


MATÜRİoı KELAMINOA İNSAN HÜRRIYETt MESELESI

Doç. Dr. Mustafa Sait YAZICIOG-LU

İnsan hürriyeti meselesi felsefenin olduğu gibi, kelam ilminiu de
üzerinde önemle durduğu hir konudur. Hukukçu ve politikacıların da
meseleye çeşitli açılardan hakışları söz konusudur. Bu husus, hürriyet
meselesinin dcvamlı gündemde olduğunu ve her zaman güncelliğini
koruduğunu gösterıne~tedir.l Ancak hürriyet meselesi çilzümü zor hir
konudur. Daha doğru bir ifade ilc çözülebilir bir mesele değildir. Konu
ile ilgilenip fikir yürüten ister kelamcı ister filozof olsun, hir yorum,
bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Bu yorum bazılarını tatmin ederken
hazıları için yeni pboblemlerortaya koyahilir. O halde biz de bu maka-
lemizde İslfım kelameılarının, daha doğrusu Matüddi düşünürlerinin
meseleye yaklaşım tarzını ele. alıp yorumlayacağız. Matüridi keliim-
cılarının meseleye nasıl yaklaştıklarını tesbit etmeye çalışacağız. Bu,
yukarıda da değinildiği gibi, hiçbir zaman problemi çözmek demek
olmayacaktır. Sadecc bir kısım İslam düşünürünün meseleye 'nasıl
yaklaşmış olduklarını görmeye çalışacağız. Düşünen insan, bu konuda
her zaman söyleyecek bir şeyler bulacaktır.

Aslında problerne kelamcılann bir bakış açısı vardır. Mattiddi
kelamcıları -kanaatimize göre- -meseleyi daha anlaşılır ve kabul edile-
bilir tarzda ele aldıkları için, burada onların çözüm şekli üzerinde du-
rulacaktır. Bu bakımdan yapılacak olan yorumlar daha çok Matüridi
kelamcılarına dayansa da, İslam kcliinıcılarının bu konudaki düşünce-
lerini yansıtmış olacaktır.

Problemin Ortaya Konulim

Kelamcılar hürriyet meselesine insan fiili noktasından yaklaş-
mışlardır . Yani acaba insan herhangi bir fiili nasıl gerçekleştirmektedir?
İşi yapan bizzat kendisi midir; Allah'ııı rolü var mıdır? Şayet Allah'ın
bir rolü varsa acaba bu ne orandadır? İnsan fiili gerçekleşinceye kadar
hangi safhalardan geçmektedir? Kısaca insanın fiilinin tahlili yapılacak,
fiilin gerçekleşmesindeki rolü ve payı tesbit edilmeye çalışılacaktır.

1 Prof. Dr. :"ecnti ÖNER, ınsan Hürriyeti, İstanbul, 1982, s. 10.
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o halde fiildcn anlaşılan nedir? Bizim fiilden kastuwz insanın iradi
olarak yaptığı herhangi bir iş, eylem, aksiyon ve davranıştır . Yani
insanın iradesini kullanarak yaptığı her şey, fiil kavraıwnınkapsaıw
içine girmektedir. Bu durumda kalp ve nabız atışı veya insanın elinde
olmayan titreme hareketi gibi davranışlar konumuz dışmdadır. O
halde lıiz burada insanın iradi olarak gerçekleştirdiği fiilin tahlilini yap.
maya çalışacağız. .

Malüridi'nin Fiil Anlayışı:

Matüridi her şeyden önee insan.n fill sahibi bir varlık olduğunu
kabul etmektedir:!. İnsan madem ki bir iş, bir hareket, bir eylem yapa-
biliyor, o halde yakıa olarak fiil sahibi demektir. Matüridi ayrıca akılla,
tecrübe ile ve dini metinlere dayanarak, insanın fül sahibi bir varlık
olduğunun anlaşılabileceği düşüncesindediL Allah bazı davranışların
yapılmasını emrettiği gibi, bazı hareketlerden kaçınılmasını da iste-
miştir. İnsana mükarat vereceğini vad etmiş, ceza vereceğini de bil.
dirmiştir. Bu durumda insanm hiçbir rolü olmadan fülini Allah yaratmış
olsa, lıu emir ve yasaklamaların manası ne olacaktır? O zaman Allah
kendi kendine eınredecek, yasaklamalar koyacak, kendi kendine mü.
kafat ve ceza takdir edecektir.3 Demek ki Allah'ın emirlerinin dayandığı
esas, fiilin insan tarafından yapılıp yapılamıyacağı meselesidir.

O halde fiilin oluşmasında insanın rolü vardır. Acaba bu rol ne ola-
bilir? Yani fiilin oluşmasında insanın payı nedir; fiil hangi safhalardan
geçtikten sonra oluşmaktadır?

Matüridi bu noktada "fillde yönler" (cihiit el.fi'l) kavramını or-
taya atmaktadır. Fiildc insanın payını tesbit edebilmek için bu kavram
söz konusu edilmektedir. Fiilde herhangi bir ortaklığui olüp ?lmadığı
araştırılmakta, böylece Cebriye ve Mutezileden daha değişik bir izah
tarzı ortaya konmaya çalışılmaktadır.

Matüridi, Ehl.i Sünnet'in ittifak ettiği "Allah'ın her şeyin yara.
tıcısı" olduğu hususunu kabul etmektedir. İnsan filli de bu kapsam
içerisinde mütalaa edilmektedir. Ancak İnsan, fillinin yapıcısıdır. Bu an-
layışla Allahı'ın yaratma kudretine bir hale! gelmemiş oluyor. Böylece
Mutezile açmazından kurtulmuş, hem de insana filline ilişkin bir yapma
gücü ve hürriyeti vererek Cebriycnin içine düştüğü durumdan sıynlmış
oluyor.

2 Ebu Manstir MA.TVRtnt, Kitiibü't.Tevhid, Fethullah Huleyf neşri, Beyrut; 1970, s.
243.

3 MATORInt, A.g.e., s. 226.
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Görüldüğü gibi bütün mesele Allah ile insamn fili konusundaki
rolleri~i belirlemede düğümlenmektedir. Mutezile meseleyi insan unsuru
ile, Cebriye de sadece Allah ile çözmeye çalışmışlar; aneak ikisi de tat-
min edici bir sonuca ulaşamamışlardır. Ehl.i Sünnet kelamcılan ise,
Allah'ın yaratmasına ortak kabul etmeden, insamn hür bir şekilde, -
fiilini gerçekleştirebileceğini ortaya koymaya gayret etmişlerdir.

İşte Matüridi'nin fülde "yönler" tesbit etmesi, bu izah tarzına
mesnet teşkil etmektedir. Ona göre herhangi bir fiil, çeşitli ilişkiler açı-
sından ele alınabilir. Fiili hem Allah'a hem de insana izafe etmek, fiilde
iki ayrı varlığın etkisini kabul etmek demektir. Bu durumda fiile iki
değişik yönden etki etme durumu ortaya çıkmakta olup, Matüridi'nin
ortaya attığı ve tahlil ederek çözmeye çalıştığı en önemli mesele de bu .
olmaktadır.

Başka bir ifade ile Miltüridi, yapılan işin ne ölçüde kime ait ol-
duğunu tesbit etmek durumundadır. Bilindiği gibi Mutezileye göre
yapılan iş tamamen insana, Cebriyeye göre ise tamamen Allah'a aittir.
Ancak bu iki bakış açısı meseleyi ikna edici bir tarzda çözemediği içm,
Matüridi başka bir açıdan konuya bakmak luzumunu hissetmiştir.
Ona göre meydana gelen iş, hem Allah hem de insana ait olmalı ki,
diğer çözümlerin mahzurları ortadan kalkmış olsun.

Bu noktada Matüridi'nin ifadesi şudur:

~,.,1I:.r',., tk ~-:ıJJ:J\ ~,.,l1(jA "~L,J\ JW\" lr' ~~~)

<i J~\
"(1nsa,nların jiillerinin) birin~i yönden onlara ait o.lmadığı, ikinci yön-
den ise onlara ait olduğu sabit olmuştur".4

Bu ifadeden anlaşıldığı kadarı ile Matüridi fiilde iki yönün bulun-
duğunu kabul etmektedir. Bu yönlerden birisi insan ile ilgili değilken,
diğeri insanla ilgili bir durumu arzetmektedir. Söz konusu yönlerden
birisi şüphesiz yüce Allah'ı ilgilendirmektedir. Bu, Allah'ın fiile ilişkin
tasarrufu olmaktadır. Bu konuda Kur'anda birçok yerde geçen "Allah
her şeyin yaratanıdır"S ayeti hareket noktası olarak kabul edilmiştir.
"Her şey" tabirinin içine insan füli de girdiği için, fiilin yaratılmasında
veya ortaya çıkarılmasında Allah'ın bir rolünün bulunduğu anlaşıl-
maktadır.Aksi bir düşünce ayetin manasını daraltmak olur. Zaten Ehl-i

4 MATtJRİDİ. A.g.e., 9. 229.
5 6/ En'am, 102; 13/ Ra'd, 16; 39/ Zümer. 62; 40/ Mü'min, 62.
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Sünnete göre Mutezilenin açmazı da bu noktadan itibaren ortaya çık-
maktadır.

Allah "her şeyin yaratıcısı" olması hasebi ile insan fiilinin de yara-
tıcısıdır. Demek ki yaratma yönünden füle tesir eden güç, Allah'ın
kudreti olmaktadır. Fiil başka bir yönü ile de insana ait olmalıdır ki
sorumluluk 'izah edilebilsin. O halde fiil yaratma yönünden Allah'a,
yapma yönünden de insana ait olmalıdır. İşte insanın fiile ait bu tasar-
rufu üzerinde çok çetin münakaşa, münazara ve tartışmalar cereyan
etmiştir.

Matüridi başka bir ifadesinde yukarıda izah etmeye çalıştığımız
görüşleri şöyle dile getirir:

~), rj" 4u ''--_~I J~.Jk ,j-- .:ı~ J;' (.$.lJ\ J'ALI ~~ 4A:.4>-)

( ..;1J,:\
"Fiil kesb yönünden insana, yaratma (halk) yönünden ise Allah'a aittir". 6

Bu ifadede, yukarıda geçen "yönler"den neyin kastedildiği açıkça an-
laşılmaktadır. Miitüridi burada yönlerin aidiyetini tayin etmektedir.
Demek ki fiiIde yönlerden birisi Allah'ın kudretinde olan yaratma
(halk) safhası olup, diğer yön insanın elinde olan kesb (yapma) kavramı
olarak adlandırılmaktadır. İşte Miitüridi'nin fiilde yönler (cihat el-ji'l)
den kasdettiği aslında bu iki yönden başka hir şey değildir.

Nesefi'nin Fül Anlayışı

Mfıtüridi kelamının büyük siması Ebu'l-Mu'in Kesefi'nin fiil ko-
nusunda takındığı tavır Mfıtüridi'ninkine benzemektedir. Nesefi de ya-
ratma kudretinin sadece Allah'a ait bir husus olduğunu kabul etmek-
tedir.? Bu ~akımdan insan fiili de yaratma yönünden Allah'a aittir.

Nesefi yaratma kudretinin sadecc Allah'a ait olduğu hususuna
çok önem verir. Zira Kur'an-ı Kerimde yer alan "her şeyin yaratanı
Allah'tır" genel prensibi onun için de, elbette ki geçerlidir. Nesefi'ye
göre Allah'tan başka bir yaratıcımn varlığını kabul etmek, Allah için
bir acziyeti gündeme getirebilir. İnsan da yaratıcı bir varlık olarak
kabul edilirse, Allah'ın yaratmasına, karşı bir yaratma ilc, karşılık vere-
bileceğini de hesaba katmak gerekmektedir.8

6 MA-TÜR1Dl, A.g.e., 8. 228.
'l Ebu'l-Mu'in NESEFİ, Tabsıratil'I.Edilk, yazma, Kayseri Raşit Efendi nüshası, No:

496, vr. 189h, 22,-23. (Varak numarasından sonraki rakamlar satırlara işaret etmektenir).
8 NESEFİ, A.g.e., H. 192b, 20-25.
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Ayı'ıea Nesefi'ye göre Allah'tan başka bir varlıkta yaratma kudreti
tanımak, yaratanın tck olduğunu ispatı güçleştirir. Yani bu durumda
Allah'ın hirliğini ispat husus u zorlaşır. İnsan devamlı eylem halinde
olduğu için, hcl' an hir şeyler yaratmaktadır. Böylece birden çok yaratıcı
ortaya çıkmaktadır. :M:uteziIebu suçlamayı kabul etmez. Zira onlann
5 esaslarının ilki ve en önemlisi olan "Tevhid" akıdesinin aslı, Allah'ın
birliğini ispatlamaktır. Bu konu üzerinde ne ölçüde titiz oldukları bi-
linen Lir husustur.

Nesefi bu konuda Mutezileyi şiddetle tenkit eder. Hz. Peygambere

isnat edilen "Kaderiye bu ümmetin Mecusileridir" olA ı.J"~ ~J~.4lI)
( ~~\ / sözüne atıfta Lulunur.9 Ancak Hz. Peygambere atfedilen

bu hadisin sıhhati üzerinde eiddi şüpheler mevcuttur.ıo Her şeyden
önce Hz. Peygamber devrinde Kaderiye diye bir grup söz konusu de-
ğildir. Ayni hadisi Miltüridi de kullanır. Kitabü't.Tevhid naşiri Fethu1lah
Huleyf, bu hadisi delillendiremediğini haklı olarak kaydeder'!l Ayrıca
Eş'ari'nin de bu hadise itibar ettiği anlaşılmaktadır.12 Mezhepler bu ve
buna benzer hadisleri, birbirlerini itham etmek için ortaya atmış olsalar
gerektir.

Nesefi bu görüş açısından hareketle Mutezileyi şiddetli bir şekilde
tenkit eder. Kullandığı ifadelerden, onların birden çok yaratıcı kabul
etmekle şirke düşüp, fiil adedince, yani sonsuz ortak kabul ettikleri ve
nihayet "bu ümmetin Mecusileri" olarak mütalaa edildikleri görül-
mektedir.

Nesefi Akaidi şarihi Sa'deddin Taftazam (Ö. 799/1395), genelde
Maveraünnehir bilginlerinin Mutezileyi tenkitlel'ini aşırı bulur.13 Bu
tenkitlerde şüphesiz mübaUiğa vardır. Biliyoruz ki Mutezile, Allah'a
ortak koşma hususunda çok hassas davranmıştır. Bu bakımdan Taf-
tazani'nin düşüncesi makul kabul edilmelidir.

Nesefi'nin değerlendirmelerinden çıkan sonuç şudur: Allah'tan
başkasında yaratma gücü yoktur. Bunun aksi kabul edilecek olsa,

9 Tabs.re, H. 1950, 18. i'i"ESEFl, eı-Temhid li.Kava'idi'ı-Tevhid, yazma, III. AhmEd,
No: 1866, vr. 14Jı. (Müteakip ııotlarda Tembid olarak atıfta Jıulunulaca~tır).

10 Bu konuda bkz. İBN HAZM, Kiıab el-Fasl fi'I-Mikl, Kabire, 1320 i 1902, III1248;
et.TABERAi'i"İ, Mu'cem es-Sağir, Kahire, 1968, 1/221, II /14; İbn Hacer el.ASKAL.ANİ,
Li.urı el-Miziin, Beyrııt, 1971, 11/232; ZEHEBİ, Mizarı el-t'ıidM, 1963, ii 570; ~I-ACLUNİ,
Keşf el-Haja, Halep, tarihsiz, II i 137, 138.

II MATtnİoİ, A.g.e., s. 314, n.2.
12 EŞ'ARİ, cl-./btine'arı Usiil ed-Diyiine, Medine, 1975, s. 5ı.
13 Sa'de<ldin TAFTAZAi'i"İ, Şerh el-Akiiid en-Nesefi)'e, 1908, s. ııı.
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Allah'ın yaratma sıfatına bir. sınırlama konmuş olur. Yani Allah'ın
yaratmasının dışında da yaratma var olacaktır. Bu da Allah'ın varlığı
ve birliğine gölge düşüren bir durumdur.

Prensip olarak insanda mevcut kudret vasıtası ile fiilin meydana
gelebileceğini kaydeden Nesefi, İnsanın bu meydana gelişteki rolünün
yaratma yönünden değil de kudret yetirebilme (yapabilme) yönünden
olduğuna işaret etmektedir:

"Kudretin, yaratma yönüne alınmaksızın taalluku mümkündür".14 De-
mek oluyor ki insanın fiile ilişkin bir gücü vardır; ancak bu, yaratma
olmayıp yapma gücüdür. Allah insana böyle bir güç vermektedir.
Nesefi'nin burada anlatmak istediği kesb'ten başka bir şey değildir.
Allah bir şeyi yokluktan varlık sahasına çıkarırken (yaratma) insan
da ona sahip oluyor, yapıyor. Başka bir ifade ile Allah bir şcye mahiye-
tini, insan da varlığını vermiş oluyor. Bu varlık verme de kesbolarak
adlandırılmaktadır .

O halde kudret, kudret yetirilen şeye iki yönden eki etmektedir.
Bu yönıcrden birisi Allah'a ait olup yaratma, diğeri de insana ait olup
kesb diye adlandırılmaktadır.

(,-:"l-5'1 ~ J e;>\ ~~ :~~ JJ..lAl~ Ji,,;:j öJ..L4l1J)
"Kudret, kudret yetirilen şeye iki yönden etki eder. Bunlardan birisi
yaratma, diğeri de kesb'tir".15 Allah bu iki yönden yaratma ilc ilgili
olanını kendisine, kesb ile ilgili olanı ise insana mahsus kılmıştır.

Nesefi'nin bu izahıarında, Matüridi'de de gördüğümüz "fiilde
iki yön"ün başka ifadelerle açıklanmaya çalışıldığı görülmektedir.
Zaten bilindiği gibi Nesefi, Matüridi'nin cn iyi şarihi durumundadır.

Ancak Nesefi'ye göre bir şey iki kudretle yaratılamaz. İnsan kud-
reti yaratma yönüne etki edemez,!6 Bu, şuna benzer: Bilinen bir şey
iki ilimle bilinebilir. Yani bir şeye hem Allah'ın hem de insanın ilmi
taalluk edebilir. Başka bir ifade ile insanın bir şeyi bilmesi, Allah'ın
ilmine herhangi bir halcl getirmez. Bir şeyi Allah da insan da bilebilir.
Çünkü bildiğimiz şeyleri, Allah'ın ilmi ~ışında mütalaa edemeyiz.
Ayni durum kudret için de geçerlidir. İnsanın kudreti, Allah'ın mak.

14 NESEFİ, Tabsırf, vr. 197b, 34-35.
15 A.g.e., vr. 198a, 25-26.
16 NESEFİ, Tabsırf, vr. 198b, 1-2.
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duruna taalluk edebilir. Bu durumda Allah'ın kudretine herhangi bir
halel gelmiş olmaz. Allah'ın kudreti makdurunda devam eder. Zira Allah
kudretini makdurundan aldığı zaman o şey yok olmuş olur. İnsan kudre-
ti "yok"a taalluk edemez. İnsan kudretinin "yok"a taalluk edebileceği
kabul edilecek .olursa, insanın da yaratıcı olduğunu kabul etmek gerekir.

Demek oluyor ki insanın fiile tesir eden bir gücü vaı.dır. Aneak
bu güç, Nesefi'nin ifadesinde de yerini bulduğu gibi, yaratmanın dışında
bir güçtür.

Bir Fiile tki Kudretin Etkisİ

Gerek Miltüridi gerekse Nesefi'nin bu izahıarından, onların bir
fiile iki kudretin etki edebileceği prensibini kabul ettiklerini anlıyoruz.
Fiil, yaratma yönü ile Allah'ın, yapma yönü ile de insanın kudretinde
olduğuna göre, iki kudret bir fiile etkide bulunuyor demektir. Mutezile
ve Cebriyede ise bir fiile iki kudret değil, aneak bir kudret etki edebilir.
Mutezilede bu tek kudret insanın bizzat kendisi, Cebriyede ise Allah'tır.

Nesefi, Temhid'inde .konuya şu ifadelerle temas eder:

e;:':')L1 ö.J...li l.a='...b.\ ~)-U ~ .A>I.J JJ..l4,. Jyı:.~ ~i)

(JL~ ~L:r)ı1 Ö)-U I.>j';')lI.J

Nesefi burada "bir makdurun (burada kudret yetirilen şeyden kasıt
fiildir) iki kadirin kudreti altında olmasını, kudretlerden birisi yaratma
(ihtira) diğeri kesb olmak üzere, mümkün" görmektedir.17 Bu, Matüridi
ve Nesefi tarafından fiilde var sayılan iki yönün, değişik ifadelerle iza.
hından başka bir şey değildir.

Bu izah tarzı Ehl-i Sünnet tarafından genelde benimsenmiştir.
Taftaziini Şerh-i Akaid'de şu ifadelerle bu hususu formüle etmektedir:

1.~lli : '-:\-~ . -,L •Cı ,j;j ..\;U l..:..b ..1.>11\ ~I )ır- ~ I.J.:'~ I...J"'" _.J ~ Y JJ .J

(~sJı 4~ ..ı..z,JI.J.J~.J ,~I~)l1 ~ JW .uJI ).J-.L4.•

"Güç yetirilen bir şey (makdfır) iki kadirin kudreti altında olabilir;
fakat burada yönler değişiktir. Fiil, yaratma (icad) yönünden Allah'ın
makduru, kesb yönünden ise insanın makdurudur". ı8

17 NESEFI, Temhid. H. 141>.
18 TAFTAZAI'ii, Şerh el.A/diid en-ZVesefiyye, s. 117.
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Fiilin oluşumunda temel nokta olarak ortaya çıkan yaratma kav-
ramının,. kelamcıIarımızca nasıl anlaşıldığına burada kısaca temas
etmek gerekmektedir. .

Yaraima Nedir?

Gerek Miltüridi gerekse Ncsefi'nin yaratma kavramından anla-
dıklannı kısa ve öz olarak şu şekilde değerlendirebiliriz:

Miltüridi'ye göre "Allah'ın fiilinin manası, yaratmak ve yokluktan
varlığa çıkarmak demektir")9

( o>J=,:"jıı JI i...w\ ıf <:IJ> ~\J e~~~i JA ô..U\ ~ (,$"''' 0\)

Miltüridi, Kitabü't- Tevhid'in başka bir yerinde yaratmayı tarif ederken
şu ifadeyi kullanır:

(~ t0\ ~ 00>J=':"J J i...wl w" (4..::ı:-1J>I) •4..::ı:-JJ> ~i t-:L:-\ Jl> ~M )

"Cismin yaratılmasının manası, cisim önce yok iken sonradan, yok-
luktan varlığa çıkarılması" demektir.2o

O halde Miltüridi'ye göre yaratma "bir şeye özünü, mahiyetini
vermek, onu yokluktan varlık sahasına çıkarm.ak" demektir. İşte bu
manada yaratma sadece Allah'a mahsus olan bir hususiyettir. Mi'ıtü-
ridi'nin tarifine göre, yaratminın sadece Allah'a mahsus bir iş ola~ak
arıIaşılmasına karşılık, MuteziIe insanda da, Allahta olduğu gibi bir
yaratına gücü kabul etmektedir.21 Onlara göre insan da Allah gibi,
mevcut olmayan bir şeyi varlık sahasına çıkarabilir.

Bu durumda yaratma "bir şeyi yokluktan varlık sahasına çıkarmak"
olduğuna göre, varlık sahasına geçmeden önee bir' "şey" söz konusu-
dur. O halde "şey"leriıı yokluk (adem) halinde iken bir gerçekleri
vardır. Bu, onların özünü, mahiyetini teşkil eder. Matüridi'nin "şey'-
iyyet"22 diye adlandırdığı bu mahiyetten başka bir şeyolmasa gerektir.
İşte bu "şey"lerin varlık sahasına geçmeleri, onlara ek bir nitelik ver-
mekle olmaktadır. Ehl-i Sünnete göre bu ek niteliği veren sadece Yüce
Allah'tır. Matüridi'ye gi)re, Mutezile bu noktada "şey"lcrin Allah'ın değil,
bizzat kendi öz'lcri (şey'iyet) ile kaim olduklarmı iddia etmektedir.23

19 MATüRİDİ, A.g.e., s. 235. Krş. NESEFİ, T"bs'J'e, vr. 195b, 8-9; 1961.ı,22.
20' MATÜRİDİ, A.g.e., s. 253.
21 A.g.e., 8. 235.
22 Bu kavram için bkz. a.g.e., s. 41, 86, 104, 12.i, 132, 238, 24.2. Kavramı Nesefi de kullanır.

Bkz. Tabsıre, vr. 202b, 12, 24, 33; 203a, U.
23 Bkz. MATtiRİDİ, A.g.e., s. 242.
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l\Hıtüridi'ye göre Allah fiilleri "oldukları gibi" ( ~ t..i' Lo J&-)
yaratmaktadır. "Olduklan gibi" ifadesinden, mahiyetleri ilc beraber
yaratıldıklan anlatılmak istenmektedir. Matüridi'nin ap.layışına göre,
fiilleri mahiyetleri ilc yaratmak insanın elinde olan bir husus değildir.

(r'b ~~J .ı.:l~ u/' Lo J~t~.iJ~)
"Fiillerin mahiyetlerini yaratmak insana u,it değildir" .24 Demek ki Ma-
türidi'nin anlayışına göre fiiller, mahiyetleri ile, ancak yüce Allah
tarafından yaratılmış olmaktadır.

'" '">ic

NesefI, yaratma ve kesb kavr~mlarını birlikte ele alarak izah et-
meye çalışır. Kesb'i izah etmenin güç bir şeyolduğunu peşinen kabul
eder.25 NcsefI, birbirinden değişik birkaç kesb ve yaratma tarifi, ver-
mektedir. Biz bunlardan ikisini zikredeeeğiz:

1- Kudretin bulunduğu yerde meydana gelen herhangi bir iş "kesb",
lcudretin bulunmadığı yerde meydana gelen iş ise "halk"tır.26

.ı.jJ..lt J~ J ':1 c!.J LoJ '1..;-0-5"" J~ .ı.jJ~ J~ J ~J JJ~ JS')

(..;1> JfJ

Ncsefi'nin bu tarifte söylemek istediği şudur: İnsan da belli bir
ölçü içerisinde kudret sahibi bir varlıktır. İnsandaki kudretin sahibi
de insanın' bizzat kendisidir. Allah da kadir olup O'nun kudretinin
mektmı da Zatıdır. Ancak Allah olaylara mahal teşkil edemiyeceği için,
O'nun yaratmaları zatında meydana gelmez. Zatında meydana gel-
meyincc zatının dışında meydana gelmektedir ki buna da yaratma di.
yoruz.

İnsanlar olaylara mahal teşkil edebilirler. Kendisinde kudret olan
insanın yaptığı iş, kudretin bulunduğu yerde meydana geldiği için
kesb olarak adlandırılmaktadır. Görüldüğü gibi Nesefi bu tariftc, me-
kandaki değişikliğe dayanarak kesb ve halk kavramlarını izah etmeye
çalışmaktadır.
2- Nesefi'nin verdiği ikinci tarife göre "herhangi bir aletle meydana

gelen iş kesb, iiletsiz meydana gelen şey ise ha1k'tır".27

21. Aogoco, s. 2300
25 NESEFİ, Tab .•ıreo Vf. 202ao
26 A.g.eo. vro 202a, 30-:11; Ayrıca bkz. Temhi<I, Vf. 15b.
27 NESEFİ, Tabsıre, Vfo 202a, 31-32; TemMJ, vro 15bo
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Aslında bu tarif birinci tarifin başka bir yönden izahı gibidir. Yüce
Allah bir şeyi yaratırken herhangi bir alete ihtiyaç hissetmez. O'nun
vasıtalı veya herhangi. bir aletle iş yapması, yaratma ilkesine ters düş-
mektedir. İnsanın yaptığı iş ise, aletle veya vasıta ile olmakta, bu da
kesb olarak adlandırılmaktadır.

Fiilin Oluşumu

Bazı kavramlarla ilgili bu gİ.Iiş ve izahıardan sonra insan fiilinin
nasıl gerçekleştiğine geçebiliriz. Her şeyden önce, fiiIin. oluşumuna
tesir eden şeyin ne olduğunu tesbit etmek gerekmektedir. Bir sebep
olmalı ki fail harekete geçsin. Bu noktada muharrik sebep, insan ira-
desi olmalıdır. İnsan iradesinin harekete geçmesi, fiilin sebebini veya
kaynağını teşkil etmektedir.

İrade kelimesinin kök manasında bir istikrarsızlık söz konusudur.
Başka bir ifade ile, iradede bir gelme -gitme vaı'dır. İnsan çeşitli şeyler
arzu eder. Bir anda istediği veya arzu ettiği şeyi bir müddet sonra iste-
meyebilir. Bir an beğendiği bir şeyi, daha sonra arzu etmeyip beğenme-
yebilir. Ancak öyle bir nokta vardır ki İnsan artık kesin karar vermiştir.
Herhangi bir iş hususunda kesin kararını vermiş, o istikamete yönel-
miştir. İşte bu anda insanın iradesi "azm"e dönüşmüştür.

insan ~ •..ir;desi -~ azm

Şemada görüldüğü gibi, çeşitli yönlere ihtimali olan iradenin,
kesin kararını verip bir seçim yaptığı an onun, azm'e dönüştüğü andır.
Artık insan kesin kararını vermiş, herhangi bir fiili yapmaya yönel-
miştir. Bu, geriye dönüşü olmayan bir durumdur. Adeta ok yaydan
çıkmıştır; geriye dönüş söz konusu değildir. Matüridi kelfımcısı İbn
Humam da "azm musammam" tabiri ile bu noktaya işaret etmiştir.2S

İşte bu noktada Allah'ın yaratması devreye girmekte, insanın geri
dönülmez bir kararlılık ve azimle yapmayı istediği fiil, Allah tarafından
yaratılmaktadır. Bu fiilin Allah tarafından yaratılması demek, insanın
o filli yapması demektir. Böylece insan fiili bizzat kendisi tarafından
seçilmekte ve yapılmaktadır. Allah'ın yaratması insanın 'isteği doğ-
rultusunda olmaktadır.

28 lBN HUMAM, Kiıab cl.MusQ)'crc, Mısırı Bulak, 1317/1889, s. 111,112. Aynca bkz.
TAFTAzANİ, A.g.e., 8. 117. .
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Ancak burada şu husus akla haklı olarak takılabiIir. Bu izahlard~n,
Allah'ın yaratmasının insanın iradesine bağlı bir husus gibi ortaya
çıktığı görülmektedir. Acaba Allah'ın - fül konusundaki - yaratması
insan iradesine mi bağlıdır? EJbette A,llah'ın her sıfatı olduğu gibi
yaratması da herhangi bir kayıt veya şart kabul etmez. Ehl-i Sünnet
inancında Allah için hiçbir konuda mecburiyet söz konusu edilemez. Bu
noktada Nesefi'nin şu ifadesi konuya açıklık getirmektedir: "Allah
insanın kesbetmeye (yapmaya) kasdettiği (azm) her fiili yaratmaya
adeti tesis etmiştir" .29

(~\-:n ..1:,J\ ..A.,a; J,J JS'"~ 4,;\ ö,)\JI ı.>.J~\ JW 4,\j\ ı)\ )

Yani insan bir işi yapmaya yöneldiğinde, kuvvetli ve geri dönülmez
bir kararlılıkla, kesin kararını verip iradesi azm'e dönüştüğünde, Allah
o fiili insan için yaratır. NeseH'nin ifadesi ile, Allah insan için bu işi
yaratmaya "adeti tesis" etmiştir. NeseHnm burada söylemek istediği,
Allah'ın mecbur olduğundan değil de, insanı sorumlu tutabilmesi
için, belli bir aİan içerisinde, onun hür olarak davranabihnesi açısından
fiiIin yaratılmış olduğu hususudur. Başka bir ifade ile, Allah insanın bu
şekilde istediği bir filli yaratmayabilir. Ancak onu serbest bırakmak ve
fiiI sonucuna göre ceza veya mükafat verebilmek için, insanın isteği
doğrultusunda hareket etmektedir.

Böylece Allah'ın yaratması insan iradesine bağlı gibi görünmekte
ise de, Allah için herhangi bir zorunluluk olmayıp, insana hareket scr-
bestisi vererek, dilediği füli kendihür iradesi ile yapabilmesi keyfiyeti
söz konusu olmaktadır.

Burada şu husus da akla gelebilir. Madem ki insan fiilinin kay-
nağını irade teşkil etmektedir, o halde iradenin durumu nedir? Başka
bir ifade ile, insan iradesi ne ölçüde hürdür? İnsan iradesinin yönlen-
dirilmesinde acaba Allah'ın bir rolü var mıdır; insan iradesi bağımsız
mı hareket etmektedir?

Gerek Matüddi gerek NeseH, insan iradesinin hür ve bağımsız ol.
duğunu kabul etmişlerdir. Yaratıcı olarak Allah insana "eüz'i irade"-
sini vermiş, ancak onun sevk -ve idaresi tamamen kendisine bırakıl-
mıştır. Matüridi ve NeseH bu noktada, Allah'ın, insan iradesine hiçbir
müdahalesinin söz konusu olmadığı düşüncesindedirler. Zaten iradenin
kullanılmasında veya yönlendirilmesinde herhangi bir müdahale olacak
olsa, insanın fiilinde hür olduğu iddia edilemez. Bu durumda sorum-

29 NESEFİ, Tabsıre: vr, 192a, 31.
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luluğu~ı izahı da zor olur. Aslında !'f£ıtürididaha da ileri giderek, insanda
mevcut cüz'i iradenin yaratılmamış olduğu görüşünü ileri sürmektedir.

Zaten. Matüridi keIamının bu konu ile ilgili en önemli yorumu,
insan iradesi ile ilgili görü17ünde yatar. Matüridi cüz'i iradenin yaratıl-
madığını söylerken bu hususa işaret etmiş olmaktadır. Yani insan,
iradesini, Allah'ın hiçbir etkisi olmadan sevk ve idare edebilmektedir.
İradesini Im şekilde kullanınakla tam l)ir sorumluluk altında bulun-
maktadır.

Aslında 'fiitüridi'nin bu düşüncesi, İmam-ı Azam Ebi'ı Hanifenin
temellerini attığı anlayışa dayanma~tadır. İmfım-ı Azam'm Fıkh.ı
Ekber'deki ifadesi şöyledir:

tJ"I J rr.bl>. ( 0l.<:'.':1\.) J4s.ıı ü.• leL, -.;1J.:\ Jl,ü .uJI -.;1>. )

di J o~1 4..\lı 0':1~J:lI o:lp•.:ı;- J 0)5:;1 J .d.••.~ )S' Ü" J4s:e t-rY J
(Q,J Qj J.,Q.; J o~i Jl,J 4..\l1 J:i J=: ~...L..aj J o)}1J .u...4: ü..T Ü.•

"Yıfce Allah mahlukatı küfür ve imandan soyutlanmış bir şekilde
yaratmıştır. Sonm onlam (bazı şeylerin yapılmasını) emredip (bazı
şeylerin yapılmasını da) y"asakladı. (Bundan sonm) küfre düşen kendi
fiili ile ,"üfre düşmüştür. Onun (küfre düşmesi) kendi fiili ve inkiirı se-
l)(~biyle Allah'ın terki sonucundtı olmuştur. Jman eden de kendi fiili ile
iman etmiştir. Onun ikrarı ve tasdiki Allalı'ın tevfiki ve yardımı sayesinde
olmuştur" ,30

insan
iradesı

<iman
küfür

Metnin yorumunu şu şekilde yapabiliriz: İnsan mü'min veya kafir
olarak doğmaz. Bu iki vasıftan da arınmış, başka bir ifade ile nötr
olarak doğar)l Ancak Allah Kur'fm-ı Kerim ile insanlara hitap etmiş,
bazı davranışlarm yapılmasını istemi~, ba7.ılarıııı da yasaklaınıştır.
Bundan sonra insam serbest bıraknııştır. İnsan iradesini kullanarak

30 Şerh e[.Fıf", e[.],kber li.Ebi'I-:\lünlchii 1309 i 1891, s. 12
31 Herke.in İsl:im fılrat, üzere doğdııji;ıına dair haberlerle buradaki ifadeler arasmda hir

tcnakıız yoktur. İsliim dini, bilindiği gibi, insan [,Iratı"" eLiuygun dilidir. Aneak ki~iııiıı Allah
tarafııulan ınii 'ınin veya kafir olarak uünyaya gclirjldjğiııi kabul ctuıck UıırUUltlııda insaıı so-
runılulllğunu izah ctıııck İınkauı kalınaz.
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küfür yönüne meylederse, daha önee açıklamaya çalışıldığı gibi, Allah
onun için küfür fiilini yaratır; insan da istediği bu duruma kavuşm.uş
olur. Şüphesiz Allah'ın rızası bu yönde değildir. Zira Kur'an da buııu
hiçbir tereddüde malı al bırakmayacak bil' tar7.da belil'tmiş, bu yönün
sonunda hüsran olduğunu açıkça 7.ikretmiştir.' Ancak insan, \ıür. ira-
desini bu yönde kullanmaya a7.m etmişse, Allah onu terkeder; kendi
h~linde bırakır ve böyıcce insan dilediği istikamete girmiş olur. Şayet
iman yönünü seçmişse, zaten Allah'ın rızası o yöndc olduğu için, insan
mü'min vasfını kazanır. Bu durumda Allah'ın tevfiki ve yardımı devam
etmektedir. Demek oluyor ki insan, hür ir£ıdesi ile, bu temel noktada
da kaderini bizzat kendisi tayin ediyor.

Yine Fıklı.ı Ekber'in başka bir ifadesi bu anlayışı teyit etmektedir:

L:..j.. t~.4b:- ~ J 0L!.~\ J •.~ J .;.&J\ J? .ı.A1,;. if 1..ı.>1..;~~ t J )
(.:ı~,J\ Jd .;.S::l\J 0l!_~\ J ,\""l>..~\ tfAı';' 0~ J \)\f ~ J

U(Allalı yaratıklarından kimseyi iman veya kiifrc zorlamamıştır. (in-
sanıarı) mii'min veya k~fir olarak da yaratmamıştır. Onları şahısla,.
olarak halketmiştir. İman ve kiifiir insanların fiilidir".:.ı

İmam-ı Azam'ın iman ve küfrü insanın bir fiili olarak değerlendir-
mesi, dikkat çekici olduğu kadar çok önemli bir noktadır. İman ve
küfür fiil olarak kabul edilince, kişinin iman etmesi veya küfre düş-
mesi, yaptığı herhangi bir davranışı gibi olmaktadır. Yani Allah'ın in-
sanlara hitap etmek sureti ile yaptığı uyarılara rağmen insan, O'nun
rızası hililf'ına, küfür yönünü tercih ederse ve o istikamete gitineye
azm ederse, Allah ona bu kolaylığı gösterir ve küfür fiilini o insan için
yaratır. Böylece insan kendi isteği ve irüdesi ile bu fiili işlemiş olur.
Allah kulıınun küfre düşmesini asla isteme7.; aneak ona belli bir alanda
hürriyet tanımak ve sorumluluğıına esas olmak üzere, dilediği Im fiili
işlemesine yardımcı olur. Allah'ın nzası o istikamette olmadığı için
kulunu terkeder; yardım ve inayetini keser, insan da dilediği fiili iş-
lemiş olur. İman yönünü seçen insanın durumu da aynı şekildedir.
Zaten Allah'ın rızası o istikamettedir. Böylece sorumluluk, insanın
hür iradesi ile yaptığı seçim sonucu, bizzat kendisine ait olmaktadır.
Başka bir varlığın etkisi söz konusu olmadığı için yapılan davranışın
hesabı bi7.zat yapan tarafından verilecektir.

32 Fı""-ı Ekber, s. 13.
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ı
i

Sonuç olarak şu tesbitIeri yapabiliriz: İslam kelamcılarının fiil
hakkındaki düşünce ve görüşlerinden, insanın mutlak manada hür
olduğu sonucu çıkarılamaz. Görüldüğü gibi fiil yaratma yönünden
insanın değil, ancak Allah'ın kudreti altmda hulunmaktadır. Dolayısı
ile bu anlayıştan, mutlak bir hürriyetin vadığı ortaya konamaz.

islam keliimcılarının hu izahı, İslamın temel espirisi ile uyum
içerisindedir. İslilm dininde "mutlak"m her çeşidi Allah'a aittir. "Mutlak
kudret", "mutlak ilim" vh. sadece Allah'ındır. İnsan da kudret ve ilim
sahibi bir varlıktır. Ancak onun kudreti ve ilmi izafidir. İnsandan in-
sana göre değişir. Allah'm kudı'eti ve ilmi ise mutlaktır; onlara sınır
koymak imkanı yoktur. Allah'm kudreti dışında hiçbir şey düşünüle-
meyeceği gibi, ilminin ulaşarnayacağı herhangi bir husus da söz konusu
edilemez.

Her şeyin mutlak'ı Allah'a ait olduğuna göre, insanın mutlak
manada hür olması da elbette düşünülemez. İslam düşüncesinde insana
kısmi bir hürriyet verilmiştir. İnsan, kendisine tahsis edilen belli bir
alan içeı'isinde, yukarıda sınırlarını çizmeye çalıştığımız tablodaki gibi
bir hürriyete sahiptiı'.

Filozofların bakış açısı, konuya islam kclamcılarmdan daha tu-
tarlı ve mantıklı .bir çözüm getirememiştir. Zaten bazı filozoflar kelam-
cılar gibi, insanın mutlak manada hür olmadığmı kabul etmişlerdir)3
Ateist görüş sahibi, Jean Paul Sartre gibi filozoflar da, "insan hürriye-
tiııi Allah'ın varlığını inkarla temellendirmeye" çalışmışlardır)4 Bunun
da çözümü kolaylaştıracak ycrde, konuyu çıkmazdan çıkmaza sürük-
lediği ortadadır. Sartre ayrıca İnsana tam ve sınırsız bir hürriyet tam-
mak istemekte, ancak bu noktada da çelişkiden kurtulamamaktadır)5
İnsanın seçimini tayin. eden veya seçimine tesir eden pek çok faktörler
vardır. Aile, okul, arkadaş topluluğu, içinde yaşamlan cemiyet, örf,
adet, inanç vb. gibi faktörler, insanın seçimini etkileyen belli başlı
hususlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Son olarak şu hususa da temas etmek yerinde olur. Bilindiği gibi
kelum ilmi, temel islami ilimIerden hiridir. Kendine göre metotları ve
kuralları vardır. Akıl ve akıl ilkeleri, kelamda olduğu gibi, felsefede
de dayanılan esaslardandır. Ancak felsefe, meselelere çözüm bulmaya

33 Prof. Dr. Necatİ ÖXER, A.g.e., s. 39.
H Prof. Dr. Necati ÖNER, A.g.c., s. 4.3.
35 A.g.e., s. 19.
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çalışırken sadece akla dayanır. Halbuki kelilm ilmi, akla dayandığı
gibi islami prensipler çerçevesi içinde kalmak durumundadır. Felsefe
hcrhangi bir sınır tanunaz; mutlak hakikati arama peşinde, düşünce
sistemi onu nereye götürürse gider. Kelam ilminin ise belli hedef ve ga.
yeleri vardır. İslami prensiplerin ortaya konması ve savunulması esastır.

Buradan hareketle hürriyet konusunda, kendisini hiçbir kayıtla
bağlı hissetmeyen felsefenin, kelama nisbetle daha pratik çözümlere
ulaştırıcı sonuçlara varması gerektiği, bu konuda ~daha avantajlı olduğu
düşünülebilir. Ancak bir mukaycse yapıldığında felsefe lehine bir durum
tesbit edemiyoruz. İslam kelamcıları, bclli bazı prensiplerdcn hareket
edip, sınırları belli ve tayin edilmiş bir çerçevc içerisinde kalmalarına
rağmen, pek çok filozoftan daha tutarlı, mantıklı ve ikna edici izah
tarzları ortaya koyabilmişlerdir. Felsefenin en önemli konularından
birisi olan hürriyet meselesinde, filozofların islam düşünür ve kelam-
cılarına üstünlüğü söz konusu edilcmez. Bütün mesele, İslam kelilm-
cılarının bu konuda ortaya koydukları esasları, modern ilimIel'den de
istifade ederek daha akılcı, ikna edici ve tutarlı bir şekilde ortaya ko-
yabilmektedir.
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