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İLAID FİİLLERDE HİKMET 

Prof. Dr. Bmrullah YÜKSEL 

, Bilindiği üzere, insanoğlu yaratılışının gereği olarak dün:yaya geldiğinden 
beri daima etrafında olup bitenleri anlamak ve öğrenmek iste'miş, varlık ve olaylar 
arasında bir sebep ve gaye ilişkisi aratmştır. Bu merak sahibi insan, kendi fiilerinde 
bir neden ve amaç güttüğü gibi kendi gÜcünü aşan illernde cereyan eden olıi.ylar, 
daha doğrusu ilalll . fiiller arasinda bir sebep ve gaye bulunup bulunıİı:ayacağım 
da düşünmüş ve . çeşitli görüşler beyan etmiştir. 

Biz bu incelememiide, birçok filozofu, i)im adatmm ve ilahiyatçıları meşgul 
eden sebep ve gaye düşüncelerinin İslam kelatm açısında~ nasıl ele . alındığım 
ortaya koymaya çalışacağız. Hemen. şunu belirtmeliyiz ki müslüman kelamcılar, 
Allah'a nisbet edilen fiilierde sebep ve gaye kavramıarım -ileride açıklayacağıtmz 
mahzurlardan dplayı~ Allah'ni zatı için kullanmazlar. Bu yüzden biz, .inceleme
Inizin başlığını "İHlhl Fiilierde Hikmet" olarak seçtik. Bu başlık:tan da anlaşıla
cağı gibi konumuzun merkezini "Hikmet'' kavraim oluşturmaktadır. 'Ancak bu 
kavratmn anlamına daha iyi açıklık kazandırmak için kendi,siyle az çok ilgisi olan 
kavramlara da yer verilecektir. Allah'ın fiilierinden kasd ettiğimi.Z, kısaca müm
killı olan şeylerin yokluktan varlığa. çık~.rılİnasidır. Kısacası Cenab-ı Hakkın 
yaratması, icad etmesi ve ihdas etmesjdir; 

Şimdi biz, esas konumuz olan "Hikmet" in lügat anlamını Kur'an-ı Kerim'deki 
inanasım ve belli başlı kelamcıların ne anladığını .. vermek suretiyle incelememize 
başlayacağız~ 

HİKMETİN LÜGAT VE ISTILAH MANALARI 

"Hikmet" lügatte adilletle hükmetmek, eşyanin hakikatlerini olduğu gibi 
bilİnek ve gereğille. göre amel etmek demektir. İlim ve am elde sağlam kılına, 
söz ye fiilde isabet etmek, ilim ve akılla gerçeğin yerini bulması arilamına gelir. 
Allah hakkında hikmet, eşya yı bilmek, onu sağlam ve muhkem bir gaye üzerinde 
vücuda getirmektir. İnsan hakkında hikmet, varlıkların. biliİımesi ve hayırla-
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rın işlenmesi anlamındadır ı. Hikmet lafzı, aslında fesadı önleme, hir şeyi iyi
leştirme kasdiyle önleme manasma gelen "hakem"den alınmıştır. Hayvanın ağ
zına takılan "gem", hayvanı sağa sola sapmaktan menettiği için ona arapçada 
hikmet denir 2. 

Ayrıca hikmet, hilm, nübüvvet, Kur'an ve İncil manalarma da gelir. Allah'a 
itaat, fıkıh, din, din ile amel ı;tınek, haşyet, fehın, vera:\ takva, Allah'ın eınrini 
tefekküretmek ve emre uymak manalarında da kullamlır3. Lügat-1 Naci, hikmetin 
ilim ve adaletin birleşmesinden meydana gelen şerefli bir sıfat olduğunu söyledik
ten sonra, adab ve ahiakla ilgili kısa söz, doğru öğütten ibaret kısa kelam, gizli 
sebep, menşe-i hafl anlamına seldiğini kaydedet4. Pezdevi (ölm. 482/1089),. 
"hikmet"in karşıtı olarak, aklın gereğille aykırı düşen amel manasma gelen 
"sef~h"i ve ilmin karşıtı olan "cehl"i göstermektedir5 . 

• : . . . ı . 

Büyük leelarncı Imam el-Matüridi (ölm. 333/944), hikmetin manasını. doğruca 
gidip erişme, yerini bulma, ·her bir şeyi yerli yerine koyma anlamında olduğunu 

·söyledikten sonra, bunun adalet manasma geldiğini, "~efeh~'in ise,her bir şeyi, 
kendi gerektiği yerden başka bir ye·re koymak diye belirtmcktcdir5. 

İmam el-Gazzali (ölm. 5Ö5/llll) de, hikmetin iki anl~İnda kullanıldığını şöyle 
açıklamaktadır: 1. Eşyanın düzeni ile onların ince ve yüks~k ınanalarını mutlak · 
olarak kavni.ma ve istenilen gayenin tamamlanması için ·gerektiği gibi onlar 
üzerine hükmetmek, 2. Bu birinci manaya, düzen ve tertip vücuda getirmek, iyi 
ve sağlam kılmak üzere kudretin isnad edilmesidii:-7. 

Ebu'I-Mu·ın cn-Nesefi (ölm: 508/1115), hikmetin biri lügat manası diğeri ke
_lamcıların görüşü olmak üzere şu bilgileri vermektedlı:: a) Bu ko!luda Iügatçılar, 
aralarında ilıtilaf etmişlerdir. İbnu'l~Arabi, hikmetin ilim? hakimin alim mami.-

1. Bak., er-Rağıb el-Isfahfuıi, Ebul'Kasım el-Huseyn b. Muhammed, el-Müfredat fl Gari
bi'l-Kur'an, Beyrut, ts., s. 127; ez-Zebidi, S. Muhammed Murtaza, Tacu'l-·Arus, Beyrut, 
1386/1966, VITI, s. 352; İbn Manzfır el~Ifrıki el-Mısri, Lisanu'l~ •Arab, Beyrut, 1388/1968, 
XII, s. 140; Ebu'l-Beka' el-Huseyni el-Kefevi el-Hanefi, Kitabu'l-Kulliyat (2. Tabı), Bplak
Mısır, 1281 h., s. 158; et-Tahanevi, Şeyh Muhammed •Ali b. •Ali, Keş~afu Istılahatı'l-Fü
nun (yeni tabı), Tahran, 1947, I, s. 370; Asım Efendi; Kiımus· .Tercümesi, İst., 1305 h., 
N., s. 244. . 

2. er-Rağıb el-Isfahani, el-Müfnidat, s. 126. . . 

'3. Asım Efendi,· Kamus Tercümesi, N, s. 244. 

4. M. Naci, Lügat-ı Naci, İstanbul, 1318, h., s . 325. 

5. Pezdevi, Ebu'I-Hasan Fahruddin •Ali b. Muhammed, Keşf-i Pezdevi, İstanbul, 1308, h., 
ı, s. 13. 

6. Ebfı Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud el-Maturidi, Kitabu't-Tevhld, Tahkik 
eden, Dr. Fetbullah Huleyf; Beytut, 1970, s. 97, 114. 

7. al-Gazzali, al-İktisad fi'l-İ.til<ad , Önsöz ve Notlada Hazai:layanlar: Dr. İbrahim Agah 
Çubukçu ve Dr. Hüseyin Atay, 1962, s. 165. 
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sına geldiğini söyler. Bir kısımları da hakim, bir şeyi sağlam(muhkem) kılan diye 
tatiımla.r. Bazıları da hakim' i, nefsin,i heva ·Ve çirkin şeyl~rden alıkoyan manasma 
alırlar. Bir kısmına göre de hikmet, eşyamn hakikatlerini bilmek, onları yerlerine 
koymaktır. Böylece o, ilim ve f.ijli kaps1.maktadır: Her kim, hilemete ilim manası 
verirse, onun· zıddı bilgisizlik ( celı.IJ dir; Her kim ki hilaneti fiil manasında alırsa, 
onun zıddı_ akılsızWc (sefelı)'dır. 

b) Kelamcıların görüşlerine gelince: Elaı·ilere göre, fiilde hikmet, failin fiili
nin kasdına uygun· olarak gelmesidir. Akılsızlık (sefeh) ise, fallin fiili~in mak
sadına aykırı olarak vukubulmasıdır. Mutezi!ilere göre, hikmet, her fiilde, ister 
faili için, is.ter başkası için olsun, menfaat bulunmasıdır. Akılsızlık (sefeh) da 
her fiilin, ister faili için ister başkası için ofsun, menfaatten uzak oluşu de
mektir: Matüridilerce, fiilde hilanet, rıilin_ övülmeye değer sonuçları olması an
lamındadır; Akılsızlılc da övülıneye değer sonuçlardan uzak bulunma demektir8; 

Sadru'ş-Şeri'a (ölm. 747/1346) da, "hikmet , bir şeyi gerektiğine tahsistir, 
yani bir şeyin bir şeye tahsisi nasıl murad ediliyorsa o şekilde takdir ~tmektir."9 
dcr. Sadru'ş-Şer!'a, bu tarunımdan sonra şu açıklamalarda bulunur: Hikmet, 
Allalı'in zati ve fiili sıfatını içeren bir sıfattır. Bunun manası, gerektiği gibi işleme 
yönünden :mil olmakla birlikte, eşyamn ·inceliklerini bilm~ktir. Sadru'ş-Şeri'a 
hikmetin arneli ilgilendiren ve ilgilendirmeyen ilim olduğunu kabul etmemektedir. 
Bu görüşü kabul etmeyi~ini söylemesi; filozofların görüşünde olmadığını belirtmek 
içindir. Çünlcü, o, hikmetin açıldamasım yaparken sonraki filozofların hikmete 
arneli katmayarak eşyanin hakikatlerini bilmek, manasında kullandıklarını söy:. 
ler. Onların hikmeti, arneli ve riazari diye iki kısma ayırdıklarımkaydettikteh sonra, 
kendisinin bu fikirde olmadığım zikreder. Ona göre, bilakis arnelde sağlam kıl
ma "itkan" gereklidir. Çünkü hikmet ile ihkam b!rbiriyle ilgisi olan ayın kökten 
kelimelerdir. Zira Allah Teaiii'nın fiilleri, sağlam (muhkem) kılınmış olmasi 
gereklidir. Bu manamu doğru olduğuna-dair şu ayet-i kerimeyi misal getirir: 
"Allah dilediğine hikmetini verir. Hikmet kime verilirse,büyük bir hayra kavuş- · 
muş olur." (Il/269). Sadru'ş-Şeri'a'ya göre ''büyük hayır", ilmiyle amel eden kim-
seye aittir lO. ·· · 

Öte yandan hikmet, -felsefe anlamında- eşyamn hakikatlerinden bal;ıseden 
ilim diye de tarif edilmiştir ll. Zaten felsefenin en eski ismi, batı dilinde hikmetin 

. karşılığı "sagesse" idi 12; 

8. Ebu'I-Mu'in en~Nesefi, Tebsıratu'I-Edille, Beyazid Genel Kitaplıği: No: 3063, vrk. 164 a-b. 

9. Sadru'ş-Şeri'a, 'Ubeydullah b, Mesfid, Ta'dilu'l-'Ulfim, Süleymaniye Küt., Antalya-Tekeli-
oğlu, No: 792/2; vrk. 193 b. · 

10. Aynı eser, vrk. 194 a-b. 

lL S.Ş. el-Cürcani, Ta 'rlfat, İstanbul, 1307 h., s. 62; Hüseyin Kazım Kadri, Tür~ Lügati, · 
İstanbul, 1928, II, s. 556. 

12. Andre Lalande, Vocabulaire de la Philosophie, PVF, Paris, 1968, s. 941. 
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Görülüyor ki hikmet; lügat bakımından çeşitli anlamlar taşıdığı gibi, kelam
cılar ve .felsefeciler açısından da farklı anlamlararz etmektedir: Elmalılı Harndi 
Yazır, ll/269. ayetin tefsirinde mkmetin yirmi. üç çeşit tarifini vermektedir13. 
Bu müfessirimize göre,· mkmetin en esaslı manasını teşkil eden hususiyetlerin, 
hem ilim, hem amel manasını içermesidir. Zaten kelamcılann görüşlerinl.n de .bu 
milıverde toplandığım görüyoruz. Çünkü herşeyin yerli yerine konmasında 

hem ilim, lıeın. sağlam kılma manası mevcuttur. Bu, matüridilerin görüşleri için 
doğru olduğu gibi eş'ar! olan Gazzil.li'nin verdiği anlam için .de doğrudur. Çünkü 
onda da ilim ve fül manasma azami özen gösterilmiştir. -

· Hikmetin lügat ve istılah manalarını, belli başlı alimiere göre verdikten sonra, 
şimdi Kur'an-i Kerim'de mkmetin hangi anlamlarda kullanıldığım_ görelim. 

KUR'AN-I KERİM'DE HİKMETİN MAN.AI..AIU 

İslam kelaını, malzemesini K~r'an-ı Kerim'e · dayandırdığından14 ve onu 
· kimdi metoduyla inceleyip anlamaya çalıştığından, söz konusu hikmet teriminin 
de, Kur'an'da hangi anlamlarda geçtiğinin araştırılması en tabi! bir yol oLa 
gerektir. Çünkü böyle bir temellendirme yapıldıktan. sonra, ancak kelamcıların 
görüşleri hakkında tam bir değerlendirme mümkün olacaktır. 

Mukatil (ölm. 150/767)'den rivayet edildiğine göre, "hikmet", Kur'an-ı Ke
rim'de dört surette tefsir edilmektedir15: 

1- "Kur'an öğütleri" manasma ' ... Size öğüt vermek için gönderdiği Kitap 
ve lıikmeti hatırlayın ... " (ll/231). 

2- Felım ve ilm matıasına: "Biz Lolrman'a ilim ve anlayış verdik ... " 
(XXXI/12). 

3~ Nübüvvet. mamisına: "Gerçekten biz, İbrahim hanedaruna kitap ve iıü
büvvet verdik ... " (IV/54); şu ayetlerde de nübüvvet manasınadir: (XXXVTII/20); 
(ll/251). 

4- Hayret verici sırlarla dolu Kur'an manasına: "İnsanları Rabbinin yoluna 
hikmetle (sağlam doğru sözle) güzel öğütle davet et ... " (XVI/125). 

Falırüddin Ra:zl (ölm, 606/1209), Kur'an'daki bu dört manayı zikrettikteıi 
. sonra, incelendiğinde bunların hepsiniri ilim manasma raci' olduğunu, illmden ~ 
i ise Allalı'ın insanlara çok az bir şey verdiğini hatırlatır. 

13. Elmalılı Hameli Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, İstanbul, 1960, II. s. 914-29.· 

14. Krş. Dr. Toshihiko Izutsu, Kur'an'da Allah ve İnsan, çev. Doç-. Dr. Süleyman Ateş, Anka
ra, 1975, s. ·sı. 

15. el-Fahru'r-Razi, et-Tefstru'l~Kebir, Kabire, ts., VII, s. 67; Eimalılı Harndi Yazır, Hak Dini 
Kur'an Dili II, .s. 928. 
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Şu halde İslam aiiı:nlerinin, hikm~tin manasını verirken Kur'an'da geçen ha-· 
kiki manaya daima bağlı kaldıkları dikkatimizi çekmektedir. Ancak şurası bir · 

- gerçektir ki hikmet sıfatı, insanlara nisbet edildiğinde -diğer sıfatıarda olduğu 
gibi- Allah'a nisbet edildiğinden tamamen ayrı bir anlam. ifade edilmektedir. 
Şöyle ki Allah, sonsuz hikmet sahibidir; Halbuki sınırlı bir yaratık olan insanın 
hikmeti, ancak Allah'ın müsaade ettiği nisbettedir: Fahrüddin RaZı'nin işaret 
ettiği gibi insana verilen hikmet, Allah'ın sonsuz hikmeti karşısında, çok az bir şey 
ifade etmektedir. şimdi konumuzun gereği, Allah'ın sıfatı olarak hikmeti ·ince
leye~eğiz. 

ALLAH HİKMET SAHİBİDİR 

Müslümanlar, Allah'ın ·hikmet sıfatıyla vasıflandırılmasında ittifak etınişler
dir. Yalnız bunun yorumunda ihtiliif etınişlerdir 16. Allah Teiila'mn "Hakim" 
isıni, Kur'an-ı Kerim'de doksan üç defa geçmektedir17. Hakim, hikmet sahibi 
demektir. . · 

Ebü Hilal e1- 'Askeri ( ölm. 400? f 1009 ?), iili m ile hakim arasındaki farkları 
şöyle açıklar: Hakim şu üç anlamdadır: a) Sağlam kılan, b) Hikmetli, Kur'an-ı 
Kerim'de olduğu gibi: "Her hikmetli iş,· o mübarek gecede, apaçık ayrılır" 

(XLII/4). Allah, bu manada hikmetle vasıf1andırılırsa, bu O'nun fiili sıfatl<').!ından
dır. c) Hakim, eşyanın ahkamım bilen (iilim) anlamındadır. Allah bu anlamda 
hikmetle vasıflandırılırsa, bu O'nun zati sıfatlarından olurıs. 

. Ehl-i sünnet ve'I-cema'at, Hakim'in fiilierinin sağlam ve muhkem olduğunu 
kabu1 ederler19. 

M u 'tezileye göre; Hakim olan, bir fiili ancak bir hikmet ve bir maksad _için işler. 
Maksadsız fiil_ ise boş ve manasızdır. Hakim olan, bir fiili, iki . husustan. birisi 
için yapar; ya kendi menfaatlenmekiçin, ya da başkasını faydalandırmak içiıi ya• 
par. Allah Teiila, faydalanmaktan uzak olduğuna göre, o fiili başkasının (ku1-
larınııı) faydalanmş.sı iÇiİı -işlerıo. 

Eş'arilere göre, Allah'ın ·fiillerinde hikmet vardır. Ancak bu hik_met sahibi 
oluşu, zorunlu1ukla değil, cev~z suretiyledir. Her yaratığın yaratılmasında Allah, 

16. Tbn Teymiyye el-Harrilııi, Minhacu's-Sünne (Kenarında, "Beyfuıu muvafakatı sarihı'l-ma 'kul 
li salıihı'l-menkul" .ile birlikte), Bulak-Mısır, 1321 lı., I, s. 34; el-Makdisi, Kitil.bu'l-Bed' 
ve't-Tarih, Paris, 1899, ı; s. 115. · 

i7. 'Muhammed FuadAbdulbil.ki, el-Mu'cemu'l-Mufehres .. , s. 214-15. 

ıs. Ebu HiliH el- 'Askeri, ei-Furuk fi'l-Lü~a, Beyrut, 1400/1980, s. 89. 

19. eş-Şehritani, K Nihayeti'l~İkdfun, s. 401; Krş.. Ebu'I-Hasan el-Eş'~i, Kitabu'l-Luma' 
Kalıire, 1955, s. 24; Ebu Mansur el-Maturidi, K. et-Tevhld, s. 216 vd. 

20. es-Şehristilııi, K. NihayeW!-Ikdfun, s, 397; Krş; R. Brunschwig, Miı'tazilisme et Optimum 
(al-aslah), Studia Islamica G. P. Mais. -L. Paris, ·MCMLXXIV, XXXIX, s.6 vd. · 
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hikmet sahibidir: ·Allah, malılukatı yaratmasa da, hikmetten çıkmaz; yarattığım · 
kat kat yaratsa da caizdir. Kafirleri yaratıp, mü'minleri yaratmaması, veya mü' 
niinleri yaratıp, kafirleri yaratmaması, cansızları yaratıp, canlıları yaratinaması 
veya canlılan yaratıp, cansızlan yaratmaması da caizdir. Bu yönlerden hangisi 
olursıı olsu!J., O'ndan doğru, adil ve hikmet olarak meydana gefu21. 

Bazı eş'ariler, Allah'ın bir_kısım fiilierinde hiJ.rJlletin tasavvur edilemeyeceğini 
ileri sürerler. Mesela kafirlerin Cehennemde ebedi kalması, bu dünyada yılanların 
ve akreplerin yaratılması v.s.22 

Haiıefi-matüridi alinılerine _göre, A:Jlah'ın fiilieri, bir zaruretle de@_, hikme- . 
tinin gereği, ihsan olarak meydana gelmektedfr23. Matürid!ler, görüşlerini şöyle 
izah ederler: Eğer zikredilen manada A1lah'ın fiilieri için gereklilik olmayacak 
olsa, fiilin meydana gelmesi de, ter ki de eşit olur. Bu takdirde, O'nuıi fiilierinden 
_bazısımn hikmetten uzak kalması caizcİ.ir. ·Bu durumda O'nun bir kısım fiilierinde 
manasız (abes)lığın caiz olması gerekir Id, Allah bundan uzaktır24. 

Matüridiler, es'arilerin Allah'ın bir kısım fiilierinde hikmetin tasavvur edile-. ~ . . . 
miyeceği görüşleri:ı:ı,e şöyle cevap verirler: Allah'ın fiillerindeki hikmeti kavraya- · 
mayışıımzdan hikmetin yokluğu lazım gelmez. Biz, aklıımzın sınırlılığı sebebiyle 
Allah'ın fiilierinin bütünündeki hikmeti bilemeyiz25. · 

Ebu'I-Mu'in en-Nesefi, hikınetin.övgü (medh) ve kemalsıfatlarındaı;ı, akılsız
lık (sefeh)'ın ise noksari sifatlardan olduğunu, öyleyse Allah'ni hikmet sıfatİyla 
vasıflandığım yani hakim bulunduğunu söyler. Ve o, bu konuda nasların mevcut 
olduğunu, Allah'ın bilgisizlik (sef~h) ile vasıflanmayacağım ifade eder. O aÇ!k
lamalarına devam . ederek, matür!dilere göre, hikmet, istef ilim yönünden, ister 
rili ve ariıel yönün9-en olsun, isterse her ikisinin kapsamı olsun, Allah'ın bu ikisiyle 
de ezelde muttasıf olduğun1;1, Ebu'l·Hasan el-Eş'ar! (ölm. 324/936)'nin ise, hik~ 
metle ilim mu,rad edildiğinde, onu zati ve ezeli sıfatıardan ·sayqiğım, fiiLmiırad 
edildiğinde onu ezeli sıfatıardan saymadiğım kaydeder26. 

21. Abdulkahir el-)3ağdadi, Usfılu'd-Din, İstanbul, 1928, s. 150; .Şeybiad~ Abdılrrahim, Naz-
mu'J-Feraid, Mısır, 1317 b., s. 27. · · 

22. Aynı eser, aynı yer. · _ . . 

23. Ayı1ı yer; el"Mercanf, Hiişiyetu şerhı'l-Celal (Dört Haşiye birlikte) Dersaadet (İstanbul,), 
. -1317 h. II, s. -208 (Hamişde}; KrŞ. İmam el-M~turidi, K et-Tevhid, s. 217,221; Sadru'ş

Şeri'a, Ta'dllu'l-'Ulüm, vrk. 193 b vd.; ei-Mercan!, Şibabuddin Harun b. Babaüddin, K. 
el-Hikmeti'l-Baligatı'l-Cenniye fi- şerhi'l- 'Akiüdi'l-Hanefiyye, Kazan, 1356 h., s. 73-74 ... 

24. Şe)rzade AMurrahim Nazmu'İ-Fe~aid, s. 27 ~ 
25. Aynı· eser, ayni yer. 

26. Ebu'I-Mu'in en-Neseff, .. Tebsıretu'l-Edille, vrk. 165· a; Krş. Aliyyu'l~Kari, Şerhu'l-Fıkhı'l
. Ekber, Mısır, 1327 h., s. 19; Şeyzade Abdurrahim, NaZınu'l-Feriüd, s. 28; Michel Allard, 
Le Probleıne des Attri.buts DivinS Dans la Doctrine d'al-Aş'ari et de Ses l'reıniers Grands 
Disciples, Beyrouth, 1965, s. 118. 



Şu halde eş'ariler ile matüridiler arasında, hikmet konusunda, bağlandıkları 
. prensiplerden ileri gelen bir görüş ayr,ılığı bulunmaktadır_. Bilindiği üzere eş'ari~ 
lere· göre, Allah'ın Za.ti sıfatİarı ez_elidU:. Fakat fiili sıfatları ezeli değildir. Fiili sı
fatlar, iZafi olup, haleiki değildirler. Eş'ariler, tekvin sıfatını kabul etmezler. 
Onlara göre, tekvin sıfatı, kudret sıfatının hadis olan teallukundan ibarettir. 
Hatırlanacağı üzere onlar, Allah'ın kudret sıfatının biri ezeli, diğeri hadis iki teal
lükiı olduğunu kabul ederler. Böylece eş'ariler, fiili sıfatıarın hadis olduğunu söy~ 
yerek matüridilerden ayrılırlar. Eş'arilere göre, eğer hikmetle ilim murad edilirse 
o, ezeli bir sıfat, eğer fiil murad edilirse ezeli değil, hadis bir sıfattır. Bıi durumda 
hakini alim manasma kuİlanılırsa, zati sıfatlardandır. All;ııi · ezelde hakimdir. 
·Eğer hakim, fiilde isabet eden anlamında kullaruıı.Isa, bu takdirde fiili sıfatlar..: 
dandır, ezeli değildir27. 

Matüridilere gelince; onlara göre, hikmet, fiilin sağlam ve muhkem kılı~ması 
manasinda da olsa Allah'ın ezeJı sıfatıdır. Çünkü bu durumda hikmet tekvin 
sıfatına racidir. Fiili sıfatıarın rad olduğu tekvin sıfatı ezelidir. Şöyle. ki Allah, 
iliemi yaratmadan önce de yaratma sıfatı ile muttasıftı. Yaratma sıfatı da Allah'ın 
zati sıfatl::m gibi eze11 bir sıfatı olup, kndretin hadis olan teallüku değildir. 

Binaenaleyh matüridilere göre, hikmet sıfatı Allah'ın ezeli bir :;ıfatıdır. Aslında 
hikmet sıfatı, Allah'ın hem zat!, hem fiili sıfatını içeren bir sıfattır. Çünkii hikmetin 
manası, hem eşyarun inceliklerini bilmesini, hem 4e fail olarak o eşya yı gerektiği" 
gibi yapma.sıru :kapsamaktadır28. · 

Netice olarak, mu'tezililer, Allah'ın fiilierinde halcim olduğunu, manasız bir 
şey işlemeyeceğini kabul ederken, bunu kı.:ılların menfaatine riayet etme zorunlulu-
ğıina dayandırırlar.· . 

Eş'ariler, Allah'ın fiilierinde hikmetin varlığını, O'nun dilediğini yapan. (fail-i 
-muhtar) olması açısından hareketle, caiz olarak görürler. Hatta baziları o kadar 
ileri gider ki, Allah'ın bazı fiilierinde hikmetin olacağİnın bile, tasavvur edilemeye
ceğini söylerler. Hikmet sıfatı ilim manasma alındığında ezeli bir sıfat, fiilin 
ınulıkem kılınması anhımında yani fiili sıfat oldugunda ezeli bir sıfat değildir. 

Ma türidiler. ise Allah'ın fiilierindeki hikmetin varlığını, O'nun dilediğini ya
pan olı.pasını zedelemeden, O'riun kemaı sıfatlarından olan hikmet sıfatının ge
reği_ ile. açıklan:iaktadirlar. Burada hikmetin gereği deyimi, Miı'tezile'de olduğu 
gibi vacip aniannnda değildir. Bu aynen şöyledir: Nasıl makfıl kimseden manasız, 
boş işlerin meydana gelı.nesi düşünülmezse, hakini olan Allah'ın fiiliefi de hikmet 
sıfatının gereği, bir düzen ve intiZam içerisinde cereya_ıı eder. Hikmet _şıfatı Alıalı'ın 
ezeli bir sıfatıdır. · 

27. Krş. el-Fahru'r-Razi, et-Tcfsiru'l-Kebir, II, s. -210. 

28. Krş. Sadru'ş-Şeri'a, Ta'dilu'l-'Uliim, vrk. 193 b- 194 a. , 
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Hillasa eş'ariler, açıidamaiarıyia .l:ıikmeti, ilm ve mutlak iradeye rrca etmekte, 
matür!diler ise hikmeti; Allah'ın hem zati ve hep:ı fiili sıfatını içeren bir sıfat 

olarak kabul etmektedirler. 

HiKMET iLAHi FİİLLERDE iLLET OLARAK GÖSTERİLJ):BİLİR Mi?

Allah'ın fiilerinde gizli ve açık hikmetin bııl\llllllası sebebiyle, ilahl fiilierin 
meydana gelmesine hikmeti, illet olarak gösterebilir miyiz? Ehl-i sünnet kelam
cıları, Allah'ın fiillerii::ıin meydana gelınesini, bir sebebe bağlamanın O'nun zatına 
bir eksiklik getiiebileceğini ve O'nun mutlak iradesini zedeleyebileceğini düşünerek 
çok hassasiyet gösterirler. Onlara göre, Allah'ın hiç bir fiili, zatina yönelik bir 
maksaddan dolayı meydana gelmez. Hiç bir tecellisi, hikmet bile olsa bir şeyle 
nedenlendirilmiş (muallel) değildir. Bilakis O'ni.ın_fiili, her şeyin nedeni (illeti)dir. _ 
Q?nun fiili için hiç bir neden· yoktıir29. 

İ1ahl fiiller, yaratıklar için birçok fayda ve menfaatleri içinde bulundurmak
tadır. Fakat bu faide ve· menfaatler, Allah'ın füllerinin meydana gelmesi için, 
iliıhl zatına ait bir ga1illet (caı1se finale) olarak nedenlendirilip dayandırılamaz. 

· Bu fiilierin var olma sebebiiıi, yaratıklarla ilgili menfaatlere de dayandırmak doğ- . 
· ru değildir.- İ1ahl fiiller ve tecelliler, pek çok hikmetleı:i vefaideleri içinde taşımakla 

birlikte, bunların nedimi-hikmettir denilemez. Çünkü bu takdirde, kaiiıatta sonsuz 
bir surette görülen ilaili tecellileri, hilemete tabi kılmak ve malıkfım etmek anlamına 
gelecektir. Halbuki Allah bundan uzaktır. "Çunkü Allah bütün illemlerden müs
tağnidir.~' (III/97). Hakiki ganilik (zengüı1ik) ise, hiç bir -faideye, hiç bir hikmet 
ve maslahata malıkfım olmamak suretiyle mümkündür. Kainatın vücuda getiril
mesi, Ulu Tanrı'nın hikmetini ihtiva etmektedir. Fakat Onun icadı, bubikıneti 

. üzerine istinad ve malıkfım edilemez. Çüıi:kü böyle bii isnad, Allah için maksad 
(ğaraz) anlamı taşıyacağından, O'nun müstağniliğine nakise (eksiklik) getirir30 .. 

Diğer taraftan bilindiği üzere, bir fiilin illet-i gayesi, onun var olıriasının se
bebi,. var olduktan sonra terettüp eden faidedir. Demek oluyor ki illet•igaye, fai
lin, fiilini meydana getirmek suretiyle elde edilmesini düşündüğü ve onu fiile sevk 
eden faidedir. Bu illet-i gaye, fiile sebep olduğu için maksad (ğaraz), fiilin meydana 

. gelmesini müteakip elde edilmesine _göre de, faide adım almaktadır31. Bu bakım
dan ilahi tecellilerin hikmet ve maslahatlarla sebeplendirilmesi, doğru görlllme~ 
mekte, bilakis hikmet ve maslahatlar, ilahi fiillerden meydana gelnıektedir. Böylece 
insanların-yararına olan hikmet ve maslahatlar, illet-i gaye olmaktan-çıkmaktadır. 

29. ~ş-Şehristfuıi, Nihayetu'l-İkdfu.n, s. 397; Üsküplü Hafız Ferid, Ef'fıl-i İlfıhiyye Ayn.,ı Hikmet

. tir Lakin Hikınetle Ta 'lil Edilemez, "Sırat-ı Mustakim, Dersa 'adet (İst), 1325 h., ll, Sayı 45,_ 

s. 291. 

30. Ayru yer; Krş. Şehristfuıi, Nibayetu'l-Ikdfu.n, s. 399. 

31. el-Mercfuıi, Haşiyetu Şerbu'l-Celal, s. iO. 
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Çünidi f:ilıin bir şey! ihtiva etmesi veya bu şeyin o fiiİden Sonra btiiunması, illet-i 
gaye olması için yeterli değildir. Şu halde bir fiilde bir hikmetin buluninasından, 
o fiilin var olmasına bu hikmet sebeptir dem~miz gerekmez. Fiilin hikmeti ihtiva 
etmesi, ondan ileri geldiğini göstermez. Bu kainahn varlığı, birçok hikmeti kapsa
maktadır; fakat onun varlığı, bu hikmetten neşet etmiş değildir32. 

Alimler, Kur'an-ı Kerim;de "Ben cinleri de insanları da, ancak Bana kulluk 
etsinler diye yarattım." (LI/56) ayetindel4 "Iam"ı, "ta 'lil (sebebi açıklama) 

anlamında değil, hilemetin manasını anlatmak içindir, demişlerdir. Bu ayet-i 
kerİıİle, insaiıların ve cinlerin yaratılışının ibadet ve Cenab-ı Hakkı bilme maksad 
(ğaraz) ına dayandırıldığını değil, bu hikmeti ihtiva ettiğini beyan etmektedir. 
Eğer icad fiili, uluhiyeti bilme hikmetine dayafi:dırılsaydı, söz konusu hikmetin 
her halde meydana gelmesi Iiizım gelirdi. Çünkü Cenab-ı Hakkın fa' iii olan irade
si, muradına ·zıt olmaz. Oysa ki ilahi marifetin bütün insanlar tarafından gerçek
leşmediği·açıktır. Bu, ancak iradelerini kullanan Çaba ve gayret gösteren yüksek 
kimselere I:ias kalmıştır. Bu da gösteriyor ki iliihl filler, hikmetin ayındır, fakat hik
met onlara illet olarak gösterilemez33, 

:Kısacası ilahi fiillerde hilemetin bulunması başka Şey, hikmetin fiillere sebep 
. gösterilmesi başka şeydir. Meseleye bu bakış açısından yaklaşılırsa, yapılan açık

lamalar,. daha iyi anlaşılmış olacaktır. 

İLAHi FİİLLER HERHANGi BİR SEBEP (İLLLET). VE. MAKSAT 

(GARAZ) İLE NED:I!:NLENDfRiLEBİLİR Mİ? 

İslam iilimleri, eşyanın gerçek nedeni (illeti) nin Allah olduğunda ittifak 
ederler. Allah'ın zatına yönelik bir illiyet kabul etmemekle beraber34, İlahi fiilie
rin birtakım hikmet ve maslahatlarla nedenlendirilip nedenlendirilemeyeceği 

hususunda çeşitli görüşler vardır: 

1- Farabi (ölm. 379/950) ve İbn Sina (ölm. 428(1037) gibi İslam filozofla
rııla göre, Allah'ın fiilieri bir maksad ile nedenlendirilemez. Çünkü O'nun fiil
Ierinde amaç aranması bir eksikliktir. Oysa, Tanrı tam yetkin varlıktır. · Bütün 
varlıklar, O'nun zatınl? gereğidir. Bütün bu eşya, bir maksaddan dolayı değil, 

32: Krş. Üsküplü Hafız Ferid, Ef'al-i İlahiyye ... II, Sayı. 45, s. 291. 

· 33. Aynı eser, s. 291-292, ; Krş. Elınalılı Harndi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, VI, 4546; 

. 34. Seyyid Muhammed b. Muhammed el-Hüseyni- Murtaza ez-Zebidi, İthi'ıfu's-Sadetı'{-Mutta

kin bi şerhi İbya'ı 'ulfirni'd-din, Beyrut, ts. II, s.196; Abdullatif Harputi, Tenkibu'l-Keltull, 

İkinci Baskı, Dersa 'adet, 1330 h., s. 231; Paul lanet ve Gabriel Seailles; Metilib ve Mezll.hib, 
. . . . . . . . . . ·. . -· ~ . . 

terc. Elmalılı Hamdi, İstanbul, 1341 h., s. 204, dipnot L 
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O'nun zatindan dolayı vardır35. Onlara göre, maksad, ancak fail-i mulıtar . ola
nın fiilinde ohır36. Halb~ki Allalı'ın fiilieri zorunlu olarak meydana gelir. 

2-. Mu'tezililere göre , Hakim olan Allah, bir füli ancak bir lıikiDet ve mak
saddan' dolayı işler; maksadsız fiil, akılsızlık ve boştur; Allah, malılfikatı, insanları 
·ınenfaatlendirmek için yaratnuştır;n. Allalı'ın hikmeti, insanlara en iyiyi (aslalıı) 
işlemesini zoruİılu kılmaktadır. Eğer böyle yapmazsa, cimrilik ve hafiflik yapmış 

. olur. Bu ise, O'nun ·şanına layık olmaz.38 

Mu'tezililer,Allalı'ın bir şeyi sebebe dayalı ve maslahata uygun olarak işledi
ğini kabul ederler. Oİılata göre, sebepleri kabul etmenin te~lıide aykırılığı olmadığı 
gibi masliı.hat terkibinde de başkasıyla olgunlaşma· söz kqı;ıusu değildir. Zira bir 
fiilin hikmet ve maslahatı kapsamış olması, eksiklik değil, bilakis olgurıluktur. 
Bir fail ne derece leemali haiz ise, fiilieri de o derece lıikmeti içerir. Çünkü kemal, 

· leemali gerektirir. Cenab-ı Hak ise, mutlak leemali haiz bulunmaktadır. O halde 
O'nun fülleri de leemali ve lıi~et-i baıiğayı şarnildir39. 

3-· Eş'arilerin çoğunluğuna göre,. Allah'ın bütÜn fiilieri ve hükümleri,· male
şadlarla ve klıllı:ırın menfaı:ı.t (m~_slahat) leriyle nedenlendirilemez. Çünkü böyle 
bir durum eksiklik olacağİndan Tanrı'nıiı şanina aykırıdır. Zira bir fiili bir maksad 
ve lıikmetebinaen işlemenin anlamı, o· malesadla ·eksikliği tamamlamak demektir: 
Bu takdirde fail, malesadla tamamlanmış olur. Başkası ile'olgunlaşan, zatı bakırİl-
dan eksiktir. Cenab-ı Hak bu gibi eksikliklerden müilezzehtir4o. · 

35. İbn Sina, et-Ta':ikat, Tahkik eden: Dr Abdurrahman Bedevi Mısır, 1973, s; 16; Prof. Dr. 
Hüseyin Atay, Farabi ve İbn-Sina' ya Göre Yaratma, Ankara, İ97-4, s. 1ıj7; Krş. eş-Şeh-. 
ristfuıi, Nihayetu'I-İkdam, s. 398. · · 

36. Da:vud b. Muhammed el-Karsi el-Hanefi, Şerhu'JcKasideti'n-Nuniyye (İki hfışiyesi ile bir: 
likte), Daru'I-Hilafeti'I-'Aiiyye, 1318, h., s. 59. 

37. el-Kadi Ebi'I-Hasan 'Abdu'l-Cebbar, el-Muğni fi Ebvabı't-Tevhid ve'J- 'Adi, .Kahire, J965, 
XI, s. 59,61,64,134; Ebu'l-Hiısan el-Eş'ari, Makalatu'l-İslamiyyin, Tahkik eden: Muhammed 
Muhyiddin 'Abdullhamid, Kahin:i, 1969~ I, s. 313-18; Seyfu~d-Din el-Amid1, Öiıyetu'l
Merfım fi 'llmı;l-Kelam , Kahire, 1971, s. 224 vd.; eş-Şehristani, Nihil.yetu'l-İkdam, s. 3~7; 
S.Şer!f el-.Cürc.fmi, Şerhu'l-Mevakıf, İstanbul, 1239, h., II, s. 539. · 

38. Dr. Kemal Işık, Mutezile"nin Doğuşu ve Kelfımi Görüşleri, Ankara, 1967, s. 78; Ebu Mansfır 
Maturidi, Akaid Risalesi ,Türkçeye teviren Prof. Y.Z. Yörükan, İstanbul, 1953, s. 21; 
Şeyh 'Abdu's~Selam b. İbrahim el-Lekani, Şerhu Cevhereti't-Tevhid, İkinci Tab\ Mısır, 
1955, s. ·156. 

39. Seyyid Bey; Usul-ı Fıkıh Dersleri, Dersa 'adet, 1338, h., s. 264; Krş. İzriıirli İsmail Hakkı, 
Yeni İlm~i Kelam, İst. 1343· ıi. II. s. 128 vd. 

40. el-Fahru'r-Razi, et-Tefsiru'l-Kebir, II, s. 154; VII, s. 132; el-Muhassal, Mısır, 1323, h., s. 
148-49; S. Serif el-Cürtani, Şerhu'l-Mevakıf, n; s. 538 vd.; et-Taftazani, Şerhu'l-Makasıd, 
İst. 1277 h., II, s. 115; İzmirli İ. Hakkı, Yeni ·iJm-i Kela~, II, s. 127-28; Seyyid Bey, 
Usul-ı Fıkıh Dersleri, s. 246. · 
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Diğer taraftan varlık aleı:pint;l.e, salgın hastaliklar ve zararlı hayvanlar gibi 
• varlığında hiç bir· hikmet ve fayda düşünülmeyen yaratıklara rastlamaktayız. 
Eğer .iHihi fiilierin hikmet ve maslahatı içermiş o~asi gerekseydi, onların var ol
maması -icabederdi. Oysa dünyada o gibi zararlı ve faidesiz yaratıklar pek çok~ur. 
De.mek oluyor ki ilahi irade ve fiilierde hikmet bulunmamaktadır4i. . 

4- Matiiridilere göre, ilahii fiilier, gizli ve aşik~ pek çok hikmet ve mas- : 
lahatları· hil.izdir. Fakat bu hikmet ve n:iaslahatlar kullar içindir. Allah, insanlar .. 
hakkında hüküınJerini birtakım sebeplere bağlayarak .yaratır. Bu Yüzden ilahi 
fiil.lli!r ve hükü~er, yaratıkların maslahat ve maksadlarıyia nedenlendirilir. Çün- . · 
kü hikmet, fiili.n masiahatsız olmasına aykırİ düşmektedir. Zira fiiliiı maks.adsız 
olması, onun manasız (abes),lığıni gerektirir. Yalnız bu faide .ve menfaat, Allah'ın 

· zatına değil, kullarına aittir. Başkasına ait menfaatle, O'nun olgiınluk elde etmesi 
söz konusu değildir. En uygunu, O'nun başkasının menfaatip.e fiili .işlemesidir. 
O'nun zatının kemil.li en uygun olanı seçmesini gerektirmekt\!dir: en uygunu ol-. 
makl;:ı. beraber, bndi üzerine herhangi bir vaciplik ve zorunluluk söz konusu ol
maksızın işlemesi anJamind'l bir gereldiliktir42. 

Böylece matürid~er, Allalı'ın hikmet sıfatının gereği, ilisan olarak ilalıi fiil
Ierde kulların yararına maksad vefaideyi .kabıil ederken, O'nun fail~i mulıtil.r 
oluşunu da zedelemeden, miı~tezilenin "en iyiyi yaratmak Allah üzerine vadptir" 
gÖrüşleriri e. de. kaymadan gayet makulane bir surette, bu komida kendilerine has 
iiı.celikleriiıi ortaya koymaktadırlar. Halbuki mu'tezilil~r, kull'l.! için, ilahi fiilierde 
en iyiyi ·işlemenin Allalı üzerin~ ~acip olduğunu söylerken, Allah'a zorunluluk 
isnad etmiş ve fail-i muhtar oluşunu zedelemiş oluyorlarciı. Eş'ariler de Allah'ın 
sadece fil.il-i muhtaı;- qluşu üzerinde durduklarından, O'ndan manasız ve hikmetsiz 
fllııerin nıeydana gelebileceği anlamına varan mahzurlu bir düşünceyle karşı 
karşıya bulunmaktadırlar. Burada matüridiler ile mu'tezilenin birleştiği nokta, 
ilahi fillerin kapsamındaki hikmetler ve masıahatlar. kullara aittir. ilahi fiilierin 
ve ahkaınln birtakım hikmet ve maslahatlarla nedenlendirilmesi, Cenab-ı Haklan 
onlarla kemale eren bir zat olması 8;nlamını taşımaz. Çünkü Allah, her çeşit hi~
met ve maslahartan müstağııidir: 

Öte yandan matüridiler, eş'arilerin il.lemde zalıiren faidesiz hatta zararlı zan
nettikleri şeylerin hiç de oyle olmadığını söylerler. Çünkü iyice incelendiği ve dü
şüıiüldüğü zama11, onların bir çok faydalar ihtiva ettiği ortaya çikar. Hem.insan 
aklı, bütün varlığın ve hil.diselerin ihtiva ettiği ilahi hikmetleri anlamaya ve kavra-

4.L Aynı e>er; aynı yer; Krş. Seyfu'd-Din el-Amidi; Gayetu'l-Meram fi 'Ilmi'l-KeH'ım, s. 227 

vd; Şeyhzade Abdurrahiıiı, Nazmu'l-Feraid, ·s. 27. · 

42. Sadru'ş-Şeri'a, Ta'dilu'l-'Uifun, vrk. 197 a;, et-Tavdih (et-Telvih'm kenarında), İst., 1310 

h., s. 537; ~1-Mercani, H1l.şiye. 'ale'l-Celal, II, s. 204; İb~u·ı-Humari:ı, el~Musayere, Bulak~ 
Mısır, 1318 h., s. 146. 
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tnaya kafi gelmemektedir. Bu konuda bilgimiz eksiktir. Bilgimiz, bu gôrünen ıi
lem için bile yeterli değil iken, görülmeyen alem hakkında bu, nasıl mümkün ol

. sun.? Faidesiz ve :Zararlı zannedilen- bazı uzuvların ve varlıkların, bugünkü i1ı:n1 
araştırmalar neticesinde, birçok faydalarımn bulunduğu ortaya konulmuştur. 
Salgın hastalıldar ve benzer durumlar da böyledir. Bunlar için de, hiç bU: faide 
ve hikmet yoktur, diyemeyiz. Onlarda hikmet ve faidenin varlığını insan aklının . 
kavramaması başka, onların mevcud olmaması başka şeydir. Aklın bi! şeyin var
lığım kavrayamamasından o şeyin yokluğu gerekmez43. 

İmam el-Matüridl, "Kitabu't-Tevhid" de, "Allah'ın Fiilieri Meselesi" adlı 

başlikta , Allah'ı ve sıfatıarını hakkıyle bilen kiııısenin, O'nun fillerinin .hikmetin 
dıŞına çıkmasının caiz olmadığını arilayacağıni ifade eder. Çünkü Allah, bizatihi 
hikmet sahibi, her şeyden müstağni ve her şeyi bilendir. Allah'ın çok cömert, 
kerim, gani ve he:r şeyi bilen olduğu kabul edilince, O'nun her fiili, hikmet ve 
adillet veya f~ ve ihsan olarak işlediği meydana çıkar44. 

-
Şu halde Matüridi'ye göre, Allah'ın kemal sıfatlarının pıanasım iyi anlayan 

kimse tarafından Allah'ın fiilierinde mutlaka hikmetin-. bulunduğu kestirilir. 

Diğer taraftan imam el-Matüridi , insan aldının sınırlı oluşundan dolayı, . 
. ilalıi hikmetin esasım . kavrayamayacağım45, bu yüzden insanın, kendine gizli 

olan hilcmetleri anlamak için Allah'a niyazda bulunması gerektiğini söyler46. 

:Burada şunu önemle belirtelim ki matüridiler, Allah'ın hikmet sıfatı üzerinde 
çok hassasiyetle durlirlar. Kanaatimizce, bu konud<.ı. bir fikir edinmek için aşağıda 
isimleri verilen hanefi-matüridi kitaplarına bakılniası yeterlidir47. 

Matüridi alimlerinden Harun. b. 'Babauddin el-Mercani (ölm. 1306/1889)'
nin Allah'ın fiilierinin hikmet ve maslahattan uzak olamayacağımi. dair izalıları 

· mealen şöyledir: "Varlıkta hikmetten ve masıahattan uzak bir şeyin olduğu tasav
vur edilemez. Zira Allah;mailasızlık ve bilgisizlikten uzaktır. O'nun hakim, kai:ııÜ 

· kudret, tam ilim ve apaçık kerem sahibi olması, umümun hayrına ve onun üstünde . 
· hayır ve güzellik düşünülemi)'eil nizamın güzelliğine sebep olan şeyin meydana 

gelmesini gerektirir. Ancak bu, mu•tezilenin anladığımanada bir vücup değildir. 
Bu, Allah; ın ulu sıfatlarla muttasıf olmasının ve güzel isimlerle isimlenmesinin 
·gereğidir. Bütün kainat, en mükemmel şekilde, O'nun ilmi, iradesi, kudreti, 

43. Sadru'şcŞeri•a, Ta.dilu'l-'Ulilm, vrk. 196 b; ·şeyhzade Abdmahim, Nazmu'l-Feraid, s. 27; 
Seyyid Bey, UsUl-ı Fıkh Dersleri, s. 247. · · 

44. Ebu MansCır e1-M1Hüridi, Kitabu't-Tevhid, s. 216-17. 

45. Aynı eser, s. 108, 217; 

46. Aynı eser, s. 221. 

47. Bak. Aynı eser, s. 110-35, 215-21; Sadru'ş-Şeri•a, Ta •dilu'l-'Uiıiın, vrk. '193 b vd.; Ebu'l
Mu•in en-Nesefi, Tebsıretu'l-Edille, vrk. 164 a vd.; Şihabüddin Harun b. Bahfuddin. el
Mercan!, Şerhu'l-•Akrudi'l-Hanefiyye ... , s. 73-74. 
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yaratması ve ididıyla; varlık mertebeİerlnin en sonuna kadar: bir İcısını ·diğer 
bir Iası:rıına bağlı olarak meydana· gelmektedir. Bu durum, O'nun dilediği gibi 
yapma (ihtiyar) sıfatına ayları değil, bilaids ·onu te'kid etmektedir"48. 

Binaenaleyh bu konudaki görüşleri, günümüzün gelişen modern ilim ve 
tekniğin ortaya koyduğu ·hakikatler açısından değerlendirdiğimizde,. matüridi
lerin görüşlerinin gün geçtikçe haklılık kazandığına tamk olmaktayız. Şöyle ki, 
vahşi ve zararlı zannedilen birçok hayvamn, bugünkü modern tıbba faydalarım 
_hiç kimse inkar edemez49. Bu gibi hayvanların, ilaçların geliştirilmesi ve tedavi-

. lerdeki hizmeti @nden güne sayılamayacak kadar çoğalmaktadır. Daha geçen
lerde, 1986 yaz başı Televizyon programlarından biri olan ilim ve tekniğe ait bel
gesel bir filmde, yengecin karundan kanser gibi tehlikeli hastalıkların tedavisinde 
istifade edildiğini hayretle gördük. Şu halde; gelişen ilim ve teknik sayesinde yara-. 
tıklar aleJninin hikmet ve sırlarımn birçoğumin keşfedilmekte olduğu, gün geç
tikçe müşahade edilmektedir. Elbette bunlardaki hikmet ve faide, ilnıiiı onları 

keşfetmesiriden önce de vardı. Öyleyse bir şeyin hikmetini bilmek başka şey, varlığı 
başka şeydir. Zira birçok şeyin varlığım bildiğimiz halde, henÜz. onlardaki hikmet 
ye f::cyd::ı..yı bilmemel.'i:eyiz. Bu konudaki bilgimizin eksikliği. hiç bir zaman ondaki 
hikmet ve faydamn yokt!-ığlinu gerektirmez. 

Şimdi biz, hikmet açısından. dünyadaki şerriıı v~lığıria geçmeden . Önce, 
alemin yaratİlması konusunu ele almak istiyoruz. 

BU ALEM NİÇİN YARATILDI? 

İnsanoğlu, yaratılışının gereği olarak, etrafında olup bitenler üzerinde fikir 
yürütüp bilgi edinniek istediği gibi, bu alemin niçin yaratildığı düşüncesi üzerine 
de eğilmiş ve çeşit çeşit görüşler ileri sürmüştür. Allah kamil, eksiksiz varlık ol
duğuna göre, bu dünyayı niçin yarattı? Bu dünyayı yaratmasında ne faide var? 

· gibi sorular insanların zihinlerini meŞgul etmiş~ir. Bu yaratılışın gayesi, çeşitli 
dinlerde ve f ilozoflarda; farklı farklı görüşlerle açıklan:niıştır s o. 

Öyle anlaşılıyor ki bu değerlendirmeler, bu dünyada görülen hayır ve şerriıı 
neticesi açısından yapilmıştır. Kimisi, konuya kötün:;ı.ser (pesinıist) bir eğilimle 

· yaklaşmış, kimisi kendi bilgisinin sınırlılığını itiraf etmiş, kendini imamn kucağına 
atmış ve sorumluluk duygusunda karar lalmıştır. ·Konunun daha iyi anlaşilması 

için her iki görüş taraftarlarından örnekler vermek istiyoruz: 

48: Aynı eser, aynı yer. 

49. Catherine Vincent, Kobay Fareler, İnsan ve Kainat (Aylık Bilim ve Teknoloji Deriis;), İst. 
Şubat, 1986, sayı: 6, s. 65 vd. 

50. Claude Tresmontant, Comment se pose aujourd'hui le probleme de I'existence de Dieu, 
Paris, 1966, s. 411 vd; Prof. Mehmed Ali Ayni, HayatNedir?, İst. 1945; Ord. Prof. M.Ş. 
Yaltkaya, Dini Makaleleriın, Ank., 1944, s. 24vd. (Bu varlık niçiİı var edilmiştir?). 
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Keçecizade İzzet Molla (1 785-1 829)'ya göre, bu alem, ta temelinden yılalİnış 
bir ev· gibi göSteriliyor: · 

. . 

Sahib-i e\rvel-i bu haneye pür gam geldi 
·Etmez ümid-i safa aslını bilse ildemsı 

Edebiyanınızda buna . benzer binlerce n:llsal bulmaınız mümkündür. 

Bu kötümserliğin bir doktrin haline getirildiğini Miiattan tam· altı asır önce 
yaşaınış olan Buddha'da görmekteyiz. Buddha'ya göre bu alem, elemden başka 
bir şey değildir. Hindistan'da Bhartrihari'nin neşidelerinde insan varlığı Şu şekilde 
hikaye edilniektedir: "İnsanın ömrü yüz seneye kadar çıkar: bunun yarısını gece-

- kaplıyor; diğer yarısının yansı da çocukluk ve ihtiyarlık ile geçiyor, arta kaJ~n 
günleri de ·hastalıklar, ·ayrılıklar, aksilikler arasında ve başkasıiıa hizmet ve ona 
benzer. uğraşm:::ıJarla geçip gidiyor. Dalgaların çalkadı~ deniz içinde saadeti ne
rede bulınalı?'' •ıinsanın sıhhatini h~r cins endişeler ve hastalıklar kemiriyor; 
talibin yar olmadığı yere arkasından felaket bir açık ·kapıdan girer gibi derhal 
giriyor, ölüm bütün mevcutları birbiri ardınca kendine mal ediyor, biç birisi on
dan kurtuhnakiçin bir mukavemet göstereıniyor. Şu haldeKadir-i ·mutlak Brah
lll~'ııın yaratt_ığı şeylerde sağlam bir şey ne vardır?" 5 ı. 

Voltaire (1694-1778) de kötümser görüşlerini şiirinde şöyle ifade eder: 
'-

Heyhat! hayatın akışı ne gayesi nedir? 
Bilılıdelik ve lıiçllk. 
Ey Jupiter! Seri bizi yaratınakla 
Soğuk bir latife yapıınş oldun53. 

Buna benzer kötümser· hayat görüşü sabiplerine, az da olsa dünyanın her ye-
rinde ve milletinde tastalayabiliriz.. . . 

Diğer taraftan hayatın sır ve hikmetini bilenler için ha:yat, en büyük saadet 
ve değerlendirilmesi gereken büyük bir nimettir.~ Şirazlı Sadi (ölın 690-694/1291-
1295)'nin bu konuda manidilr Farsça şiirinin Türkçesi şöyledir: "Cihanda ondan 
otürü şa4 ve mesrurum ki, cihan ondan yani CAllah'tan dolayı) güzeldir, teravet
lidir. Bütün aleıni severim Id, bütün alem ondandır, yani onun icadıdır."54 .. 

Yunus Emre (1241 ?-1321 ?) de bu düşünceyidaha veciZ bir şekilde dile getir~ 
ıni~: . . . 

"Y aratılınışı severiz · 
Yara, tandan ötürü." · 

51. Prof. Mehmed Ali Ayni, Hayat Nedir? s. 4. 

52. Aynı, eser, s. 5. 
53. Aynı ·eser, s. 0. 

54. Aynı eser, s. 35. 
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İinam el-Gaziill de "Bulunan bu illernden daha güzel bir aıem mümkün değil
dir" 5 5 demiştir. 

Farabi ve İbn Sina'ya göre, varlıkların hepsi, Tanrı'mn zatımn gereği· olarak 
zorunlu bir surette meydana gelmektedlı:. Varlıl4ar en üstün bir nizarn içinde 
var olurlar,ve mertebelerine göre O'ndan taşarlar. Aralarında :bir uygunluk, dü

_zen ve bağ bulunur56. 

Batı filozoflarından Malebranche (1638-1715) ·da dünya hakkında· kendi 
kendim; ltiraziİ cevapiı şu görüşü ileri sürer: "Ya dünya Tanrı'ya layıktır, yahut 
ona yakışmaz. Eğer Tanrı'ya layıksa ebedi olmalıdır;· ve eğer ona layık değilse~ 
o halde hiçlikten çıkarılıınş olmamalıydı. O halde, ilah... ve orada şöyle cevap 
veriyorum: Alemin var olınası, var alınamasından iyidir; fakat hiç olmamak e
bedi alınaktan iyi· olurdu. Yaratığın, bağımlılığın esas karakterini taşıması lazım
dır, ilah ... "57. 

Leibniz (1646-1716) aıem için şunları söyler: " ... Fakat Tanrı'nın düzen dı
şında hiç bir şey yapmadığını gözönünde tutmak doğru olur. Böylece olağanüstü 
deneti şey, ancak yaratıklar arasında kurulıriuş özelbir düzene göre öyledir. Ev-. 
rensel.düzene her şey uygundur. Bu, o kad_ar doğrudur ki dünyada büsbütün ·dü-, 
zensiz hiç bir şey yalnız yok değildir, böyle bir ·şey tasadanamaz bile. 

. . 
Böylece, denebilir ki, Tanrı acunu nasıl yaratmış olursa olsun, acun hep mun-

tazam ve belirli. bir genel düzen içinde <?lur"58 .. 

Einstein (1880-1952) da her şeyi tam olarak aklımızia aÇıklayamamamızın se
bebini şöyle belirtir:· "Bazı meseleleri çözemeyişimizin sebebi, o meselderin çö
zülemezliğinden ziyade, insan olarak sınırlı kabileyette olt1şumuzdur". Zaten 
Einstein'in meşhur "Allah'ın her işine akıl ermez fa~cat her işte bir hayır vardır.". 
sözünde de bu inana vardır. Bunubiraz daha açıklamasım isteyince şöyle devam 
etti; "Kainatta bazı bilinmeyeİiler ve sırlar vardır. Fakat bu sırlar bir hile ga)resiyle 
yaratılmamışlardır. Bunlar · Yaradan'in azametindendir.'' 5 9. 

55. el-Gazati, ihya'u 'ulfırni'd-din, Kahiu, ts., TV, s. 252; Kitabu'I-Erba 'in fi · Usuli"d Din, 

. Mısır ts., s. 173. 

Not: Gazaii'nin. bu ifadesi, İslam aleminde, Allalı'ın kudretini sınırlama açısından tenkide 

uğramıştır. Bu konuda müstakil yeni bir ç.alışma yapılmış olduğunu hatırlatmak isteriz: 

Eric L. Orms by, Theadieyin Islamıc Tlıought The Dispute ove~ al-Glıaiali's _"Best of All 
Possible Worlds". University Press, Prinçeton, New Jersey, 1984. · 

56. Bak. Ebu Nasr el-Ffırabi, Kitabu Ara'i Ehli'l-Medineti'I-Fadıla Takdim eden, Dr: A.N. 

Nadir Beyrut, 1968, s. 57 vd.; İbn Sina, et-Ta'likat, s. 16 vd .• 

57. Malebranclıe, Metafizik ve Din Üzerinde Görüşmeler, Çev. Bedia Akarsu, İst., 1946, .s. 30. · 

58. Leibniz,Metı,ıfizik Üzerine Konuşma, Çev. NusretHızır, İst., 1949, s. 8-9. 

59. Aslıley Montagu, Einstein ile Sohbet, İnsan ve Kainat Dergisi, Ekim 1985, sayı, 2, s. 38. 
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İsHl.n:ı. filozoflarından Farabi ve İbn Sina'nın taşma (feyz) ile açıkladıldarı 
alemin yaratılışı meselesini, sfi.filer, Hakkın z~ıhur ve tecelliye olan zati sevgisi 
(muhabbet) ile açıklamışlardır: "Ben bir gizli hazine idim, biİinmeyi sevdim, beni 
bilsinler diye halkı yarattım"60. Bunlara göre, yaratıkların var edilmelerindeki 
sebep, Cenab-ı Hakkın zatındaki sevgidir. Erzurumlu İbni.him Halda (1703-1780), 
bunu şu şekilde belirtir: "Allah, bütün cihanı insan için ve onu Kendis~ni bilmek 
için v::ır etti. Pelekierin hareketinden ve· unsurların. imtizacından, · varlıkların ve . 
kilinatın zuhurundan murad ve maksud, kamil insandır" 61. 

İslam kelamcılarına göre, daha önce gördüğümüz gibi, Anah'ın fiilierinde se
bep ve gaye aranılıp aranılmayacağı önemli bir y~r tutar. Bu ~den olacak ki 
kelam kitaplarında "Allah ruemi niçiıi yarattı?" diye bir başlığa pek rastlam'a-

o maktaYız. Ancak ·büyük kelamcı İmam el~Matüridl, "Kitabu't-Tevhld"inde bu 
konuyu müstakil başlık altında ele alınış, üzerinde önemle durmuş ve çeşitli 

· görüşleri bize nakletmiştir 6 ı. 

Bu görüşleri, ilgili sayfalar~an ara ara uygun iktihaslar yaparak burada 
-,;:niıcmizii:ı, o donemierin kelim koı;ı.ularım ve fikir seviyesini göslermesi açısın

. dan yararlı olacağı kanısındayız. Ebfr Mansur el-Matüridi'ye göre, "Allah, kaina
natı niçin yarattı?" ·sorusuna alimierin cevapları farklı farklıd.ir: · . 

~ - . . 

a) ~'Bir gruba göre, bu soru fasiddir. Böyle bir soru sorulınaz. Çünkü Allah 
Teaiii , hakim, ezeli ilim sahibi ve her şeyden müstağnidir. 'Bu yüzden; O'nun 
fiilinin hikınetin dışına çıkınası mümkün değildir. Zira bir fiilin hikınetin dışına 
çılrması, ya hikmetin bilinmeyişi veya hikmet· ciheti muhafaza edildiği takdirde 
bir menfaatin kaçırılması kaygısı ile olur. Allah Teala, her şeyi bileiı ·ve. menfaat
lenecek hiç bir ihtiyacı bUlunmayan müstağni varlık olduğuna göre, O'nun fiili- · 
nin hikmet dışına çıkması batıldır. "Niçin" sorusunda hikmet yoktur. Bundan 
dolayı, Allah Teala, fiilini eğlence lcuruntusunan uzak kılınıştır. Nitekim şöyle 
buyurmuştur: "Biz, göğü, yeri ve aralarıridakiıri (eğlence), oyuncak olarak 'ya- . 
ratmadık"63. "Yaptığından O'na sual sorclmaz; fakat onlar sorguya çekilirler"64. 

h) "Mu'tezileden bir grup, Allah'ın daha iyi olanı görüp, ona göre yaptığını 
ve O'nun fiilinden daha iyi olanımn sorUlmayacağını h.bul· eder." 

İmam el"Matüridi, "daha iyi" prensibiyle hikmet veya başka maiıa ](astedilse 
de tutarsızlıktan kurtclunamayacağını,mantık.l yolla v~ Allah'ın bizatihl yadı.tıcı 
olma. sıfatındaki .inana ile ispat eder. . · . . 

60. Bu kudsi hadisin, muhaddislerce mevzu olduğı.i söylenmiştir. Bak. Ord. Prof. M.Ş. Yaltkaya, 
Dini :Makalelerim, s. 30; İzİnirli İs!Jlail Hakkı, İslam-Türk . .Ansiklopedisi, fst. 1940, s.:261-
(Alem mad.). 

61. Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetname, Bulak, 1280 h., s. 2, 161. 
62. Ebfı Mansfır, eı-Matüridi, Kitabu't-t-Tevhid, s. 96-101. · 
63. Xl./16. 
64. XI/23. 



c) -:Diğer bir grup, Allah Teala'mn çok cömert ve Kerim olduğu için, O'nuıi 

cömertliğini yaymasıyla vasıflanmasıııın lazım· geldiğini söyler.-: 

· d) -:Başka bir grup, soru sormayı muhal görür: Çünkü soru sormak, yarattığı 
şey içiıı, bir ilietin önceden bulunmasım gerektirir." 

. e) -:Bir gruba göre de soru sormak, şu manalardan uzak olmaz: Allah, başka 
iliemi değil de niçin bu alemi yarattı? Niçin malılukatı meydana geldiği vakitten . 
önce yaratmadı? Veyahut ben·niçin soruyurum? Niçin sormayı düşündüm? Ni
çin akı'isız değilim? Bunlann hepsi yersizdir. Çünkü, bu, kçnd!ni soru sormaktan 
alıkoyan bir durumdur". 

f) -:Bir kısmına göre Allah, alemi, bazı sebeplere bağlı olarak yaratmıştır.-: 

g) -:Bir kısmı da, Allah, varlığın küllini bir sebebe bağlı olarak yaratmamış
tır. Çünkü bu küllün dışında başka bir şey yok ki, bu (şey) illet ·olsun. Ancak 
Allah, bazı şeyleri · bir se be be · bağlı olarak yaratmıştı!." 

h) "Hüseyiiı b. Muhammed en-Neccar (ölm. 230?/844 ?) da· bu soruya şöyle 
. cevap vermiştir: Alem, birçok sebeplerden dolayı yaratılmıştır: Allah'ın varlığına 

delil ve huccet olması, ibret ve öğüt, nimet vve rahmet, gıda ve mediı.r-ı kıyam 
kılması vs ... " 

i) İmam el-Matüridi, alemin niçin yaratıldığına dair görüşleri özlü bir_ şekilde 
aletardıktan soiıra, kendi kanaatlerini de şöyle beyan eder: "Bize göre, emrin ve 
nehyin delili, enıredeni ve nehyedeni bilinektir. Çünkü Allah, canlılar arasından 
insaru, bu hususu araştırıp öğrenme konusunda mümtaz kılmıştır. Kendisinde 

. fayda bulunan bir şeyin mühlmsenmemesi. çaiz olmadığı gibi, . insanların bunu 
mühimsememeleri de caiz değildir. Her güzel olan şey, akla göre de güzeldir. Her 
çirkin olan şey, akla gör~ de çirkindir. Bundan sonra fiilde, çirkinin işlenmesi 

çirkin olur; güzel olamn işlenmesi güzel olur .. Şu halde, kendisiyle emir ve nehiy 
bulunan~ şey için, emir ve riehiy gereldidir .. Çünkü Allah, mahlukatı, birliğine 
ve hikmetine delillet etmek .üzere yaratmıştır. Öyleyse insanın, bu bilgiden lİzak 
kalması caiz değildir. Caiz olsaydı, onun yaratılması manasız olurdu. Çünkü. 
soruınluluğun kaldırılmasında yaratılışın zail olınası söz konusudur. Çün
kü bu takdirde yok olmak için meydana gelmiş demektir. Herhan~ bir yapıcı, 

· · bo:iınak için bir şey yapıyorsa, o, ancak manasız ve h~ki_nı olmayan ]?ir. kimsedir .. 
Binaenaleyh mükafaat (va 'd) ve müdizaat (va'id), teşvik ve tehdid içindir. Zira 
böyle olmasaydı, bu durum, itaatin faydasını ve isyaıiın zaranpı_izale ederdi. Ve 
yaratılan kimseler için, fiilierine göre herhangi bir menfaat olmazdı. itaat eden 
içiıi menfaat, asi için zarar olma~ğı takdirde, emir ve ıiehyin anlamı batıl olur. 
Çünkü bu, enıredenin ve nehyedenin menfaati için değildir. Bu yüzden hilemetin 
içinde _mükafaat ve inücazaat gereklidir. Emir ve nehiyde-nefis mücahedesi, onu 
tabiatının: istemediği ve nefsin hoşlanmayıp pndan uzaklaştığı şeye sevk etmek 
durumunda 1mlunmakla beraber, imtihana tabi tutulan kimse, buna üstüngelm~-



nin, onu dilediği ve eınrolunduğu tarafa çevir~enin biricik yolunu, ancak müka
faat.ve müdizaatı hatırına getirmekte bulur. Nihayet bu hususu göz önüne getir•. 
diğinde, lezzetli olan şeyleri terketmek kendisine kolay ve büyük meşakkatli olan 
şeylere tahammül etmek de hafif gelir" 6 5. · 

Görülüyor ki tınarn el-Matüridi, Allah'ın ruemi, varlığına, birliğine, ve hik~ 
metine delil olınak üzere yarattığım söylemektedir. Bunun bilinmesi için de, yara
tıklar içinde insamn ayrı bir yeri olduğunu, birtakım emir ve yasaklarla sorumliı 
tu_tulduğunu, bunlara karşılık ahirette mükftfaat ve müdizaatın verileceğini, ak
si takdirde "suyu getiren ile testiyi kıramn bir sayılınası" misali, bunun hikmetle 
bağdaşacak bir yam bulunmadığım önemle ifade etmek istemekted~. 

· .Yine el-Matüridi, "K. et-Tevhld"de; insamn, menfaat gözetilmeyen veya so
nunda zarardan korunmayan şeyleri çirkin gören bir tabiatla yaratıldığım, bu 

. yüzden arneller için mükafaat ve mücazaatın gerçekle.şmesinin gerektiğini belirt
tikten .sonra, mükafaat (sevab )ın insanlara Allalı'ın bir lütuf ve ihsam olduğunu 
d8. 1Gıydcder6n. Buna şu ayeti misal getirir: "Kimki iyilik eder, onun on misline 

·nail olur. Kötülük işleyenler ise onun karŞılığı ile ceza görür ve asla gadre uğra
mazlar". 67 Ma türidi burada, günüha: karşı cezayı, hilemetin gereği ile;. kat kat 
sevabı , Cenab-ı Allalı'ın fazl ve ilısam ile yoruınlamıştır. O, burada hikmeti, ada-· 
I et anlamında kullanmıştır. 

. ·.· Diğer taraftan Matüridl, peygambei-lerin, Alllı'tan emir ve n"ehiy ile gelmele
rinde büyük hikmetler bulunduğunu, aklın kulla~ılınasımn gerekli ·olduğunu . 
söylemekle beraber, insan aklının birı;:ok hikmetleri. kavrayamayacağım bizzat· 
itiraf eder68. 

Eş'arilere göre, bütün kainat, Allah'ın iradesiyle meydana gelmiştir. O'nun 
fiilierinde gaye aramak -daha önce görüldüğü gibi- başkasıyla kendinde olan bir 
eksikliği tamamlamak anlamım taşıdığı için mahzurludur69. Bununla beraber, 
İmam el-Eş'ari, hikmeti, ilim manasında alarak, Allah'ın fiilierinde hiİanetin bu
lunduğunu kabul etmektedir70. 

Ebu'I-Kasını Rağıbel-İsfahani (ölın. 502/1108), illemin yaratılışından asıl male
sadın insamn yaratılması ve ondan da kamil insanın yaratılması olduğunu söyler n. 

65. Aynı eser, s. 100·101. 

66. Aynı eser, s. ·10L 

67. VI/160. 

68. Ebfı Mansiir el-Mattiridi, K. et-Tevhid, s. 101. 
' . . . . 

69. el-Bakillfıni, Kitabu"t-Temhid, Beyrut, 1957, s. 280; S.Ş. el-Cür-7ani , Şerhu'l-Mevakıf, s. 

526,538, S. el-Amidi, Gayetu~l-Merilın; s. 224. 

7'J. Ebul;Hasan el-Es~ari, K. el-Luma', s. 24. 

· 71. Ebu'I-Kasım Ra~p el-Isfahanl, Mutluluğun Kazanılması, Müt. Lütfi Doğan, İst., 1974,5.71. 



• Biz, buraya kadar söylenenlerden şunu anlıyoruz ki, Allah'a inanan kimse
lerin, kilinatın yaratılışında bii hikmetiıi bulunduğunu ·kabul · etmemeleri c1üşü- . 
nülemez. ·Ancak önlardan bir kısmı, bu hikmeti, All~h'ın _zatının gereği ile, bir 
kısmı da kemal sıfatlarıyle izalı etmektedirler.· Bilhassa kelanicıların, kılinatın 

hikmetsiz olduğunu söylemeleri hiç bir zaman doğru olamaz. Çünkü bu takdirde 
insanın emir-ve nehiylerle Allah'a karşı sorumlu olmasının manası kalmaz. Bu 
konuda baiı Kur'an ayetlerini hatırladığımızda, ruemin ·yaratılınasmda hilqnetin 
olduğunu açıkça görmekteyiz: . . . 

"Ben cinleri de insanları da, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım"72. 

"Göklerde ve yerde, bulunanların .hepsini size istifade edin diye verdi: Mg-
hakkak ki, buİıda düşünen insanlar 'için. ayetler, (ibretler) vardır"73. 

'?Sizi beyhude yere yarattığımızı, bize dönmeyeceğinizi mi sandııiız?"74. 

"İnsan başı boş bırakılacak mı sanıyor?"75. 

"Biz, göğü, yeri ve aralarındakini (eğlence); oyuncak olarak yaratmaclık"76. 

yukarı da sıraladığımız ayetlere. dikl<atlice baktığımızda, yaratılışta yatan 
hikmette, insanın Allah'ını zatıyle sıfatıyle bilı:p.esi .bulunmaktadır. Alem, insanı, 
Allah'ı bilrneğe ve bütün kemaı sıfatlarıyle tanımaya götüren bir vasıta ve inikan 
mesabesiİıdedir. ·Bu husus -daha önce geçtiği üzere-· İmam el-Matür'idi'de "AI
lah ruemi, birliğine ve hikmetine delil olmak üzere yarattı." sözüyle anlamlı bir 
şekilde ifade edilmiştir. Böylece insariın varlığı ile sorumluluğu, yaratıklar içinde 
odak noktayı teşkil etmektedir. 

Netice olarak şunu söyleyebiliriz ki; Kur'an-ı Keriıİı ayetleri, bizim dikkatleri
mizi. daima kainatta mevcut niza,m ve teftibe çekerek, bundaki mutlak hikmeti 
bulmaya davet etmektedir. Fakat insan sınır4lıği nedeniyle sonsuz, hikmetlerle 

· dolu kilinatın sırlarından ancak kendi bilgisi ve akli imkanları nisbetinde bir kıs
mını anlamakta, esasını ve tümünü ka\Tayamamaktadır. Sonsuz olan ilahi kud
retin, sonsuz hikmetlerle sıkı sıkıya ilişkili olması muhakkaktır. Zaten Yaradan 
ile yaratılan arasındaki hikmet de buradadır. ' 

Merhum Ziya Paşa (1825-1880) ,meşhur Terci-i~ Bent'inde, aıemde cereyan 
eden ve görlinüşte akla aykırı gelen olayları kaleme aldıktan sonİ'a, her bendin 
son beyti olan . Arapça şu beyit ile cevabını yine kendisi vermiştir: 

72. LI/56. 
73: XLV/13. 
74. XXIII/115. 
75. LxxV /36. 
76. )OCI/16 .. 

Sübhane men tahayyere fi sun 'ihi'l-'uki'ıl; 
Sübhane. men bikudretihi yu'cizu'l-fuhUI! 
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"Türkçesi: Sanatı karşısında akılları hayrete düşüren Allah'i takdis ve tenzih 
ederim. ·Kudretiyle en büyük ali:ınleri il.ciz bırakan Allah' ı takciıs ve tenzlli ederim''. · 

Böylece illemin niçin yaratildığına dair baZı fikirleri verdikten sonra şimdi de~ 
hikmet açısından illernde . mevcut olan şerrin varlığını incelemek istiyoruz. 

ALEMDEV AR OLAN ŞERRİN HİKMETAÇISINDAN AÇIKLANMASI 

Hiç şüphesiz, düşünce tarihinde en çok tartışilan konulardan biri de şer 
prbbleınidir. Bizim burada şerden kasdettiğiıniz, insanın diinyada karşilaştığı 

maddi ve manevi elem ve ıztıraplarla, ahirette karşilaştığı cezalardır. T~bii bunla
rın hepsi iıisana: nisbetledir. Allah'ın zatı buiilardan münezzehtir. O, mutlak ha
yırdır. 

Deniyor ki, şu illernde fenalığın varlığı bir gerçektir. Bunun kaynağı nereden . · 
. geliyor? Allah bu ftlemi yarattığına göre, bu ·dünyadaki fenalıkların meydana 
gdıı1esine engel olamaz mıydı? Bu kötülüklerin varlığı, Allah'ın cömertliği ve 
ve hikmeti ile nasil bağdaşır ve açiklaııır? Eğer Allah, diinyada kötülüklerin mey
dana gelı:i:ıesine engel olurs~, bu takdirde insan hürriyetinin ve iradesinin varlığın- · 
dan söz edilebilir ıni? Dünyadaki her şeyin kı.illanımı eşit olsa, farz edelim hepsi 

· bir cins olsa, tercih farkı bulunmasa insamn seviyesi ne durumda olur? 

Bu· sorular karşısında insan için iki şık düşüne biliriz: Ya elinde hiç bir hürri
riyeti olınayan robot veya hayvan mesabesinde bir varlık olınak, yahut irade hür
riyetine sahip sorumlu kişi olınak ... İnsana, bu iki şıktan hangisini kabul edeceği 
sorulsa, biraz derinden düşündüğünde, mutlaka şerefli ve sorumlu yönü benim
seyecektir. Çünkü insanlığı bir gayeye ve gelişmeye götüren yoluıı me~divenlerinde 
bu kaçınılmaz unsurlar bulunmaktadır. Aksi takdirde hayatın gayesi ve ilerlemesi 
diye bir şey söz konusu olamaz. · 

Şu halde insan, irade hürriyetinden ve sorumluluktan 'bahsedebilmek için 
h!lyrın karşısında bir şerrin varlığım kabul etmek zorundadır. Yoksa, neyi ve ne 
için yapacaktır? Dünyada iyilikten , hayırdan başka bir şey olmasa, iradenin bir 
anlanıı.olur mu? Demek ki kötülüğün varlığı, bir anlamda; ·dolaylı yoldan'iıısanlik 
için bir nimet oluyor. İnsaıilar, dünyaya hep kendi menfaatleri açısından baktık
ları için, birine kötü gelen, diğerine iyi gelebiliyor. Bil illeınin tabiiyönetiıni insana 
bırakilnıış olsaydi, dünyamn nasil bir karışıklığa sahne olacağım kestirmeınii 

'·hiç. de güç olmasa gerek. İçlerlııden biri sİcak, diğeri soğuk, başka biri yağmur, 
öteki kuraklik vs. isteyecekti. 

İnsan, ~e kadar bilgi sahibi olursa olsun, bilmediİderi bildillerine göre daha 
çoktur. Öyleyse insan aklı, bütünü ilgilendiren hayırların ve şerlerin tamanııpı 
kavı;ayaniaz. İnsan, önce hislerine kapilıp. şer dediği şeyde, sonradan tecrübesiyle 
ve düşüncesiyle birtakım faydaların bulunduğunu görür. 



Meşhur Fransız şairi Musset (1810-1857)'nin şu beyti bu konuda ne kadar 
anlamlıdır: 

L'homme est un apprenti, la donleur est son maitre. . 
Et nul ne se connait taı:it qu'il n'a pas souffert: 

"İnsau bir çıraktır, üstadı ı~ımiptır. Ve hiç bir kimse meşakkat çeken adam 
kadar kendini tanimaz."77 

.Öyleyse, insal1lll dünyada karşılaştığı elem ve ızt:irap, onun olgunlaşmasına, 
yetişmesine yaramaktadır. Bu, tamamen sorumluluk içinde yaşamasım bilen insana 
bağlıdır. 

Görülüyor ki her isnamn dünyaya bakış açısı birbirinden farklıdır; hatt~ 

birbirine zıt bile düşmektedir. iyimser şair Browning (1812-1889)'e göre dünya, 
mükemmel görünürken, karamsar Schopen,hauer (1788-1860.) için dünya ıztırap
tır, kör bir iradedir78. 

Şimdi biz, İsHim mütefekkirlerinin şer konusunda söylediklerine geçmeden 
önce, insamn, dünyaya genel bir düzen içinde bakmasını isteyen bazı Kur'an 
ayetlerini hatırlatmak istiyoruz. Kur'an-ı Kerlin, kainatın bir düzen içinde yara
tıldığım; manasız bir şey bulunmadığım sılc sık te:ı.ciarlar: "Göklerin ve yerin yara
tılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akılları tam (vicdanları 

. teıniz) olanlar için ayetler (hikmetler) vardır. Onlar Id ayakta iken, otururken, 
yanları üzerinde yatarken Allah'ı zikrederler, göklerle yerin yaratılıştın düşünÜrler 
de, Rabbinıiz, bumı boş yere yaratmadın. Sen (bütün kusurlardan) münezzehsin! 
Bizi cehennem azabından koru."79. Yalnız-Allah, _bu kainatı muntazam ve ter
tipli bir şekilde yaratmakla beraber; eşya ve olaylar arasında insamıi emrine 
sebepler halk etıniştir8o. Işte insaı::un sorumluluğu, bu sebeplere kendi imkanları · 
içerisinde ne derece baş yurduğu .ölçüsüyle, başlamaktadır.· Şu halde insan için, 
emrine verilen imkanlada Allah'a karşı bir imtihan söz konusu olmaktadır. Bu 
hususta Kur'an ayetleri çoktur.· Mesela onlardan birinde şöyle denir: "Biz on
lardan evvelkileri de, imtihana uğratımştık. ·Hak Teala, böyl~ kimlerin gerçek; 
kimlerin (sahte ve) yalancı olduklarım dener (ve onları ayırt eder!)"81. "Biz, 
insana, hayır ve şer yolları olmak üzere ild de yol gösterdik."82. 

Bu ayetler, bize iyi ve kötü lamselerin bir sayılamayacağım ve insariın dünyada 
bir imtihan geçirdiğini açıkça anlatmaktadır. Böyle adil bir ayrınıın gerçekleşmesi 

77. Melımed Ali Ayni, Reybilik, Bedbinlik, Lailahilik Nedir?, İst. 1927, s. 57. 

78. Muhammed İkbal, İslam'da Dini Tefekkilrün Yeniden ·Teşekkülü, Ter. Sofi Huri, İstanbul,· 
1964, s~ 97-98; Krş. Ord. Prof. Dr. Sadi Iroıak, Schopenhauer İrade Fe1sefesi, İstanbul,1962 

79. IV /190-191. 

80. Bak. XVIIT/84. 

81. XXlX/3. 

82. XC/10. 
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)için insamn hür iradesiyle'hayır ve şer karşısınd~ bulunriıası gayet tabifdir. Burada · 
·biz imk:anlarmıız _ölçüsünde şer konusunda İslam bilgiillerinin fikirlerini inceleye
ceğiz. 

İbn Sina'ya göre, "hayır", varlığın kemiilidir. "Şer", bu kemiilin yokluğudur. 
Gerçek nizam, sırf hayır olan zat-ı Barl'dir. Aleinin :ı:iizamı ve bayrı O'nun zat~ndan 
suclur etılıiştir; Öyleyse O'nun zatından suclur eden her şey, nizarndır ve hayırdır. 
Kainatın nizaın.ı ve hayri en uygun bir şekilde meydanı;ı. gelir. Bu nizarn ve hayır _ 
her şeyde ayan beyan görülür 83. Kainatta şer, araz ojarak bulunur; bizatihl şer 
bulunmaz. İbn Sina, şerri üçe ayarır: a) Eksiklik (naks), bilgisizlik gibi. b) Elem 
c) Günah'tır. Şer bir şeyiiı tabiatımn gereği olarak o şeye anz olan kemalin yok
luğu, o şeyi müstehak olduğu kemiilden uzak ıaian arızi bir ş~ydir. İbn Sina,, 
görüşlerini . şöyle açıklar: Küliiierde ve makullerde şer yoktur, yalnız fertlerde 
bazı vakitler şer meydana gelir. irisan nevinde şer bulunmaz, yalnıZ fertte bulunur_. 
İbn Sina, bir yerde kısmi şer varsa, orada.umumun bayrı bulunduğunu kahql eder. 
Mesela ateş,-zatmda hayırdır fakat arızi olarak şei:dir, ·Bu y-üzden aıelnin küllf 
J?izaı:iıı için zaru_ri olarak ar ız olan bir kısım şerler e iltifat edilmez s-+. 

İbn Rüşd (520-595/1126-1198) de çoğunluktaki bayrın varlığı için azınlıkta 
ohm şerrin var olmasııli kabul ederken, İbn S~naile birleşir85, İbn Rüşd'e göre 
Allah, hayrm, zat-ı hayırdan ötürü yaratıcısıçlır. Şerrin de hayr için, yani· onunla 
hayra yald~şma olduğu için y~ratıcısıdır. Öyle ki Alialı'ın şerri yaratması, kendisi 
için adiilet eseridir; Mesela ateş, ancak yarlıkları kendisiyle kaim olabilecek bir 
kısım varlıkların var oln:ıalarımn sebebi olduğu için yaratılmıştır. Fakat bazı var
lıkları bozması, onun tabiatında b)llunan arızadaiı ileri gelmektedir. Buıiunla 
beraber, ondaki hayır ve fesadkarşılaştırıldığı zaman, onun varlığının yokluğundan 
daha iyi olduğu meydana çıkar; öyleyse "ateş" bayir olıİıuş olur s 6, 

. . 

Mu'tezileye göre, Cenab-ı Hak, bayrı irade eder ve yaratıt ise de, Şerleri 
ve kötülükleri irade etmez ve yaratmaz. Hatta rivayet edilir ki, mu' tezilenin reis
Ierinden el-Kadı 'Abdulcebbar el-Hemedani (ölm.415/1025), Üstaq Ebfı İshak 
el-Isferaini (ölm.418/1027)'nin "Allah Teala hayri, şerri hemirade eder hem yaratır. · 
Çünkü bütün iilem O'nun yed-i kudretinde olduğundan, k&inatta ondan başka 

mutasarrıf, miilik ka dir yoktur. Yalnız şerre rıza-i Bari'si tealluk etmez" dediğini 
görünce, ':Sübha:ne men temizzehe 'ani'l-fahşa'"': Akıl ve mantığın kabul ederneye
ceği söz ve işlerden Cenab-ı Hak'ı takdis ederim" demiş, Üstad da cevap olarak 

83. İbn Sina, et-Ta 'likat, s. 72. 

84. İbn Sina, en-Necat, Mısır, i938, s. 284-291,; Krş. Halil Niınetullah Öztürk, İbn Sina'nin -~ 
Metafiziği, Büyük Türk Filozof ve Tıp Üs_tadı İBN SİNA Şahsiyeti ve Eserleri Hakkında . 
Tetkikler, İstanbul, 1937,. s. 54-55. 

85. İbn Rüşd, Menfihicü'l-Edille fi 'Akfıidi"l-Mille, Tahkik eden: Dr.'Malıınu·d Kasım, Kalı"re, 
1969, s. 238. 

86. Aynıeser, s. 239. 



"Sübhane'llezi la yecri fl mulkihi illa mayeşa'": Mülkünde dilediğinden baŞka 
şeyin cereyan etmediği Cen~b-ı Hakk'ı ta:kdis ederim" demiş idi87.- Ebu'I-Hasan 
el-Eş'ari, "Makalat"ında, 'Abbad (ölm . .250/864) dışında Mu'tezileniİı hepsinin, ·. 

· Allah' ın: şerri yarattığını kabul ettiklerini söyler s s. 

Ebu'I-Hasan el~Eş'ari, K. el-Luma'ında, hayrın, fazİ ve İhsan olarak Allah'-. 
tan olduğunu kaydeder. Şerrin ise yaratma bakımından Allah'tan olduğunu ve 
O'nun için değil, başkası için bulunduğunu söyler89 .. 

Eş'arilere göre Allah, hayır ve şerri hem irade eder, hem yaratır. O~ndan başka 
yar.atan yoktur. O, fail-i muhtardır. Bu alem, O'nun mülkü olduğu için orada dile~ 
diği gibi tasarruf'ta bulunur. O'nun üı;erine ·hiç bir şey vacip değildir. Ancak 

Q O, küfre rı~a göstermez, kötÜlüğü emretmez. Onlara, göre, hayvanların, çocuk
ların ve delilerin gördÜğü elemler, Allah'ın adliyle meydana gelir. Onlara dünya~ 
da erişen elemden dolayı mükafat vermek, All~h üzerine vacip değildir. Eğer 
O, ahirette onları· nimetleriyle nimetlendirirse bu, O'nup fazl ve ihsanıyladır90. 

İmam el~Gazzall, el-İktisad fi'l~İ'tikad'da, güzel (haseıi) ka vr::ımının izafi 
(su~jektif) olduğunu şu şekilde açıldar: Faillıakkında fiil üç kısma ayrılıt: ·Birinci~ 
si fallin maksadına uygun gelen, ikincisi fallin m~ksadına aykırı olan, üçüncüsü 
fail için işlenmesinde de terkinde. de bir maksad (fayda) olmayan fiildir. :Jıir fü-. 
lin güzel olması, fallin riıakşadına uygun gelmesidir. Fallin maksadına aykırı 
olan fille çkkin (I<abih) denir. Ne uygun gelir, ne de aykırı olursa o füle de abes 
adı verilir; yani aslen faydasız fill demektir. Şu halde bir fül, bir şahıs hakkında 
güzel, ötekisi hakkında çirkin olabilmektedir. Böylece güzellik ve çirkinlik izafi 
(itibari) bir husus olduğu iÇin şahıstan şahısa değişmektedir. Fülin zati sıfatların
dan değildir. Dinin_ güzel kıldığı; karşılığında sevap vadettiği fiil güzeldir. Çirkin 
ise, bunun karşıtıdır91 .. 

Görüyoruz ki eş'ariler, güzellik ve çirkinliğin tamamen izafi bir şey olduğunu, 
fillin aslında bulunan bir nitelik olmadığını, buı:i.ların ancak dinin emirlerinden 
ve yasaldanndan anlaşılacağını kabul etmektedirler. Neticede onlar, elem ve saa
det meselelerini; Alİalı'ın dilediğini yapan (fail-i mulıtar) sıfatına bağlayarak a
çıklamaktadırlar. 

87. S. et-Taftazani Şerh~'İ~Makil,gd, II, s. f08; Krş. İzmiı:Iiİ. Hakkı, Yeni İlm-i Kelam, II, 
s. 210-211. Bu konuda Mu'tezilenin fikirleri için bak. Kadı'Abdu'I-Cebbar, Şerhu 

Usuli'l-Hamse, Kahire, 1965, s. 309-320. 

88. Ebu'I-Hasan el-Eş'ari, Makaiatu'l-İslamiyyin, I, s. 312. 

89. Ebu'I-Hasan e1-Eş'ari, K. ei"Luma', s: 83-84 .. · 

90. Abdulkahir el-Bağdadi, Usuli'd-din, s. 240-41,145 vd.; Krş. S. et-Taftazani, Ş_erlıu'l~M~

kfısıd, _II, s. 107 vd.; S.Ş._ el-Cürcani, Şerhul'l-Mevalaf, II, s. 526 vcf.; Ş. Abdu's-selam b. 
İbrahim elcLekani, Şerhu Cevhereti't-Tevhld, s.152-162; el-Bakillani,K.et-Temhid, s. 280-285. · 

· 91. el-Gazzali , al-İktisad fi"I-İ'tikad, Önsöz ve Notlarla Hazırlayanlar: Dr .. ibrahim Agah 
Çubukçu ve Dr. HüseyinAtay,s.'163 vd. 
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Imam Ebfı Man~fır el-Matüridi, K. et-Tevhld'de, ''Zararlı Varlıkların Yaratlİ
masındaki Hiknıet" adı altında müstakil bir başlıkla konuya daha net bir şekilde 
yaklaşmaktadır. İmam el-Matüridi'ye göre, akıl, her ne kadar ilahi hikmetin 
esasını kavramaktan aciz ise de, Allah'ın yarattığı -yılanlar ve zararlı. varlıkların 
yaratılması gibi- her şey için birhilmıet vardır. o, insanoğlunun, zararlı ve menfaat~ 
li olan şeyle imtihan edildiğini, bu ikisi sayesinde itaatten dolayı sevabm tadını, 
günahdan dolayı da cezanın acısını bileceğim belirtir. Çünkü yaratıklar, fiillerdeki 
neticeleri kasdetmek üzere yaratılmışlardır92. İmam el-Matüridi, yaraiıkların cev
herlerinde zararlı ve faydalı farklı yönlerin bulunduğunu, Allah'ın onları alim, 
hakim bir düzenleyiciye deıalet edecek şekilde)rarattığını, delillet ve şehadet yö
nünden ittifak halinde sanki bir cevher iıriiş gibi Birliğine delil kıldığını söyler. 
Zararlı ile faydalının,. hayır ile şerrin aralarında tezat olmalarına rağmen,. bir ara
da bulunmalarının Allah'ın birliğine ve eşsizliğine delillet eden bir hikmet olduğunu 
açıklar93. ' 

Bir de Matüridi'ye göreı Allah'ın malılukatı böyle faydalı ve zararlı yönleriyle · 
yaratmasındaki hikmet, zorba kimseleri ve hükümdarları zelil kılınak içindir. 
Böylece onlar, kendi zayıflıklarını görürler, yanlarındaki hrvvetlerin çokluğuyla 

·gurura kapılarak Allah'ın koyduğu sınırları geçmezler. Zira onlar, zarar ve fayda
nın "9aratılınası sayesinde, Allah'ın dilediği kimseyi, dilediğine musallat kılmaya 
kadir olduğunu anlarlar. Ayiıı şekilde malılukatın zarar ve fayda esası üzerine 
yaratıldığını düşünen kimse, Allah'ın her şeyden müstağni olduğunu da bilmiş olur. 
Yine Matüridi'ye göre, zararlı görülen varlİklarda, birçok faideler vardır ama, insan · ' 
·onların esasını· (künhünü) kavramaktan acizdir. Mesela bunlardan ateş, onda he:pı 
yakma, hem gıdaları iyi bir hille koyma niteliği vardır. Başka bir ınisal de sudur. 
Su, hem her canlıya hayat sağlar, hem de oniın yok alınasına neden olabilir. Bu
nun gib}, hiç bir acı veya zehir li madde yoktuı; ki içinde çetin bir hastalık için ilaç 
bulunmasın94. Bu yüzden Matüridi: "tefekkür eden kimse, varlığa hayır ve şer. 

denmeslniıi hatalı olduğunu bilir, bilakis her madde zararı da, faydayı da ihtiva 
etmektedir. Öyleyse bunda. Allah'ın birliğine delillçt eden delillerin en büyiİğü 
vardır." demektedir95: 

Matüridi , zararh varlıkların yaratılışındaki hikmeti şu iki şıkta toplamak
tadır: 

a) İnsanın kendisinden· üınitte ·bulunması ve çekimnesi için zarar ve fayda 
· taşıyan varlığı elinde tutari tam kudretin varlığına delil teşkil etmesi. 

b) Emir ve nehyin gerçekleşmesi için ibret ve· öğütlerin tam olınasidır96. 

92. Ebu Mansur el-Miitürfdi, K. et-Tevhid, s. 108. 
93. aynı eser, s. 109. 
94. Ayni eser, s. 109-110. 
95. Aynı yer. 
96. Ayi:ıı yer. 
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Şu halde M&türidi'ye güre~· dünyada zararlı gibi görünert varhklar, beraber
lerinde birçok f~ydalarJ da i4tiva. etmektedir:· Bu yÜzden varlığa hayır ve şer den
mesini hatalı bulur. Malılukatın böyle zarar ve faydayı bulundman bir nitelikte 

· yaratılması, emir·ve nehyin gerçekleşmesi için insanların imtihamnda bir vasıta ol
rrialctadır. Aksi ·takdirde emir ve nehyin anlaırtı kalıİıaz. Ayın za~anda bu zıtlık
lar ve farklılıklar içinde b4'birini tamamlayan birliğin bulunması, Allah'ın her 
şeye kadir ve Bir olduğunun delilidir. 

Matüridiler de, eş'ariler gibi, her şeyin yaratıcısının Allah olduğunu kabul 
ederler. Bunun içine insanların fiilleri, kötü cisimler ve başkaları girmektedir. 
Yalnız Allah'a nisbet edilecek sıfatlarıiı -O'nun ilim, kudret, azamet, eelili gibi
kendisinin· büyüklüğüne yaraŞan şeyler olması gerekir: Muhammed'in Rabbi, 
:Musa'nın Rabbi vs .. Fakat ey maymunların ve domuzların Yaratıcısı denilmesi 
caiz değildir97. Maturidilere göre Allah'ın güzel ve çirkin olam yaratması, birbiri
ne zıt varlıkları yaratması, O'nun kudret ve iradesinin nüfuzunun kemaline delil
dir.98. 

Sadrn'ş-Şeri'a, hayr ve şerrin yaratılması konusunda şöyle der: "Allah, hayır 
e h li, yarattığının şerrinden Yaratıcısına sığınsın lar, şerrin kendilerine ulaşmasın
dan da çekinsinler diye hayİr ve şerri, iyi ve kötü nefisleri yarattı. Çünkü hayır ve 
şer olmasaydı, üınit (teca') ve korku (havf) gerçe~eşmezdi. Üınit ve korku ol
masaydı, kulluk ve rubfıbiyyet belli olmazdı".99 

Bu açıJ.damalarıyla Sadru'ş-Şeri'a, İmam el-Matüridi'ye tabi olarak, hayır 
ve şerrin yaratılınasındaki hikmeti, insanın Rabbine karşı kulluğunu gÖs
termeye yarayan bir vasıta halinde görmektedir. Çünkü insan, hayrı işlemek, 

şerden kaçınmak suretiyle Rabbine karşı kulluk vazifesini gerçekleştirebilmek

tedir. Demek ki hayır ve şer olmasa, insanın kulluk görevini yapıp yapmadığı 

anlaşılamaidı. Şu halde şerrin varlığı bir bakıma insanın sevap kazanmasına, yük
sek dereceler elde etmesine vesile olduğu için bir nimet İnes~besindedir. Dünyada 
şer diye bir şey olınasaydı, insanların yaptıkları işlerin hiç bir değeri kalinadığı 
gibi, irade ve tercih diye de bir şeyden söz edilemezdi. Hayrın değeri de takdir 
edilemezdi. Öyleyse hayır ve şerrin varlığı, makina veya robot seviyesinde olmayıı:n 
insanın haysiyetine uygun olarak görev yarışında bir iİnkan vasıtası, Rab ile kul 
arasında en büyük alarnet teşkil etmektedir. Yoksa insanliı kulluğu n& sıl bilinirdi? 
Söz, yine İmıim el-Matüridi'nin ısrarla Üzerinde durduğu Allah'ın varlığım ve bir
liğini bilmeye delil olduğunda düğümleniyor. 

İnsan, yaratılışı itibariyle hayır veya şer yolunu tercih etme imkan ve istida
dına sahiptir. Aİlah, ona zarar ve faydayı, hayır ve şerri ayırdedecek (akıl ve fikir) 

97. Ebu'I-Mu'in en-Nesefi, Tebsıretu'l-Edille, vrk. 289b-290a;; Krş. Ebu Mansilr Matüridi, 
Akaid Risalesi, Çev. Prof. Y.Z. Yörükan, s. 7. 

98. Ebul'l-Mu'in en -Nesefi, Tebsiretul'l-Edille, vrk. 289 a. 

99. Sadru'ş-Şeri'a, Ta''!llü'l-'Ulilrn, vrk. 197b., 198 a; Krş, Şeyhzade, Nazmu'l-Ferrud, s.27. 
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gücü vermiştir. Üstelik Allah, jnsanın her !leyi akıllarıyla bvrayam~yacağını 
bildiği için lütuf ve ilısan olarak Peygamberler göndermek suretiyle relıb.er o1muş-

.- tur. O, insanın iyilik veya "kötüiük yollarından birini tercih edebilecek yetenekte 
olduğuna· şu ayetlerleişaret etm~ştir: '"Muhakkak ki biz, insana doğru yolu gös
terdik. O, ister şükredici olsun, ister nankör."ıoo "Biz insana, hayır ve şer yolları 
olmak· üzere iki de yol gösterdik." ı o ı 

Ebu'I-Kasım Rağıb_el-Isfalıaiıi , her insanın iyi veya k!)tü yolu seçme kabili~ 
yetinde yaratılnuş olduğunu üstün meziyetler kazanabileceğini açıkladıktan sonra 
şöyle der: 

"Eğer insanlarda, bu kuvvet ve istidat mevcut olmasaydı, güzel öğüt-ve ·irşat
lat, Peygamberlerin uyarmaları, terbiye etme ve eğitme işlerinin .faydasız kalması 
laztın gelirdi."ıoı 

İbn Kayyım el-Cevziyye (ölm. 7Sl/1350), İblis'in ve ordusunun yaratılmasİnda 
sayısız hikmet olduğunu, onun ayrıntılarının ancak Allalı tarafından bilinece
ğini söyledikten sonra, o hikmetlerden bazılarının şunlar- olduğunu zikreder: 
Allah'ın peygamberlerinin, velilerinin, düşmaniarıyla mücahede sayesinde kulluk 
mertebelerini olgunlaştırması, onun şerrindeıi, hilesinden Allah'a sığınmalarını 

istemesi ve böylece- çnların dünyevi ve ulırevl birçok menfaatler temin etmesi; 
İblis'in durumunu gördükten sonra:, meleİderin ve mü'minlerin günahlardan kork
ması, Allah'a {kendisine) muhalefet edenlere ve emrine itaat etmeyip kibir göste
reniere onu ibret kılması, onunla iyilerden kQtülerin ayrılması için Allah'ın insanları 
imtihanda onu vasıt~ yapması v .s.ı o 3 

Mevlana (1207-1273)'nııi Mesnev1sinde halkni Allah tarafından yaratılması, 

sonra heHikıile ilgili Hz. Mus:;ı.'nın.Tanrı'ya soru s·orması ve Tanrı'nın ona cevabı 
ibret-verici bir şekilde ŞÖyle dile getirilmiştir: 

"Musa dedi ki: Ey soru hesap gününün sahibi Tanrı, yapıp qüzdün, neden 
yine bozar, yıkarsın? . 

Cana canlar katan erler, dişiler yaratırsın ... sonra bunları yıkar, ıiıahvedersin; 
~~? . . 

Tanrı dedi ki: Bu suiili inkar yüzünden, yahut gafletle ve nefsine uyarak 
sormuyorsun, biliyorum. 

Yoksa hoş· görmez, gazap .eder, bu soru yüzünden seni incitirdim. 

100. LXXVI/3. 

101. XC/10.' 

102. Ebu'I-Kasım Riiğıp el-Isfaıiani, Mutluluğun Kazanılması, mütercim: Lütfi Doğan, s.162-72. 

103. İbn Kayyım el-Cevziyye, Şifa'u"l-'Alil, Kahire, 1975, s. 497; Krş. Şeyh Muhammed es-
Sefla.rini, Şerh u 'Akideti's-Seffarini. I, s. ·ıs4 vd_. · 
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. Fakat b~ işlerimizdeki hikmetleri, varlık sırlarım araştıriyorsun . 

. Bunu bilip sonra da halka bildrrmek ve her ham kişiyi bu suretlfl olgUnlaş
tırmak- istiyorsun. · 

Sen bunl_\ biliyorsun ama halka da bildirmek iÇin soruyorsun. 

Çünkü bu sual, yarı bilgidir. Hiç bilmiyen, bu -bilgiden dışarıda kalan bu 
soruyu soraıiıaz. 

/ 

Sual de bilgiden doğar, cevap da._.. nitekim diken de toprakla sudan biter, 
gül ~de ı 

'Hem sapıklık bilgiden olur,- heni doğru yolu buluş ... nitekim acı da rutubet
ten hil.sıl olur, tatlı da! 

Bu _nefret ve sevgi, aşİnalıktan meydana gelir .. hastalık. da iyi gıdadan olur, 
kuvvet de! 

Tanri Kelim'i de, aceınilere bu sırrı bildirmek onları faydalandır-mak için 
kendisini acemi yaptı. -

Biz de kendimizi ondan daha acemi yapalım da bilmez. gibi cevabıı:iı dinle
yelimi 

Eşek satan,lar, o satışm anahtarım eld,e etmek için birbirlerine adeta· düşman 
. olurlar, çekişir dururlar. 

Tanrı buyurdu ki: Ey akıl sahibi Musa; madeni ki sordun, gel decevabım duy! 

. Ey Musa, yere bir tohum ek de bunun sırrım anla, insafa gel! 

Musa tohum ekti, ekin bitti, kemale gelip başaklandı, güzelce, düzgünce · 
yetişti .. 

Orağı alıp biçmeye· başladı. Gaybd:m kulağına bir ses geldr. 

Neden· ekiyor, besliyorsun da kemale gelinc~ kesiyor,. biçiyorsun? 

Musa dedi ki: Yarabbi, burada tane de va~, sanian da .. onun için kesiyorum. 

Çünkü tanel)in saman ambarına konması layık değiL -sa:man da buğday 

ambarına konursa yazık olur! -

Bu ikisini karıŞt:(I'mak hiknıete_uygun olamaz. Mutlaka elerken ayırdetmek 

l§.zım. 

_ Tanrı· cİ~di ki: Bu bilgiyi sen kimden aldın da- bir harman meydana getiriyor~_ 
sun? 

Musa, Tanrı'm, bana bu temyizi sen verdin dedi .. Tanrı dedi ki: Öyleyse bende 
nasıl olur da temyiz olmaz?. -
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Haik arasında ti:mliz ruhlar da var, toprakiara bulanmış k_ara ruhiar da. 

Bu sedefierin hepsi bir değil .. birisillde inci var, öbüründe boncuk! 

Buğdayları samandan ayırmak misıl _13.zımsa bu iyiyi de kötüden ayırmak 
vacip. 

Bu alem halkı, hikmet hazineleri gizU kalmasın, meydana çıksın diye yaratıl
mıştır. 

Ben bir hazineydİm dedi Tanrı , hem de giziL bunu duy da cevherini kaybetme, 
meydana çıkar!"104 

·Mevlana'mn Mesnevi'sinden aldığımız bu· parçanın manası, hiç bir açıklamaya 
gerek görülmeyecek. derecede aÇık bulunmalctadır. Bundaki fikri, bir cünıleyle 
özetleyecek olursak; nasıl akıl sahibi insan, dünyada, iyi ile kötünün bir kefeye 
konulmasını uyguri bulmuyorsa, şu halde hikmet sahibi Allah'ın da1 iyi ile kötünün 

· birbirinden ayrılması için hayır ve şerrin varlığını insanlara imtihan vasıtası kıl- · 
ması, O'nun hikmetinin. gereğidir. · 

Buraya kadar zilcredilenlerden anlıyoruz ki alemde şerrin varlığı herkes tara
fından kabul edilen bir gerçektir. Yalıiız şerrin açıklanması, değişik açılardan farklı 
farklı. yapılmıştır:_Bir kısmi düşünürler, şerri, hayrın yokluğu derken, bir kısınıları 
şerrin Allah'a isnad edilemeyeceğini söylemişler. Ehl-i sünnet alinıleri ise, her şe- · 
yin yaratıcısı Allah olduğUndan şerrin yaratıcısının dı:i. O olduğunu, bu -yaratmanın 
kendisine eksiklik getirmediğini, bilakis O'nun tam kudret sahibi bulunduğunu 
ve o sayede insamn haddini bilerek R~bbine siğınaca~m kabu1 etmişlerdir. Yine 
bütün alinıler bu şer ve hayrın yaratıklarla ilgili bir durlım olduğunda, Allah'ın 
mutlak .kemal sahibi bu1unduğunda, herhangi bir fiilin O'nun zatınabir .eksiklik 
de, olgunluk da.getirmeyeceğinde ayni fikri paylaşırlar. Yaratıklarda mevcut olan 
zarar ve fayda gibi zıtlıkların ve farklılıkların bulunması, ancak O'nun kudretinin 
kemaline delalet eder. 

Herkesçe bilindiği gibi insanoğlunun başına gelen ac~ ve ıztırapların çoğu, 

ya kendisinin· veya kendi cinsinin h~talarıiıdan kaynaklanmaktadır. Bu felaket
Ierin hepsinden sorunılu olan insandır. İnsanoğlu, dünya hayatında mevcut olan. 
elenılere, üzüntülere, hastalıklara, lezzetlere, sevinçlere ve sağlıklara bakacak olsa, 
hayatta neşeli ve sağlıklı olacların yani hayrın şerden daha çok olduğunu göıiii. 
İşte bundaı;ı. dolayıdır ki akl-ı selim sahibi hiç bir insan ölümü istemez, Diğer
taraftan, insanların başına gelen birçok musibetler, onlara büyük bir uyarı niteliği 
taşımakta, kendilerinin gelişmesine, olgunlaşmasına bir vasıta ·_olmaktadır. Öy- · 
leyse birtakım ekinilerin ve sıkıntıların bulunması gayet. normal_ ve tabii. --kuv
vetler kanununun gereğidir.· 

104. Mevlana, Mesnevi, Çev. Vele.d İzbudak, Altıncı Basılış, İs~bul, 1974, IV, s. 241-243. 
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Şu halde Allah Terua insanları, -birtakım güçlükleri takdir buyurarak, onun 
yetiŞmesine, olgunluğa erm~sine sebep İcılmışt;ır. Öyleyse birt~kım zahmet ve ezi
yetler, ilahi takdir için eksiklik değil, bilakis insanların terbiyesine onların hayrma 

· yaradığı için Allah'ın kema:l sıfatlarından olan lütuf, ilisan ve hikmetine delı'ilet 
·eder. 

Öte yandan eğer Allah, bu ıllemden, şer kabul edilen bütün kötülükleri 
. kaldırsay dı, insamn h ür iradesinin bir anlamı kalır mıydı? İnsan hürriyetinden 
bahsetmek için, hayır karşısında 'mutlaka şerrin de varlığım kabul etmek zorun~a 

· değil miyiz? Aksi takdirde ya hayvan! hayatı veya robot gibi bir varlık olmayı ka
bul etmekle karşı karşıyayız. Böyle h ür olmayan bir illet olmaktansa, her şeyden,_ 
üstün nitelikte yaratilan ve haysiyetine göre sorumluluğu üzerine alan ~bir insan 
olmak daha iyi değil niidir? İnsanlığın gelişmesi için geceyi gündüze katarak 
gayret gösterenierin insanlarm kalbinde en büyük taht ·kurmasi, tersine insanlan 
felakete sürükleyenlerin. onlatın vicdanlarında mahkUm edilmesi bu sayede değil 

midir? itaat edenlerle -~syan edenierin bir. kefeye konmaması, bu sayede olmaya
cak da, nasıl olacak? Allah Terua, dünyada hayır ve şerrin her ikisinin varlığını 
takdir buyurmuş ise de, insana hürriyet vermiş, hayrı yapmasına razı olmuş, 

şerri işlemesine razı olmamış, iyiliği emretmiş, kötülüğü yasak kılmıştır. Allah, 
insanın hür iradesini kullanması neticesinde hayır veya şerri yaratır. Allah'ın rah~ 
met ve lütfunun insanlar üzerinde çok olması sebebiyledir ki bir kötülüğe karşı 
bir ceza, bir iyiliğe karşı on mislinden itibaren mükafat veı'ilİnektedir. Neticede 
Allah'ın adalet ve İhsanının gerçekleşmesi için ruemde haynn karşısında şerrin 

. de varlığı ilahi hikmetin gereği olmuş oluyor.ıos 

Hem kötü, yaratılmamış olsaydı, iyinin varlığı bilinir ve takdir edilebilir 
miydi? Bu. alemde kötü ve zararlı şeylerin bulunması, . Allah'ın yaratmasında 

hikmet ve maslahatm yokluğuna deıalet etmez. Kainatta hayrın şerden çok olduğu
mı görmekteyiz. Öyleyse az olan şerri ortadan kaldırmak için çok olan bayrı ter,. 
ketrnek doğru olamaz. 

SONUÇ 

Şimdi buraya kadar incelediklerimizden belli başlı görüş sahiplerinin fikir
lerini aşağıda olduğu üzere toplamaya çalışalım: 

. Hikmet'in çeşitli anlamları yamnda lügat bakımından adruetle hükmetmek, 
eşyanın hakikatlerini olduğu gibi bilmeJc ve gereğine göre amel etmek 1 manasma 
geldiğini g?rdükten sonra, başka konularda da olduğu üzere, her düşünce ekolü
nün ilahi fiilierde Irikıneti incelerken de kendi genel prensiplerinden yaklaştığım, 

lOS. Şerrin varlığı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bak. Yusuf Ziyaeddin Ersal (Eıheri), Vahiy ve Ri~a

·ıet, Ankara, 1960, s. 76~83. 
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daha doğrusu kendi temeı· prensiplerini nasıl yansıttıklarını görmekteyiz. Şunu · 
söyleyebiliriz Id ·bütün İsHl.m illirnleri Allah'ın fiilierinde hikınetin bulunduğunu, 
O'nun hikmet sıfatıyla ·vasıflandığını kabulde birleşmektedirler. Yalnız her 
İsHim aliı:iıinin hilmieti açıklaması, kendi mensup olduğu ekolün genel prensip
Ierine uygun bir tarzda cereyan etmektedir. Her ekolün hikmeti ı;ı.nlaması farklı.; , 
lık arz <:<tmesine rağmen, her ekol mensupları kendi içlerinde fazla bir farklılık 
göstermemektedirler. · 

Farabl, İbn Sin.a ve İbn Riişd gibi İslam filozoflarına göre, Allah'ın fiilieri 
bu aıemde; kendisinden, en iyi nizarn ve tertip içiiı.de zaruri olarak meydana gelir ... 

Mu'tezile'ye göre Allah, füüni kulların menfaatine uygun bir şekilde işlem~k 
zorundadır. . · · . · 

Eş'ariler ise Allah'ın fiilierinde hilemetin ·varlığını, gerekiilikle değil, caiz 
olarak kabul ederler. 

Han:efi-Ma~üridilere gelince Allah'ın fiille:d, kend~si için bir zaruret teşkil 
etmeden, hiki:netinin gereği olarak meydana gelmektedir. · 

Bu görüşleri fazla ayrıntılara girmeden birer ikişer cüınleyle kelamcı açısından 
değerlendirecek olursak, Allah h~kkında şu gibi hususlarla karşı karşıyaYız: 

Adı geçen İslam filozofla.rı, Allah'ın daima yaratma halinde olduğunu kabul 
ettiideri için O'nun yaratmaması düşünülemeyeceğinqen, kendi prensiplerine 
uygun olarak O'nun fiillerinin, zorunlu bir şekilde, sırf hayır olduğu için de,· en 
iyi nizarn ve tertip içinde meydana geldiğini ileri sürmektedirler. Onlara göre, şer, . 
hayrın yolduğu ve arizi bir duruınla izah edilmiştir. 

Fakat bu filozofların yaratma hususunda Allah'a zorunluluk isnat etmeleri, 
ehl-i sünnet kelamcılartnın Allah hakkındaki istediğini yapan (fail-i muhtar) ~
ilkelerine. ters düşmüş ve itirazlarına hedef olmuştur. 

Mu'tezilenin Allah'ın hakim olduğunu kabul etmekle beraber, Allah üz.erine 
kullar için en iyiyi yaratmak vacip olduğu görüşü de, başta Ebu'I-Hasan el-Eş'arl 
olmak ·üzere ehl.;i sünnet kelamcıları tarafından tenkidlere uğramış, ., Allah'ın: 
dilediğini ·yapma iİe adalet sıfatına aykırı düştüğü gösteriİiniştir: . 

. . . l 

Ehl-i sünnet kelamcılarından eş'arllere göre, Allah'ın fiilierinde hik:inet var-
dır. Fakat bu hikmet vacib degil, ca.iz olarak bulunur. Çünkü onlara göre, gerek 
filozoflar gibi, gerekse mu:tezile gibi, doğrudan veya dolaylı olarak Allah'a zo
runlulukisnat"etmek O'nun irade sıfatınıninkarı manasına.gelir .. 

Matüridilerin ise dah::ı. dengeli bir yol tuttuklarını görmekteyiz .. Matüridi
ler, hem Allah'ın irade sıfatını zedelememeye -diklcat ed~rler; beni de O'nuıi fül
lerinde hilemetin varlığını, filozoflar ve mutezile gibi Allalı üzerine vacip olarak 
değil~ hikmet sıfatının · mahiyetinin gereği, ihsan oİarak kabul ederler. 
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_ Ebl-i sünnet kela.mcıları, Allah'ın filleri için hikmet dahil hiç bir şeyin illet 
olarak gösterilemeyeceğinf beyan ederler. Böyle birsepep kabul edilmesinin Al
lah'ın zatına eksiklik getireceğine- inanırlar. ·Çünkü bunun, başkasıyla eksiğini 
tamamlama manasını taşıdığını söylerler. Yalnız ilahi fiilierin yaratıklarİn yara
-rına· gizli ve aşikar birçokhikmetler iht.iva ettiğini kabul ederler. Buradaki hassas 
nokta, ilahi fiilierde -yaratıklar için birçok lıikınetlerin buluı;ımasında herha:ıigi 

bir mahzur teşkil etmesi söz konusu değilken lıikmetin ilahi fiiliere sebep gÖsteril
mesi n:talızurlu gôrÜlı:ıiüştüi:. 

Diğer taraftan, ilahi-fiilierin ve hükümlerin bir malesadla ve kulların meı;ıfa

atleriyle nedeıılendirilmesi, eş'arilere ve İslam filozoflarından Fiirabi ve İbn 
Sina'ya-göre, uygun değilpir. Çünkü Allah yetkin varlıktır. 

Mu'tezile ile matüridilere göre, Allah'ın fiilieri yaratıkların maslahat ve mak
satlarıyla nedeıılendirilir. Ancak bu ikisi arasında inçe bir fark vardır. Çünkü 
mu'tezile'de kulların menfaatine riayet gibi bir yolla, All?-h'a zorunluluk yülde
nirken, ılıaturidilcr böyle bir zorur:Iuluğu kabul etmeyerek bunu Allah'ın hikmeti.: 
nin gereği ile açıklarlar. 

Alemin yaratılıŞını, müslüman meşşfıi filozoflari, feyz ile, sufiier, zatimuhab
betle, mu'tezile, fayda prensibiyle, eş'ariler Allah'ıniradesiyle bÜyük leelarncı İmam 
el-Matüri'di, Allah'ın varlığına ve birliğine del§.let etmek üzere insanların iriıtiha
nıyla izah etınişlerdir. 

Alemdeki şerrin varlığıyla ilgili görüşlere gelince: İbn Si~a, şerrin küliiierde 
ve makiillerde olınadığını, ancak fertlerde bazı vakitler meydana geldiğini, arizi 
olarak bulunduğunu ve Allah'tan suclur eden her şeyin hayır olduğunu söyler. 

- - -

İbn Rüşd, çoğuııluktaki hayrın varhğı için azııılıkta ·olan şerrin ~arlığını ka
bul etmekle İbn Sina ile birleŞir. Öte yandan Allah'ın şerri yaratması, adaletinin 
eseridir, diye ifade eder. 

Mu'tezile ise Cenab-ı Haklan hayır irade ettiğini ve yara~tığını, şerleri ve kö
tülükleri il:ade etmediğini ve yaratmadığını ileri sürer. 

Eş'arilere göre. Allah, hem hayrın, hem şerrin irade edicisi ve yaratıcısıdır. 
Çünkü O, her şeyin yaratıcısı. olup, baŞka yaratıcı yoktur. 

Matüridilere göre, eş'arilerde olduğu gibi, her şeyin yaratıcısı Allah'tır: 
Matüridiler, hayrın varlığı yanında, şerrin varlığının~ insaııların imtihan edilıİiesi 
için gerekli olduğunu söylerler: İmam el-Matüridi, her şeyde Allah'ın lıikıneti 
olduğunu, aynı şeyde hem fayda, hem zarar bulunduğunu kabul eder: Ateş ve >uda 
olduğu gibi.. O, Allah'ıı;ı yarattığı her şeyde gizli veya aşikar birçok hikınetlerin 
bulunduğunu, ancak insan ak:lıı:iın bunları tam manasıyla kavramaktan aciz ol
duğunu itiraf eder. Bununla beraber oııları aıılamak için insanın kend( inikaDıarı 
dahilinde ga:Yret göstermesi gerekir. 
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Rağıb el-Isfabani , İbn Kayyim el-Cevziyye ve Mevlana gibi İslam alimleri 
de hayır ve şerrin varlığım, hür irade sahibi insanın imt~hanına vasıta kılındığını 
söylemekle maturidilerle birleşirler. 

Bütün bu söylenenlerd~n sonra "İlahi Fiilierde Hikmet" konusunda şu netice
leri çıkarabiliriz: 

Alhh, mutlak kemal sıfatıyla muttasıf, evveli ve şonu olmayan, sonsuz, eş-

. siz bir variıktır. O, ayın zamanda tam kudret ve hikmet sahibi olduğundan 
alem de şerrin varlığı, O'nun kemal sıfatına tezad teşkil etmez, bilakis kudretinin 
sonsuzluğuna ve her şeyin O'nun tasarrufunda olduğuna delillet eder. Kur'an-ı 

Kerim buna şöyle işaret eder: "De ki: Mülkün asıl sahibi Sensin Allah'ım! Sen 
mülkü dilediğine veriİ, mülkü dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini aziz kılar, 

dilediğini zelil edersin. İyilik yalnız Senin elindedir. Sen her şeye hakkıyle Ica
dirsin. "(III /26) 

O'nun külll kudretinin ilahi bir hikmetten ayrı dÜşünülemeyeceği muhakkak~ 
tır. O'nun işlediği her fiil, gelişigÜzel değil, en iyi bir nizarn ';e tertip içinde cereyan 
eder. Çünkü O, her .şeyi halekiyle bilen ve gereğine göre yapan hikmet sahibidir. 
O'ndan manasız ve boşbir şey meydana gelmez. Bu hususlar, Kur-'an-ı Kerim'
in birçok ayetlerinde ayan beyan gözler önüne serilmiştir. İşte onlardan bazıları: 
"Bu iş her şeyi sağlam ve mülcemrnel yapan Allah'ın işidir. · O, işledikJerinizin 
hepsinden haberdardır."(XXVII/88); "O Allah, yarattığı her şeyi güzel yaratan
dır." (XXXII/7); "Sizi beylıude yere yarattığımızı, Bize dönmeyer:eğinizi mi san
dınız? " cxx:p:I/115); "Biz gö~ , yeri ve aralarındakiili (eğlence) oyuncak olarak 
yaratmadı k.'' (X.Xl/ 16); ~'Biz, göğü, yeri, aralarındaki her şeyi, boşuboşuna )'arat
ma dık. (Bunların boşUboşuna yaratıldıklarını sananlar, kafirlerdir)." fXXXVIII/27). 

Şu halde, bu ayetler, Allah'ın fiilierinin ilahi hikmetlerden uza,k olmadığı~ 

nın apaçık delilleridir. Ancak bu hikmetler, Allah'ın kendi zatına bir olgunluk 
sağlamak için değil, tersine kendisi mutlak kema+ sahlbi olduğu için meydana gel
mektedir. Çünk.ii her şeyi halekiyle bilen ve her şeye tam kudreti 'olan varlık-

. . ' . 
tan, ancak en güzel ve en anlaınli fiiller zuhur eder. 

İyi iİe kötü olanın birbirinden ayrılması hususundan dolayı, insanları imti
han için hayır ve şerrin varlığı söz konusudur. Bunun hikmet açısından yadır

ganacak hiç bir yanı bulunmamaktadır. Çünkü her insai).lll yaptığına göre, 
karşılık alması, hikmete en uygun gelendir. Kur'an-ı Kerim bu yönü de biz
ler~ belirtmek suretiyle ışık tutmaktadır: . "Sizi . birbirinizle imtihan ediyoruz, 
ba.kalım buna dayanacak mısınız?" (XXV/20); "Biz onlardan evvelkilerini de, 
imtihana uği:atmıştık. Hak Teala, böylece kimlerin gerçek, kimlerin (sahte ve) 

- yalancı olduklarını dener (ve onları ayırt eder!)" (XXIX/3); "Biz sizi, bir imtihan 
olmak üzere şer ile de hayır ile de deneriz." (XXI/3§). Böyle hayır ve şer ile kendisi~ 
ne h ür irade verilen insaı:un imtihan edilerek, . iyinin mükaf.a.t görmesi Allah'ın 
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ilısanına, kötünün ceza görmesi de O'nun adilletine uygun izah tarzı.ndan başka ne 
ile ifade edilebilir'? Eğer kötülüğü önlemek için . insana hiç bir kudret ve irade 
verilmemiş olsaydı, elbette bu durum hilemete aykırı olurdu. Aynı şekilde iyi ile 
kötünün bir tutulması da hikmete ters düşerdi. Halbuki irade sahibi Allah'ın: insan 
üzerindeki "inayeti" aşikar bir surette görülmektedir. Alem ve onda mevcut o
lan bütün eşya ve hadiseler, birbiriyle, öyle bağlanınış, öyle bir tertip ve düzen 
teşkil etmiştir ki umumi adillet onların hepsinin ihtiyacını yerli yerinde kılmış
tır. Aleİni genel bir ahenk ve düzen içinde bulduğumuza göre, illemin şahsi men
faatl;rimize göre cerayan etmiyeceği~ itiraf etmek zorunda kıı;lırız.Çünkü ken-

. dimizin isteklerini şöyle bir düşünecek olursak, her birimiz hiç bir eza ve cefa 
çelaneden mutlu bir hayat sürelim, istediğimizi yiyelim; istediğimizi içelim, kısa
cası dilediğimiz gibi yaşayalım, Halbuki ·bu isteğimizin genel nizama aykırılığı 
meydandadır. Hepimiz bir taraftan herkesin çalışması gerektiğini, bir taraftan 
eşitliğin hakim . olmasını isteriz öte yandan da refah ve zenginlikte herkesten 
önde olalım deriz. Böyle ·birbiriyle çelişen İstekierin yeryüzünde gerçeldeşmesinin, 
yaratıklar için nelere mal olacağını kestirmek, hiç de zor olmasa gerektir. Çok 
uzaklara gitmemize bile gerek yok, mesela bir apartmanda Iıer aile, çocuklarıyla 
istedikleri .gibi bağırıp,· eğlenip yaşamaya kalksa, orada neticenin nereye vara-

. cağınialfımdur. Demek ahenkli bir hayatın varlığı için insanın sorumluluk taşı
ması, mutlak adaletin önünde hesap vereceğine inanması şarttır. Bu· takdirde 
illeinde hayır ve şerrin varlığı, insanda irade hürriyetinin bulunması, ilahl hik
metintabii neticesinden başka bir şey değildir. Yoksa geriye insani hayat yerine, 
ya hayvani veya robotlara mahsus ·otomat bir hayat tarzı kalmaktadır. Bilmem 

. ki bugün kaç insan böyle bir bayatı -eğer hayat denirse- seçecektir. 

. Allah Teilla, insanların bayrı yapınalarını istemiş, şerri işlemelerini ise yasak
laınıŞtır. Hayır ve Şerri işlernek hususunda insanları serbest bır<ıkınış, onlar seçe
neklerini hangi tarafa kullanırlarsa, onlarm bu iradelerine göre, hayır ise bayrı, 
şer ise şerri yaratır. Bu şerri yaratma, Allah için hiç bir elesildik değildir. Mesela 
usta bir sanatkar acıldı bir harp sahnesini veya ·açlıkla mücadele eden bir insan 
topluluğunu en iyi bir biçimde çizse, bu resim o sanatkarın çirkin veya zalim ol
masını değil, tasvirdeki üstün başarısını gösterir. Öyleyse, şerri yaratmanın şerle 
vasıflamnak manasındakiyorumu, her türlü izahtan uzaktır. 

Hiç şüphesiz Allah'ın şerri yaratması daha bizim bilemediğimiz gizli ve aşilcar. 
nice hikmetleri ve faydaları lıaizdir. Matüridi, imamlarıınızın dediği gibi bizim 
ilahl hikmeti anlayamamamız, onun yokluğuna delillet etmez. Allah'ın her yarat-

. tığında mutlaka ya doğrudan veya dolaylı yoldan birçok J;ıikmetler vardır. Öte
yandan birçok şeyin şer olması bize göredir. Bununla beraber, Allah, şerri bizim 
irade-i cüziyemize (ihtiyarımıza) göre yaratır. Hayra rızası ·var, şerı-e yoktur. 
Hayrı seçtiğimize karşılık İnükıifaat, şerri seçtiğimize karşiiıle da ceza görecegiuıizi 
bildirmiştir. 
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Kainııtta yer ilegüneŞin arasındabulunan mesafe riisbetindentutun da, karada 
ve denizde yaşayan en ·büyük canlıdan en küçük canlıya kadar olan varlıkların 
yaşayışlan, vücut yapıları, bunların .hayatlarını nasıl· sürdürdükleri, yeryüZünde-
ki çeşitli bitkilerlıı varlıkları, yer altından çıkan madenierin ne gibi işlere yııradık
ları derinden derine incelenip düşünüldüğUnd~, her ne kadar insanoğlunun bildik
leri bilmedikleri yanmda bir danıla kalıyorsa da bunların sayısız hikmetleri ih-
tiva ettiğinden hiçbir akl-ı ııelim salıibinin şüplıesi yoktur. . · 

Yine Kur'an-ı Kerim'den anladığıİnıza göre, bu hikmetlerin hepsi, insanların 
hizmetine sunulmuştur; "Göklerde, yerde, bulunanların hepsini size istifade edin 
diye verdi. Muhakkak ki,_ bunda düşünen insanlar için ayetler, (ibretler) vardır." 
(XLV/12). İnsan.ın da yaratılış hikmetine gelince; ister Allah'ın varliğını ve -bir
liğini biline anlamında alınsın, ister kamil insan· alına anlamında alınsın, Allah 
lruzutunda yaptığından imtilıana çekileceğinde noktalanmaktadır .. 

. Bizim aklımızın sınırlılığı sebebiyle Allah'ın fiilierindeki bütün lıikmeti kavra
yamamamız, oiıl.arın boşuna sayılmasını gerektirmez. Çünkü bizim sınırlı kav
rayışımız, Allah'ın sonsuz kudretine ve Iıikrnetine, sınır koyacak nitelik ve yetkiden 

· uzaktır. İşte yaratan ile yaratılan arasındaki en büyük fark burada yatmaktadır. 
Bir tarafta tam kudret,· bir tarafta acz ve· eksiklik söz konusudur. Bununla 
beraber insanın, ilah! 'kudret sayesinde, yaratıklar içinde büyük bir .şerefi, bu 
şerefle . mütenasip sorunıluluğu vardır. Bu sorunıluluğun gereklerini yerin~ 
getirmek için insan kendine düşen gayret ve çabayı göstermekle karşı karşıya 

bu.lunmaktadır. Ancak bu gayret ve çabası sayesinde, tekamül ~decek, vazifesini 
yapacak ve layık olduğu mevkiiye yükselecektir. 

İncelememize şu cünılelerlı;ı son vermek istiyoruz. Bu kainatın sebebsiz, mak
satsız ve lıikmetsif; yaratıldığını kab~ etmek, dinin emir ve yaksaklarının manasız 
olduğuna hükmetmek anlamına gelir. Şu halde';İlalıi Fiilierde Hik.met"in vai·lığını 
kabili ile Allah'a iman.ın sıkı sıkıya ilişkisi varc:lır. 
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