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.KUR'AN-1 KERİM'DE HİDA YET VE DALALET ANLA YIŞI 

Doç. Dr. Emriılialı YÜKSEL 

«Hidayet, ve «dalalet, konulannın incelenmesi, Kelain il
minde amallerin yaratılışı meselesi iç~risinde yer almaktadır. 
Çünkü bu konu, her şeyin yaratıcısı olan Allah'ın fiilieri kıs

mında. müteala edilmiştir. 

Birçok konularda olduğu gibi «hidayet" ve «dalalet, konula.
rının df1 uzeri~e iyice eğilmeden kolayca aniaşılamayacağını gö
rürüz. Çünkü insanoğlunun farkına varmadan zaman zaman 
<<Allah'ın hidayetini ve idlalını» baJıane ederek, kendi sorumlu
luğunu bir tarafa itmek suretiyle cebre düşmesi İnukadder ola
bilmektedir. İşte bu seb~pten biz, bu hasSf1S konunun, <<Allah'ın 
hidayeti ve ıdlalı nedir?, «insanın hidayet bulması ve dalalete 
düşmesi nedir?" sorularına., Kur' am Kerim ayetleri ve İslam mü
tefekkirlerinin düşünceleri ile açıklık getirmeye çalışa,cağız. 

Şimdj biz, önce «hidayet,in, sonra «dalalet,in lügat manala
rından hareketle konunun incelenmesine geçelim. 

«Hidayet" Kelimes~nin Lügat Manası : 

«hidayet, (1), ·arapça isim olup, hecla C ) mazi fülin-

den-müteaddi, istenilen şeye ulaştıran yola delalet etmek, sela
rnet yolunu göstermek, bi:ı;:ini islama davet etmek de:r:nektir. Bu 
kelime mücen~et anlamda bir r:ehberliği ifade ettiği gibi, çölde 
yol gösterineyi de ifade eder. HidayE}tin zıddı ıdlal, dalalete dü
şürmek, baştan ÇL'I\:a:rmak, a,zdırmak anlamını taşır. <<Heda»dan 
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isim olan hüda ıs u· ) ; istenilane ulaştıracak şeye lütuf 

ve letafetle-delalet etmek, bir kimseyi selamet yoluna delalet ve 
irşat etmek, hak ve doğru olan yolu gôstennek m~masıpa · gel:
diği gibi, gündüz, taat ve vera' manalarma da gelir. "Hüda», hem 
hidayet, hem ihtida-lazım-lı.idayet bulmak, islamı kabul etmek 
anlamindadır. Da,lal ve dalalet, hüdanin · zıddı olup, yol ga;ip et
mek veya hiç' yol bul;::ıma.yıp şaşkın kalmak demektir. Demek 
oluyor ki, hidayet gayesinde hayır buh~nan rehberliktir. Yoksa 
hıtsıza rehberlik etmeğe hiç bir zaman hidilyet denilemez. Hida~ 
yetin şerde kullanılışı, istihza Ctenekküml gibi bir nükteye bi-. 
na,en mecazdır (2) . Mesela şu a;yetlerde bu anlamdadır:» 

Sonra onlan cehennem yoluna iletin. 

Onu o alevii ateşin (ce,._ 

henneminJ azabına iletir.» LXXII/ 4) . 

Hidayetten-riıüştak-olan el-Hadi ( ~-''-rJ' ) hidayet edici, 

doğru yolu gösterici, mürşit manasında ilahi isimlerdendir. Ni-, . . 

tekim Kur'an-ı Kerim'de şoyle !Juyurulur; ı~; t.., .. u _,ı,_.., A, 

Fakat Allah'ın, sa,na rehber olması, sa,na yardım etmesi elverir:" 
CXX/31). Böylece Hadi-yi ezel, Allah'tır. el~Hadi, delil ve rehber 
demektir. · · 

İhtida' c ıs..ı....::.oı l-lazıın, ifti'al-hidayet bulmak, islamı 

kabul etmek manasındadır. Kur'a:n-ı E:erim'de şöyle .geçer:» 

(1) Hidayet kelimesi için bk. İbn Manziır el-Ifriki el-Mısri, Lisanu'l-'Arab, 
Bey:rtıt, 13833h./1968, XV; s. 353 vd.; Asım Efendi, Kamıls Tercümesi, 
İstanbul, 1305h., IV, s. 1229" vd.; Hey'et, el-Mu'cemu'l-Vasit, Mısır, 
13Slh./1961, II, s. 9Ş8; Ebu'l-Beka' Eyyıib el-Kefevi, K. el-KülliyıÜ, Bu
iak, 1281h., s. 379; Hüseyin Kazım Kadri, Türk Lügati, İstanbul, '1945, 
IV, s. 670- 71. . . . 

(2) El,ınalılı Harndi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, İkinci Baskı, İst., I, s 
119; Kadi · el-Beyzavi, Envaru't-Tenzil ve · Esraru't-Te'vil, · Beyrut ts 
(Ebu'l-Fadl el-Kazerü.ni'nln Ha.Şiyesi ilel, I, s. 34;' Krş. · er-Rağıb el-Isfa
hani, el-Müfredat · fi G'aribi'l-Kur'an, Beyrut, ts., s. 538; Ebu'l-Beka.',, 

.. el-Külliyat, s. 379. · 
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.......U.s..ı.....:.,ı t....;Uı.ıJ...:Al.,_.,; Her kim doğru yolu bulursa, kendi 

·öz canı için bulur.» CXXVII/92). 
, 

Teheddi ( ı.ı;ı.-.r= ) -lazım, tefa'ul-hidayet mazhar ol-

mak, Hakka giden doğru yolu bulmak. 

ihda' 

rnek. 

-İstihda' 

mak. 

Müteheddi J 

•l..ı.r- 1 

ye veren, ihda eden. 

Mühtedi· ( 

lan, islamı kabul eden. 

Mehdi ( 

-nıüte'addi, if'al-hidayete mazhar et-

-lazıın, istif'ıU-hidayet talebind~ ol-

') -fail, tefa'ul-hidayet bulan, hedi-

. J fail, ifti'8,l-ll1tida eden, hidayet bu- · 

. ) .:müştak i.siın-hidaY,et oiunmuş ve 

olunan; kıyamete yakın zamanlarda geleceğine itikat edil"en za
, ta denir. 

Mütemehdi ( -müvelfedattan isim-mehdilik 

taslayan, sahte Mehdi demektir (3). 

Kur'an-ı Kerlme Göre «Hüda»nın Çeşitli Manalan (4) : 

ı - Sebat manasında: « f-W-:--1 1.b 1~1 w..._.l = Bizi dosdoğru 

yola ilet." n.(sJ. 

2 - Beyan manasında:,« r--t-<ı ı:- ~J..;.A ..,...ı... aı} = Bunla,r, R;1b 

leri tarafından (gösterilen) doğru yol 
üzeredirler." UI/5) . 

3 _:_ Din ma,nasınd~ . « ...ıı1 "'..._. .s~l .:ır .0 = YaMuham-

med deki: Doğru yol, (hidayet yolu)_ 
Allah yoludur., UII/73) . 

C3J Hüseyin Kazım -Kadri, Türk Lügati;. IV, s. 672. 
(4) Aynı eser, s. 670- 71; Ebu'l-Beka'; el-Külliyat, s. 379. 
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4 ~ İman manasında : « ............ ,,.......,., .:,.. .. ,)...ıı .....ııı "-"r-<, =Hak Tea-

la hidayet bulanların hidayetini arti..: 
rır.» CXIX/76) . 

5 - Dua manasında " L:...- i....., uJ""--t-<, ........., \ ~ ~, = Onlar-

dan, emrimizle doğru yola iletir reh
berler yapmıştık.» CXXXII/24); " 

""-... r,..:; JSJ, =Ve Sen-her kavmin hida-

yet rehberisin.» CXIII/7) . 

6 - Rüsül manasında : cS.J..ı. ,;. ~ ~ 1- w = Size Benim tara-

fımda;n hidayet gelince." CXX/123). 

7 - Marifet manasında : . uJ.ı~ r-" ~\:...ı' = Yol göstere-

cek, yıldıziar ya;pmıştır., CXVI/16). 

8 - N e bi manasında 

::::: Onlar ki indirdiğimiz apaçık ayet
leri ve hidayet yollarını gizlerler.» 
CI/59). 

9 - Kur'an manasında : ... .._,.ıı ,...........,~ v-- r-" • L.... .ı...ıJ ~::::::: halbuki on

lara Rableri tarafindan, doğru yolu 
gösteren rehber gelmiştir." CLIII/23). 

10 - Tevrat manasında = BizMusa' 

ya hidayeti verdik.>> CXL/53). 

ll - İstirca' manasında: " .sJ-r!' ..,-,_. L;,;T .ı....l-1, == Doğru. yol 

üzerinde olanlı:ıT da bunlardır.» CII/ 
157). 

12 - Hüccet.manasında:" 
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l3 - Tevhit manasında : " <L...... .s .ı-rı ı ~ .:ı ı = Senin getirdi

ğin Ilidayeti Ckabul edip) ona uyar
sak., CX::XVIII/571. 

l4 - Sünnet manasında: "· uJ~-:.,.. r-"ı L..:T ..,...w. u ı} =Biz de onla-

15 - Islah manasında 

rm izini tutarak gidiyoruz., CXLIIII 

22); « 

rin Ilidayetine uy.» CVI/90). 

" ~ L.;Jı J...,.S .s"'--f,< '.1 ._uı .:ı ı = Hainler ta-

rafından kurulan tuzakla,ra Allah'ni 
yol vermediğinibilmesidir., CXII/52). 

16 - İlham manasında : " .s~-A,...: ..ı.L.;. ~ .§ ~' =Her 

şeye varlık veren, sonra ona (hedefi
ne doğru) yol gösteren Allah'tır." CXX 
/50). 

ı 7 - Tevbe manasında : " .:.LJI L:,ı_. W ı = Biz Sana "döndük. 

18 - İrşat manasında 

Senin gösterdiğin doğru yolu tuttuk!, 
· CVII/156). 

Umarım ki, 

Rabbim, bana dosdoğru yolu göste
rir." CXXVIII/22). 

AllJalı'm İnsana Hidayeti Bir Bakıma Dört Nevide Topla
mr (51: 

Hakikatta Allah Teala'nın hidayeti gerek hususiyetleri, 
gerekse . nevileri itibariyle sayısızdır. Bununla beraber dört 
kısımda özetlenebilir: 

(5) Ayın eser, s. 379 vd.; er-Rağıb, el-Müfredat ... , s. 538 vd.; Kadi el-Bey
zavi, Envaru't-TenziL.., I, s. 35; Elinalılı H. Yazır, Hak Dini ... , ~ s. 
119- 20; Muh. Cemaleddin el-Kasımi, Tefsiru'l-Kasımi, daru · İhya'ı'l
Kütubi'l-'Arabiyye, 1376/1957, II, s. 14- 20; Manastırlı İsmail Hakkı, Sı
rat-ı Müstaldm, Derse:adet, 1326h., I, sayı: 15, s. 225- 26; Şihabu'd-Din 
b. Bahaeddin el-Mercani, · K. el-Hikmeti'l-Baliğati'l-Ceniyye fi Şer

hi'l-'akaidi'l-Hanefiyye, Kazan, 1356 lı., s. 55 vd: 
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ı. Her mükellefin ruhapl :ve. cinsmani mümkün kuvvetle
rinin feyz olarak verilmesi ile ilgili genel olan hidayettir. Bu, 
ins-anın menfaF~.>tlerini sa,ğla,yabilecek olan zahir ve batın duy
gularını, akli ve iradi meleklerini, . tabii ve hayvani fiilierinin 
meydana gelmesine sebep olan tabii ve hayvani meleklerini ili
san etmek ma,nasında,ki hidayet nevidir. İnsanın ir~elerine uy-' 
gun olarak Allah'ın yardımıyla muradla,rına ka,vuşması da bu . 
_hiday'ete dahildir: Nitekim Cenab-ı Hakkın şu kıwli buna, işa,ret 

etmektedir: = Bizim Rabbi- · 

. miz, her şeye va,rlık veren, sonra ona (hedefine doğru) yol 
gösteren Allah tır.» (X:X/50). Şu halde Allah Teala, her vfi:rlığa 
·kendine mahsus heyeti. vermiş, her uzva şekjlce başkasina ben
zemeyen ayrı ayrı suret ihs;:ın etmiştir. Böylece· Allah'ın · her 
uzuv içlıı. kEındine layık olan hidayeti vardır. Mesela ayaklar 
Yürümek için, eller tutmak ve am el iÇin, dil kom:ı.şma,k için, ku
lak işitmek için; göz görülecek şeyleri keşfe.tmek için kısacası 
her uzuv kendisiyle ilgili fonksiyon için yaratılmıştır. Eğer Al
lah, onlan böyle yaratmı:ımış olsaydı; onla,r Şimdi bulunduklan 
doğrultuda, görev yapamazla,rdı. 

2. Hak ile batılı, hayır ile şerri, necat ile helak yollannı 
tarif etmek, açıklamak, göstermek mana,sına, olan hidayet, bu 
il<.inci nevi hidayeti' içermektedir. Bu nevi hidayetin anlamını 
şu ayet-i kerimeler ifade etmektediı;-ler: " 

' i 
tSJ-tll ~ ~\ ~~u ~4~ .ı,_:. t..::1' 

Semüd'a gelince, onlara dosdoğru yolu göstermiştik. ·Fakat 
körlüğü, hidayete tercih ettiler.» (XLV17,,; 

u-,;J__...:ıı •.4...__,.. = Ona, iki a,paçık yolu gösterdik.» (XC/10) ;, . 

=Sen muhakkak ki, (bu·nur ile in-

sanlarıl dosdoğru yola· iletiyorsuri!'' CXLII/52). 

3. Peygamberler göndermek ve kitaplar inial etmek su
retiyle davetle yapılan hidayettir. Şu ayet-i . kerimelerde hida-

yet bu anlamdadır: " ·On-

lardan, emri:rnizle doğru-yola iletir rehberler yapmıştık.» cx:x:xn 
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/24); « Muhakk~ ki, bii Kur 

an, en doğruya iletir.» CXVIV9). 

4. Özellikle peygamberlere ve velilere v~ki olan bu hidaye- · 
. te, hidayet-i hassa (özel hidayetl denir ki vahiy, ilham veya 

' sadık rüya gibi olağanüstü yollarla kalbiere sırlan keŞf~divei"-
. rnek, eşyayı olduğu gibi gösterivermek ve göğüslere inşira,h ver
mek suretinde tecelli eder. Bu, nübüvvet ve velayet aleminde 
parlay~n nurdur. ·Mutlak ve gerçek hidayet işte budur. Akıl ile 
ulaşılamayan hidayete bu sayede ulaşılmış ol~ur. Nitekim bu 
konuda Cenab-ı,Hak şöyle buyurur:« 

= Bizim yolumuzcia (çalışıp didişenlerl, mücahede edenleri mu
hakkak ki (doğru) yollarimıza iletiriz., CXXIX/69) ;, 

. v-.J~l.., ~1 >-" J • ~ u-- .s-'-t< ~ı ı:r.iJ J _, u-- .sJ~ 'i .L: 1 

Sensevdiğini, (dilediğinil hidayete erdiremezsini Fakat Al
lah dilediğini doğru yola iletir. Doğru yolu tutanlan en iyi bilen 

. O'dur.» CX:XVIII/56); 

= Hak Teala'nın, gönlünü müslümanlığa açtığı için, Rabbi ta
rafından: nüra kavuşan kimse (katı yürekli kimse gibi midir!) 
CXXXIX/22) (6). 

Eş'arilere Göre Hidayet Anlayışı: 

Eş'arilere göre Allah'ın kullanna hidayeti iki şekil
dedir (7): 

(6) Hidayet konuswıda, mahiyet itibariyle bir sayılabilecek olduğu hal
de, diğer cüz'i değişik sınıflamalar için. ba-J.c. İ. el-Gazılli, İhyaü'ulü
mid~Din, Darü İhyai'l-Kü:f;übi'l-'Arabiyye, ts. IV, s. 105 vd.; İbn Hazın. 
el-Fısal, Kal1i.re, 1384/1964, CŞehristan'nin. el-Milel'i ile( II, s. 33 vd.; 

·İ. el-Harameyn el-Cüveyni, K. el-İrşad; Mısır, 1950, s. 210 vd.; et-Taf
. tazani, Şerhu'l-Makasıd, Matbaa-i Amire, 1277 h, II, s.' 'ıı7; Ş. Mu
h~ed b. Ahmed es-Seffarini, Şerhu 'Akideti's-Seffarini, Mısır, 1323 
h.. I, s. 278; ez-Zemahşeri, :eı-Keşşaf CH{Işiyeleriylel. Beyrut, ts. I, s. 
ıı6- 17. 

(7) 'Abdulkahir el-Bağdadi, Usülu'd-Pin. İstanbul~ 134il/1928, s. 140-41. 



ı. Hakkı açıklamak, ona daYetetmek ve onun üzerin·a de
liller ikame etmek suretiyledir. Bu şekildeki hidayetin peygam
berlere ve Allah'ın dinine davet eden herkese nisbeti .doğru ahır. 
Çünkü onlar insanları doğru ve hak yolu gösteren rehberlerdir. 

· Peygamberimiz hakkındaki Allah'ın şu kelamının açıklaması iş-

te böyledir : = Sen muhakkak ki 

(insanları) dosdoğru yola iletiyorsun ı, fXLII/52). 

2~ Bu ikinci şekle gelince, o, Allah'ın kulların kalblerine· hi
dayeti yaratması, onlatın da hidılyeti bu1masıdır. Nitekim Ce~ 
nab-ı Hak, şu ayet-i kerimede bunu şöyle beyan etmiştir: " 

r .ıL :ıu .)........,. c_,_!..,ı L.ıı"-'-tıı .:ıl ...uı.ı.ı-4 ı:ı-..5 = Hak Teala .her kimi doğru· 

yola-iletmek isterse onun gönlünü İslamiyeti fkr.;ıbul için) açar. 
«(VI/125). 

Allah'ın birinci şekil altındaki hidayeti, bütün mükelleflere 
şamildir. İkincisi ile hidayet bulanlara mahsust~r. Bu konu-da 
Cenab-ı Hak « 

~.b '.r-"t J'. L.:..:..., u-- ..s.J....;,. J r)L..JI J IJ Jl ~ ._ııı 1 -

= Hak Teala insanları seiamet yurduna (Cennete) davet eder, 
dilediğini dosdoğru yola iletir. ,, fX/25) buyurarak, Allah'tan '!::ıaş- ·· 

·. kasının kaJt)lerin hidılyetine. gücü olmadığını bildirir. Bundan 
dolayı da Hz. Peygamber hakkında:» 

• L...:., u-- ..s~ ._ııı _.:ı-iJ J ~ı u-- ..sJ--t-= ':1 .:L.: ı = Sen sevdiğüıi, ( diledi

ğinil hidayete erdireınezsin. Fakat Allah dilediğini doğru yol::i 
iletir." CX...XVII/56) buyurrrı,ak suretiyle Peygamberle ilgili hida
yetin ancak açıklamak ve davet etmek açısından olduğunu gös
termiş, göğüsleri açmak ve halcin kabul etmek yönünden olaı-i 
hidayeti, ondan: nefyetmiştir (8) . · 

. . 

İmam el-Eş'ari, Allah'ın daveti insanlara genel, hidayeti ise 
özel kıldığını söyler (9). Abdulkahir el-Bağdadi, Ehl-i Sünnete 
göre, Allah'n;ı. sapıttıği kimseyi adaletiyle dalrilette kıldığını, hi
dayete erdirdiği .kimseyi de fazı (ihsanl ı ile hidayette kıldığını 

(8) Aynı yer. 
(9) İ. el-Eş'ari, el-İbane, Kahire, 1385 h., s. 67. 
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beyan eder (lO). Kanaatimize göre, Bağdadi, bu sözüyle Allah'ın 
insaniann iradelerine uygun olarak hidayet ve dalaleti yarattı-
ğını ifade etmekistiyor. · 

Kadi Ebü. Bekr el-Bakıllani, Allah'ın mü'minlere hidayet~ni 
şu üç anlamda açıklar: al Allah, mü'minlere hid~yetlerini yarat
mak ve kalbierini imanla nurlandırmak, suretiyle doğru yola ilet
mek, b) Onların göğüslerini genişletmek, muvaffakıyetlerini, 

yar.dımlarını ve hidayete giden yollarını kolaylaştırmayı deruh
te ·etmek üzere doğru yola iletmek, c) Aliirette ise onları sevaba 
ve Cennet yoluna iletmektir (ll). -

İmamu:ı-Haremeyn el-Cüveyni, de hidayeti, imanın yaratıl
ması, ıdlali de dalaletin yaratılması manasında olduğunu ve ·yu
karıda iki · madd·& halinde zikredilen ayetlerdeki da vet ve irşa t 
anlamlarını diğer eş'ari arkadaşları g'ibi izah ettikten sonra, ay
nem İmam Eş'ari'ye uymak suretiyle Allah'ın, iradesiyle hidaye:
ti tahsis ettiğini, daveti ise umü.mi kıldığını söyler (12). 

İ. el-Gazali, hidayeti dereee sıra,lamasına göre manalandı
rarak biraz ~anda dört nevide toplanan Allah'ın insan için 
olan hidayetini üç merhalede özetlemiştir: 

ı. Hayır ve şer yollarını bildirmek. Buna, yukarıda geçen 
CXC/ıol ve C XLI/ı 7) ayetlerini gösterir. Cenab-ı Hak, bu hidaye~i 
bütün insanlaraya akıl veya peygamberlerinin lisaniyle ihsan et
miştir . 

. 2. Bu ~1idayet ise, birinci genel hida.yetin ötesinde, Allah'ın 
kullarını blinunla halden hale yükseltmesidir ki, bu mücahedenin 
rieticesidir. Bu manada olan hidayeti, (XXIX/69) ve CXL VII/1 7) 
ayetleriyle teyid eder. · · 

-
3. Merhaledeki bu hidayet nevi, ikinci dereceden sonra gel-

mektedir. O, mÜcadelenin kemalinden sonra, peygamberlik ve ve
lilik aleminde parlayan nurdur. Kendisiyle teklif yapılan akıl ile 
ilimierin öğrenilmesi imkamyla ulaşamadığ~ hidayete insan, bu · 
üçüncÜ hidayet sayesinde ulaşmaktadır. İşte mutlak ve gerçek hi
dayet budur. Ondan başkasının perdeleri ve ~ukaddimeleri bu-

(10l 'Abdulkahir el-Bağdadi, Usülu'd-Din, s, 141. 
cııı el-Bakıllam, K. et-Temhid, Beyrut, 1957, s: 335; Krş. Doç. Dr. Ş.· Gol

cük, Kelam İçısmdan İnsan ve Fiilleri, İstanbul, 1979, s. 328 vd ... 
(12l İ. el-Haremeyn el-Cüveyni, K. el-İrşad, s. 211 ~ 12. · 



lun ur. ilidayetin hepsi Allah'tan · olrnakl;:ı, beraber, kendisine 
·nisbet tahsisiyle Allah'ın şereflendirdiği hidayet budur. Bu 

yüzden Alla,h şöyle buyurmuştur:» tS......._.n_,.. uıı .s.ı....A 0 i .J..J 

Sen onlara de ki: «Allah'ın hidayet; yolu var ya, işte doğru yol 
ancak odur., CII/120) ; " · 

= Ölü iken 

dirilttiğiniz insanlar arasında yiirümesi için aydınlık verdiğimiz 
kimse, içinden çıkılmaz, zifiri k~ranlıklarda kalari kimse gibi mi
dir?, CVI/122) ve CXXXIX/22) (13). 

Maturidilere Göre Hidayet Anlayışı : 

Maturldil-er de eş'ariler gibi ;kulların hayır ve şer bütün fi
illerinin yaratıcısının Allah olduğunu kabul ederler. Binaenaleyh 
O, kullarda ihtida Cdoğtu yolu bulmal fiili ile dalalet . Csa:İmial 
fiili:riin de yaratıcısıdır. Bu bakımdan hüda ve idlal Allah'tandır 
(14). Ebu Hanife «el-Fıkhu'l-Ekb~r,de, «Allah dilediğini fazliyle 
hidayet eder, dilediğini adaletiyle saptırır» demek suretiyle bu 
konuda kulların iradey-i cüziyelerine göre Allah'ın hidayet ve 
dalaleti yarattığını belirtmek istemiştir. Aksi takdirde kula tek
lifin, sevap ve ikabın mana,sı kalmaz, neticede cebre düşülür. 

,... . . 
İmam Maturidi ·de, «el-Fıkhu'-l,.Ekber, şerhinde, hidayetin 

Allah'ın sıfati, ihtida'nın ise kulun sıfatı olduğunu, AllaJ:.ı'ın bü
tün sıfatlariyle ezelde yaratıcı, kulun ise bütün sıfatlariyle. yara
tılmış bulunduğunu ifade eder (15). ö, hidayeti Allah'ın ya,ra,t
ması, ihtida'yı da kulun hidayet bulması manasında alır (16). Al
lah'ın kulun kalbinde küfrü yaratmasının kulun iht:iyariyle oldu
ğunu belirtir (17). İmam Maturidi, insanlard?-n bir kısmının ihti
yariyle iman ettiklerini, geri kalanının Allah'ın din ve t~atinden. 
yüz çeviriliklerinden dolayı hidayetten men olunduklannı, ceb-

(13). İ. el-Gazili, İhya, VI, s. 106- 06. 
(14) . Ebu'I-Main en-Nesefi, Tebsiretu'l-Edille, .Kayseri, Raşid Ef., 496, vrk. 

22o b. 
(15) Ebü Mansür el-Matuıid, Şerhu'l-Fıkhı'l-Ekber (başka ıisalelerle) Hay-

darabad, 1365 lı., s. 22. · 
Cı6) Ebü Mansür Muhammed _el-Matuıidi, Te'vilatu Ehli's-Sünne, neşr.: Dr. 

İbrahim 'Avadayn ve's-Seyyid 'Avadayn, el-Kalıire, 1971, I, s. 24. 
(17) Aym eser, s. 43, 46. 



r.in: söz konusu olmadığım. açıklar. Buna şu ayetleri misal geti-

= Rabbin dileseydi, 

yeryüzündeki ün?!lnlannl hepsi de toptan iman ederlerdi.» CX/ 

gg) i « Dilesaydik herkesi doğ- · 

ru yola .iletirdik!. .. » CXXXII/13) (18). , 
Maturidiler, Cenab-ı Hakkın ihtida fiilini yaratmak suretiyle 

Hadi· Chiday.eti yarat'anl , dal"alet fiilini yaratmak suretiyle de 
Mudıl (saptıran) sıfahm a:Idığını söylerler. Diğer taraftan· mu' 
tezilenin «hidayetten murat din yolunu beyan etmektir, gö
rüşlerinin geçersizliğini göstefuieye 'çalışmışlardır .. Onlar bu ko
nuda derler ki, Allah Teala Hz. Peygambere hi ta ben şöyle buyur-
ımuştur: «Sen sevdiğini, Cdilediğinil hidayete erdiremezsini Fa
kat Allah dilediğini doğru yola iletir.» CXA'VIII/56). Eğer hida
yet, beyan etmek olsaydı. ·Hz. Peygamber sevdiğini hidayete er"' 
dirirdi. Öyleyse bu, beyanın ötesinde başka bir hidayetin olduğ_u
na delalet eder. Çünkü .PJ.lah Teala'nın, 

= Hak Teala . her kinli doğru yola iletmek isterse onun 
. görilünü İslamiyeti Ckabul, içinl. açar., (VI/125) kavli bu
nu gösteriyor. Eğer l:ıidayetten murat, .davet ve yolu beyan et
mek olsa, Allah'ın imana davet ettiği ve din yoluna beyan ettiği 
herkesin !tönlü İslamiyeti kabul için açılmış olur. Bu durumda 

Allah'lll» 4ı-'""t.ı.,..-.; .,J___.~ = .. : onun gönlünü darlaştırır, 

kasvetleştirir, sıkıştırır.•> kavli, batıl olur ki o da lcüfürdür (19). 
Öte yandan daha önce zikredilen ayette hidayetin Peygamber 
efendİmizden nefyedilmesi, o:::ıun doğru yolu göstermek mana~, 
sına olmadığınl ifade eder. Oysa ki, Peygamber, doğru yolu sev
diğine de seVınediğine de göstermiş, böylece Allahın doğru yolu 
açıklaması herkes için vuku bulmuştur· (20) . Bazen hidayetin . 
Peygamber aieyhisselama ve Kur'an-ı Kerime nisbet ecÜlmes~. 

(18l Ebu!l-Ma'in en-Nesefi, a.g.e .. vrk., 221 b.; Ebü M. Muh .. el-Maturidi, K. 
et-Tevhid,' Tash." ve Tak.· eden.· Dr. Fetbullah Huleyf, Beyrut, 1970, 

Ü9l 
(20) 

s. 288. 
Ebu'l-Ma'iin en-Nesefi, a.g.e., vrk., 221. b. 
Nüreddin .Es-Sabüni, Maturidiyye Akaidi, Tercüriıe Eden: Bekir To- · 
paloğlu, Ankara, · 1979, s. 163 (metin, s .. 79). · 
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onların hidayete vesile olmala,rı ve ona davet etmeleri münase
betiyle _mecazend.ii-. Çünkü hakiki hidayet edici A1lah'tİr C;?.l) . 

İbn Hazm'a Göre Hidayet Anlayışı: 

İbn Hazm'a göre, «hidayet" arapçada iki manaya gelir (22): 

·ı. Delalet etmek yani kılavuzluk etmek. Bu manada« 

= Filana yolu gösterdim, onu yola vakıf kıl-

dım, ona yolu bildirdim» demektir. Bu manasıyle o yola girse de, 
yolu terk etse· de birdir. İşte, Allı:ı.h'm Semü.d kaVmine, bütün etiı
lere ve meleklere, kafir olsU.n, mü'min olsun bütün insanlara 
verdiği hidayet budur. Çünkü Allah Teala, onlara taatleri ve 

. masiyetleri göstermiş, gazap ettiği ve razı olduğu hususlan bil-
1 

dirmiştir. · 

2. Hayra muvafık ve uygun bir hale getirmek, uydurmak, 
hayırda yardım etmek, hayrı kolaylatmak, ruhlarda hayrı ka
bul gücünü yaratmak demektir. Allah'ın bütün meleklere, insan
lardan ve cinlerden muhtedilere verip de, bu son iki grubun . 
kafirlerinden ve fasıklarmdari ~en ettiği hİdayet, işte budur . 

. CXLII/52) ayetinde Hz. Peygamberin üzerine va,cip. olan hidayet
ten murat, delalet etme ve dirıi öğretme manasında, bir h.idayet-' 
tir. yoksa bu, şu ayet-i kerim ed e sırf Allah Teala'ya ait olan hi-

dayet değildir:" ·W... .:-.s "--H ......ııı v,.SJ J r-" .IJ...J> d...,l.s~ Onları doğnı 

yola iletmek sana ait değildir. Allah dilediğini doğru yola, iletir." 
CII/272) . İbn Hazm, Allah'ın bu hidayetinin anlamını da şu aye~
Ie aÇıklar:» 

ü ,_..;,.ri-o .. J 1 ,_ı ,_.:.ı r---ı--- 1 ,_ı J r-r-!.ı 1,_..;. ~ ......ıı 1 ,-ı... _,_ı J 

=Hak Teala onlarda bir hayır (hakkı kabul için bir meyil oldu-. 
ğunu) bulsaydı, elbette onlara Chakl sözü işittirirdi. Fakat onla
ra Chak) sözü işittirirse bile onlar gene yüz çevirir ve dönerdi. 
Zaten onlar dönek kimselerdir.") CVIIV23). O, Allah'ın gerçeği 
duyurmasmm, ancak kendisinde hayır bulunduğunu bildiği kim-

C2ıJ Aynı eser, s. 164 (metin, s. 79); Krş. Davud b. Muhammed el-Karsi 
el-Hanefi, Şerh li'l-Kasideti'n-Nüniyyeti't-Tevhid, Matbaat-ı Hilafet-i 

Aliyye, 1318 h. s. 52. · 
(22) İbn Hazm, el-Fısal (Şehıistaı:ii'nin el-Milel'i ile). Kahire, 1384/1964, II, · 

s. 34. 
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- ·seler için varit olduğunu söyler (23). Biz burada İbn Hazm'ın fik
rine göre anlıyoruz ki, Allalı'ın bir kimseye hidayet vermesi- için 
o kimsenin içinde en azından hakka doğru bir meyil_ bulunma-
lıdır. . 

Mu'~ezileye Göre Hidayet Anlayışı: 

Mu'tezileye göre, hidayet, Allah'ın hak yolu beyan etmesin
deri ibarettır. Yoksa,. ihtida fiilini yaratmak ı:ı,nlamııid53,. değildir 
(24). Mu'tezile, hidiiyet konusunu biri kafirlerle ilgili, diğeri mü'
minlerle ilgili olmak üzere iki kısımda müteala etmekte ve her 
bir kısım hususundada kendi aralarında ihtilaflan bUlunmakta
dır. 

ı - Allah'ın Kafirİere Hidayeti: 

. Mu'tezile, Allah'ın .kafirlere hidayeti olup olma,ması konu
sunda ihtilaf ederek iki ayrı gÖrüş ileİi sürmüşlerdir: 

aJ . Mu'tezilenin çağuna göre, Aijah, kafidere hidayet (be
yan) te bulunmuş, fakat onlar hidıl.yete ermemişlerdir. Şöyle· 
ki, Allah, onlara itaat etme gücü vermek suretiyle onları faide
lendirmiş, f~kat onla,ryararla,nmamışlardır. Onla,rı ıslah et~iş, 

ama onlar iyileşinemişlerdir . 

. bl Bir kı~ım mu'tezile de, Allah'ın kafirlere herhangi bir 
suretle hidayet etiğini kabul emezler. Şöyle ki, O, onl·ara beya,n 
v·a .YOl göstermiştir. Çünkü Allah'ın beyan ve daveti onu kabul 
etmeyen içi_n değil, fakat onu kabul eden kimse.için bir hiday&t-' 
tir. Nitekim İblis'in çlaveti, ka,bul etmeyen için değil, amçı oriu 
kabul eden_ kimse için bir ıdlaldır. 

c) Ehl-i isbat ise, derler ki, eğer Allah, kafirlere hidayet et
seydi, onlar hidayete ererlerdi, Allah, onlara hidayet etmediği 
için onlar hidayete _. erınediler. Bazen O, oruarı hidayete . güçlü 
kılma,k suretiyle onlara hidayet eder. Bu şekilde hidayete dair 

(23l Aynı eser, s. 35. 
(24) Ebu'I-Ma'in en-Nesefi, a.g.e., vrk., 220 b.; Krş. ez-Zemahşeri, el-Keş

şaf, I, s. 116; Fahruddin er-Razi, et-Tefsiru'l-Kebir, Mısır, ts., II, s. ı9-
20: et-Taftazani, Şerhu'l-Makasıd, II, s. 117; Ebü Mansür M. el-Matu
ridi, Te.vilat.. .. I, s. 24. 
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. . . . . 

kudrete hidayet ismi verilir. Ba,zem de onlar.a., onl;:ınn hidayetini : 
Y.acratmak suretiyle hidayet edeı: (2~) 

2 - Ailfıah'ın Mü'Wnlere Hidayeti: 

Mu'tezile, Allah'ın k~firlere kılınayıp da, niü'rriinlere kıldığı 
hidıiyet kon~sunda da iki görüş ileri sürerler: -

a) Bir kısmına göre, AÜa,h; mü'İninlere, muhtediler ~smini-. 
vermek suretiyle hidayet .etmiş ve onlara bununla hükmetnpştir. 
Derler ki: o:Alla,h mü'minlerin imanını, menf_a.atler ve lütufla,rla 
artırır.İŞte o, bir hidayettir. «Nitekim Alla,hşöyle buyurmuştur:»· 

tS.._. r--A~ı; ı,..ı.-::A 1 .:.-,.;..Jı J · = Doğru yola ilettieniere gelince, Hak . . . . . 

Teala onlann hidayetini artırır.» CXIVII/17) . 

b) Bir kısım mu'tezi.İiler'de: o:Allah'ın isimlendirrnek ve hü
küm ve~ek suretiyle hidayet ettiğini söylemeyiZ, fakat O'nun 
bütün halka, yol göstermek ve açıklamak suretiyle hidayet etti
ğipi söyleriz» derler. Şöyle ki Allah, _ mü'minlere lütufla,niıdan 
onl~ra ziya,de ederek liidayet eder. İşte bu, O'nun dünya,da erila
ra kıldığı sevaptır, ahirette de oıilan Cennete hidayet eder ki, 
bu da Allah'ın onlar hakkında sevabıdır. Nitekini bu konuda AI-

lah şöyle buyurur:» 

= İman edip iyi işler işleyenleri Rableİi, imanlariyle hidayete 
iletir, nimetlerle dolu Cennetlerde, a,ltlannda nehirler akar.» 
CXI/9). Bu görüş el-Cübbai'nindir (26). 

İbrahim e;n-Nazzam,,mü'minlerin itaat ve imanlannın hida
yetle isimlendirilmesinin caiz olduğunu ve buna «Allah'ın hidA-
yeti» yani O'nun dini, denileqeğini iddia eder (27) . · · 

Görüldüğü üzere, mutezile, «kul kendi fiiİjnin yarahcısıdır» 
prensiplerine uygun olarak,. Ehl-i sünnetin a,nladığı gibi hidaye- . 
tin, kuld.a. ihtida' fiilinin ·Allah ta,ra,fmdan yaratıiınası manasın
da arilamamaktadır. Bö~rlece hidayetin hak.Us:i ma,nasında değil 

(25) Ebu'I-Hasan- · el-Eş' ari, Makalatu'l-İslılıniyyin, Kahlre, 1389/1969, I, 
s. 324. 

(26) Aynı eser, s. 325.· 
· (271 Aynı yer. 
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de, doğru yolu göstermek, açiklamak, hakka delalı:ıt ve irııat gibi . 
mecazi man~sındaı yorrimlı:imışl~rdir (2B) . 

Dalalet Kavramı: 

· Dall, dallen < L .' ::L; ı -arapça., doğru yoldan sap mak, 

yoiunu · şaşınnak, kaybolmak, · ~zmak demektir. Dalalet 

ı J :ıt....; • ?-' D ı ~oğru yolda,n kasten veya, hata,en, az veya 

ço~ çıkmak; istenilane ulaştırmayan yola girme anla,riıına gelir. 
Dalalet; hidayetin zıddıdır (29L 

İdlai. < J~ 1 J - müte~ddi, if'al-dalalete düşürmek, baştan· 

çıkarmak, azdırrtıak aıılamındadır. Zıddı: ihda. t •l.J...Al dır. 

İdlaliyat < ı.::. W ::L; 1 - if!im ıdlal edecek ve insa,nın akide-

sini boza,cak sözler ve bahisl!3r. 

İstidlal ı J ~' 

kalmasım isternek 

-müte'addi, istif'al-birinin dalalette 

Tadli · < J...J_:,_; ı -müte'addi, tef'il-ıdlal l J ;L.ı.' ı 

D all < Jw ı, dalle < ı..ıw ı -müştak-:dalalette kalan, 

· yold~n azan, azgın. fırak -ı . dalle · ı· u w .; ,J > 

Ehl-i sünnet ve'l:-cema,atten başka mezhepler. 

Dalle · ı LJW J -isim.:.kaybolmuş şey, yitik. " 

- isim; cemi-

(28) Krş .. Abdullatif Harputi, Tenkihu'l-Kel8;m, Dersaadet, 1330 h. s. 344-45. 
(29) er-Ragıb el-Isfalıni, el-Müfredat, s. 297- 98: Ebu'l-Beka, el-Külliyat, s. 

232; Asım Efendi, Kamüs Tercümesi, III, s. 1402; H. ~azım Kadri, Türk 
Lıigati, III, s. 368. 
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Eaaıı < J...:. 1 ı tefdili-pak ziyttde dalalette kalai1. " 

" CVII/179). 

Mudıll ( 'J_.;,_. J -fail, if'al-ıdlal· eden, baştan çıkaran. 

Mudille, madalle ' ( <....L...;... ) -İsim-yolun kaybolduğu yer. 

Udlüle 

(30). 

( Ll _ı-L..; 1 isim-da,lalete saik oli:ın hal, dalal 

Kur'an..,ı Kerim'de DaliUetin ManeJan: 

Dalal lafzı yukarıda zikrettiğimiz manalarından dolayı, pey
gamberlere de kafirlere de nisbet edilmiştir. Mesela Cenab-ı Al-

lah, Hz. Peygamber hakkında şöyle buyunu·:, 

Sei~i yo~'umi gö_rmüyor bu1du da doğru yolu göstermedi mi?» 
CXCIII/7). Burada, daU'ın manası, Peygamberin nübüvvetten ön
ceki haline işareti e akıllann yol bulamadığı gerçeklerden ve din
den gafil, /yol arayan bir yitik durumunda hayret iÇinde iÇti, 
demektir. Müfessirler,. (31) bu manayı şu ayet-i kerimelerle te-

yid etmişlerdir:» · .:,U Wl v--J ....l...,:; v-o c:..;5 u 1 _, :Halbuki 

sen evvelce ·bunun farkında değildin. "CXII/3) ;» 

u L.., ':lı 'i _,..,. L..:;jJı L :>ıJ....:; d L Halbuki, Cönce), kitabın da imamn 

da,ne olqugunu bilmezdim., CXLII/52); " 

~ W.........'J_, ..,ı..:..,.5v- ....l...,:;v-l~c:..;5Lı 

Sen. bu CKur'an'dan) evvel bir kitap okumamış,. sağ elin
le de yazı yazmamıştın. "CXXIX/48) . Yoksa şu ayeH ke
rimede olduğu gibi Resülüllah, hiçbir zaman akıl ve dinde sa-

pık anlamında daU durumuna düşmeıniştir: tS ,_s.L ı f.,...l..J> J..,.o L 

(30) Aynı eser, aynı yer. 
C3ıl Fahreddirr er-Razi, et-Tefstru'l-Kebir, XXXI, s. 216 vd.; Elmalılı H. Ya

zır, Hak Dini Kur'an- Dili, VIII, s. 5900 vd.; ez-Zemahşeri, el7Keşşaf, 
IV, s. 264 vd. 
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Sizin arka,daşınız CHz. Muhammed) yfl,mlmadı, sapma,dı, aldan-
ina,dı.» CLIII/ 2) . -. 

Dalallafzı, Ya'kı.ib Ca.sJ hakkında: « 

Sen hala eski yanlışlık içindesin!, CXII/95); çocuklan da şöyle. 

demişlerdi:» .:.-· Ju .,ıı l;: '-ı ı o ı : Babamız apaçık yanılıyor., 

CXIUBJ; Hz. Yusuf konusundaki sevgi ve Şevke işaretle de şöyle 

buyurulmuştur:» ı:ı>t- JL.} L...ı~ L.:ı ı_,..,.~ ~,.j Kölesinin sev

gisi onun içine işlemiş, bu pek yanlış hali ona yakıştıramayız!, 
CXII/30); Musa Ca.s.l'ın ifadesinden de şöyle huyurulmuştur :» 

: Musa dedi: Ben o işi henüz doğru 

yolu görmeyecek haide. iken yaptım," CX:XVI/20); unutmak Il1a-

nasında, da Kur'an-ı Kerim'de şöyle gelmiştir;" 

Şayet biri unutursa" CII/282). 

Bir bakıma_ da,lal iki kısma a,yrılır: (32) 

a) Nazari ilimlerde dalah Allah'ın varlığını, . birliğini bil-
mek ile peygamberliği ta'nım.aktaki dalal gibi. Mesela bunlara 

. Kur'an'da şu şekilde işaret olunur:» 

lJ-=-"l 'J'J..;, J.ı, J...,;.; or>~ ı r,ıı ~ ._ı_.) ~ .ı.....U!.L. J L..JJI., ,_ıs;, .:,..... J 

AJlah'a ve Allah'ın Meleklerine, Kitaplar~a, Peygamberlerine 
ve A.b.iTet gününe inanmayarak kafir olanlar, sapıklığın en ko
yusuna, hidayetten en uzağa sapmış gitmiştir., CIV /136). 

b) Arneli lllınıerde dalalı ibadetleri ·oluştura,n şer'i hüküm
leri bilmekle ilgili dalal. Mesela Kur'an..:ı Kerim'de: « 

Onlar ki, inkar ederek kafir oldular ve insanları Allah yolun
dan alıkoydular, Chidayetten) en uzaklarda olan sapıklığa uğ
ramışlardır.» CIV /167) buyurulmuştur. 

ldlale gelince, kulun delaleti ihtiyar. etmesine binaen Ce
nab-ı Hakk'ın onda dalaleti yaratması açısından Allah Teala'ya 

(32) er-Ragıb el-İsfaharu, el-Müfredat, s. 298; Ebu'l-Beka, el-Külliyat, s. · 232. 
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izaf~ edildiği gibi dalalete sebebiyet verdikleri için şeytana- ve · 
putlara da izafe edilmiŞtir· (33). Şeytaıia nisbet edildiğine dair 

Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur :» ·• ~--~ •• ::ı J • • • : 
~ • .1_ 

Onları baştan çıkaracağım, saptıracağım, - boş erneilere 
kuruntlilara daldir~cağım." CIV /119). Putlarla ilgili ola-

_rak da,,- =Rabbim! Onlar 

inşanların p-ek çoğunu yoldan saptırdı.,; CXIV /36) buyurulnü~ş~ 
tur. · ' 

Belli .Başlı İsJ.am Me7lıeple~e Göre Delalet Aıuayışı 

·Yukarıda hidayetin manasını arılatırken Allah Teala'nın, 

hayır ve şerrin yaratıcısı olduğunu söylemişti~. Ehl-i sünnete 
göre, Allah'ın !dlali, ehl-i _ d-alal için aniann kalplerinde dalaleti 
yaratmaktan; yani kfifrü ve mastyetleri icad etmekteri ibaret:.. 
tir (34). Dalaletin kalplerde yaratılması, hidayete manidir (35). 
-Yaııi.ız bir önceki paragrafta belirtildiği gibi Allah, dalaleti, ih-

- . .· 

- tiyarına binaen yaratır. Böylece_ O, "' r"~ ~ ....u1 ~- -J,...,_ 

Ha.yır, biz onların küfürlerinden dolayı k;;ı.lplerine mühür b_ı:ts-

tık, CIV /155) ;•? :Allah 

onların kalplerini ve kulakl-arını mühürledi. CII/7) ve, 

: Dinlediklerini 

anlamamal5: için kalplerine perdeler gereriz., CVI/25) buyura-: 
rak «hizlan'ı ile kul~ razı· olduğuna muvaffak kılmay~cağını ve 
onu masiyeti ile _başbaşa bırakıp, nusretini esirgeyeceğini bil
dirmiştir. Hanefilere göre, Allah, ihtiyarlarını iyiye kullananla
ra «tevfik,ini yani saadet ve hayır vesilelerini, kendi lutfiyle 
yaratırken', ihtiyarlarını kötüye _kullananlara da masiyet ve 
küfru adliyle yaratır C35l ~· 

(33) Nuredclin es-Sabüni, Matuıidiyye Akaidi, Terc. B. Topaloğlu, ·s. 164 -

(metin, s. 7). , 
(34) Davud b. Muhammed el-Karsi, Şerh u 'li'l-kasideti'n-Nuniyye, s. 51- 52. 
(35) S. Ş. el-Cürcani, Şerhu'l-Mevakıf, II, s. 388. 
(36) Ebu'l-Münteha; Şerhu'l-Fıkl-iı'l-Ekber, CYedi RisaJe bir arada), Hay

darabM 1365 l;ı.. s. 66. 
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Bakill~mi'ye göre Allah, kafirlerin dalaletini, 'çirltin ve fa
sid ola,rak yar~tmak suretiyle· onlan saptırmıştır. O'nun o:Ql~rı 
saptırması, tevfikini terketmesi, ·göğüslerini daraltması ve ihti
da' ile ilgili kudretlerini yok etmek suretiyledir. Onları, ah.iret-

. te sevaptan ve ceimet yolundan sapıtınası da Allah;in onlar için 
ıdlinıdır (37). 

Eşariler, <<tevfik,J, it~ate Allah tarafından kudretin yaratil
ma;ı, «hızlan,ı da ma'siyet kudretinin :yaratılması olarak tarif 

ederler (38) . B~nu " ....ııt...ı 1ı ~ ,_; L.. , : Muvaffakiyetim de 

ancak Allah ilediı":, CXI/88) ayatiyle istidlal ederler (39). Ha
nefiler- ise, bunu nusret ve kolaylaştırma manasma alırlar. 
Çünkü hanefiler~ göre, kudret, iki zıd hususa q.a geçerlidir (40) ." 
İbn Hazm, «tevfik'i Allah~ ın mü'mine kendisi için yaratilan 
hayrı kolaylaştırması, «hızlan»ı da fasıka kendisi için yaratilan 
şerri kolaylaştırması arilamında tarif ederken, hanefi.,.ma,turi
dilere oidukça yaklaşmıştır (41). İbn Hazm'a gör~. Allah'ın sap
tırması kulun göğsünü imanı kabul hususunda da,rlaştırması ve 
güçlük vermesidir ki, böylece kul, onu anlamak İçin tema,yül 
göstererek arzu duymaz, onu kabul koiıusunda sabretmez; hak
k~ dönmesi ona çok çetin gelir de, sanki o, :z;orla göğe çıkıyor-
. muş gibi olur (42). İbn Hazm: şeytatilann ve insanların saptır
masını da, onların insana Allah'ı zikretmeği unutturma,sı •. kö- / 
tülükleri süslü göstermesi ve kaJpleriııe vesvese sokması olarak 
tarif eder. Söz konusu hususların,· iıısanlatın ka,.lplerine atilma
sı neticesi" de Allah, onları yaratır. Çünkü o, insan ve cinlerden 
ola,n bu ·saptırıcila!ln fiilierinin ya,ratıcısıdır (43). İbn Hazm, « 

ı:ı_,_.:L:j, L.. ~ ~ ~ r--t"j-" ü 1 ... ~ L.._,..;; ~ .....U\ u IS" L.. J 

i 
:Hak 

· Teala, bir kavmi doğru yola ilettikten sonra, onu doğru yoldan 

(37) el-Bakillani, K. et-Temlıid, s. 335; Doç. Dı;-. Ş. Gölcük, a.g.e., s. 329. 
(38) el-Cüveyni, el~Irşad, s. 254; el-Taftazaru, Şerhu'l-Makasıd, II, s. 118; 

Şeyhzade, Nazmu'l-Feraid, Mısır, 1317 h., s. 25; Krş. S. Ş, el-Cürcaru, 
Şerhu'l-Mevakıf, II, s. · 388. 

(39) Şeyhzade, N:azmu'l-Feraid, s. 25. 
(40) Ayın eser, ayın yer; Ebü M. M. el-Maturidi, Kita:bu't-Tevhid, s. 263. 
(41) İbn Hazİn, el-Fısl:il, III, s. 38; Louis Gardet, Dieu et La Destinee de 

l'Homme, Paris, 1967, s. 69. 
(42) İbn Hazm, el-Fısal, .m. s. 36. 
(43) Ayın eser, s. 37. 
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çıkannaz. Belki onlara nelerden sakınacaklarını belli eder.» 
UX/115) ayetini delil göste_rerek, Allalı'ın bir kavme, sakına,cak
lan ve yerine getirecekleri gerekli hususlan açıklamadan o kav
mi saptırmayacağını, zira insanın kendisine Peyg;::ı..mberin ha
beri gelmeden işlediği hiÇbir şeyden dolayı sapık sayılamayaca
ğıni ve ancak ilahi beyanın kula, u_Iaşmasınd;:m sonra .Allalı'ın 
onda yarattığı işe saptrrma adını vereceğiıli söyler (44). 

Mu'tezile'de ıdl81 konusunda, üç görüş vardır : a) Mutezile
nin _çoğunluğu, Allalı'ın saptınnaslnı, kula s.apık adını vennesi 
ve kul kendi nefsinde sapıklığı · ya,rattığında onun sapıl<Jığına · 
hükmetmesi şekiinde kabul eder. b) Bazılanna göre · Allalı'ın 
saptırması~ kafirleri helak etmesidir. cJ Ehl-i issbat'a göte ise, 
bir kısmı, dinden ıdlal, küfre. güçlü olmak; bir kısmı, dini ter
ketmek; diğer bir kısmı da kulların sapıklıklarını ya,ratmak ma
nasına, alır (45). 

Netice: 

Daha önceden de söylediğimiz gibi, Allah'ın insanlara hi
dayeti sqn.suzdur ... Fakat insanlar tarafında,n iyi anlaşilması 
için İslam alimleri hidayeti sınıfl;::ı..ma ·yoluna gitmişlerdir. Böy
lece Kur'an-ı Kerim'de birçok mahaiarda kullanılan hidayet ke, 
·limesi; bazen dört, bazan üç, baza,n da iki istilalı manasında 
toplanabilmiştir. Önce Allah'ın insanlFJ.rda duyacak kulak, gö-

. recek göz, söyleyecek dil, idrak edecek akıl v.s. halk etmesi, bi
rinci derecede bir hidayettir. İnsan bu. organları va,sıtasiyle, iyi
Yi kötüden ayınna imkıl.nını elde edebilmektedir. Sonra onun 
bu organlan yoluyla erişamediği Ilidayeti için, Allalı Peygam
berler, Kitaplar göndennek suretiyle insana yol göstermiş; onun 
irade..:i cüz'iyesini kullanması neticesinde onda hidayeti halk~ 
etmiş, onun gayretine ve niyetine göre, kendisinin çabasıyla 
claşamay;::ı..cağı mertebelere çıkma;sina, ilisan ve lütfuyla yar
dım etmiştir. 

Hicİayet .ve dalalet mevzuunu: bazı kaynaklardan da (46 
istifade ederek şema halinde şöyle de: gösterebiliriz 

(44) · Aynı eser, aynı yer. 
(45) Ebu'I-Hasan el-Eş'ari, Makalat, I, s. 325. 
(46) Prof. Dr; T. Izutsu, Kur'an'da Allah ve İnsan, Çev.: Doç. Dr. Süley. 

man Ateş, A.ü.t Fak!. Yayınları, Ankara, 1975, s. 132-33. · 
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Allah 
heda İnsan 

· 'İhteda----7· İman ----7Cennet 

da,lle. --~küfr · ----7 Cehennem 

Yukanda geçen ayetlerden anlaşılacağı üzere· insan fıtratı, 
hayır ve şerre aynı seviyede ka.biliyetli ve her kisini ·de ·kabule 
miıi.sait bulunmaktadır. İnsan. tercihini. hangi yönde. kullanırsa, 
Allah onu halk etmektedir. Allah'ın yOl göstermesi olmadan, 
yani bir. topluma emir ve yasakla,rını beyan etmeden saptır
ması olmaz. Bunu, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetleri açıkça ifa~ 

de etmektedir; Mesela : ~ .:ı ı ~ • L! u--ı ~wı _,_s.; -Ir~ ı:.ı ı 

Bu söz, bütün milletler için bir öğüttür. İçinizden doğruluk is
teyen ona uyar." (LXXX/27-28); «Hak Teala bir kavmi doğru 

yola ilettikten sonra, onu yoldan çıkarma,z, Belki onlara neler
den sa.kına.caklarını belli eder.". UX/115) ;» 

-ı r-J ~ ~ ıft< J- w L. ı : Biz Peygamber göndermedikçe 

hiçbir kavmi azaba uğratmayız.,, CXVII/15). 

- Bu ve benzeri ayetler, Allah tarafından insa,na hidayet ve 
dalalet tebliğ edildikten sonra, onu kabul edip etmemenin her
kesin kendi ira,desine bağlı olduğunu göstermektedir.· Böylece 
insamn fiilinde cebr söz konusu olamaz. Allah hidayeti ihtiyar 
edene hidayet, dalaleti ihtiyar edene dalalet dilemiştir. İşte in
san, bu seçiminden -sorumludur. Şura.sı da muhakkak ki,. alem
lerin Rabbi, insana fiilierinde dilerne kudreti vermemiş olsa.y-

• 1 • • 

dı, onun kendi kendine buna. gücü yetmezdi. Bu durumda Al-
lah, bize; dileİnemizi diliyor, sonra da bizim dilememiz. üzerine 
dilediğimizi yaratıyor. Demek oluyor ki, insan iradesinin ilk 
yaratılışl;:ı ilgisi bulunmama.kta, yalnız sonradan iradesiyle ka
zanmada önemli rolü· var-dır. Eğer Allah iıısamı ka.lb vermesey
di, o zaman onun iman ile mükellef tutulmasında cebir olur
du (47). Halbuki Hikmet sahibi Allah hakkında böyle düşünü
lemeyeceğini, her akıllı kimse teslim eder. 

- (47) Elmalılı Harndi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, I, s. 2ıs. 
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