük yap· 
m amaktan ve hem iyilik y1apmak ve iyi davranmaktan dolayı mükafaat 
vermektedir. Görüldüğü gibi hu inancın hile bizatihi insana bir neşe 
ve mutluluk verdiği daha ilk anda insanın ruhuna ve gönlüne bir sıcaklık 
ve rahatlık getirdiği inkar edilemiyecek bir durumdur. Kötülük yap· 
mamaktan zevk almak, kötü bir iş yapmadığı için sevinmek ve bunun 
karşısında iyilik yapmamaktan v:e yapamam aktan üzülmek insanın 
yüksek bir ahlak sahibi olduğun�n alametidir. Vt ,bu iki duygu ve iyi 
niyetinden dolayı da mükafaat alacağını bilınesi daha da sevindirici 
olınaktadır. İslam, hu sevinci de insana hem yaşatır ve hem de müka· 
faatını yani sevabını da aynca verir. 
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Islam, insanı böylece hem bu dünyada ve hem öldükten sonraki 
hayatta mutlu kılacak cana yakın insanın ruhunun derinliklerine ses
lenen Kuran'ı insanlığa hediye ve hidayetli bir ışık ve rehber gönder
miştir. Hediye, hidayet kelimeleri aynı kökt�n oldukları için Kuran 
insana hiç sönmeyen bir elektrik feneri hediyesidir. Her karanlığı ve 
gölgeliği onunla aydınlatır. İnsanların, toplumların içinde her nasılsa 
herhangi bir tür-ikisadi, siy asi, idari, dini, askeri- otoriteyi elde edenler, 
yaptıklarından sorumlu olmamak için ellerınden geleni yapma)' ı geri 
bırakmaz ve bu suretle yardımlaşarak insanları ezerler. Bunların o 
kadar ileri gidenleri olur ki, öldükten sonraki hayatı bile inkar ederler. 
Zira Allah kanunlanna karşı gelenlerine bu dünyada tam ceza vermi,. or. 
Arasıra, uy ancı ceza veriyor ve onu da başka vasıtayla verdiği için 
cezaya çarptınlanlar bile farkına varmıyor. Çünkü bu dünyad a insana, 
uyması için kanun gönderdi ise de ona uyup uymama hürriyetini de 
insana verdi. Böylece kimin uyup mükafaat alacağını v e  kimin de karşı 
gelip ceza yiyeceğini herkesin gözü önüne koymak istemiştir. Fakat 
öldükten sonraki dünyada hürriyet yoktur ve orada sorumluluk da 
yoktur . Şimdi, hu dünyada haşa çıkıp sorumluluktan kurtulduklarını 
sananlar; öldükten sonra hesaba çekilmeyi de istemediklerinden ölünce 
yere düşen ağaç yaprağı gibi çürüyüp gübre olarak yok olacağını iddia 
ddiyor. Öldükten sonraki hayatta hesap verip vermenı P. hürriyeti ve 
sorumsuzluk yoktur. Ne var ki hu dün)' adaki hürrıyet ve som:mluluk
lann dökümü orada yapılacak ve tam hesap orada alınacaktır. Burada 
hürriyet ve sorumluluk var olduğu için hürriyet ve salahiyetini kötüye 
kullanahili)' or. İşte orada hürriyet ve salahiyet olmayacağı için orada 
oyunbozanlık, hilekarlık, işini istediği gibi aşırma diye bir şey olmaya
caktır. Bu dünyada, başı boş, seberhest, kayıtsız ve serseri gibi hareket 
eden ve iş yapanlar elbette öldükten sonra yaşamak istememektedirler. 
Ama bu dünyada ezilenler, baskı altına alınanlar, haksızlığa uğrayanlar 
bu dünyada haklarını alamıyorlarsa hiç olmazsa ölümsüz ve ebedi 
olan öteki dünyada haklannı almaya çok arzuludurlar. Allah hem ezenin 
ve hem ezilenin Allah'ı olduğu için hiç hirinırı. hakkını ötekine bırak
mayacağından emin olmalıdır. 

İşte öteki dünyayı inkar eden hu dünya çıkarcılarının ahireti inkar 
etmelerine Kuranın verdiği cevapları ve ileri sürdüğü delilleri şöyle 
sıralamak mümkündür. Kuran ahiretin varlığına dair getirdiği delil
leri müşahedeye ve akla dayandırmaktadır. Bunların tabiata ve her za
man vuku bulan olaylara bakarak aklın ortaya koyduğu ilkelere dayan
ması ve Kuran'ın Allah'm varlığına dair ileri sürdügü akli ilkeler dere
cesinde kesinliğe sahip olmaları bir felsefe ve düşünce öğretimi de içer
mektedir. Bunları şöyle sıralayabiliriz : 
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Kuran'm Ahirete Dair İlmi ve Akli Delilleri390 

1- Zor bir şeyi yapmak daha kolayını yapmayı içerir. Elli katlı 
bir apartman yapan beş katlı bir apartmanı daha kolay yapar. Elli 
kiloyu kaldıran, on kiloyu kaldırması inkar edilemez. Bu, aklın tecl"'übe 
ve müşahededen çıkardığı bir ilke ve kanundur. 

a) "Bir bak! sana nasıl misaller veriyorlar. Bundan dolayı yolu 
kaybettiler artık bir yol bulamazlar. Verdikleri misalde şöyle dediler : 
Biz ufalanmış bir kemik yığını olduğumuz zaman yeni bir yaratılışla 
dirilecek .miyiz ? de ki :  ister taş, ister demir ya da aklınızda büyüttüğünüz 
başka bir yaratık olun (dirileceksiniz) . O halde bizi kim. tekrar yaratır 
derler. De ki : İlk defa } aratan"391 . 

b) "Göklerin, yerin yaratılışı, . insanların yaratılışından daha büyük 
bir olaydır"39� . 

c) "Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan 
Allah 'ın ölüleri diriltmeye gücü yeteceğini anlamıyorlar mı ? Evet 
O'nun gücü her şeye yeter"393 . 

2- Bir şeyi yapan, onun benzerini de yapabilir. Belli uzunlukta 
bir asma köprü yapan benzeri bir köprüyü yapamaz, denemez. Bir 
şeye eşit olanın, benzerini yapan onu da yapabilir. 

a) "Gökleri v e  yeri yaratan onların bir benzerini yaratamaz mı?  
Elbette yaratır. Çünkü O bilgin bir yaratıcıdır"394. 

b) "Göğü kitap tom annı dürer gibi dürdüğümüz gün, yaratmaya 
ilk başladığımız gibi onu tekrarlarız. Bu verdiğimiz bir sözdür. Elbette 
verdiğim.iz sözü yapacağız"39S . 

3- Bir şeyi yapan onu tekrar yapabilir. Bu kaide tecrübe ve müşa· 
hedeye dayanan eğitim metodunun ilk temel kaidesi sayılır. Bir işi 
bir defa yapabilmek önenpidir. İkinci defa ve daha çok defa onu yapmak 
daha kolaydır. Burada başka bir noktaya işaret etmek istiyoruz. Allah 
bir şeyi bir defa değil, milyon defa yapmaktadır. İnsanı bir defa yaratmış 
değil, her an milyonlarca insan yaratıyor. O halde yaratma mahareti ve 

390  BK. H.  Atay, Kuran'a Göre İman esaslan 80 ;  İbn Rüşd, Menahicul-Edille 241 
1969 Kahire. 

391 İsra, 17 / 411-51. 
392 Mu�, 40 / 57. 

393 Ahkaf, 46 / 33. 
394. Yasin, 36 / 81. 
395 Enbiya, 21 / 104. 
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sanatı O'nun şaşmaz ve şüphe götürmez sıfatıdır. Artık, yarattığı bu 
insanları ikinci defa tekrar yaratma işi kalıyor.  Birinci defa yarattığı 
için ikinci defa daha kolay ] aratacağını, akıl kimseye danışmadan anlar 
ve kavrar. Dem ek ikinci ) aratma birinci yaratmaya kıyaslanıyor ve 
daha kolay oluyor. 

a) "İnsan, kendisini bir nutfedeıı yarattığımızı bilmiyor mu ? 
Hemen de apaçık hasım kesiliyor. Kendi yaratılışını unutarak" hu 
çürümüş kemikleri kim yaratacak ? diyerek bize misal vermeye kal
kışıyor. De ki : onları ilk defa yaratan, diriltecektir. O, her türlü yarat
mayı hilir"396. (Hem ilk defa ve hem ikinci defa yaratmayı bilir) 

h) "inkarcılar, öldüğümüz ve toprak olduğUmuz zaman dirilecek 
miyiz ? Bu, şaşılacak ve ihtimali çok ·uzak bir dönüş dediler. Biz ilk 
yaratmada yorulduk mu ? Doğrusu onlar yeni bir yaratılıştan zihni 
bulanıklık içindedirler"�97. 

c) "Allah önce yaratır sonra onu tekrarlar v e  sonunda O'ııa döner
siniz"398 . 

d) "Allah'ın yaratmay a nasıl haşlayıp sonra onu nasıl tekrar et
tiğini görmüyorlar mı ? Doğrusu bu Allah'a kolaydır. De ki: O halde 
yeryüzünde dolaşın ) aratmaya nasıl haşladığını görün. İşte aynı şekil
de - öbür (ahiret) yaratmayı yapacaktır. Çünkü O, her şeye kadirdir"399. 

4- insanın öldükten sonra yaratılması, ölü yerin diriltilmesine 
dayandırılmıştır. İnsan hayatında her yıl yerin ölü olduğunu görmek
tedir. Burada ölüden maksatın yerin bir şey verememesi ve alamaması 
olarak anlamak gerekiyor. Yer kışın bir şey hirirm.iyor, ölü duruyor. 
Ama yazın canlanıyor. Neler bitirmiyor. Ağaçlar da öyle değil mi ? 
Kışın kesilse, su damlamaz, ne çiçek, ne yaprak ve ne de meyve verir. 
Bunlar yazın canlanıyor. İnsan hunları gözleri ile görüyor. Bri.nlan öl
düren ve sonra canlandıran, insanı öldürüp sonra canlandırabilir. 
Bunun şaşılacak bir yanı olmamalıdır. Nasıl ki doktorlar ilaçlan önce 
hayvanlar üzerinde deniyor ve istedikleri sonuca vardıklan zaman 
onu insanlara uyguluyorlar. Birini diğerine kıyaslıyorlar. Kıyaslamak 
suretiyle bir şeye ve bilinmeyen bir bilgiye varmak aklın işidir. İnsan 
kainatta canhlardan ölüp bitenlere bakınca başka canlılann da ölüp 
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dirilebileceğini anlaması en basit akıl yürütme ve mantık kaidesi oluyor. 
İşte bunun için Kuran ölü olan yerin nasıl canlandığına bakılsın, insan 
da ölü iken öyle dirilecektir, diyor. 

a) "Yeryüzünü kupkuru gorursün. Ama biz ona su indirdiğimiz 
zaman o kıpırdanır, kabarır her çeşitten gönül alıcı çift çift bitkiler verir. 
Bunlar Allah'ın gerçek olduğunu, ölüleri dirılttiğini v e  her şeye gücünün 
yettiğini gösterir "400. 

b) "Gökten bir ölçüy e göre suyu indiren O'dur. Biz onunla ölü 
yeri dirilttik. İşte siz de böyle diriltileceksiniz"401 . 

c) "Bulutları yürüten, rüzgarları gönderen Allah'tır. Biz bulutları 
ölü bir yere gijnderip onunla toprağı ölümünden sonra diriltiriz . İşte 
ölümden sonra diriltme höyledir"40ı, 

d)  "Rahmetinden dolayı rüzgarları müjdeci ol arak gönderen Allah'
tır. Rüzgarlar ağır bulutları kaldırdığında onları ölü bir yere gönderir 
oray a su indirir ve her türlü meyveyi yetiştiririz . Ölüleri de böyle 
çıkaracağız.  Bundan öğüt almanız umulur"40�. 

5- Bir şeyi kendine zıt olan şeye çevirebilen, onu benzeri bir şeye 
çevirebilir. Ateş ile su birbirinin zıddıd:ı,r . Yaş ve yeşil bir ağaçtan su 
çıkar veya suyu boldur. Böyle bir ağacın ateş çıkarması t abiatına zıt 
olm alıdır.  Ama Allah yeşil ve suyu bol bir ağacın yanmasını da yarat
mıştır. Burada sulu ağaçtaki su ateşe zıd olduğu için ateşe engel olup 
yanmam aya t>ebep olmalıydı . Fakat orada suyu ateşe çevirerek ağacın 
yanm asını meydana getirmiştir. Burada dikkat çekilmek istenen h usus, 
bir şeyi kendine zıt olan şey e çevirmek, büyük bir güç ve derin bilgi 
istediğine delil olm asıdır . Bu kadar güçlü olan bir zat bir şeyin m ahi
y etini Vt özünü değiştiriyor. Bu zat aynı m ahiy etin sıfatını daha kolay
lıkla değiştirm esi daha çok imkan içindedir. Bu da bir şeyin ölü iken 
canlı ve canlı iken ölü . yapılmasıdır. İnsanın bedenine ruh üfleyince 
canlanır ve üflemeyi kesince cansızlaşır ve ölür .  İşte insanın dirilmesi 
bu kadar kolaydır .  Bedenin bulunup bulunmaması buna bir rol oyna
m az. O, maddedir. O maddenin her yerde v e  herhangi bir şekilde olursa 
olsun temini basittir . Günümüzde bunu anlamak çok kol�ydır. Aynı 
insanın m ankeni olduğu gibi yapılabiliyor. Am a o iman olamıyor 

400 Hac, 22 / 5-6. 
401 Zuhnıf, 43 / 1 1 .  
402 Fatır, 35 / 9. 

403 Araf, 7 / 57. 
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çünkü ruhu ') oktur. İşte o ruh Allah'ın buyruğudur404 "gir" deyince o 
bedene girer ve insan canlanır, "çık" deyince hemen çıkar ve insan ölü 
cansız bir madde olur. 

"Yeşil ağaçtan size ateş çıkaran O'dur. O ağaçtan ateşi yakarsınız. 
Gökleri ve yeri yaratan, kendilerinin benzerini yaratamaz mı ? Elbette 
yaratır. Çünkü O yaratm ayı çok iyi hilen bir y aratıcıdır"405 ,  

6- İnsanın yaratılmasının gay esj de ahiretin varlığına delil ola
bilir. Buna yukarıda değindik ise de burada onu bu açıdan ele alm akta 
fayda olacağını umuyoruz. Kuran kainatın boşuna yaratılm adığını ve 
bir gayesi ve nizamı olduğunu anlattıktan sonra da insanın da hoşuna 
y aratılm adığını ve insanı bu her iki nizamı-yani kainat nizamı ve insan
lık nizamı- anlamaya çağırc.ığı� ve anlan: ası için bir sürü delil ve alamet 
ve işaretlerin kendisine gösterildiğini açıklamaktadır. Kuran, insana 
ayrıca irad � hürriyeti ve muhakeme etm ek için akıl ve sonra ilim 
yapm ası için dil ve konuşm a s anatı verildiğini ve hunlarla kendisine 
çok önem v erilmiş olduğunu sık sık hatırlatmakt adır. Bütün hunlardan 
sonra kendisinin Allah'ın halifesi olmak üzere yaratıldığı asıl gaye 
oJ arak kendisine bir sürü işlerin ve düzenlerin yapılması için görev 
verildiği açıklanmaktadır. 

Şimdi bütün bunlar ve daha başka şeyler kendisine verilip kendi 
istediğine göre hareket etme selahiyeti ve sorumluluğu verilen bu 
insanın yaptıklanndan bir hesap vermesi gerekir. Bu kendi h ayatında 
haşkalanna uyguladığ11 bir kanun esasıdır. Am a görülüyor ki insan bu 
düny:ıda kimseye tam hesap vermemek11,edir. O halde ölünce hesap 
vermeeıi gerek"l!iği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Burada müşahede 
edilen iki önemli kesin durum vardır. 

Birincisi, insanın kendi başına hür ve istediğini yapan bir varlık 
olmasıdır .  Bu hususta dünyada görülen hiç bir varlıkt-a bu gibi bir nite
liğin olmaması için ve özellikle insanın üzerinde durulan bir varlık 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

İkinci olarak bu kadar önem verilen insan gerçekten yanlışlar, 
haksızlıklar ve zulümler yapmaktadır . Hem de bunca yanlış işleri ve 
işkenceleri kendi hem cinsi olan insana karşı işlemekt edir. Bunlann 
vuku bulduğunu inkar edecek hiç bir durum yoktur. İ�anlık kavra
mında, onu yaratan Allah'ın gösterdiği ve gönderdiği nizamda en önemli 

404 lara, 17 / 85. 
405 Yasin, 36 / 80-8 1 .  
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kavram adalet kavramıdır. İnsana bu kavrama göre hareket etmesi 
hem akıl ve hem Kuran tarafından öğütlendiği için, kendisinin de bu 
adalet kavramına göre hesap vermesinde çok isabet olduğu kabul 
edilmeli ve öldükten sonra bu adaletin, Allah'ın bizzat hakim olacağı 
m ahkemeye çıkacağına inanarak hareket etmelidir. Am a ister inansın, 
ister inanm asın , bu mahkemeye çıkacağına dair deliller bizim zikretti
ğimizden çok fazladır. İnanmadığı zaman o mahkemeye çıkmayacağına 
dair hiç bir belirti bulunmamaktadır.  İnandığını" söyleyen veya inan
dığına inanan da çıkacaktır. Bunca haksızlıklar ve yanlışlar sırtında 
paralanan bu kadar değerli bir varlık olan insana karşı da bir hesap 
vermeye şüphesiz insanlık namına ihtjyaç vardır. 

İşte bu ve benzeri bir çok gerekçe ile anlaşılıyor ki ölüm nasıl 
gerçekse,  ondan sonraki hayat da bir gerçektir. Ölen insan bu hayatta 
ne ettiyse onu bulacak ve y aptıklarından iyi veya kötii hesap verecek 
ve işlerinin iyi veya kötülüklerinin fazla olmaı;,ına göre yerleşeceği 
y er ya iyi, hoş veya kötü bir yer olacaktır .  

Kıyametin Kopma;;;ı 

insan ölünce kendi kıy ameti kopmuş ve bu dünya hayatı onun 
için bitmiştir. Ancak asıl büyük kıyamet ki insanların hepsinin dirilip 
hesap verecekleri meydana (mahşer) toplanmalarımn başlangıç olayıdır. 
Bu büyük kıyamet bu dünyamn yıkılması VE- onun yerine öteki dünyamn 
kurulması olayıdır. Bunun ne zaman olacağım Kuran indiği zamandaki 
insanlar m erak edip sormuş oldukları gibi kimi de alay olsun diye 
inanmadığını anlatmak için sormuştur. Kuran'ın her iki tarafa kesin 
cevabı bunun zam amm Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğidir. 
Kuran kesin cevabı bildirmiş ise de tekrar soranların olması sorunun 
önemini ifade edn. 

Kıyametin Alametleri 

llz. Peygambere atfedilen bazı hadislerde kıyametin alametlerinden 
bahsedilmektedir. Bunlara tem as etmek istememizin sebebi, hala oku
tulan din kitaplarında bu alametlerin "V e  belirtilerin yanlış anlaşıldığım 
gördüğümüz için, onları düzeltmek üzere burada manalarına değinmek 
arzusundayız. Kuran'a göre İman Esasları adlı eserimizde buna işaret 
etmemizin kafi gelmediği anlaşılıyor. 

Kuran'ı Kcrim'dc "saat " kelimesi zikredilmektedir. Bu kelime 
Kuran'da hir kaç manada kullanılmıştır. 
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1- Zaman, müddet ,  vakit ve süre bildirir. Bunun uzunluğu açık
lanmamıştır, ama kısa bir zaman ve bazen bir an manasını vermektedir. 

a) "Aralarında tanışacakları bir saat kadar (tanışacakları kadar 
hir siire) kalmış gibi olurlar"406 , 

b) "Süreleri dolduğu (ecelleri gddiği) zaman bir an bile (saat) 
ne geciktirebilirler ve n e  de öne alabilirler ,'407, 

2- Ölüm, insanın ölüm anı manasına gelir. "Size Allah'ın azabı 
vey a ölüm saatı (vakti) gelse Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız"408 , 

Pek şiddetli rüzgar estiği zaman Hz. Peygamberin rengi değişirdi 
ve "ölümden korktum " saattan korktum, dedi ve "gözümü açıp kapa
yana kadar saatin kopacağını (ölümün geleceğini) zanederim" diye 
ekledi409, 

3- Saat , bir neslin ömrünün sonunu ve bir asrın bitimini ifade 
eder. Buna bir millet in yok olması veya toplumun çökmesi, gerilemesi , 
gücünü, dinçliğini, medeniyetini kaybt tmesi, yıkılm ası manası da gir
mektedir. 

a) "De ki : sizin vadeli bir gününüz vardır. Ondan Lir an (saat) 
ne geri kalabilir ve ıie de öne gcçehilirsiniz4 L O , 

h) "Onlar, farkında olm adan ölümün (saatın ) kendilerine ansızın 
· gelmesini mi bekli)' orlar ?"41 1 , 

Bu ayetleri bir toplumun başına gelecek felaketlere işaret olarak 
anlamak mümkündür. Milletler bozulduğu zam an,  başl arına hiç um
madıkları bir savaş açılır ve hem en m ağlup olarak perişan ve helak 
olurlar. Bu, . Allah'ın insanlık için koyduğu bir ka:ı:ı.undur. Bunu kıya
metten hemen önce olm aya bağlamak yanlıştır . İşte hadisciforin keli
melerin lafiz manalarına takılıp kalmaları asırlarca  müslümanları yanlış 
inanç ve işlere sürüklemiştir. Bunun dışına pek ender hadisçiye rast
lanır ki, genellikle biz onları bir destek s ayıyoruz. Çünkü bu olaylar 
her toplum ve millette tekrar edip durduğu halde kıyamet kopmamak
tadır. Bunun cevabı bu alametlerin büyük kıyametin değil, orta kıya-
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406 Yunus, 10 / 45 ; Ahkaf, 46 / 35 .  

407 Yunus, 10 / 49 ; Nabi, 16 / 61;  Araf, 7 / 36.  

408 Enam, 6 / 40 ; Ragib İsfahant, Mufradatnl-Kuran, 362 Aııglo-Mısnye, 1970. 

_409 Ragıb İsfahani, Mufrcdat. 362. 

410 Sebe, 34 / 30. 

4!. l  7.uhrııf, 43 f 66. 



metin yani bir milletin kıyametinin kopması manasındadır ve böyle 
anlaşılınca bir sorun kalmıyor. Bu anlayı ş Kuran'ın anlattığı sosyal 
ve siy asi, idari, ahlaki kanunlarla uyum halinde olduğu azıcık bir 
düşünce ile anlaşılır. 

4- Kuran'da, "saat" kelimesı v e  s a atın kurulması, dikilm esi anla
mında kullanılan kıyamet s aatı yani saatin kıyam etmesi , ayağa kalk
m ası tabirinden büyük kıyamet kastedilmektedir. Bunun Kuran'da 
b aşka tabirleri de  bulunmaktadır. " Hakka" hak'tan türeyen bu kelime 
gerçekleşmesi kaçınılmaz olan olay man asına gelir. "Karia" kelimesi 
ise kapıp çalm ak, şiddetle vurmak kök m anasından türemiş m üb alağa 
ifade eden pekiştirici bir sıfattır. Kıyametin adı olması kainatın yıkıl
masının ilk anını tasvir etmektedir. K ainatın büyük bir gürültü ile 
birbirine şiddetle çarpm asını ifade eder. " S ahha" kelimesi de kulaklan 
delip insanı sağır edecek kadar bir çığlık ve canav ar düdüğü diyebile
ceğimiz bir tiz ve yüksek ses ki bu da kainatın yıkılm ası için çalınacak 
olan sur (boru) veya insanların toplanması için çalınacak ictima borusu 
(ikinci üfleme-neha)dur4 12 .  Kuran'da kıyamet ile ilgili b aşka kelimeler 
de vardır. Biz ancak kıyamet kelimesinin s aa1lla ilgili olmasını açık
lamak üzere ötekilerini örnek olaralr verdik. Bundan şunu anlatmak 
istiyoruz. Kuran'da zikredilt n kıyametin kopması kainatın yıkılm ası 
manasın a gelir. Yalnız b aşın a "saat" kelimesi kıyamet m anasın a gel
m esi bulunduğu cümledeki durum a göredir. 

a) "Allah'ın sözü gerçektir ve "saatin" vuku hulın asında da şiiphe 
yoktur"41 3 .  

b) "Kıyametin kopacağını (saatin kalkacağını) sanmıy orum"4t4. 
Kıyameti inkar eden burada büyük kıyametin kainatın yıkılmasını 
kastediyor.  

c) "Kıyamet koptuğu gün mücrimler kaybedecektir" . İşte  kıy amet 
kop tuğu gün darmad�ın olurlar"41 5 .  

d )  " Kıyam e t  kop tuğu gün sahtekarlar (batılcılar) kaybedecektir"4 16. 

e) "İnsanlar, s ana "saati" sorarlar. D e  ki : O'nun bilgisi Allah 
katındadır. N( bilirsin belki o saat yakın olabilir ?"4 1 7 .  

4 1 2  Bk. Ü ele, Halil Ebu Ude. et-Tata n,ır el-Delnli Beyne Lııgat i ş-Şi'r v e  Lngntnl-Kuran 

361-367. 

413 Kehif, 18 / 2 1 . 

4 14  Kehif, 18 / 36 ;  Fussileı  4 / 50.  

4 15  Rum, 30 / 12 ,  14. 

416 Cıısiyc-, 45 / 27. 

417 Ahzah, 33 / 63. 

205 



f )  "Saatin ne zaman kurulacağını sana soruyorlar. De ki : Onu 
ancak Rahhim bilir. O'ndan başka onu açıklayacak yoktur"418. 

Buraya aldığımız ilk ayetlerde ayağa kalkmak manasında olan 
"kıyam" kelimesinin saat'a isnat edilerek kıyametin kopm ası anlaşıldı . 
Ancak sonraki ayetlerde sadece "saat" kelimesi geçmekte olup en son
raki ayette de "irsa" kelimesine isnat edilmiştir. İrsa, aslında geminin 
demirlemesi, sabitleşmesi m anasında kullanılır. Bundan da saatin kurul
ması ve dikilmesi sözlük anlamı ve ondan da kıyametin kopması manası 
anlaşılmaktadır. Kelimelerin kök manalarına uygun tercümelerini ver
meye çalışmamızın sebebi, her kelimenin ayrı bir manasının şuurlan
masını temin etmektir. Bu semantik anlayış, Kuran'ı duyarak anlamaya 
yardım eden en önemli bir yönt emdir. 

Kuran'a dayanarak "saat" kelimesinin manasını teshit etmeye 
çalıştık ve şunu gördük. Saat, bir. zaman ölçer alet olm aktan önce bir 
zaman ve vakit ifade etmektedir. Kuran hunu önemli olaylarda zaman · 
manasında kullanmıştır. Şüphesiz olan, Kuran, insanoğluna hitap 
eden bir kitaptır. İnsanoğlunun başından geçecek olan varlığını en çok 
ve en yakından ilgilendiren üç olay vardır. Biri, kendi ölümüdür. 
İkincisi içinde hıılunduğu toplumun ölümü ve yıkılışıdır ki gene kendisi 
de toplumu ile birlikte helaka sürüklenecektir . Üçüncüsü de en büyük 
olay olan, insanın bütün y aptıklarından sorguya çekilecek olduğu ölüm
den sonraki dünya nizamının başlayacağı olaydır419. Orada sorguya 
çekilmenin önemi, haşarısız�ığının telafisi olmamasıdır. Kuran'ın kai
natın yıkılışını tasvir eden diğer ayetlerin açıklanması konusuna gir
mek istemiyoruz. Yukarıda zikrettiğimiz kıyametin kopmasından önce 
Hz. Peygambere atfedilen bazı hadislerde anlatıl an kıyamet alamet
lerine temas etmek istiyoruz. 

1- Kadının, kadın efendisini, ağasını (rehbe) doğurm ası kıyametin 
alameti sayılmıştır420, "Rebhe" kelimesinin yerine başka kelimelerle de 
rivayet edilen sözün manasını vermekte bir kaç görüş ortaya atılmış 
hiç biri de isabet kaydetmemiştir. Eski toplumlarda köle ve cariye 
satın alma ve satm a  bahadan oğula miras kalan cariyeler manası veril
meye çalışılarak kıyametin alameti sayılmıştır. Hadisciler buna fıkhi 
(kanuni) mana vermekte hata etmişler. E ğer gerçekten Hz. Peygamber 
böyle bir şey söylemişse-çünkü hadis illetlidir ve tek kişi rivayetlidir 
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ki, iman meselesine girmez-hadisi edebi (adah) ve ahlaki manada alm ak 
daha isabetli olur. Kölelik ve cariyelik kalkmıştır, kıyamet kopmam.ıştır. 
Ahlaki manası anaya bahaya itaatsız, karşı gelme ve onları baskı altına 
almak anlamında olarak aile ve toplumdaki sarsıntıyı ve bozukluğu 
ifade eder ve hu, zaman zaman ailelerde toplumlarda meydana gelir, 
aile ve toplum düzeni bozulur ve perişan olur. Bu manada hadis yu
karıda açıklanan orta kıyametin kopması manasında Allah'ın toplum 
düzeni kanununu ifade eder. Toplumlarda tekrar eder durur. Büyük 
kıyamet kopm a zamanında da bulunabilir vey a  bulunmaz. Bu söy
lediklerimizi büyük hadiscilerden İbn Hacer ve Buharı ş arihi Ayni, 
Kurtuhi'nin hu manada söylediği söze katılmaktadırlar. Kadının 
efendisini doğurmaya verilen değişik anlamların yedi olduğunu ve dör
dünü zikrettiği, dördüncü anlamının bizim açıkladığımız m ana olduğunu 
böylece görmek mümkündür. "Dördüncü anlamı, çocukların ana ba
b alarına isy an edip onlara köle muamelesi ) apacağını , onlara küfredip 
onları dövüp hizmetçi gibi kullanacağını anlam aktır ki, hu daha genel 
bir m anadır"421 . Bizim de eklediğimiz hu, Allah'ın sooy al bir ahlaki ka
nunu olup böyle y ap an ailelerin ve toplumların yıkım saatleri çalar. 
Bu, büyük kıyametin kopmasına m ahsus olmadığının açıklamasıdır. 

2- Çıpl ak, fakir, yoksul ve koyun çobanlarının yüksek ev )' apm akta 
yarışmaları da kıy ametin kopm ası anlamına alınm aoı birinci num arada 
açıklad1ğımız manayı ifade etmektedir. Para pul görmemişlerin birden 
bire büyük servet sahiLi olmaları, p arayı idare etmeyi bilmedikleri için 
toplumun ahlakını ve iktisadi durumunu alt üst ettikleri de bir vakı
adır. Bu da toplumdaki düzt..n bozukluğunun alameti ve sebebi olur. 
Sonra kıyamet kopmadan bir zaman gelir toplumun düzeni tekrar 
kurulur. Saat kelimesi aile ve toplumda unutulmayacak kötü büyük 
olayların m eydana gelmesinin sebeplerinden birine işaret edilmiş olur. 

Ibn Hacer Kurtuhi'den naklen d�yor ki, hunları zamanımızda gör
dük, kırdan gelip şelı:iırleri istila ederek kimı<eyi dinlem eyip kanun 
(şeriat) a bakmadan her türlü serv ete sahip olmuşlar ve bütün özenti
leri büyük köşkler yapmak olmuştur42Z. Altı ve yedi asır önce hu olaylar 
vuku bulduğu halde dünya yıkılmamıştır. Ama toplum yıkılmış, devlet 
çökmüş, onun y erine başka devlet gelmiştir . 

3- "Peygamber oldum, saat (kıyamet saat:i) şöyledir" (diyerek iki 
parm ağını beraberce uzatmıştır) . Hz. Peygamberin hu sözünden anla-

421 Ahmed h. Hacer Askalani (773-852 H. 1 37 1 -1 448 M.) Fetlıul-Ban Şerlıul-Buhnri, 
1 / 1 22-1 23, el·&) Dİ Umdetuk-Kari, l / 289. 

422 İbn Hacer, Fetlıul-B arı , l / 1 23. 
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şılan, kendisi ile kıyamet zam anı arasında başka peygamber ohnayacağını 
ifade etmektir. Hz. Muhamın ed'den sonra peygamberin gelm eyeceğini 
Kuran açıkça bildirdiğinden bunda Kuran 'a bir aykırılık yoktur. 
Bu, kıyametin hemen kopacağını bildirm ez ve çok yaklaştığını da bil
dirmez. Artık insanlık olgunluk devresine girmiş ve kendisine Kuran 
tam olarak verilmiş ve teelim edilmiştir. Kıyam ete kadar doğru hareket 
etmek isteyenler ) otlarını onda- bulacakları gibi yanlış yolda olup 
olmadığını öğrenm ek isteyenler de durumlarını ondan tesbit edebilirler. 

4- Saatin şartlarından ilmin kalkması , bilgisizliğin (cahilliğin) yer
leşmesi, içkinin içilm esinin çoğalm ası v e  zina.a.ın görünü r  h ale gelmesi
dir423 . Bu hadiste Hz. Peygamber fert, aile ve toplumun baş felaketlerine 

. işaret etmektedir. Bir insan bile kendi t oplurriunda bunların vukuundan 
meyclana gelen y ıkım, çöküntü , karışıklık ve başkalarının emri altına 
girmeye kadar olan afetl eri Vt- önemi unutulmay acak olayları h ay atında 
görmesi müm kündür. Bu da büyük kıy ametin kopm a saati olma)' ıp 
ail enin, toplumun yıkımı " e  helak saati anlamında Allah'ın sosyal 
kanununu ifade ediy or. Aklı başında ve Kuran elinde olan hu gibi fala
ketlerden çabuk kurtulm a} a çalışmalıdır. Bunları uzun uzun toplum 
olayları ile açıklamay a gerek yoktur. Her gün insanın önünde cahil 
ile alimin, s arhoş ve ayy aş ile fahişe olan erkek v e  kadının olayları 
tazelenip durmaktadır. Aileleri nasıl yıktıkları c.rtadadır. İşte küçük 
kıyamet vey a orta kıy:ımet her zam an vuku bulmaktadır424. 

5- İki büyük grup .:ıav aşmadıkça kıy am et kopmaz. Bu savaşta 
çok ölen olur. Bu iki grubun iddiaları (davaları) da aynıdır.  Hz. Pey
gamberin hu sözünü Hz. Ali ve Muaviye arasında vuku bulan Sıffin 
Savaşı olarak yorumladılar425, 

Büyük hadis alimleri de bazen bir fikir akımının tesirinde kal
m aları olağan kabul edilrr. elidir. Bazen güzel şeyler söylüyorlar. Biz 
onları hnlup diğerlerini düzeltme} e ve daha anlaşılır hale getirmeye 
çalışıyoruz .  Şimdi burada saat kurulur (kıyamet saati kopar) da'.n mak
sadın Sıffın savaşı olarak yorumlanması bizce çok uygun düşmüştür. 
Demek, kıyamet saati denince her zaman dünyanın yıkılması anlaşıl
mayıp , ferdin, ailenin , toplumun yıkılması , çökmesi , yok olması , büyük 
felakete uğraması anlaşılabilir. Böyle bir anlayış Allah'ın sosyal kanu
nunu ifade eder, ki zaman zam an şartları doğunca m eydana gelir.  Şimdi, 
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423 İbn Hacer, age. 11 / 350. 
424 Ayni, t: mdetul-Karı . Şerlıı ıl-Bnhari l f 82.  
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Sıffın savaşı gibi nice savaşlar hem müslümanlar arasında hem müslü· 
man olmayan milleder , Hriı;ıtiyanlar, Budistler arasında, dinsizler 
arasında ve hem de müslümanlarla diğer milletler arasında olmak.tadır. 
Birinci ve ikinci dünya savaşları, Kore, Viyatnam, İran-Irak, Sırplamı 
çoluk çocuk, genç yaşlı kadın ve erkek müslüman boşnakları katliama 
tabi tutmaları gibi günümüzde gördüğümüz savaşlar da buna girer. Bu 
savaşlarda kazanan da kaybeden de büyük kayıplara ve felaketlere uğ· 
ramışlardır. 

Bu kıyamet alam etlerine küçük alametler demektecıirler. Biz de 
yukarrdan beri açıklam aya çalıştığımız ve Ragıb İsfahani'nin de dediği 
gibi bunlar orta kıyam etin yani toplumların yıkım saati anlamında 
anlaşılmaları , İslam dininin hütiinlüğüne ve Kuranın evrenselliğine 
daha uygun v e  daha anlamlıdır . Kıyamet saati denince hemen dün· 
yanın yıkılm ası manasına karar vermemelidir. Ayrıca bir de kıyametin 
büyük alam etleri denilen alametlerden kasdedilen dünyanın yıkıl· 
masıdır. Bunlard an önemli.leri şunlardır.  

1- Yecuc ve Mecuc'un ortaya çıkması dünyanın yıkılmasının ala
meti sayılmıştır. 

Kuran'ı Kerim'de Yecuc ve Mecuc geçmektedir426, Bazı sıfatları da 
zikredilmiştir ki, mılletleri huzursuz eden, yakıcı, yıkıcı ve çapulcu bir 
millettir. Ama nerede oldukları ve kim oldukları hakkında Kuran'ın 
genel ifadesinden başka bir delil bulunmamaktadır. 

Yecuc ve Mecuc kelimelerinin arapçada kök m anaları yanmak, 
tutuşmak ve çok tuzlu olmak anlamındaki ecic ve ucac'dan türemiş
lerdir427 . Alimlerin bir takım anlayışlarının dayandıkları sağlam bir delil 
olmamasına rağmen Yecuc ve Mecuc milletinin kıyametin kopmasından 
önce dünyayı kasıp kavuracağına inanmışlarsa da geleceğe ait olduğu 
için, fazla bir şey de söyleyememişlerdir. Önce onları kıyametin kopması
na bağlayınca yorumlar ona göre yapıldı . Oysa hunlar da zaman zaman 
ortaya çıkan ve dünyayı felakete sürükleyen, Kuran'ın ifadesine göre 
yeryüzünü fesada veren milletlerdir. Dunyada bu niteliğe uygun düşe• 
cek milletleri tarih boyunca bulm ak mümkündür. Doğrusu, orta 
kıyametin sebebi oldukları açıkça anlaşılır. Ama dünyanın yıkılışına 
yakın bir zamanda· da ortay a çıkabilirler. B azı kimselerin onların halen 
dünyanın giz1i bir yerinde bulunduklarını iddia etmelerinin esası yoktur. 

426 Kehf, 18 / 92-98; Enbiya, 21 / 96-97. 
427 Rağıb İsfahani, age. 10 ;  Hüseyin Atay ve Kardeıleri Arapça Türkçe Büyük Lügat 

l / 14 Ankara 1964. 
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Çünkii zam anlarında diinya bu kadar teferruatına kadar bilinmiyordu. 
Allah'ın bunlardan sakınmayı öğüt vermesi her zaman ortaya çıkabile
ceklerini ve bunun Kuran'ın öğretisine uygun olduğunu anlamak 
doğrudur. 

2- Deccal'ın ortaya çıkışı da dünyanın yıkılmasına alamet sayıl
mıştır428 . 

Deccal kelimesinin kök manası, örtmek, kaplamak, yalan söylemek, 
aldatmak olup Deccal pekiştirici sıfat anlamında çok aldatan, gerçeği 
örtbas eden kimse demektir. Hz. Peygamberin otuz civarında deccal 
çıkmadıktan sonra kıyamet kopmaz yani diinya yıkılmaz, her biri 
kendisinin Allah'ın elçisi olduğunu iddia eder dediği rivayet edilir429. 

Deccal hakkında olan hadislerde iki cihet görmek mümkiindür. 
Bu hadislerde bazı ifadeler Hz. Peygamberin olması kanaatını verdiği 
halde aynı veya benzer hadislerde öyle ifadeler vardır ki onların Hz. 
Peygamberin sözü olma ihtimali yok gibidir. Sanki onlarda ravilerin 
anlayışları, hayalleri bulundukları durum aksetmektedir. Sonra hadis
lerdeki tutarsız rivayet�er, o hadislerin delil olmam ası gerektiğine dair 
kaide koyan hadisçjler bile bazen kaidelerine aykırı hareket ettikleri de 
görülüyor. 

Her zaman söylediğimiz gibi herkesin bildiği bir kaidedir, insan önce 
bir fikre, inanınca ondan sonra ona delil bulması kolaylaşıyor. Ama 
kendine göre delil olan şeyin başkasına göre delil olm ayacağını bilse de 
·bilmemezlikten geliyor ve karşı tarafı aşırı derecede suçlayarak iman 
konusu ise heı:qen imansızlığına ve küfrüne hükmetmesi kolay oluyor. 
Ehli Sünnetin hadis hususunda iki önemli kaidesi vardır. İman mese
lesinde Kuran gibi sağlam ve mutevatir rivayetle gelmeyen hadis delil 
olmaz. İkinci kaide, ameli işlere dair mutevatir derecesinde kesin ol
mayan rivayetle gelen hadisler ile hükmedilebilir ve amel edilebilir. 

Bu iki kaideyi kabul eden bazı Ehli Sünnet alimleri deccal ile ilgili 
gelen hadisleri mütevatir derecesinde kesin gösterip inanmayanlar. 
hakkında nerede ise onları dinden çıkaracak sert hükümleri vermek
ten çekinmiyorlar. Oysa biliyorlar ki mütevatir rivayette harf bile şaş
mamalı ve kelime değişik olmamalıdır. Otuz civarındaki deccallerin 
içinde asıl tartışma konusu olan kıyametten önce gelip mücizeler v e  ha-

4�8 Dr. Muhammed Naim Yasin, el-İman 98 Amman 1982. 
4�9 Humam b. Münebih es-Sahife 81, Tahkik Rifat Fevzi, Mısır 1985. 

210 



rikalar göstererek insanları aldatacak ismi, cismi belli batık veya çıkık 
ve tek gözlü olup tanrılık iddia edecek olandır430. 

İnsanları aldatacak hekkı batıl ve batılı hak gösterecek adamlar 
İslam'dan önce de çıktı ve sonra da çıkmaktadır. Bunlara deccal demek 
uygun olur. Hz. Peygamberin otuz civarındaki ifadesi de kesin bir sayı 
değil çokluk bildiren bir söz olması da olağan ifadelerdendir. Ancak 
kıyamet öncesi gelip yahuai asıllı olması cloğudan çıkması-ama yeri 
tam değil431 ve bazı diğer nitelikler değişik rivayetlerin illetli olduğuna 
delil olm ası gerekirken hepsinde deccal sözü geçtiği için konuda birleş
tiklerini ileri sürerek manen mütevatir olduğunu söylüyorlar. Halbuki 
hadisler arasında tearuz eden sıfatları mukayeseli bir incelemeye ve ri
vayet edenler üzeı"inde olayların Yahudi ve Hristiyan kültürünün-çünkü 
kısa zamanda Mısır, Suriye, İran ve Kuzey Afrika fethedilmiştir-tesirini 
incelemek gerekir. 

Mesela deccal ile ilgili şu hadisin manası üzerinde durmak, faydalı 
bir çıkış yolu gösterebilir. Hz. Peygamber bir sabah deccalı öyle anlattı 
ki, dinleyenler yakındaki hurmalıkta olduğunu s anıp oraya gittiler. Hz. 
Peygamber onların durumunu görünce deccal benim sağlığımda çıkarsa, 
onun hakkından hen gelirim. Ama henden sonra çıkarsa, herkes kendini 
savunsun. Allah'a emanet olun432, anlamında olan Nevas h. Sema'nın 
hu rivaye�nde Hz . Peygamberin üzerinde durduğu asıl önemli nokta 
hu gibi hatıl ve batılı . hak gösterecek insanlara karşı müslümanları 
uyarmak ve o gibi kimselere aldanmamalarını sağlamaktır. Ama nice 
aldatıcılar çıkıp ve hala çıkmakta olup müslümanları aldatmaktadırlar. 
Bunlar değişik yüz ve dava ile ve dincilikle ortaya çıkmakta ve Allah'ın 
yeryüzünde halifesi olduğunu iddia etmektedirler. 

Deccalin kıyametin kopması için belli alametlerle çok değişik de 
olsa anlatılması Hz. İsa'nın gökten inmesine gerekçe olsa gerektir. 
Deccala isnat edilen nitelikler İslam inancına aykırıdır. Allah (b aşa!) 
insanları denemek 'için ona bütün imkanları verecek, sonra ona inanan
l arı cezalandıracak. Yüce Allah'ın böyle bir aldatıcıyı kullanması 
Allah İnancına ve Kuran inancına aykırıdır. Bu bir yahudi fikri olabilir. 
Ama önce bu fikri kabul edenler hemen yorumu d"l yapıyrorlar ve dec
calın Allahlık davasında ise de Allah olam ayacağına delil ileri sürerek 
kör ve tek gözlü olarak s akat olması ve alnında kafir diye yazması 

430 Muhammed Naim YnRin age. 98-102. 
431 Dr. Muhammed Said Ramazan Buti, Kübral-Yakmyyatil-Kevniyye, 318. 320 Suriye 

1402. 

432 Nevevi, Şerh Muslim 18-63. 
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müslümanların aldanmam aları gerektiğini ileri sürüyorlar. Allah;ın 
Kuran'ı insanlann elinde, onlann müslümanlığını ölçecek en sağlam 
ölçü dururken bir de deccal ile özel olarak denemesine gerek yoktur, 
ve bu ilahi hikmete aykırı olarak ona kasten mucizeler vermesini iddia 
etmek Kuran'la bağdaşmam aktadır. Doğrusu, dediğimiz gibi deccalin 
aldatıcı şahıs olarak ortaya çıkması her toplumda zaman zaman vuku 
bulan kişiler olması doğru olur. Ondan başkası tutarsız ve İslam'ın 
esaslarına aykırı gelmektedir. Sonra bu deccaller kendiliklerinden ortaya 
çıkar nasıl bir zalımin ve adil kimsenin ortaya çıkması gibidir. Yoksa 
Allah onu özel suretle yaratıp gönderm ez. 

6- Hz. İsa'nın gökten inişi de kıyametin kopmasına büyük alamet 
gösteriliyor. Hz. İsa'nın öldüğüne ve kıyamet öncesi gelmeyeceğine d-air 
gerekli bilgiyi Ehli Sünnet ve Şia adlı eserimizde verdik433 .  Deccal v a  

Hz. İsa'nın inişine dair yetmiş civarında hadis olduğu söyleniyor. Bu 
h adislere bakınca aynı ravi hile olsa değişik ifade ve durumlarda söylen· 
diği anlaşılıyor. Sanki Hz. Peygamber her oturup kalkışında deccal 
ve Hz. İsa'nın tekrar gelişinden bahsetmiştir. Halbuki dinde Hz. İsa'nın 
gelişinin hiç bir rolü olmayacağı namazda hile imam olmayacağı anla
tılıyor434, Deccalı öldürecek, ne gerek var ? onu öldürecek bir müslüman 
bulunur. Domuzu öldürecf.k zavallı hayvanı öldürmekle ne olacak bir 
hikmeti anlatılmıyor. Bütün domuzların soyu hemen bitecek mi ?  
Hristiyanlar yemesin diye mi ?  Hristjyanlar müslüman olacaklanna· göre 
zaten yemeyeceklerdir. Cizyeyi kaldıracak hu hüküm Kuran'ı neshet
mek olduğunu ifade eder. Yaptıkları yorumlar tutarsız durumdadır. 
Rivayetlerde ki anlam tutarsızlıklan yer ve zaman tayinleri uydu
rulmuş olduğu İslamı ve Kuranı biraz hilen, Kuranın amacına ve 
felsefesine ters düştüğünü anlamakta gecikmez. 

Yahudi ve Hristiyanlardan da müslüm an olmaları veya _kılıçtan 
geçirilmeleri istenecek. Bu cizyeyi ilga etmektir. İlla Hz. İsayı gökten 
indirmek isteyenler istedikleri gibi yorum yapabilir ve yaptıkları yorum
lann da kabul edilmesi şarttır. Yoksa onlara göre dinde büyük bir iman 
esası inkar edilmiş olur. Bu m eseleyi adı geçen kitabımızda inceledik 
ise de burada bir şeye açıklık getirm.ek istiyorum. 

"Tavaffa" kelimesinin bir şeyi bütünü ile alw ak anlamında olduğunu 
ileri sürerek Hz. İsayı Allah tavaffi edip katına yükselttiği435 ayetteki 
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ifadeden yararlanmak isteyenler, Hz. İsayı tümü ile alm ak gerektiği ve 
bunun neticesi olarak İsa'nın tümü ile alınışı demek canlı olarak be
denini alıp göğe katına çıkardı anlamını vermek suretiyle Kuran'dan 
İsa'nın gökte, hala dünyadaki hayatı ile canlı olarak yaşadığına delil 
getirm ek istiyorlar. Tam kırk iki sene önce talebeliğim esnasında bunu 
bir hocaya karşı delil getirmiştim. Şimdi ise onun yanlış olduğunu 
Allah'a şükür anlamış oluyorum . Bu mananın sözlük "\f e  kelimenin 
hakikat manası olduğunu öne sürüyorlar ve iavaffinin ölüm manasına 
gelmesi mecazi manadır, diyorlar. Ama bunlar Qil ve akıl kurallarını 
keyiflerine göre ve işlerine nasıl geliyorsa öyle yorumlamayı adet haline 
getiriyorlar. Kuran'ı Kerim'de tavaffa kelimesi bir çok yerde geçiyor 
ve Hz. Isa'ya isnat edilerek de geçiyor. Bunlarda da insanları bedenleri 
ile mi melekler alıp götürüyor ve bedenleri geride kalmıyor ve gözden · 
kayboluyor ? Öteki yerlerde mecaz m anası da ve burada ·hakikat ma
nasının delili nedir ?  Her birine delil gerekir. Delili, insanın zihnindeki 
inancı olursa iman delil olmaz hiç kimse kendi sözünün haklılığını is
pat edemez. Dilde, ölümle ilgili yani insanla ilgili kullanıldığı zam an 
ölüm manasında olduğunda dili bilen hiç kimsenin şüphesi yoktur. 

Nisa suresinde delil getirdikleri "Hiç bir kitap ehli yoktur ki ölü
münden önce (İsa ölmeden)436 ona inanmış olmasın"437 ayetin manası 
çok zordur. Onların dediğı gibi şüpheli olan zamirin kime ait olm asını 
tayin etme zorluğu kaldırmıyor. Hiç bir kitap ehli dışarda kalmamak 
üzere iman· edecekleri ifade edilen ayete Hz. İsa'nın p eygamber olu
şundan kıyametin kopuşuna kadar gelip geçen ve gelecek bütün 
yahudi ve hristiyanlar bu anlamın içine giriyor.  Çünkiı ayet istisn a 
etm eden ve şart koşmadan "her kitap ehli ölümünden önce (ister kendi 
ölümünden önce, isterse İsa ölmeden önce densin) İsa'ya inanacak" 
anlamı dediğimiz sayısız ve sayısını Allah· bilir asırları içine almaktadır. 
Hz. İsa gökten gelse sorun çözülmüyor.  O zamana kadar ölen yahudi 
ve hristiyanların durumu ne olacaktır ? Bunu çözecek bir delile rast
lamadık. Ayrica Hz. İsa gelince iman etm e hürriyeti olacak mı olma
yacak mı ? Eğer iman edip etmeme hürriyeti kalkarsa yaptıkları iman 
zorunlu ve mecburi olacak ki, bu kabul edilecek bir iman değildir. Hz. 
İsa'nın gelişi büyük kıyamet alam.eti olduğu için, o alameti görenin imanı 
kabul edilmeyecek diye ayet vardır4�8. Eğer im an edip etmem ekte hür 
olursa Allah'ın .gösterdiği insanoğlunun tarihi geleneğinde bütün ilahi 

436 Hz. İsa'nın gökte yaşadığını iddia edenin anlayışına göre. 
437 Nisa, 4 / 1 59.  
438 Enam, 6 / 158. 
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gelenekte iman eden olmuş ve iman etmeyen o1muştur. Onun için hu 
ayeti anlamak zordur. Her şeye cevap vermeye gerek olm adığını düşü
nerek hadisle ilgili bazı esasları hatırlatarak, özetlemek istiyorum . 

1- Hz. peygamberin her sözünün Allah'tan gelen vahiy olmadığını 
sahabe biliyor ve anlıyordu. Böylece vahiy olan ve olmayan sözleri ara
sında ayırımı yapabiliyor ve yapamadığı zaman Hz. Peygambere vahiy 
olup olmadığım soruyordu. Sahabeden sonra gelen nesil Hz. Peygam
berin bütün ve her sözünün vahiy olduğuna inanarak vahya dayan
mayan sözlerini de vahiy sayıp uyulmasını zorunlu tuttular. Hadis
lerle ilgili birinci sapma ve yanlış böyle başladı . İmamı Şafii Peygam
berin bütün sözlerininin Kurandan anladığı manalardır, demesi ile 
Peygamberin sözleri onun ictihadına girer ve vahiy olmaz ve hele 
Kurana hiç e� tutulamaz. 

2- Sahabenin sözleri de hadis kabul edildi . Aslında sahabenin söz� 
lerini ikiye ayırdılar. Birinci kısım sözlerinin kaynakları biliniyordu. 
İkinci kısım sözlerinin kaynağı bilinmiyordu. Bun] arı kafadan atıp 
tutturamayacaklarını düşünerek onları mutlaka Hz. peygamberden 
duymuş olacakları hesaba katılarak onların sözleri Hz. Peygamberin sözü 
sayıldı. Böylece hadislere ikinci iki boyutlu y anlış adım atıldı . Ayrıca 
sahabenin kaynağı bilinen sözleri de hadis sayılınca üçüncü üç boyutlu 
sapma meydana geldi . 

3- Tahiun (ikinci nesil-sahabeden sonraki nesil müslümanları) 
de bu kaidelere tabi tutularak onların sözleri de hadis (eser) sayılarak 
dördüncü dört boyutlu yanlış yapıldı . 

4- Bu dört yanlış kapıdan giren bütün sözler Hz. Peygamberin 
sözü derecesinde tutuldu ve bazen onun yorumlaması olarak kabul 
edildiğinden daha kesin delil yerine geçti . 

5 - Bu suretle, her hadis edebiyatı (literatürü) ve kültürü ve hunu 
oluşturan hadis okulu (mezhebi) teşekkül etti . Bunlar bir mezhep 
taasuhu içinde birbirini desteklediler. 

6- Üçüncü nesil diyebileceğimiz (tahiundan sonra gelenler) fıkıh 
im amları yani dini anlayanlar, dini düşünürler çağı doğdu. Burada ilk 
ve hemen büyük imamı İmanı Azam Ebu Hanife, dini hüküm verip 
insanları dini bakımdan sorumlu tutmak için her hadis denen sözü 
kabul etmeyip onu mutlaka Hz. Peygamberin söylediğini teshit et
menin gerektiği kaidesini koydu. Ebu Hanife ilk önce kelamda meharet 
gösterdikten sonra fıkha döndü ve kelamdaki düşünce tutarlılığını ve 

214 



dini mantığı fıkha uygulamaya başladı . Ondan sonraki fıkıh imamları 
(dini düşünürler) onun üstüne çıkamadığı için en büyük imam unvanına 
hak kazandı . Çünkü diğer fıkıh imamları hadisten gelme idiler, daha 
önce ve sonra da kelam okumadılar ve kelama da düşman oldular. 

7- Şüphesiz İmamı Azam gibi az da olsa düşünmeye başlayanlar 
hadisciler arasında da doğmaya başladı ve İmamı Azamın fıkıhta yaptı
ğını hadis m ezhebinde yapan İmam Buhari yetişti. Yukarıda çeçitlerini 
ayırdığımız hadisleri ayıkladı ve Hz. Peygambere isnat edilen hadis
lerin kendince doğru olanlarını bir kitapta topladı .  Ama her insan gibi 
onun da yanıldığı bazı hadisler olmuştur. Sonra onun yolunu tutanlar 
yetişti ise de onun koyduğu metcdu gereği gibi geliştiremediler ve 
onun "sahih" adını verdiği kitap hala otoritesini korum aktadır. 

8- Sahabe zam anında Mısır, Kuzey Afrika, Suriye, Irak, İran, 
Azerbeycaıı bugünkü Afganistan ve Sind fethedilmiş olduğu için daha 
o zamandan müslümanlar değişik din ve kültürle karşılaştırlar." Yahu
dilik ve hristiyanlık hakkındaki bilgileri Kuran'ın verdiği özet ve kısa 
bilgiyi aşmıyordu, v eya Arabistan'da karşılaştıkları yahudi ve hris1i
yanların bilgisine · biraz vakıf idiler. 

9- Hz. Peygamberin bir sözünde yahudilerin sözünü ne yalan
layın v e  ne de tasdik edin, demiş ve am a başka bir sözünde de yahudi
lerin sözlerini anlatmanızda bir sakınca yoktur, demiş olduğu rivayet 
edilir . Öyle anlaşılıyor ki bu sözleri Hz. Muhammed ister söylemiş 
olsun ister söylememiş olsun, yahudilerin sözlerini anlatır.aya böylece 
bir kapı açılmış oldu v e  İsrailiyat diye anılan her dinden bir sürü sözler 
hadislere ve hadis edebiyatına karıştı . Bunları ayıklamakta büyük 
hadisciler canla başla çalışm aya haşladı ve nisbi başarı da gfü:terdiler. 
Ancak tam Kuran'ın tesbiti gibi bir başarı sağlanamadı. 

10- imanı Buhari'den sonra başlayan h adis ayıklaması zaman 
zaman hızlandı ve baten geriledi ise de hala on dört asır sonra da devam 
etmektedir. Çünkü her asırda yeni ve zamana göre hadis uyduranlar 
bulunmaktadır. Ayrıca daha önce uydurulan hadisler de elden ele 
dolaşmaktadır. imamı Buhari'nin altıyüz bin hadis ezberlediği ve bun
ların içinden sadece yedi bin kadarının doğruluğunu tesbit ederek kita-
bına aldığı kaydediliyor. Onun gibi sağlam (sahih) hadis kitabı yazanlar 
altı kişi olduğuna göre ve her birinin kitabı da aşağı yukarı aynı miktar 
hadisi içerdiğine göre-hepsi sahih: olsa bile-Çünkü onlarda da aynı 
sağlıklı olmayanlar da bulunmaktadır. Onların dışında kalan bir onbin 
hadis de ortaci.an sahih kabul edilse, kırkhin hadis yapar ki, bunların 
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bir kısmı tekrar eden hadislerdir, altı yüzbinden geri kalan beşyüz
altmışbin hadis ne olmuştur. Bunlar, duman olup uçmamışlardır. 
Onlar hiitün hadis, tefsir, kelam, ahlak, siyaset, edebiyat, tarih, ter
cüme hal ve tasavvuf, fıkıh kitaplarına yayılmıştır. 

11- Onun için her ilimde iliml!lrİD gelişmesini takip ederek 
hadisleri iyi ayıklamaya her zam an ihtiyaç vardır. Eski alimlerin sahih 
dediği bir hadis yanlış ve zayıf dediği bir hadis sahih olma durumunu 
kazanabilir. İlim böyle her zaman gelişmeye ve çalışmaya müsaittir. 
Bazı hadiscilerin bile bir hadisin sahih, zayıf olmasında ihtilaf ettikleri 
bilinen bir gerçek olduğuna göre şimdi daha çok imkana sahip olan 
alimler, yeniden hadis tashihine gitmelidirler. Eskilerin sahih dedikleri 
hadislerin Kuran ve ilim verileri karşısında tekrar gözden geçirilme
leri lazımdır. 

12- Hz. İsa'nın inişi ile ilgili hadislere de her ne kadar hu görüş 
sahipleri sahih diyorsa da m alftl ve illetli olduklarını, onları rivayet 
edenlerin dünyayı görüş ve anlayışları ile günümüzdeki dünyanın geniş
liği ve nüfusu düşünülecek olsa Hz. Peygamberin gaybe dair bilgisi 
olmadığını Kuran ifade ettiği halde onların Hz. Peygamberin sözü 
olduğuna kesin hüküm vermek için çok ter dökmek ve çok düşünmek 
ve iyi anlamak gereği ortaya çıkacaktır. Bunun için son zamanlardaki 
alimlerde kuvvet kazanan gi;irüş, Hz. İsa 'nın öldüğü ve kıyametten 
önce gelmeyeceğidir. Hadis ilmine çok önem veren Suudi Arabistan'ın 
alimleri hile yaptıkları Kuran tercümesinde Hz. İsa'nın öldüğü ve 
inmeyeceği görüşünün zikredilmesine de yer vermiş olmaları Kur'ana, 
İslam'ın ilkelerine ve Allah'ın kainat ve insanın sosyal kanunlarına 
daha uygun olmaktadır. 

13- Güneşin ba�ıdan doğması kıyametin kopması alameti olarak 
hadiste zikredilmesi Kuran'a aykırı değildir. Güneşin batıdan doğm a 
olayı kainatın yıkılmasının başlangıç olayı olur. O olaydan sonra 
dünya yerinde durmayacak ve canlı da kalmayacaktır. Güneşin batıdan 
doğması ya�ız güneşi ilgilendiren tek bir olay olmayıp kainatın niza 
mını alt üst eden bir sürü olayların ifadesidir . 
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KAİNAT NİZAM - KADER (ÖLÇÜ) 

Doktora tezimizde kader kelim esini Kuran'da incelemiş ve onun 
kainat nizamı anlamına geldiğini açıklamıştık. Kaderin ins anın alın
yazısı olduğuna inanan din hocaları , bunu kavrayamadılar. Sonradan 
Türkiye'de çıkan kelam ve din kitaplarına bizim anladığımız ve açıkla
dığımız mananın yansıdığını gördük. İslam dünyasınd a Mısır'da ve 
Ürdün'de sonraları yazılan iman ve kelam kitaplarında da bizim de
diğimizin yer aldığını görünce ne kadar isabet ettiğimizi anladık. Tür
kiye 'nin dışında aynı m anayı açıklayan kitaplar bizim doktora tezi
mizden sonra çıkmışsa da onlar Türkçe bilmediklerinden ötürü bizim 
onlara· etki ettiğimiz söz konusu değildir. 

Kadere inanmayı hadise dayanarak zikrediyorlarsa d a  açıklamasını 
bizim yaptığımız gibi yapıyorlar. Biz, şöyle demiştik ve diyoruz. İnsanın 
alınyazısı yani ne yapacağı cennetlik veya cehennemlık olduğu alnınd a  
da lavhi mahfuzda d a  yazılı değildir. İşte bu manada kader yoktur. 
Kuran'da yukarıda iman es aslarını tesbit ederken kadere iman etmenin 
mevcut olmadığını tesbit ettik. Hadisler tek kişilik rivayete dayandığı 
için imanda esas alınamazlar. Bunun için es asları içine kader girmez .  

Ancak hadislerde mütevatir olmadığı halde bulunması v e  her 
kelam kitabında ondan b ahsedilmesi dolayısıyla burada bazı özet 
bilgiler vermeyi uygun bulduk. 

Kader hakkında İslam tarihinde ortaya çıkan görüşler üç esasta 
toplanır. a) Cebriyeciler ki, ins anın ağaç yaprağı gibi hiç bir iradesi 
olmadan hareket ettiğini iddia ederler . Onlara göre Allah öyle yazdı 
ve insanlar bir robottan b aşka bir şey değildir. Buna göre Allah'ın 
insana akıl vermesinin ve sonra p eygamb er ve vahiy göndermesinin 
gereği ve manası yoklur. Bunlar bütün dinleri, hele ilahi dinleri t emelin
den yıkarlar. Mademki ins an aklına, iradesine ve aldığı emre göre ha
reket edip durumunu değiştirıniyecektir, o halde p eygambere ve kitaba 
ne gerek vardır ? Bunlara cevap verenl er onların ortaya çıkışlarının 
sosyal ve siyasi v.s .  seb eplerine temas etmezler. 

2- Bunlara karşı çıkan ilk Mutezile, ins anın yaptığı her işten so
rumlu olduğunu ve kaderin olmadığını, Allah işleri olduktan sonra 
bildiğini önceleri iddia ettilerse de sonraları ·daha felsefi tartışm alara 
giriştiler . Mutezile,  öncekilerin fikirlerinin siyasi ve idareci önderlerin 
işine geldiği ve siyasilerin topluma haksızlık ve zulüm etm elerini des-
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teklediklerinden sonra, onu Allah yazdı demelerini çürütmek ve toplumu 
idare edenlerin sorumlu olduğunu haklı olarak iddia etmek istediler. 
Am a hatalı ve yanlış ifade kullanarak aşırı gittiler ve tesirleri görüldü, 
ancak devam edemediler. Allah insanı yarattı , ona güç ve irade verdi. 
İnsan bu ikisi ile işlerini yapar ve yaptığından sorumlu olur. Buna 
şöyle bir misal verilebilir. Unu, suyu ve tuzu Allah yarattı . İnsan bun.lan 
aldı hamur etti, ekmek, pasta ve börek yaptı, yedi .  Hamur yapm asına, 
hamuru ekmek yapmasına ve yemesine Allah karışmadı ve işlerine 
müdahale etmedi. Ama onlara göre Allah'ın bu işlerin her biri için 
bir nizam koyması insanın iradesi ve gücünü yok etmez. 

3- Ehli Sünnet orta bir yol tuttu ve dedi ki insan hürdür, hür olmaz
sa şeriat ve din olmaz. Ancak Allah insanın yaptığı işi daha önceden 
bilir. Onun bu bilgisi insanı yapmaya zorlamaz. Kainatın bir nizamı ve 
düzeni vardır. İnsan da bu nizam içinde bulunmakta ve ona uymaktadır. 
İşte bu nizam Allah'ın kainatı yaratmadan önce nasıl yaratacağını 
takdir, tayin etmesi ve onu planlamasıdır. Kader Allah'ın ezeli ilmi, 
kudreti ve iradesi ile kurduğu kainat nizamının tabi olduğu genel ka 
nunlar ve sebe}'lerin birbirine ve neticelerine bağlanması manasınadır. 

Bir de kaza kelimesi vardır .  Bu takdir edilen, planlanan nizam ın 
fiilen uygulanmasıdır. B azıları da kazaya nizam ve plan, hüküm manası 
verip kadere de uygulama manası vermiştir . 

Hadiste geçen "kadere, hayrin ve şerrin Allah'tan olduğuna inan
mak, bunları, Allah'ın yarattığına inanmak olarak, anlamak, açıkladı
ğımız kader m anasına zıt değildir . Her şeyi Allah yaratmıştır. Bunun 
içinde iyi de kötü de girer. Ancak mutlak iyi yarattığı halde mutlak 
kötü yaratmamıştır. "Kötülük, yaratıklar arasındaki m enfaat çatışma
sından doğmaktadır .  Bunun için birinin m enfaatına olan ötekinin zara
rına veya aksi olmadıktadır. Bundan dolayı Kuran'da "kötülükler 
sizdendir"439 denmiştir. Allah her şeyi yaratmış ve her şeyin bir ölçüsü 
vardır. İşte bu ölçü kaderdir ve nizamdır. İnsan için yenecek şeyler 
yarattı . Onlar gerektiği ölçü içinde ve yerde faydalıdır. Ama ölçüyü 
kaçırırsa zararlıdır ve kötüdür. Burada ölçüyü kaçıran insan olduğu 
için kötülüğe o sebep olmuştur. İşte kötülük kurulan nizamın dışına 
çıkmaktır. Din de bir sosyal nizam getirmiştir. Onun dışına çıkan da 
zarar görür. Fiziki kanunların dışına çıkan da zarar görür. Kuran başka 
bir ayette Allah insanı y arattı ve ona patlama, sapma (fücur) yapacak 
gücü ve korunacak gücü verdi. Korunacak gücü hakim kılan kimse 

439 Nisa, 4 f 19. 
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kazanacak ve o gücü kötüye kullanan kaybedecektir440 demiştir. Bu 
· ayet , insana v erilen gücün ins anın idaresinde ve iradesi altında olduğunu 
açıkç a  gösteriyor .  İyilik y ap ars a , iyi olurs a  kendisi ve kötülük yap arsa 
gene kendisi s eb ep olmaktadır. Bundan dolayı sorumluluğu kaçınılmaz 
olduğu görülüyor . 

Yukarıd a Mutezile için verdiğim.iz mis ali burada bir daha ele alırs ak 
Ehli Sünne t  şöyle der.  Allah, unu, suyu, tuzu yarattı . Hamuru ve ondan 
ekmeği, past ayı ve böreği de y arattı ve sonra ins ana gel hunlardan han
gisini elde etın ek ve almak istiyors an serb estsin . İşte Ehli Sünnet ins an a 
bir s erbestlik v e :mevcut olanı kaz anacak, ona s ahip olacak kadar bir 
güç ve irade t anıyor . Kuran'da elde etmek ve kaz anmak anlamında 
olan kesb etınek kelimesini böyle anlıyorlar . Aslında fiil ve amel iş yap
mak, işlemek, :m an aları da Kuran'd a  ins ana isnat ediliyor ve Mutezile'
nin delilleri o kelim.el erdir . Ancak Ehli Sünnet , Mutezile'nin anlayışını 
Allah'ın kudret ve i r adesini sınırladığını iddia ederek Allah'ın kudret 
ve iradesinin dı şınd a hiç bir şeyin olamayacağını ileri sürdü. F akat, 
ins anın güç ve ir adesini nerede ise yok farzederek darhoğaz a soktuğunun 
farkında olarak ş eriatın meşruiyetine gölge düşürmemeye de çok uğ
raştılar . Çünkü ins and an güç ve)rade kaldırılırsa şeriatın manasız ve 
desteksiz kalac ağını biliyorlar . On.ce Mutezile'nin aşırı durumuna da 
düşmek iste:ın.edikleri için, sonraki Mutezile'nin daha ılımlı ifadel erini 
de Mutezile da:nıgası yer korkusuyla benimsemediler.  Mesela İbn 
Teymiye ins anın fiillerinin hakiki yapıcısı kendisidir441 , derken Mutezile 
s ayılması ge rekir korkusundan hemen "fiillerinin yaratanı Allah'tır" 
sözünü ekler . A:rna gene Mutezile gibi "ins anların yaptıkları işler için 
kudret ve i r adeleri va_rdır.  Allah onların kudret ve iradelerini yarat
mıştır" ı, de r .  Burad a lbni Teymiye'nin sözü ile Mutezile'nin sözü ara
sındaki fark s adece kelime oyunundan. ileri gitmediği anlaşılıyor. 

Ehli Sün.netin karşısına çıkan en önemli sorun Allah'ın insanın 
ne yap acağını daha önceden bilip bilmemesidir. Mutezile ve hiç bir 
xnüslüm an All ah'ın bilmediğini söylemez ve söyleyemez .  Ama Allah'ın 
daha önce bil:nıesi insanın iradesini zorlamış olmaz mı sorusu ortaya 
çıkıyor .  Bu:ıı a bazı kitaplarda verilen şöyle bir misal hiç uygun düş· 
m:ii_yor. Gii:ııeşi1n. ne z am an tutulacağını insan biliyor. Onun bu bilgisi 
güneşin tutulın asını gerektirmiyor.  Allah'ın ilmi de böyledir, diyorlar. 
Bu mis aldeki s açmalık ortadadır . Güneşi yaratan onun nizamını koyan 
ins an oln:ı. adı ğı i çin bilip bilmemesi bir rol oynamaz. Allah güneşi yarattı 
ve niz anı.ı:ııı koyarken ne zaman tutulacağını tesbit etti ve nizam içine 
koydu .  Gii:ııeş onu ş aşamaz . Şimdi diyelim ki insanın Ankara'ya gidip. 
falan işi y a.p ars a şu kadar kazancı olacaktır. İnsanın bu bilgisi onun 
gitmesin e s ebep olmaz mı ? İnsanın bütün işlerine bilgisi sebep ol
m aktadır . 

440 Şenıs. 9 1  ! 8-1 0.  
441  B� . �ı:. � aİlu Yasin a g e .  161 . 
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Halbuki şöyle bir misal ile Allah'ın bilgisinin insanı m ecbur et
mediği açıklanabilir. Balıklar denizde doğup, büyüyüp yaşam akta ve 
ölmektedir . Denizin içinde istediği gibi hareket etmektedir . Deniz 
onun hareketini tayin etmemekte ve onu zorlamamaktadır. İşte Allah'ın 
ilmi de böyledir . Onda geçmiş ve gelecek yoktur. İnsanın bütün hare
ketleri ve işleri Allah'ın ilminin içindedir, onun bilgisinin dışında değildir. 
Allah daha önce biliyordu veya bilmiyordu tabirlerini kullanmadan 
insanın her yaptığı Allah'ın bilgisi içindedir, demek, daha anlaşılır bir 
misal olur. Daha iyisini bulmaya da çalışmalıdır. Bazı düşünürler 
Allah'ın ilmini, insanın kendi ilmine göre anlamaya çalışmasının yanlış 
olduğunu söyleyerek cevap vermek istiyorlar. Bu bir bakıma insanın 
düşünmesini ve anlamasını kısıtlıyor, ve bir bakıma da doğru oluyor. 
insanın · öğrenme merakı durmuyor. Bazılarında durdurulahiliyorsa, 
diğerleri daha çok anlamak istiyor. Daha çok ve iyi öğrenmek şüphesiz 
insana doğuştan verilen bir arzu ve aynı zamanda bir görevdir. Ancak 
bu görevi yaparken aklın ve gerçek ilmin kurallarını ve yöntemlerini 
kullanması halinde gayesine ve ruhi huzura kavuşabilir. 

Günümüzdeki tekniği ve ilmi insa� kendi aklı ve iradesi ile yap
mıştır ve yapmaktadır. Bunları yapan milletler de müslüman değildir. 
Müslüman milletlerin geriliği de inkar edilem eyecek surette ortadadır. 
Şimdi, müslüman olmayanların iddia ettikleri gibi müslümanlar Kuran'a 
inandı ve iradelerini Allah ' a teslim ettiler ve böylece iradesiz kalarak 
tembel oldular ve geri kaldılar, demelerinde acaba müslümanlara 
hakim olan cebriye veya yarı cebriye zihniyetinin hiç rolü yok mudur ? 

· Yoksa Allah, Kuran'a inananlar için böyle diledi de Kuran'a düşman 
olanlara daha üstün olmalarını mı diledi ? Bir sürü soru daha sorulabilir. 

Ancak inananlar şunu bilmelidir ki, Allah insana akıl ve irade verdi . 
Burada hiç bir milleti diğerinden ayırmadı . Sonradan Kuran'ı da gon
derdi. Akla yardımcı olsun. Kuran'da geçmiş milletlerin yok oluş se
beplerini de tarihi delil olarak insana anlattı V'e sonuçlarını gösterdi. 
İnsanoğlu hu tarihi tecrübeden yararlansın, aynı yanlışları bir daha 
yapmasın. İlk müslüınanlar bundan yararlandı. Sonrakiler böbürlendi. 
Ataları ile övündü ve övünmektedir. Kuran'ın evrensel ve özel ilke ve 
hükümlerine göre müslümanların geri kalması kaçınılmazdır, çünkü bu 
ilkelere göre hareket etmiyorlar. Ellerinde Kuran gibi bir kitabın 
bulunduğu milletlerin geri kalması kadar ayıp bir şey düşünülemez. 
Bu ayıbı nasıl sileceklerini düşünsünler. Bu durumda oldukça müslü
man olduklarını söylemekten utanmamak için ne yapmalan gerekti
ğini düşünmelidirler. Düşünsünler, düşünürlerse yaparlar. Yapmanın 
dinamik kıvılcımı düşünmektir. Güçleri var, iradeleri var, akıllan var 
artık olarak Kuran'ları vardır. Eksik olanı bulsunlar. Bu ise düşün
mektir. Düşünmekle insan olur ve sonra gerçek müslüman olur.  
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