


ALLAH'IN sıFATLARı HAKKINDA ZEMAHŞERİ VE BEYDAVİ
ARASINDAKİ MÜNAKAŞALAR*

Yazan: Lutpi İbrahim** Tercüme: Yard. Doç. Dr. Sel~haddin EROG-LU

Başlıktan da anlaşılacağı gibi bu makalenin gayesi, İslam Kelam
doktrinleri: Allah'ın sıfatları (Kudret, İlim ve İrade gibi) konusunda.
Zemahşeri ve Beydavı arasındaki görüş farkWıklarılll incelemek ve Bey-
davi'nin Zemahşeri'nin görüşlerini.ne ölçüde çürütebiIdiğini göstermektir.

Hayy, Alim ve Kadir gibi Kur'an-ı Kerim'de Allah'a atfedilen terİm-
lerin, hayat, ilim ve kudretin hakiki manada Allah'ta birleştiği -ki
bunlar, Allah'ın Zat'ından ayrılamaz olmasına rağmen, O'ndan f~klıdır-
manasına gelip gelmediği meselesine, Kur'an'ın kendisinde rastlanmazl.
Muhtemelen bu terimler mütekeIliınler tarafından daha sonraları ortaya
çıkartılmıştır. Bundan sonra bu mesele, Mu'tezililerle Eş'ariler arasında
cereyan eden en önemli münakaşalardan birinin siklet merkezi haline
gelmiştir.

Şehrestani'ye göre, Mu'tezililer Allah'a ezeli ve ebedi sıfatların at-
fedilmesini tamamen reddetmektedirler. Mu'tezileye göre Allah, kendi
zatının cüz:ü olarak Alim, Kadı!' ve Hayy'dır; ilim, kudret ve hayat,
O'nun aslında mevcut olan ezeH ve ebedı sıfatlar veya ma' ani değildir.
Zira eğer sıfatlar O'nun ezeliyyet ve ebediyyetinin -ki bu, O'nun zatının
müstesna tasviridir- karekterini taşımış olaydı, bunlar uhlhiyyetin de
karekterini havi olurdu2•

Ne var ki, Şehrestani bize Mu'tezililerin Allah'ın sıfatlarını sadece
ilim ve kudrete indirgediğini bildirmiştir3• belki de kendi görüşlerince
bu iki sıfat, kendi devirlerindeki kelami münakaşalarda Allah'ın bütün
sıfatlarını temsiletmesi için kafi görülmekteydi.

• Bu makale, "The Search, Journal for Arab and Islamie Studies", Miami-Florida 1981,
II, No: 3--4, s. 583-592'de yayımlanan İngilizce ashndan tercüme edilmiştir .

•• Mulaya Üniversitesi (Malezya). Jslam İlimleri Fakültesi Öğretim Üyesi.
1 Wolf8on, H.A., "Philo8ophical Implications of The Problem of Divine Attributes In The

Kalanı", Journal of the American Oriental Socicty (JAOS) 79 (1959) p. 73.
2 EI-Milelwe'n.Nihal, ed. Abdulaziz el.Vekll, Kiıhire 1968, I, s. 43-44.
3 Ayın eser.
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Eş'ari, sadece Mu'tezililerin ve Haricilerin bir çoğunun değil, Mür-
cie'nin vc bazı Zeydllerin de Allah'ın ilimle, kudretle ve hayatla değil,
Zatıyle (binefsihi) Alim, Kadir ve Hayy olduğu görüşünü savunduk-
larını, onların, "Allah ilim sahibidir" ifadesini sadece "Allah Alimdir"
manasında kullandıklarını bize haber vermektedir4.

Zemahşeri ve Beydiivi'nin Allah'ın Kudreti Hakkındaki Görüşleri

Mu'tezili selefinin birçoğu gibi Zemahşeri "Allah onlardan daha
kuvvetlidir" (sure: 41/15) ayetinin, Allah'ın Zatı sebebiyle kuvvetli
olduğunu söyleyerek meseleye yaklaşmıştır. Diğer bir irade ile "Allah
kuvvet sahibidir" ifadesini, "O, zatı itibariyle kuvvetlidir" manasında
kullanmaktadır5• "Doğrusu Allah her şeye Kadirdir" (sure: 2 j20)'nin
tefsirinde Zemahşeri için daha zor bir mesele ortaya çıkmaktadır; çünkü
~etnin kendisi iki mühim noktaya dclalet etmektedir: İmkiinsız (muhal)
şeyler, insanı füller. Bütün bunları tanımasına rağmen Zemahşeri, bun-
ların her halükarda Allah'm zatı ilc alakalı olmadığında ısrar etmektedir.
Yorumdan anlaşılacağı gibi, onun esas ilgi gösterdiği şey, adiilet prensi-
bine riayet etmektir. Bu münakaşa hattını mantık! olarak yürütebil-
rnek için Zemahşeri, şey ve kadir kelimelerine dikkat çekerek bu ayeti
açıklamak zorundakalmıştır. "Şey" konusunda, Zemahşeri, bunun
meveud ve ma'dı1m'un her ikisi için de kullanılabileeeğini söyler. Kadir
kelimesinin tarifinde ise şöyle der: "Füli imkansız olmayacak kimse".
Zemahşeri, Allah "Doğrusu Allah herşeye kadirdir" derken, °mantıken
mümkün (şey' müstakim) olan şey üzerindedir, imkansız olanlara değil,
demektedir. Metnin tefsirinde, Allah'ın, insan filllerinin yaratıcısı olup
olmadığı hakkında Zemahşeri tarafından muayyen bir görüş ortaya
konmamıştır; fakat müstakim kelimesini öne sürmek suretiyle onun
ayeti tefsirinden, ınsanların iradeleri doğrultusunda hareket etmede hür
oldukları, çünkü -hür irade prensibine uygun olarak- insanlar fiillerinin
yaratıcısıdırlar fikrini savunduğu anlaşılmaktadır.

Sure: 41/15 hususunda, Beydavi, Zemahşeri ile hiçbir görüş ayrılığı
göstermemektedir. Bilakis, Beydavi Allah'ın, kendi zatı vasıtasıyle kud-
ret sahibi olduf,'1lnu teyid etmektedir. Ehl-i Sünnet'in Eş'ari karektcrini
'muhafaza eden Beydavi, ilk ve kendine mahsus imtiyazı (hakkı) hudut-
suz, ve sebebsiz hareketin yegane faili Allah olduğunu iddia etmektedir.

4 Mak8latü'I-İ8lamiyyin vc İhtilatu'I-Mu9al1in, cd. Muhammed Mulıyiddin Abdulhnmid,
tık baskı, Kahire 1950, I, B. 224.

5 Ez-Zcmnhşeri, cl-Keşşaf an Hnka',k Gavamidi't-Tenzil ve ,Uyuni'l-Ekavil fiVucfilıi't.
Tc'vil, Kahire 1307 H., II, s. 329.
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Ne var ki sure: 2/20'nin tefsiri ile ilgili olarak Beydavı, "şey" kelimesi n-
den başlayarak Zemahşeri'yi eerhetmektedir. Beydavı, kendi tarifinde
buna husus ı bU:mana vermektedir: "şey''; var olan ile Allah'ın var 01-
olmasını irade ettiği şey'e hasredilmiştir; böylece şey' imkansız olanları
da ihtiva etmektedir. Çünkü AI.ah yegane fa!l ve bütün varlıkların yara-
tıcısıdır ~

Beydavi, Zcmahşeri'nin tarifine şiddetle karşı çıkarak onu zayıf
telakki etmektedir; zira tarifin kendisi, hala imkansız şeyleri ihtiva et-
mektedir. Halbuki Zemahşeri tefsirinde metnin (fıyetin) sarih manasın-
dan içtinab etmeye çalışmıştır. Bcydavı Zemahşeri'yi, hükmünü, şey'
tarifinde ki imkansız şey' ve insan füllerinin dışında, Kur'an lafızlarına
. önem vermeksizin, sadece muhakemeye dayandırmakla itham etmek-
tedir. Bu husustaki münakaşasını takviye için Beydavı süre: 39/62'yi
'burada zikreder: "Allah yer şeyin yaradanıdır", ve buayeti daha önce
zikredilen sure '2/20 ile ay~ telakki eder. Şurası açıktır ki, Beydavı'nin
iki ayeti beyanından, genelde, istisnasız bütün şeylere işaret ediyor şek-
linde anlaşılması gerektiği açıktır. Bu iki alim arasında münakaşa
konusu olan bir diğer husus kadır kelimesinin etimolojisi ile ilgilidir.
Zemahşeri'nin tarifine karşı Beydavi, kadir kelimesini şöyle tanımlar:
O, herhangi birşeyi yapmak isterse yapan ve istemezse bırakandır. Böy-
lece, Beydavi'nin asıl önem verdiği husus, Allah'ın hakkaniyet ve' adaleti
mefhumunu reddetmeksizin O'nun herşeye kadir oluşu, 'üzerine gibi
görünmektedir. Ne var ki Beydavi, insan kaderinin (makduru'l-abd)
Allah'tan geldiği, -sure: 2/20'ye atfederekL onun şey;' olarak gerçek-
leştirilebileceği görüşünü muhafaza etmektedir. Bundan başka o, Allah'ın
kudretinin bütün azmedilen şeylerle ilgili olduğunu teyid eder. Zira bu
şeyler mümkündür ve yücud bulmaları için Allah'ın kudretine ihtiyaç
duyarlar?

Bunların bu münakaşalarından, Zemahşeri'nin Mu'tezili goruşu
müdafaa ederken, Beydavı'nin onu eerhederek Eş'ari doktrinini tesis
etmeye çalıştığı açıkça anlaşılmaktadır.

İlim Sıfatı

Bildiğimiz gibi, Mu'tezililer uluhiyyetin karekterini taşımaması
için ilm'in zahiri miihiyetini reddetmiilerdir. Zemahşeri, aynı zamanda,
Allah'ın kendi zatı sebebiyle bildiği görüşündedir. Böyle bir görüş aşa-
ğıdaki ayetlerden anlaşılabilir:

6 eI-Beydavi, Envaru't.TenziI ve Esraru't-Tc'viI, Kalıire t.y., I, 8. 102-3,
7 eI-Beydavi, Tevali'I-Envar, 1323 H., s. 72-73.
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ı. Sure: 21 /4: "Peygamber: ,Benim Rabbim gökte ve yerde söyleneni
bilir. 0, işitendir', Bilendir "dedi". Zemahşeri, Allah'ın kendi ziltı ile
Alim olduğu görüşündedirS•

2. Sure 22/68: "Seninle tartışırlarsa ,Allah yaptığınızı çok iyibilir'
de". Yani 0, kendi zatı ile Alim,dir9.

3. Sure: 3/99: "Allah işlediklerinizden gafil değildir". yani, 0, zatı
sebebiyle AlimdirlO. ~ ....

Sure: 18/12: "Sonra iki taraftan hangisinin bekledikleri sonucu iyi
hesaplamış olduğunu belirtmek için onları uyandırdı" ayeti hakkında
Zemahşeri: Allah'ın niçin kendi ilmini onların zamanı hesa:plamalarına
bağlı olarak yar~ttığı sorulursa, 0ı;ıun cevabı, Allah ez'eli' olarak kendi
zatı ile alimdir şeklinde verilir demiştir.

Allah'ın ilminin onların zamanı hesaplamaları ile ilgisi, sadece böyle
bir şeyi viicuda getirmek içindir. Böyle yapmakla Allah, onların imanını
artırmayı, ve öte yandan, o zamandaki bütün mü'minlere kendi lutfunu
izhar etmeyikasdetmiştirll. Bundan başka, Zemahşeri'ye göre Allah,
mazi hal ve istikbaldeki her şeyi bilir. O, kullarının hallerini, onların
kalbIerinin hareketini, iman veya küfl'ü bilirIZ, ancak Allah'ın bir şeyi
önceden bilmesi hiçbir mucih fonksiyona sahip değildir B.

Beydavİ'ye göre Allah'ın kudret, ilim gibi kemal sıfatları vardır.
Ancak Beydavi, Allah'ın, kendisi ile Alim olduğu bilgiye sahip olduğunu
iddia etmektedir. Görüşünü müdMaa için o, sure: 7/52'yi zikreder:
"And olsun ki, Biz onlara bilgiye dayanarak uzun uzun açıkladığımız
birkitap getirdik". Ona göre ayet, Allah'ın kendi ilmi vasıtasıyle Alim
olduğunu açıkca göstermektedirl4.

Müzakeresi yapılan mesele hususundaki görüşleri ile ilgili olarak
Beyd'avi, Allah'ın ilminin, Keİıdi zatından ayrı olduğunu açıkça belirt-
mektedir. Aynı zamanda ilim, O'nun Zatında mevcut olan, Allah'ın
onunla Alim olduğu harici bir sıfattır. Aslında bu mesele, iki mütekelliıri
arasındaki münakaşaDln merkezi haline gelmiştir.

8 el-Keşşar, II, 40.
9 Aynı eser,. II, 67.
10 Aynı escr. II, 154.
11 Aynı escr. I, 565.
12 Aynı eser. i. 326.
13 Aynı eser. I, 338-9 (7:89).
14 Envan,'t.Tcuzli, III, 11.
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Güçlüğün kaynağı şudur: Allah'ın ilminin O'nun zatından ayrı
olduğunu söylemek; aynı zamanda ilmin biziitihi ezeli ve ebedi olduğu
anlamına gelmektedir. Böylece Hıristiyanlarıı'! üç uknllmunun varlık,
hayat ve ilmin esası oldukları iddiasındaki gibi (her sıfat bir tamı olmak
üzere) tanrılar olurdu. Allah bunu sure: 5 j73'de söylemiştir: "And ol-
sun ki ,Allah üçten biridir' diyenler Hfir olmuştur". Sekiz tanrı ilh. iddia
edenlerin düşüncelerinin ne olacağına gelince, burada bir mesele ortaya
çıkmaktadır.

Beydavi'ye göre, Allah'ın birliği üzerine Mu'tezililerin ısrarı ve (on-
ların) O'nun sıfatlarını tekzibleri, hiçbir şekilde Allah'ın sıfatları oldu-
ğunu iddia edenlerin görüşlerini zayıflatmayacaktır. Bu noktada Mu'te-
zmIerin itirazına cevaben Beydavı ezeli ve ebedi Ziitiyet mefhumu ile
ezeli ve ebedi sıfatlar arasında büyük bir farklılık olduğunu söylemiştir.
Bu hususu açıklamak için Beydavı, Allah'tan üçten biridir şeklindeki
iddialarından dolayı Hıristiyanların kiifir olduğunu söyleyen Kur'an-ı
Kerim'de sure: 5 j73'e atıfta bulunmaktadır. Beydavı, ezeli. ve ebedi
sıfatları ilim uknllm'unun Hz. İsa'nın vücuduna transfer etmek sure-
tiyle ezeli ve ebedi zatiyet ile müsavi saymalarından dolayı Hıristiyan-
ların kaHr sayıldıklarına işaret etmektedir. Binaenaleyh Beydiivi, ilim
ezeli ve ebedi bir sıfattır fikri, iki ezeli ve ebedi tanrı inancına yolaçmaz
şeklinde bir neticeye varmaktadırlS• Bundan başka BeydaYi, Allah'ın
ilminin halleri yani ezeli ve ebedl bir sıfat olup O'nun Zatı ile hususi
alakası olan, Allah'ın Zatı ilc ilgili ilmi ve O'nun yaratıkları ile ilgili il-
minin diğer halleri arasındaki farklara işaret etmektedir. Bütün malum
şeylerin O'na nisbetinin müsaYiliği sebebiyle bu manada (bilgi) ilim, her
malum şey ile nıünasebetlidirl6.

ilim hususuna gelince Beydavi, Allah'ın her malumşeyi bilmesi
sebebiyle ilmin ezeli ve ebedi olduğu görüşündedir. Onun ilmi değişmez;
değişen şeyizafi'münaseb~ttir, asli ilim değildir. çünkü bu ilim O'nun
için lazımdır. O'nun için bilmek zatıdır . Yaşayan herkes gereği şekilde
bilebilir. Allah'ın ilminin O'nun Zatı ile ayın olmadığını ıp.ünakaşa et-
tikten sonra Beydhi Allah'ın Alim olduğuna işaret eden bazı deliller
zikreder:

ı. Allah muhtardır, ve her muhtar kişi için O'nun niyetini bilinmeyen'
şeye çevirmesi muhaldır. Binaenaleyh her muhtar alimdir.

2. O, muhkem (sağlam) ve müke:mnıel fiiI işlemiştir ve ,bunun ben-
zerini yapan herkes zarurl olarak alimdir. O'nun böyle fiilleri na etmesi,

15 Teviili'l-Envar, s, 75-6.
16 Aynı eser, s, 74.
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semavı varlıklar, hayvanlar v.s. gibi, O'nun hilkatini düşünenlere açık-
tır.

3. Allah'ın Zatı, zihı ilc alim olduğu saf bir hüviyettir. O, bütün mev-
cudatın var oluş objesinin failidir. O meveudatın objesinin bildiği
her şeyi bilir.

4. Allah müeerreddir ve h~r müeerred şey O'nun Zatıll,l ve bütün
mücerred şeyleri bilmelidir.

İrade Sıfatı

Allah'ın iradesi hakkındaki Zemahşeri'nin tutumu, hemen hemen
onun insan iradesi hakkındaki tutumu gibidir. Allah bir şeyi irade ettiği
vakit O, onun zıddını istememiştir. Bu, Zemahşeri'nin bizatihi iradenin
manasını tarif ettiği zaman daha sarih olarak ortaya çıkar. Ona göre ira-
de: "varlıklar için fiilin onunla (başka bir şekilde olmayıp) muayyen
bir şekilde vukft bulduğu bir durumu yaratmaktır" 19.

Zemahşeri'ye göre Allah'ın iradesi muhdestir. Onun Allah'ın iradesi
hakkındaki görüşü aşağıdaki Kur'an ayetlerinde görülebilir:

ı. Sure: 7/143'de "Rabbi dağa teveeeüh edince" ifadesi, "Allah emri-
ni ve iradesini dağa tatbik ettiği ~aman" manasındadır. Binaenaleyh
Allah'ın iradesimuhdestir2o•

2. Sure: 30/25: "Göğün ve yerin O'nun buyruğu ile ayakta durması,
O'nun varlığının belgelerindendir" ayetinde Zemahşeri'ye göre onları
ayakta durdıp-an Allah'ın iradesidir21•

3. Sure: 16/40: "Bir şeyin olmasını istediğim.iz zaman sözümüz ona
'Ol' dememizdir ve h~'nen olur. "Zemahşeri'ye göre bu, Allah'ın irade-
sinin muhdes olduğunu açıkca göstermektedir. O, bir şeyin varlığını
irade ettiği zaman, ona sadece Ol! der, o hemen oluverir. Allah'ın iradesi
muhdes olmasına rağmen, Zemahşeri; O'nun iradesi ve insan iradesi
arasında farklılık olduğuna işaret etmiştir; zira Allah'ın iradesi, irade
objesini gerektirmez22•

17 Aynı eser. s. 73.
18 Enviiru't-Tenzil, II, 3 (3:5).
19 el-Keşş£ıf, I, 48.
20 Aynı eser. I, 349.
21 Aynı eser, II, 188.
22 Aynı eser. I, 526.
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İrade konusunda Zemahşeri, Allah'ın itaatsizliği asla istemediğini
söyler. O, kullarının kafir olmalarını irade buyurmaz. Bilakis O, onların
itaatkar ve mü'min olmalarını ister23•

Bu görüşüne destek olmak üzere Zemahşeri, şu Kur'an ayetlerini
zikreder:

ı. Sure: 6/148: "Puta tapanlar, ,Allah dileseydi babalarımız ve biz
puta tapmaz ve hiçbir şeyi haram kılmazdık' diyecekler; onlardan ön-
cekiler de, Bizİm acı gücümüzü tadana kadar böyle demişlerdi. Onlara,
Bize karşı çıkarabileceğiniz bir bilginiz var mı? Siz ancak zanna uyuyor-
sunuz ve sadcce tahıninde bulunuyorsunuz'de". Sure: 6/149: "Üstün
delil Allah'ın dclilidir. O dilcseydi hepinizi doğru yolaeriştirirdi de."

Ayeti tefsir ederken Zcmahşeri, ehl-i sünneti, hcrşey Allah'ın ira-
desine bağlıydı 'diyen ayetteki kafirlerin görüşünün aynısına kail olan
icbariye olarak nitelemiştir. Ancak; gerç'ek odur ki, Allah, onların inanç-
larını reddetmiş ve onların görüşlerinin sadece zanna dayandığını söy-
Icm.iştir24•

2. Sure: 39/7: "O, kullarının inkimndan hoşnud olmaz". Bu ayeti
Zemahşeri, Allah ku.llarının inkarını irade etmez şeklinde yorumlamak-
tadıı.25•

3. Sure: II /34: "Allah sizi azdırmak isterse, ben size öğüt vermek
istesem de faydası olmaz".

Zemahşeri; insanları dalalete sevketmenin Allah'ın iradesi olmadığı
görüşünü muhafaza etmektedir.

Bu ayetteki "Allah'ın iradesi" nin münasebcti hususunda Zemah-
şeri, O sadece, asla mü'min olmayacaklarını Allah'ın (önceden) bildiği
kimseler için olduğu görüşündedir. Zemah~eri'ye göre nasıl hidaye keli-
mesi Allah'ın rızasını kazananlarla ilgili ise, iğva da asla mü'min olmaya-
caklar la. ilgilidir26 •

4. Sure: 40/31: "Allah kullara zulüm dilemez". Ayetin yorumunda
Zemahşeri bunu, bu halde" Rabbin, kullara karşı zalim değildir". (surc:
41/46) ayeti ilc aynı kabul etmektedir. Eğer Allah'ın kcndisi zulüm ira-
desine sahip değilse, şüphesiz zulmetmek O'ndan uzaklaştırılmıştır de-
mektir, zira Allah kuluna zulmetmemektedir27•

23 Aynı eser. ll, 162-3.
24 Aynı eser. I, 316-7.
25 Aynı eser. II, 293.
26 Aynı eser. I, 44.
27 Aynı eser. II, 316.
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Zem~,hşeri'nin,. Allah'ın iradesinin ınuhdes olduğunu müdafaa et-
mesi onun, iradenin sadece doğru şeylere kabil-i tatbik olduğu üzerİnde
ısrarla durması, onun yalnız Allah'ın hirliği ve adaleti doktrİnine mu-
vafakat içindir.

\ Zemahşeri'nin, Allah'ın iradesi konusundaki görüşlerinin ana tc-
masını Beydayı şöylece reddeder: Allah'ın iradesi yaratılmamıştır (muh-
des değildir) fakat ezeli Ye ebedıdir, sadeec Allah'ın iradesinin objesi
(muradı) muhdestir28•

Beydayı, görüşüne destek olması bahında aşağıdaki münakaşayı
ortaya koymaktadır.

ı. Her muhdes şcy'in mevcudiyeti tamamen Aııah'ın iradesine bağ-
lıdır. Eğer Allah'ın iradesi muhdes olsaydı, o, başka bir iradeyi lüzumlu
kılardı Ye böylece sonu gelmeyen bir ihtİmaller zinciri olurdu.

2. Sıfat'm kendi başına mevcudiyeti m.akul değildir. buna ilaveten,
O'nun zatının O'nun sıfat'ına tahsısi muhassis tarafından yapılmamak-
tadır, çünkü sıfat'ın O'nun bütün zfıtiyyetine ol,m nisbeti aynıdır29•
Bundan başka Beyclayi'ye göre Allah'ın iradesinin muyakkat obje
(murad)ye taalluku, O'nun zfıtiyyeti sebebiyle olup, başka hiçbir-şeyle
değildir. Binaenaleyh O, ezeli Ye cbedıdir3o•

Bu konuda Zemahşeri'nin zikrettiği ayetlerle ilgili görüşlerine ge-
lince; Beydavı onları bazen reddeder bazen de hiçbir yorum yapmadan
hırakıyerir. Bu, aşağıdaki ifadelerden anlaşılabilir.

Sure: 149 !6ile ilgili olaı'ak Beydayı, Zemahşeri'yi tenkit yerine,
Allah'm şirk Ye küfr'ü irade etmediğini kabul etmiştir. Bundan başka o,
ayet, Zemahşeri'nin Allah böyle bir şeyiirade dahi etmez, şeklindeki
görüşünü desteklemektedir demektedir31•

Sure: 39/6 ile ilgili olarak Beydayı Zemahşeri'yi reddeder görün-
memektedir32• '

Sure: II /34 üzerindeki yoruma gelince Beydayı; Allah'ın iradesinin
iğva ile alakalı olabileceğini, zıra O'nun iradesini nakzedebilecek hiçbir
şeyin olmadığını belirtmektedir33•

28 ;Enviiru't-Tcıızil, I, 162 (2: 70).
29 Tcviili'f-Eııvar, 77.
30 Ayııı cscr. s. 78.
31 Eııvaru't-Tcnzil. II, 212, bak., Mısbiihu'J-Erviih. Briti.sh MU5cnnı, Maııuscript no:

171 (Add. 7455) yp 210 v, ki burada o, Aııah iııançsızlığı (unbeHef) iradc cdcr dcmektedir.
:~2 Aynı cser. LV, 124.
33 ,\yııı escr. ın, 108, 14.8.
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Sure: 40/31'e gelince, B~ydavi, Allah'ın iradesi hakkında teferruatlı
bir açıklamada bulunm.az. Onun yerine; Allah'ın iradesinin adaletsizlikle
münasebeti, ayetin kendisinde reddedilmektedir denilmektedir. O, bu
ayette Zemahşeri'yi tenkitten ziyade, onu destekler görümnektedir.
Öte yandan o, ayeti karirlerle ilgili olarak anlar göriinmektcdir34.

Bunu açıklamak için Beydavl'nin irade hakkındaki klasik görüş-
lerini iktihas etmek yerinde olur:

ı. Allah, müşrik'in inancıııı irade edendir ve O'nun iradesine aykırı
herşey imkfmsızdır. Görüşünü m.üdafaa sadedinde Beydavi aşağıdaki
ayetleri zikretmeye devam etmektedir:

a. Sure: 6/107: "Allah dileseydi puta tapmazlardl"35.

b. Sure: 6 / II 1: "Allah dilemedikçe yine de inanınazlardı".

Beydavi bu ayeti Zemahşeri'nin görüşüne karşı açık bir delil kabul
etmektedir. '

e. Sure: 6/113: "(Eğer) Rabbim dileseydi bunu yapam<,zlardı, sen
onları iftiraları ile başbaşa bırak". Beydavi'ye göre Allah onların yap-
tıklarını irade etmiştir. Sadece şirk ve küfür değil, her şey O'nun tara-
fından irade edilmiştir36•

2. Beydavi'ye göre Allah'ın emri bazen O'nun ira'desinden ayrıla-
bilir ve o (emir) iradenin bizatihi kend:s: değildir. 0, şu Kur'an aytılerine
atıfla konuya devam eder:

a. Sure: 10/25: "Allah, cennete çağırır ve dilediğini doğru' yola eriş-
tirir". Bu ayetteki hidayeti'n irade ile tah.sisi, emr'in irade olmadığına
açıkça işaret etmektedir37•

b. Sure: II /118: "Eğer Rabbim dileseydi insanları tek biı ümmet
lqlardı, fakat, Rabbinin merhamet ettikleri bir yana, hala ayrılıktadır-
lar". Beydavı bunu şöyle açıklar: Allah İmanı herkes için irade etmemiş-
tir. O halde Beydavı'ye göre emir, iradenin kendisi değildir38•

34 Ayın eser. V, 38.

35 Ayın eser. II, 203.

36 Aynı eser. I, 162.

37 Aynı eser. III, 90.
38 Aynı eser. III, 125.
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c. Sure: 2/70: "Allah dilerse biz şüphesiz O'nun yolunda olan1ar-
danız dediler". Eğer, emir ve irade arasında hiçbir fark olmasaydı, bu
ayetteki şartın bir manası obn.ayacaktı39•

Beydavı bu konudaki münakaşasını neticeye bağlarken, Allah'ın
sıfatlarının mahiyetini idrak etmede aklın sınırlı olduğunu itiraf etmck-
tedir4o•

39 Aynı eser. I, 162 (2: 70).
40 Teviili'l-Envnr, s. 79, Mısbllhu'I.Ervn!ı, 1980 v.d., 198 z.
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