


İNSAN FİİLİ VE BİR KUR'AN-I KERIM AYETİ

Doç. Dr. Mustafa Sait YAZICWGLU

İnsan fiili kavramı kelam ilminin en önemli ve zor konularından
birisidir. İnsanın yaptığı işlerıle tam bir irade hürriyetine sahip ol-
duğuna işaret eden Kur'an-ı Kerim ayetleri olduğu gibi', bunun aksi
manaya gelebilecek ayetler de mevcuttur2•

Söz konusu ayetler ilk müslümanlar tarafından bir sistem dahilin-
de münakaşa konusu edilmiş değillerdir. Çünkü o zamanın kültür
seviyesi bu tür konuları felsefi bir sistem içerisinde tartışmaya müsait
değildi. Bundan dolayı sahabe ve tabiin "müslümanlıkta olmayan şey-
leri müslümanlığa katmak, müslümanlıktan olanları dışarıda bırakmak
korkusu ile akaid konularında tartışmaktan ve derinleşmekten kaçın-
mışlardır"3. Ayrıca ilk müslümanlar, sordukları her konuyu kendilerine
aydınlatan Hz. Peygamber gibi bir şahsiyetle muhatap olma şansına
sahip idiler. Bu sebeplerden dolayıfiil konusu üzerinde fazla durul-
mamış, konu derinlemesine tahlillere tahi tutulmamaştır.

Ancak islam toplumunun gelişmesi çok sür'atli olmuş ve ilk asır-
larda değişik fikir grupları oluşmuştur. İşte böylece bugünkü kelam
ilminin konularını teşkil eden, ana meseleler yavaş yavaş gün yüzüne
çıkmış, çeşitli fırkalarea tartışmaya açılmıştır.

Kader meselesi ile yakından ilgili olan fiil meselesi gerek Ehl-i
Sünnet ve gerekse Mutezile tarafından çok tartışılmıştır. Bilindiği
gibi kelameılar insan hürriyeti meselesine fiü açısından bakmışlar, insan
fiilini değişik yönleri ilc ele alarak değişik yorumlar ortaya koymuş-
lardır.

İşte biz bu makalede, konu ilc ilgili bir tek Kur'an-ı Kerim ayeti
üzerinde, gerek Ehl-i Sünnet gerekse Mutezile tarafından yapılan de-

1 2/Baknra, 205; 7 lAraf, 28; 9/Tevbe, 82,95; 46/Alıkaf, 14; 57/11adid, 8.
2 7/Araf, 179; 10/Yunu", 99, 100; IIIHııd, 107; 37/Saffiit, 96; 62/Zümer, 39,.
3 Prof. Yusuf Ziya Yörükan, "İslam Akiiid Sisteminde Gelişmeler ve Ebi. MUl1sür.j

;'Iflitüridi"', lIcilıiyar Fakültesi Dergisi jı;inde, 1953, Il.IIL s. 127.



MCSHFA SAİT Y!\ZıcroCLU

ğişik yorum ve izaWarı ortaya koymaya c;alışacağız. Böylece hem me-
selenin nasıl ek alındığına bakacak, hem de ne kadar teferruatIı bir
tartışma ortamının bulunduğuna işaret etmiş olacağııı.

Söz konusu edilecek olan ayet 37 ISaffaı stıresinin 96. ayetidir.
"Siııi de yapt.ıklarınızı da Allah yarat.mıştır" (.J-,l..N L.J ~> .:lıl-,).
Fiil ile dirck ilgili olan' Im ayet, hcl' ne kadar Ehl-i Sünnet tarafından
delilolarak öne sürülmüşse de ayetten çıkarılan mana herkesin kabul
'edeceği kesinlikte olmamıştır. Mutczile izahıarı karşısında zayıf kaldığı
intibaıdoğmasıııa karşılık, Ehl-i Sünnet kclamcılarından Eş'arı, [(itiib
el-L,./,lna'sının kader bahsine söz konusu ayeti zikrederek başlamak
surcti ile, ayetin manasının kesinliğini kabul etmiş gibi görünmektedir4.
Ayni şekilde Sünnı kelamcıların birçoğu ayeti zikrederler. - Nitekim
Bakıllanı Temhid ve İnsiirında bu ayeti Kur'andan çıkarılan en açık
delilolarak takdim eder5•

Ehl-i Sünnet kelamcılarının ayete verdikleri bu önemden dolayı,
Mutezile kelamcm Kadı Abdülcabbar MUE'ni adlı eserinde, ayetin Ehl-i
Sünnet'e delil olamıyacağını belirterek Müteşiibihu'!-Kıır'an adlı ese-
rinde uzun tahliller yapar6•

Nesefi'nin l'absıre'sinde üzerinde fazlaca durduğu bu ayct hakkında,
Ehl-i Sünnet'e mensup düşünürleI'in hepsi aynı görüşleri paylaşmamak-
tadır. Fahreddin Razı Tefsirinde, Mutezile itirazlarıwn güçlü olduğunu,
buna karşılık Ehl-i Sünnet'in de birçok delili bulunduğunu, fakat
uygun olan şeyin bu ayetle istidlal edilmemesi olduğunu belirtmesi,
yukarıdaki ifademizi teyit etmektedir 7•

Her şeyden önce, üzerinde bu kadar çok durulan ayetin konumunu
incelememiz gerekmektedir. Ayet Kur'anda Hz. İbrahim'in putlara karşı
verdiği mücadelenin anlatıldığı bölümde bulunur. Olayların seyrini
takip edebilmek için ayeti öncekilerle birlikte mütalaa etmek gerek-
mektedir:

* .:.ı;..) 4 4.rO r-d" tl; .•..J -,Alz:.j'}1 p L. * .J-,15'!; )'1 Jw r-;.::.JTJ i tl))
(.J .>1•.••; L. -' P>.:lı 1-' *.J p..;:;L. .J -,*,,; i J li *~J!.f. .."J1 \ -,1~ı.;

"Onların, tanrılarına gizlice yönelip "sundukları yiyecekleri yemiyor
musunuz? Ne o, konuşmuyor musunuz?" dedi. Sonunda üzerlerine

1 Eş'ari, Ki/ab el-Luma, Kıilıirc, 1955, s. 69.
5 D. Gimaret, Theori"s de l'Acle llıımain en Theologie Musulmane, Paris, 1980, 8. 362
rı Kadı Ahdiileahbar, Mü/eşiJbihu'I-Kıır'iln, Kiihire, 1969, s. 580 vd. D. Giınaret, a.g.e., s.

362.
7 Fahreudin Ri,z;' Tefsir.i Kebir, Kalıirc, tarihsiz, 26 i150.
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yürüyüp kuvvetle vurdu. Bunun üzerine putperestler koşarak o~)a
'geldiler. İbrahim onlara şöyle dedi: "Y onttuğunuz şeylere mi tapı-
yorsunuz? Oysa sizi de yonltuğunuz şeyleri de Allah yaratmıştır"8.

Konumuzu diı'ek ilgilendiren, altı çizili [ıyette, esas münakaşa
konusu olan " OJ -,ı....j L." kelimesidir. Ehl-i Sünnet ve Mutezile tara-
fmdan verilen mana görüş ayrılıklarmın temelini oluşturur. Ayetle ilgili
münakaşalara geçmeden önce, her iki mezhebe göre ayetin nasıl anlaşıl-
dığmı görmek yerinde olacaktır.

Mutezile'ye göre ayet "sizi ve yonttuklarmızı (putları) Allah yarat-
mıştır" şeklinde anlaşılmalıdır. Yani söz konusu kelime ile daha önce
geçen "yonttukları putlar" kastedilmektedir. Aslında ayet, bütünlüğü
içinde düşünüldüğünde ilk akla gelen mana da bu olmaktadır. Bir
önceki ayette "yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz" dendikten sonra,
"sizi de yonttuğunuz şeyleri de yaratan Allah 'tır" ifadesinden akla
ilk gelen "yontulan putlar" olmaktadır.

Ehl-i Sünnet'in anlayışma göre ise ayet "sizİ ve işlerinizi (eylem-
lerinizi, fiillerinizi) yaratan Allah 'tır" manasına gelmektedir. Kelime
Kur' anda çok sık geçen "yaptıklarınıza karşılık olarak"9(.:.ı-'ı....~\~ LS' l.c.• 1/,:,)
ayetinde olduğu gibi anlaşılmalıdır. Bu durumda ayette geçen ".:.ı-,1...; L."
kelimesi "amelleriniz, işleriniz" manasına alınmış olmaktadır, Böylece
ayetin manası "sizi ve fiillerinizi (yaptıklarımzı) yaratan Allah'tır"
şeklinde anlaşılm alıdıri o.

Matüridi bu iki görüşten Ehl-i Sünnet'inkini benimsemiştir. On~
göre ayetin açık manasından, aksiyon' olarak fiilin yaratılışı anlaşılma-
lıdırll ,(-j...JI Jl.:..J'~ .~'ilj.<ıll;) Ayetin zahiri manası ona göre fiillerin
aksiyon olarak yaratıldığmı göstermektedir.

Semerkandi Te'vilaı şerhinde Matüridi'nin konu ile jlgili fikirlerini
bize aktarmakta, Matüridi'nin ayeti yorumlayışı değişik ve orijinal
ifadeler taşımaktadır.

Matüridi yaratılamn put' olduğunu kabul etmekte, buna bir itirazı
huhınmamaktadır; ancak ona göre Allah put haline getirme işlemini

8 37 {Saffat, 91-96.
9 Kur'ön, 32{17; 1.6{14; 56/24.

10 D. MaS'on da fransızca Kur' an terciimesinde "yetin manasını "alors que c' est Dieu
qui VOll8 u crees, vous et ce que vous faites" şeklinde anlanuş olup, "amel" kelimesini" yaptı-
ğım" şeylcr" yani fiillerini" karşılığı olarak vermektcdir. Do Masson, Le Coran, Paris, 1967. so

552.
II Môtüridi, Kilab el- Tevhid, Fethullııh Huleyf DlCşri,Beyrut, 1970, so 2470
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de yaratmış olmalıdu.ıı.Ma'mulün (yapılan iş, put) mcydana gelebilmesi
için ma'mulü meydana getiren amel'in de Allah tarafından yaratılmış.
olması gcrekir. Ma'rııulün Allah'ın yaratması olarak ortaya konabilmesi
için, amel'in de onıın yaıatması olması gerekil'n.

Ma'mul (yapılan iş) AUah'ın mahlukudur; aneak amelsiz meydana
gelmez. Ma'mulü meydana getiren amel (aetion-iş) Allah'ın mahluku
olmazsa ma'mul de' Allah'ın mahluku olmaz. Bu da gösterir ki, ma)ml1lün
kendisi ile meyda~a geldiği amel, Allah'ın mahluku olmuş olurl4.

Görüldüğü gibi Mo1türidi, Ehl-i Sünnet anlayı~ını destekler ma-
hiyette açıklamalarda bulunmaktadır. Söz konusu kelimeden haı'e-
ketle mantıki bir yol takip edcrek, ayetten fiilinsöz konusu olduğunun
anlaşıldığını belirtmektedir.

Nesefi de söz konusu ayet üzerinde, gramer yönünden çeşitli izah
tarzları getirerek, geniş yorumlar yapar. Ehl-i Sünnet'in anlayışına
göre söz konusu olan, maddeye bir şekil verme işidir. Odun yontıılarak
put haline getirilmektedir. Burada insanm fiili eisme şekil verme
işidir, yoksa cısmiıı aldığı şekil değildir. Münakaşa ve tartışmalar
hu ayırım yüzünden uzayıp gitmiştir.

Ayeti izah ederken, gramer yönünden de bazı tevil güçlükleri ile
karşllaşıImış olduğu görülmektedil. (.:.ı ",.L-;L,) kelimesindeki (l.) iki
manaya gelebilı:nektedir:

1- Ma mastariye

2- Mil menule.

Nesefi bu iki manaya göre ortaya çıkan mana farklılıklaıını şöyle bir
misalle göstermeye çalışmaktadır: (.::...:....\.. ~i) dendiği zaman (Lo)
kelimesine verilen manaya göre ifade iki şekilde anlaşılabilmetedir1 S.

a) Yaptığİn şe)' hoşuma gitti.

h) Yapışın (yapma tarzın) hoşuma gitti.

12 Semerkandi, Şerh.; Semerkarvli, (Matiirldi'nin Te'dlrit., Ehli' s.sünne şerhi), Topkapı
Sarap.Medine, :"i o: 179. \r. 746 a.

13 A.g.e., vr. 746 a.
lı A.g.e.. vr. 7'16 ıl.

15 Ebu'I-Mu'in Nesefi, Tabsıretii'I.Edille, yazma, Kayseri Raşit Efendi nüshası, lS'o: 496,
vr. 188b. Nureddiıı Sabuni, Kitab el-Biduye. F. Huleyf neşrl, İskenderiye: 1969, ss. lll, 112.
)leıin ile birlikte türkçe terciiİnesi için bkz. Muıüridiye Akaidi, hazırlayan Bekir Topnloğlu,
Ankara, ı979.
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Görüldüğü gibi burada (Lo) kelimesine verilen manaya göre, yani
"mastar" veya "nıevsı1l" manası kastedildiğinde, birbirinden değişik
iki ifade tarzı ile karşı karşıya kalmaktayız.

Nesefi'nin bize naklettiğine göre gramer yönünden yapılan bu açık-
lamalar, .g~amerciler arasında da anlaşmazlık ve görüş aylılıklarına sebep
olmuştur. Bu konuda iki büyük arap dili gramercisi, Sibeveyh ile A hfeş
arasında münakaşalar cereyan etmiştirl6• Bu münakaşaların iki nokta
etrafında yoğunluk kazandığı_ Nesefi'nin verdiği bilgilerden anlaşıl-
maktadır.

1. Sibeveyh her çeşit fiile, hatta "lazım" (geçişsiz) fiile bile ( lo) nın
mastar manasında kullanılabileceğini kabul eder. Bu durumda (..:;.j Lo~1)
"kalkışın hoşuma gitti" ifadesindeki ( .:J) kelimesi (.!J~\"j) manasına
gelebilmektedir17• Ahfeş'e göre ise böyle bir kullanım, ancak "müteaddi"
(geçişli) fiilde mümkün olabilir.

2- Sibeveyh'e göre ( Lo) kelimesinden sonra "lazım" fiil geldiği za-
man, 'fili bir zamire bitişik değilse, (ayetteki durum budur) burada
mastar manası mevcuttur. Söz gelimi ( .;..,.;...••Lo ~\ ) dendiği zaman
ona göre bu ifade ( .!J...:.... ~i) "yapışın, sanatın hoşuma gitti"
manasınadır. Mef'ul manasına gelmesi istendiğinde (~ lo) demek
icab eder. Buna karşılık Ahfeş'e göre şekil zaınirsiz mastar olduğu gibi
mef'ul manasına da gelebilirıS.

Gramer yönünden yapılan bu izahıarı şu şekilde özetleyebiliriz:
Ayette geçen (l.) kelimesi mevsı1le ve mastariye manalarına gelebil-
mektedirl9• Her iki şekli de şematik olarak şu şekilde göstermemiz
mümkündür:

/
it'

Mev8ule

"",
"

Mastariye

(~)
16 Tabsıre, vr. 188 b, 30-35. Ahfeş ve Sibeveyh'iıı görüşleri ir;in hkz. Fahreddin Razi,

Te/s.r-i Keb.r, 26/'ı49.
17 Tabsıre, vr. ı8A h. 32-33. (Varak numarasından sonra gelen rakamlar satır numalarına

i~aret eııııektedir.)
18 A.g.e., H. 188 b, 30.35.
19 Aslında ( l. ) kelimesi "mcı:sü[e" ve "masıari)'e" dışında "isıi/hami)'c" ve ".aide" mana-

larma da gelebilir. Bu dört manadan sadece ikisi, "mevsiile" ve "mastari)'e" konuyu ilgilendir-
diği için, sadece bu iki mann üzerine durulmaktndır.
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Mev,sı1le manası verildiğinde (Mutezile'nin verdiği maııa bu ol-
maktadır), "yaptığınız şeyler" anlamı ortaya çıkmaktadır . .Ayete uy-
guİarsak, "yaptığınız putlar" vs. manası ortaya çıkar. Mastariye manası
verildiğinde ise "amelleriniz, işleriniz", dolayısı ile fiilleriniz manası
anlaşılmakta, Ehl-i Sünnet'in verdiği mana da bu olmaktadır2o.

Mutezile gramercilerin hu izahıarını kabul etmez. Bu konuda
başka ayetlerden de misaller getirerek kendi tezlerinin doğruluğunu
iddia ederler. Bir önceki ayette "yonttuklarınıza mı tapıyorsunuz T'21

(;';.J::..;:j L. ;';J~jl) denmektedir . .Ayetteki (;.;~ L. ) kelimesi yontma
işine değil, yontulan şeye yani putlara işaret etmektedir. Burada söz
konusu olan iş değil, iş neticeöinde meydana gelen şeydir22.

Mutezile kendi delillerini desteklemek için ayrıca şu iki ayeti de
ortaya atar: "Biz de Musa'ya "iısanı koyuver" dedik, o da koyuverdi,
hemen onların uydurduklarını ytmaya başladı"2:> !.lL..."ji ;.;\rfY' JI L.:."..JiJ)

(;.;-,>:;.4. 1...••••••• lj J' 1.>1,; "sağ elindekini at da onların yaptıklarını yutsun"24.
( ... I-'.:...••L.....;ü'.j '!"l:"'''" j L.jl J) Her iki ayette de yutulan şey ipler ve
asalardır. Yoköa sihirbazların "hileleri" (1*,(;1) veya "yaptıkları" fiil
ve hareketler (r-+';""') değildir2S.

Mutezile'nin ını ayetlere verdiği mana, ayetin bütünlüğü göz önüne
getirildiğinde mantık. olup, konumu? olan ayet de bu doğrultuda an-
laşılabilir. Söz konusu ayetlerle ilgili Mutezile yorumları daha gerçekçi
bir görünüm arzetmektedir26• Onlar bu konuda ayetlerin zahiri manasın-
dan hareket etmekte, ayetleri bütünlükleri içinde ele alarak, kendi
doktrinleri doğrultusunda bir mana çıkarmaktadırlar.

Eş'arı bu noktada Mute?ile'ye hak vermekle beraber, böyle bir
mukayesenin yapılamıyacağı görüşüudedir. Ona göre (;,;-,5:j.4. L.) ve
( ;.;-,::..;:j L.) ifadeleri Mutezile'nin an)adığı manaya gelebilir; zira
yalancı yılanlar aslında sihirbazlar tarafından meydana getirilen hile-
lerdir. Putlar, onlara tapanlar tarafından yontularak ortaya konmuş
şeylerdir27 .

20 Bkz. Tnftazanl, Şerh e/.Akiiid en.Nese/iyye, 1326/1908, s. II L
21 37/Saffiıt, 94.
22 Tab.•"e, n. 1119 ll, 27.28.
23 7/Arnf, 117 ye 26/ŞuariL 45: Kadı Abdüleabbnr, Müteşôbihu'/.Kur'iin, s. 583; Tab.ıre,

w. 188 b, 30.
24 20/Tiillıi, 69. Kndı Abdiilenbbor, Müteşabih. s. 583.
25 Eş'nri, [.uma', s. 70.
26 D. Cimnret. Theories, ss. 366, 367.
27 EŞ'nri, Lımıa', ss. 69.70.
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Mfıtüridi'yc göre (0 .>~j t.) ifadesi (p: yontmanız) şeklinde
anlaşılmalıdır. Çünkü tapınılanağaç parçası, ancak yontulup bir şekil
verildikten sonra tapınılacak duruma gelmektedir. Yoksa, sanki yontma
fiiline tapınılıyor gibi bir mana akla gelebilir28.

Görüldüğü gibi Mutezile'nİn izah tarzı, Kur'anda anlatılan olayın
bütünlüğü göz önünde bulundurulduğunda, daha tutarlı ve kuvvetli
olarak karşımıza çıkmaktadır. Mutezile'ye göre 37 jSaffat, 96 ayeti bir
önceki ayetle sıkı sıkıya ilişkilidir. Hz. tbrahim'in "yontuklarınıza mı
tapıyorsunuz?" ifadesinde bir tenkit ve kötüleme vardır. Hemen ar-
kasından da bu kötülemenin illeti gelmektedir: "y,onttuğunuz şeylere
nasıl taparsınız; halbuki sizi Allah yarattı" . .Ayet birinciyi izah etmek-
tedir. Yani şöyle denmek isteniyor: "Bu putlara tapıyorsunuz, halbuki
bu putlar da sizİn gibi Allah tarafından yaratılmıştır"29. Hz tbrahim
putpertstleri, Allah tarafından yaratılan bir şeye taptıkları için kötüle-
mektedir3o•

Aynı delil Mutezile lehinde olmak üzere şu şekilde kullanılabilir:
Hz. İbrahim ayni surede babasına ve kavmİne şöyle dcr: "İbrahim baba-
sına ve milletine şöyle demişti: "Nelere kulluk ediyorsunuz?" Allah'ı
bırakıp uydurma tanrılar mı istiyorsuuz ?"31 I~L. .•.•.,,;J 4;:'.:1 Jli ~i)
(0JJ.J..J' .:lı i 0J~ d..,J T L~1 * 0J~ j Hz. tbrahim daha sonra putları
muhatap alarak olara şöyle hitap ediyor: "O da onların tanrılarına
gizlice yönelip: "sundukları yiyecekleri yemiyor musunuz? Ne o, konuş-
muyor musunuz?"32(0.>Ak:..; lo ~l. *0~[j)'1 JL.;; ~T JI tL))

Hz. İbrahim burada "bu putlara mı tapıyorsunuz, halbuki onları
yaratan Allah'tır" demek istiyor. Şayet "fiillerinizin yaratıcısı Allah'tır"
şeklinde anlaşılacak olsa, Hz. İbra1ıİm'İn getirdiği delillerin ve akıl
yürütmesinın bir manası kalır mı ? Yoksa puta tapanlar, putlarm kendi
fiilleri olmadığını söyleyebilirIer33•

Görüldüğü gibi Mutezile, ayeti izah ederken önceki ayetlere bağlı
olarak mantıki hir çizgi takip etmekte, Ehl-i Sünnet kelamcılarının
izahlarından daha güçlü bir durumda olduğu izlenimi uyandırmaktadır.
Bundan dolayı Fahreddin Razı bu delile pek iltifat etmerniştir34• Fakat

2B K. el.Tevhid, s. 217.
29 Kadı Abdiilcabbar, lHüleşabi'., s. 5BO..
30 A.g.e., s. 5B2.

• 31 37/Saffut, B5, 86.
32 37/Safffıt, 91,92.
33 Kadı Abdü1cabbar, Müıeşabih, 88. 5B3, 5B4.
34 Fahreddin Razi, Te/sir.; Ksbir, 26/150.
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.
bilhassa Nesefi'nİn arap dilcilcrinc dayanarak yaptığı açıklamalar, EW-i
Sünnet görüşlerinin de gözdcn uzak tutulamıyacağını göstermektedir.
Arap dili gramerinin ünlü iki ismi Sibevcyh ve Ahfeş'in izaWarına yer
veren Nesefi, ayette geçen ( L. ) kelimesine "mastar" manası vererek "fiil"
manası çıkarmakta, böylece ayctin manası' "sizi ve fiillerinizi yaratan
Allah'tır" şeklindc olmaktadır. Razi de ayni manayı vermekte, ona göre
de (.:ı J.l....v L.) ifadesi (~) anlamına gelmektedir. Bu durumda
ayetin manası ( ?J L.F 1 ,jl>..J ~,:. .:il i ...•) şeklinde anlaşılmalıdır35•

Aynca yukarıda izah etmeye çalıştığımız Miituridi'nin konu ile
ilgili yorumu, güçlü ve mantıklı Lir ifade tarzı olarak karşımıza
çıkmaktadır Miituridi'nin söz koıiusu yorumuma, Mutezilenin makul
bir itirazına rastlayamadık.

Mutezilenin üstün göründüğü taraf ise, ayetin bütünlüğü içinde
yaptıkları izahlar olmakta, ilk bakışta daha uygun gibi görünmektedir.

35 .4..g.e., 26/149.
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