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4'den deva:riı

-·s- Mümeyytz çocUk (Sabiyy-i .AJoll 'un Allah'ı Bilmesi·
AsJinda bu konu, daha önce geçen L (Allah'ı Bilmek) görüş
içinde inüteaıa edilebilir. Eş'aıiler- ile matüridiler arasmda
. mevcut olan görüş ayniıkiarı iÇinde, _mümeyy.iz çocUk (sabiyy-i akıl)'un· .
Allah'ı bilmesi lçorius":l da yeralmaktadır.
~yrılıgı

.
Mu'tezileye göre ister büyük. ister kü:çük (çocuk) olsun, aldı
. olan herkes için öZür yoktUr. ÇünkÖ:böyle bir k:inıSe üzerine hakkı
araniak vactptir~ · Böylece mümeyyJz çoeuk. aklı oldugundan dolayı,
iı:ruiniıe riıükelle'fiir, ~ ola:riık öldügüzam~m'azap görü:[- 54._
. . :Matihicinere gelince, onlara göre, bülugdan önce çOcuk üierıne
hiçbir şey vacip degildir. çftnıru Peygamber (S.A)'in şu Hadis~i Şeriri
· ··bu' manayı kapsamaktadır. Peygamber Efencliiiiiz bUyurıİluştur :ki :
"Üç kişiden dini ahkdrn (kalem) kaldınlmiŞtır: Uyanıncaya kadar
uyiı.yandan,- aklı bd.Şına· gelinceye -kadar deliden. ihtil.am {bdli!J) ..
oliıncaya kadar. çocuktan". Bu Hadis-i Şertre dayanarak- çogu ·.
'
.

~ere

göre, çocuk tasdiksiz (Allah'a iman ·etmeden) ölürse.·maziır
sayılır ~5. Fakat Ebü Mansllı:: el-Matüiidi ile ona. t~bi olan,~.
Hanefi a.I:lmlerdenbiİ gruba göre; münfeyyJz çocuk. ile Peygariıbenn
. .daveti kendine uiaşrnamış ıdmse ·üzerine .,Allah'ı bilmek vadptfr. ·Bu
. konuda ahkfu:n açısindan. qıatüridiİer ile ml.l't~ller. arasmda fark
yok, ancak mu'tez(!llere göre, akıl vacip kılnüıda müstaldl •.
matüridil~re göre iSe akıl müstakn degildir 56; .

Hanefi ii:iıarı:ılaİ- gerek_''Btz; bir peygambergöndermedik:çe azap.
etmeyiz." f> 7 ayetİnı, gerekse·. "Kavmine acıklı bir -azap gelıiıeden ·
·önce onlah korkut'' 58 ayetini nazar-ı itibare alarak mulıta'r olan··
,göruşlerini şöyle beyan etmiŞlerdir: Müineyyfz çoc~ ile kendini
. 54 Ebü Uzbe) el-Allam~ el~H~ b .Abdi'! Muhsin,. er-Ravzatu'l aebiyye, Haydambad. _
ed-Dekkan, l3~2h.,s.37
.
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s5Aymyer. -.
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-. ·ssA.g~e., s,37-38; Krş. ·İzmirli İsmail Hakkı, Felsefe,Kelaın, Sebilü'r-Reşad, Sayı, 283, ·.
·. ,s.257, İstanbul, 1332h.; Molla Husrav Mehmed b. Ffnünuz b; Ali, Mfr'atu!l-Usül fi
.Şerh! Mirkıltl'l-Vusüİ, İstanbul, 1307h., I, s. ll 7.
· ·
·
57Kur'an;XVII/15.
.
.
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·
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.erln_daveti·ulaşriı~yan l$isenın :liıian1ah ·mutt~ber sayılır.
cÇÜ!lltÜ akıl, peygalııbergeJı:neSe de imanin· güzelligini iclrak eder. Aym
· şeld1de ri:ı:ümeyYtz··çocuk.ile kendiile davet .ulaşmayan kiinseitiıı.
-dinsizl1gi veştrkide muteber sayllır. çülıkü akıı, .diiısiziigin ve şirkin: ·
çıJ:"kil:ıli!tini _de bllir:-.Şöyle kı<aını. bir şeyi vac!P veya. haram·
-kılniaQ®ndaıi. bir Şeyi vacip-veya haram kılma~ ancak dliı' tanıfi:ridan
olur..·Bu
·durumda.mümeyytz.
çocuk ile
kendine peygamberin
daveti .
•
. •·
.
. . .·.· .- • •.
. 59 . . . .
.
ulaşmayaıi kimseyeiman vaçip degildir.
.
.·
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"
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·_ Eş'arlıer iSe . :'BiZ, .btrpeygaml:Hit_ gönılerriıedikce 02iıp etmeyiz."

· ayefuıdeki-aiabı. uııreVı azapJa·yorum)a~dan.mümeiyız-çoerik
· . ile kendine peygamberin daveUiıiaŞmayan k:fms~niıiJmanları ~ih
·-·dei!Udir :ve -dinsizlik ye şirkle:riiiden dolayı da soruı:iılu olmazlar, diye·
'"fikir))eyanmda bylllll$1dadırhfr. Çllnkü eş'aıilere gÖre,· c$l bir şeyin
-~;'güZelifginı~de; çjrkirıligıni de kavrayam3z .. 60. · ·
·

:Thijü~PHümam {Ôln,ı~ 861/1456)'ın ~çıklaniasma g~re, bu - ·

.konucia~''hanefi1erden Buhata inlamıarı- eş'aıiler gıbı düşiinmekte.
·Semerkant-_ aliml~iiı:ıiıi- hep sı _Ebü :Mansü:r- ~1-Mat\iıidi~İılıl fikrini
bebimSemekt~d.iTıer. ·tstama gtrmeniiı ve. mü~llef olmanın ne demekoldl1g~na aklı· eren mümeyYiz Çocugtin imaPınu;ı.. geçerli oldugunu
kabuledenhanefilere göre; bu_çoctıklar İçin müslfurı8n olan yakınları _
-arasmda miras ve İslamın dünya ve ahiret ile ilgili diger hükünlleri

.

uygulanır

·61.

.

- .

lbnü'l-Hümam, "el~Musayere·~ sinde. Şafi'i a.Iimleriniıı:· bu ·_
.k:On:udaki_ çeşttllgörüşlame aynnblı bir.bıÇimde yervermekte<Jü:62.
·
4:·· ~de.: ı Cüz'iyye. (İhtiyar~i Cüz'tyye;. H ür ·tradel

.. -

.- ..

-·-

· Bilindigt üzereJiısanlardaıı meydana gel€n faaliyetler, bir
:tJakıma göre. iradİ ve zanıri olmak üzere iki. kısımdır.~ Elbette tfadi
· faaliyet, kasıtlı, riİyetli; gayelt; dinamik bir faaliyet olup,- hlı-bfriyle
çafiş~ temayüUer araslııda düzenlemeler .yapar~ :engellere karşı .
koyar. yÖkseksevlyrde çaba sarfeder, seçWıde biiıuD.urve 'karcira
•HiÇ şüphesiz-insan, iradi fiillert dolayısıyla muhakeme· olunmBkta ve_
son:Uhıu
ve ôuyulanmız;
..
.\tutuiıı:laktadır. Zihni_
.
.· fonksiyolııanmız
.
.. .

vam.

.

.

59İzırilrlftsnıail Hakk:i, FelSefe, Kclarn Sebİlii'r~~Şad. Sayı,283, s.357; Ktş,İbiahim d-

Baycüii;_ Haşiye eı. Musemmat bi. Tuh{etl'l-Mı.irid, ala Cevhereti't-Tev}üd;. el-

Matm:ı.'~tu'l-Ezheriyye, Mısır,

1345h./1926 M; s.l8.

, _

. _ · · .·

6otzinırli tsrnail Hakk!.;- Felsefe, ·Kelam;SebilO'r-Reş.iid, Sayı 283, .s.357..
61 tbnu'I..:.Hümam,. Kitabu'l Milsay~re. s.I66-168.
. ,· 62 Bak.. aynı yery;.
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şa}ısiyetimizin oluş~mda ve ferdi birlJgiDlfZde en önemli etken olan
itad'enrlzle Uı.mamlanmaktadır. !nsanın fikideri ve' duyulan
' sorum.hıluga sebep oluyorsa, bun~n nedeni onun meydana '
. gelmesinde kenq! rolü ve iraçlesJnJ.ri. bulunmasındalıd:ır. ·Esasıİlda .
a}ıİakm teme:U de beşeri iraded}r. İyi-ahlaklı bir :inSa.ıl deİiebilm.ek iÇiiı·
yalnız fazuetl sevmek yetm~. fakiıt onu bizzat iradi olai"akhayatind~
. tiygularriakve yaşamak gerekmektecllr. 63
·
·
·

İnsanZlhni her~ teJr bir fikirle-karŞı kirşiya. gelmez, ıki

~veya Çeşitli egilimler karŞısında bUlunabilir. İşte irade, bu Çatışari
fikir veya egillriıler arasında kendını göstertr; O .fikir veya egilimler

arasmda kendi kendine müzakerede bulunur, _neticede bir fiili
işlemege k:ararverlrve oniı icra eder; Demek kJ. iradifiilde, düşünme;
karar verme ve-icrA safhası gibi saflüılar vatdıi. Tabii bu saflıalar,
· bazan göz· yumup açıticaya
bir Zamarıda geçer:·. · ·
·
... kadar
:

ŞüphesiZ

-

"

bu duruın. iradi bir fiili işlemeye karar verdigirniz

,zaman cereyan ~der; Bazen bir fiili,·işlemeye karar vez:digimfz gibi terk
etmeye de karar :verebiliriz.. Mesela.· btı pazar -gÜnü- çocuguma
rrıatematlk dersi·Çahştırmayı düşünüyorduri:ı, dinlenmeyitercih ·ettim.
ı.
"
.

,$un:u da unutmama~ gerekir kJ. ii:aÇie mümkün olan .şeylerle
· ilgilidir. ~.mümkün oiınayai:i btr Şeyi irade edemez. Beylece irade,
'-- arzuve emelderifarkhqrr~Aı:zu ve"emelfri sınıh yoktur. trisan. ellnde.
olıriayan bir şeyt h;,itta mümkün olmayan bİr şeYI ·bile arzu: edebilir.
Aynı şeklide insan, gerÇekleŞtiremeyecegi · Sonsuz· erneilere sahıp·
olabilir.

a)

·

İrade
.

ve

·

·

İhtlyann Tanımı

iı

İrade, Türkçe'de istemek, dile!;Iıek. talep etmek manala,nna gelir.
. Nefsin, birşey hakkında yapılmalidır~ yahut yapılmariıalıdır, diye -hüküın v~rerek ona meyLetmesidir. "Meşiet".de ıstılahda irade
nianasmadıİ'. Arıcak Jügatyönünden ·aralarında fark vardır. "Meşüit:' ·
vadıgin !sini olan şey" den. alınnıiş olup. icad. anlamınd~dır. '1rdde" : '
. iSe "tıilep" demektir. tr&deiıin zıddı "k~dhet:' (istettıeme) ur: ihtiyar, .
eiı iyi olan şeyi talep etinek ve işiemek demektli.: İhtiyar, "hiiyr" din ·
türemiş· olup, birçok şeyler_ arasından en hayırlısını: seçmek
_anlaiJ:?Ildadır. ihuyarin :Ziddt "!_cdb" (vaCfp kılmak, ı~ gelıiıek,
ll

'

63Emlle Boirac, Felsefe ycıhut Hikmet.::ı N~e,Birtncl.Kitab, ~-i Ahval-ı :
Ruh, Mı1terclınf; Mehmet Emin,De:rSaadet, İstanbul·,~ 1330h., s.281 vd.;
Ord.Prof. M. Şekip TunÇ, Psikoloji:dersleri (Teıbiye Bakı.rriından)'tstanbul,1§)50, s.I07 vd~
·
·
·
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vacip·olıriak) fit.Şu lıa}de_''thtiydr''. ~'trdde',. den dcıhcihususr (dalıa
.· şftmülsriz) dir~ Çünkü irade~ bir nevi· meylden ·ibaret bulunurken•.
ilitiyar terctlı beraber meylaruarnıfıı içermektedir 64. .
.

:ile
·~

'

~

.

..

"-

.

' ·· . S.·· Şerif el-Cürcani'nin açıklamasma göre. mu'tezilenin
çoguıiıugiı tarafıİldan irade~. takdir oofıen <ıııakdut) in iki yönünden
.birinde menfaat olduguna itlkii<t etme veya zanda bulunmadan
ibarettir, diye tanıı:tılanmıştır: Yalnız onlard~. bazılarina ·göre.
tanımlarıan bu itikad etme,ve.zan irade degtl.', sebep, (da'iye) isnllııi .
.alır; irade bu itikat·etme ve zandan ·sonra. meydima geleii-meyldir.
Nitekim. iradenin .zıddı. olan ,;kerahet" de zaiar .itlkadı. veya zarar .
zannı sonunda meydana gelen nefrettir. Demek ki mu'teztlenin bu·
grubuna göre. trade ttikat veya·~ cinsilıden degfldt!•

EŞ'arilere göre ise, ilfıde. takdir ediienin ·Un yönünden •birinin ·.
vuku' bulmasını tahsis eden bir nitelikt:i.l: 65.
.
.
. '. Matüridi: aliıiılertnden meşhur Sadru'ş-Şeri'a. (ölm~. 747 l .
·~ ·1346)'ya g()re,i!&de failln onunlaiki eşit taraftan fycipıpyapmaınadan)
/· :c. ···biriiii:digerine tercih .ve eşyayı ·tahsis- kılınacak yönlerden· bııi.ne
malısus kılına D.iteligidir. İşte terelli ve tahsis kul tarnfından meydana.
· geldigi iÇtrıcebr (fatalisme) söz konusu degıldir. 66•.
• "fıı "

'

~

r

Şu

..

•

balde.:iriide ikiye ayrİimaktadır: 67_
1- trade-i Külliye.
·
·

" 2-:- irade-i Cüz'iye;
.
.
.
.
·.1:- iril.de·-i·Külliye:: Cenab:.r Hak tarafından insarilara verilıniŞ
btlkuvve mevcut bir. kudrettii: kunsanm bütün mümkün olan fillleri
tercih etm~k h8.Unden ibaret·brr_niteligidir. işte.·"bu :trade~t" külliyenin ·.
yaratılmış (mahlük), oldugunda ihtilaf yoktur...Bütün cismclni ·.Ve
rubam kuvvetler nasılyaratihniş ise o. da öylece Yaratılnııştir.
·
2-' İrade-i Cüz'iye : İrade-İ külliyenin muayyen 've ·tahsis_
olunmuş bir fiile yöneltlımesinden•. sarf ve ktillanıhnasmdan ibmet±ır..
•o"

*

O

'

-'

'

64Ebu'lBeka, Kl1lliyat, 2. Tabı, Bulak:.:Mısır: 1281, h .• s:22,28; Krş. Georges ·
L.Fonsegrtve, Mebadi-f Felsefe'den Bir:lnctl{lfup Umu'n-Net's, -MOterciİ:ni :
_Ahmed Nalırı. lstanbu1,13~lh~. 8.420 (Müt. dipnot,1)vd.; 8.424 vd. (MOt.
Dfpnotlar). · .·...
. ·.
. _
. . · ·
·
·
65SŞertf el-Ciircant, Şerhu'l-Mevakıf. Matbaa-i Amire, tstaiıbul, ·1239h., s .
. 289.
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ssSadru'ş-Şert'a, et-Tavdih, lstanbw, 1310h., I; s.354.
· 67 Seyyid ·Bey, Usul'-t FıkıhDerslert, trade, Kaza ve Kader,

.

.
. .
Dersaadet, Kader
Matbaası; l338h,, 16-17; AbdullatlfH?II>uti~ Tenkihu'l-Kelam fi '.Akaid-:-1
Ehli'l-lsiam. Dersaadet; 1330h~. ·s.240; 1zıiıirli !.Hakkı. Yeni tim-i KelamJI.
s.202-03.
·
·
·
·
·
·
·
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. Bu yöİlelmeye, san. ve. Jrullanm~ya·"azm-ı musammam" (dönmemek.
-Üzere verflen kes:in karar) tabir oltın'ur. Bu. btr itlbc1ri husustur,. "Hiil''
·tabir olunur.: Bu gibi haıfer~ nefs ile. ilgili kalbihakikatlerden olriıak1a
beraber, dışarda varlıgı olmadıgı için ne vai,. ne yoırt~Iar. Ona
"irade~t. cüz.'iye'~ ve "kesb" ismi .verilir. baz_Cn· de ·,kdscJ:'· isİiıi ~efnır6 8. -.
·. kade:-icüZ'fyeye hanefiler "ihtiyar' is:mini veı:ttler. el..,Eş'aii·ise "kesb"
··• · isİnini tercih. etmiştir. bogrusu ·"ihtiyai' ve 1'1cesb'\ tek fbare lle beyan
edile.İl ~ tabirifir69. . .
'. - -·
.
.

:

"Kijlir', çok fertlere Şümülü_(kipsam) olan şey·demektir. "Cü.?'i''
ise~· belirlenen bb: şeye· tahsis olurum anlammdadır. Mesela ihsan, .
"ktıi.lr' dir. Alımed. Meljriıed gibife,rtıer "cüZ'l:'dii". '

· · -Küİii irade ile cüZ'l iiade de böyledir. !'Külliir~" bütün
ınsanlarda kU:vve .halinde mevcut. bütün miimküri olan yönlere
şümülü vardır. 11e zaıııan belli bii- fiile. ilişkisi (taallukut olursa, __ o
Zaman ona "irade-i cüz'iye" denir; Ş.u halde u irade-i cüz'iye". :kuvve .
· ha~deki iradenin belli bir işe sarf ve ku,llahiliııası demektir. "lrô.de~i
cüz'iye'!,~ "kas d", "iızm" ve "ihtiyar" kelfmele'riyle·;_'ifade edilen
·manadır.
·
Fiilin icrasıyl<i ilgili· içiiriizde verdıgini!Z .bu· kesin karar··
. konuşunda geçen· bu tabirier. ·keıam kitaplarında. çogu zaman eş :
anlamlı kulliuıılıiken bazen aralaTında 1tıce farkların lıultındugu da
görülmektediı::. Onla:nn burada kısaca tanımlanmasında fayda
· oldugunci ·izıanmaırtayız:
.. - ..
.
. .
.
Kasğ :. Bir nesneye yönelmek. azm ve. ahenk eylemektir.
,Kasdedilen ·flllde yapılması yönUrıe yönellnen fiu demektir.
·
Azin ve azimet : Bit işi yürütme~e v~ ~le geçirinege ~ kalb:ln
. baglanmasidır. .Aznı. kesin (ceztiı) i.nlde manasmdadı.r, . : . . .. ..
. :NtYet : Kalbinbiı:fayqayıçekmek:ve)ra birzarap.:tızaklaştırmak
. için bİr ınaksada uygun gördügü_ Şeye.meyl.ve yönelmesidir. · _ .·
.
TaSin:iıh : _Bir iş~ yahutbir nesneye kesinlikle dönmernek üzere
dogru aznnet ·ne azmeyleqiektir 70.
-

b)

·

EŞ·ali "Kesb", Matöridi "IJıtty'!f'' Lafzını-Tercih Ediyor: 71_ ·

ssEbü Sa'id ei-Hadimi, Risa.Ietu BCsmele. ·Matbaa-i :Amıre, 1303h., s.48: ·
Seyyid.Bey, Usül-ı Fıkıh Dersleri, s. IS.. _
sgez.,.Zebidi. İthafu's-SMet.., II, s.166.
.
.
. 7oBiı deyimler için bak:, ~r-Ragıb<eı~Isfahani, Müfredat; Mlltercim ASım
Efendi,' Kanıüs, Ebu'l-Belca, K111liyat; et-Tehaııevı, Keşşa.fu, 1stılahatı'lFunün'daki ilgili maddeler: . _ · · ·. · .
.·
·_ ·
·
·?1 ez-Zebidi, İthafu's-Scidet ... , n, s.16R
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_ .···•· :Ail~~oiıı~,inSanıri•lrudret ve•.iradesİilill. fiileteslliıı.r:inkar
.· ~ettik}ert iÇin hetldide .Gebriye lle btrleşmektedirler... Eş 1fuiıere ·.göre,
lrudtet ve. isİitaatdenilen Şey, ·iıısan<la~fiil Ue beraber meydana gelir.·
·.· Fiilden·önce·fnsanda lrt.ıdretbuluninanı8kta; ·cenab'-ı Haktarafıridan. ·
insanda kudrt?t yaratılıi yaratılmaz, .fiil de meyd~ geliyor, insan bu
Jrudretle o fiili yapiyor. Fakat bu kudrCtln fillin meydana ·gelişinde hiç
.... bir· tesiri yoktur. ·Kudret de: ftiı ·de Allali. tarafından ·yai"atılm.ıştn::
. İnsanın
İrudrete; ne fiilehiçbir tesiri olmaz.. Sadece "kesb''ivardii.
·ışte bu kesbden dolayı 1nSan sorumlu tutu~dır.
·

ne

.

.

.

.ASlıDda fiilin .~eydap.a gelişiiıde tesiri olıiıayan kudret ve.tra:d~
kabul. etmekle, ;,kesb''invarlig"mdaJi . söz·etmenin.hiçbir .manası
k,a.J.ınıyor; Eş'aiileı<- Kiır'an-ıKerim'de insariin fıUlert kendilerine ·ısnad
.edildigtve· ''kesb" ifadesi bulun~ugu 'içiri insmdaukesb"in·v~Iıguıı.·
······kabtiletmiŞierdrr~:·.Bu·.·cumledenolarak·Kur'an-ı:Kerim'cİe .• şöyle
buyurulmuştur: •"Herkesin k$ırif1ığt iyilik kendine; işlediğtfenabk
1
yine.· kendinedir'
72. Eş'a!i'ye göre; "kesb",. araştırılması •çetİn ve
. . •. . . :. .
•.· ..
• •. . . . .• ·.. . . . . .. . . .
.. . . .
i·
. .
..•·
...
dakik bir meseledir. Buyüzden.şöyle birdarb-ı mesel vardır:."B;ı.
Eş'qnnin kesbfnden daha c1l:ıldk (ince) bir me5eıedin" 73

Matüridlier .• eş'ainerin~bti fiktrlertiıi kabul etinezler. Buna
"ıxıSıta olan cebr' (cebr~ıml.ltavassıt) ismfniverirler. Eş'aruer, Gebriye
gibi dögiudan d()gruya cebri kabul etmiyorlar•. Bilinecegi üZere. Cebr!ye
mezhebiiıe göre, iiısan için hiçbir irafie h,ürriyetlyoktur. Yani irtsahın
ne ·fiili, ne lrudreti,·ne de ·fl)tıyacı vardır. •Böylece onun· tesiri. ve kesbi.
de yoktur. İnsanların hareketleri, cansızların.:ve. bitkilerin hareketıeri
gibidir; Kuldan meydaıi~ gelenbütün fiiller iztırartdir.O:Fiilleriiı insana
· rusbetl, niahallilıe-niSbettlt. yoksa faiJine_ nisoet degildir: "Nehir aktt',
~'ağaç meyve•· verdi'' derken bu fiiller oruara .mecazi olarak isnad
edilmektedfr•. yoJiSa gerç~ktell bu fiilieri yaptıklanndan dolaYı ·
degU~74. Oysa eş'ariier, ins~cla kudr~t ve iı'ade oldugunu kabul
ediy()rlar' fakat. ınınların _fiilde . tesirtiıi. iiıkai" ettikleri için. dolayısıyla
ce,bie düşmüıfoluyorlar.
.

72Kui''an.,I1]2Şt>..
_,. . .·.·
.
.
.
73Ebii U~be; er-Ravzatu'l-Behiyye, s;26; ez-Zelüdi, tthafu's-Siidet. .• , ll, s.I66;
·
Seyyid Bey;Usui.::ı_FıkıhDerslerts.ıo-ıı~ .•. ·
·
•.
.
·74Mii.fıamıned el-Akkırmfuıi. Efal'ı'71bad ve lrade-:-i Cüz'iyye •. Siileym8.niye.
Hacı Mahmud; 1494 Vrk.2o.; Şeyh İbrahim b.Mustafa el-Hcilebi,el-:-Luına' ... ,
Matbaatu'l-Anvar, el-Kahire, 1358h./1939m; s.45; .el:..Merc.ani,
. ŞihaburdinHarun b.Bahaüddin, K..el-Hlkmeti'l-Ballgatı'l-Cenniyye
fi
Şerhi'l-.Akaidi'l-Hanefiyye, Kazan, 1356h., s.45..

Matüridi , -,~ihtiyar' _Iafiını tercih etı:riiŞtlr, ÇünkÜ bu ifadede
SÖZ -kohl.lsudurZ 5.. Matundilere _göre, : insanın Alliili' tara[ından ·• yaratılmiş -_ol art külli .
fradesi varclıt. tnsaıım. bClli; ciiz'i Pirfiile ilgisi olan cüz'i iradesi; küru iradesinin: bir şubesidir. Külli irade, bir işin yapılmasınıveterk
edilmesini veya başka bir deyimle bij.tün mümkün o~an fiilieri tercih
' etmek niteligini haiz oldugu için kiillidir. İşte bu, insan.da ktıvve
ha.l:i:nde mevcuttur. İn~da buiiınai1 bu külli: iradede birçok'cüz'i
ihtiyarlar (seçenekler) vardır .:Bunlartri J+arar yeri kalb oldugu Jçfn
,;külli"iTade".yerine-"kalbi tradeler "de denfr. Çüz'i n:ade, bu külli '
tradenin belli, Özelbir fiile yönehnesi, sarf edilrn~sive ktıllcinılması
olmuş oluyor. Bu cüz'i trade, başhmgıç itibariyle .Allah tarafıiıdan
degil,- bilakis ktıl tarafındandır. ö hariçte mevcut olmadıgıiçin oniın
yaratıcısının kul oIniası gerekn.ıez. Çuhkü -)raratık (maiiluk), _hariçte
~ar olaıra de:nfr.-76. Cüz'i trad~. kesb, kasd,, azİn, ihtiyar kelimeledyle
ifade edilen şey,. dogrucian dOgruya kul tarafından meydana geliyor..
- YÔksa Cenab-ı Hak tarafiridaıi.yaratı1mış oldugu kabuledilse, o
-zaman insanlarm ihtiyarlan da ıZtiran olmuş olurve d.iiıi.eıriir ve
.yasakların manasızlıgı -ortaya çıkar..·Halbuki biz ıztırari
hareketlerimizle ·ihtiyaii hareketlertİniZ arasında· farklar·. oldugumin.
bilincindeyiz; Mesela eliiJ:ıizİ istedigirniz zaman kaldırabildigimizi,
kalbimizin~ nabzımızui~ irlideıİıiz dışında hareket ettlgini biliyoiı.ız; Şu
halde bizde. tesir( olan bir kudret, tercih edebilen bir irade vardır.
Böylece matfıridiler, eş'arilertn tesiri. olmayan kudret _ve irade
anlayıŞındanfarklı düŞünfule~.77 .
_ .
..
Matüridiler, sörunıiuh.iga sebep olan cüz.'i fradenin varlıgm~{şiı
·ayet-i keririı.elerin delalet. ettigini naklederler:78 "Bir millet, kendi

:insanın kud~e'tinin varlıgını- bildjrmek-

öziinü . değiştiniıedikçe, bozmcidıkça, A.llah da onun_ halini
-değtştirmez, . bozmaz. "79 ''Allah bir kavme. ilısan ettiği nimeti, O
kavim kendi. gidişatını değişttrmecj.ikç~ ·ve. bozmadıkça, (o· nimeti
elleH.nden. almaz), o nimeti" boimaz',8°; \;Bunlar, Allah'd. ve ahirefe
inanmış,. Allah'iiı onlara verdiğiluien harce(m.iş olsalardı. kendüeH.ne
ne zar~ gelebilirdi?!'eı; "Kendini levineden (kınayan) nefsi de şahit
75_ez-Zebidi, tthafu's~sadet... ; Il, s~l66; KrŞ. EbÜ MansürMuhaınmed el:-:.
Matt1ıidi, :ket-Tevhid, s:239,256,270-71. · .
·
·
··
,
is EbO. S3ici el-Hadimi. Berikat, Mahmuduyye .ti Şerhi T~t Muhrunn:ıedtyye,
a~~

.

.

.

.·.

1iSeyyidBey! Usul~FıkıhDerslerl, s.I3.
.
· .
- ,
7BEbü Sa'id el-Hadlriıi, Barikat Mahniu<:JuyyeJlŞerhi Tıiıi.kat... ; II, s.l85;
Şeyhzade, Abdurrahman b.Ali; Naznıu'l-Fe:nüd, s.53~54
· · 7~Kur'an, XIIT/11.
.
. ·
soKur'an VIII/53.
·
sı Kur'an, IV/ 39.
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.Aıliılı'ıii tevfild.' ve mayeti_ olmasaydı•. insarun şeyt:aria:tabtolacagını;
şu. ayet-r<kerime ·.bildirmeırtedir:·. '~Uah'ııl ~ayeti· v~. ·esirgemesi
.. oZm.aşClJjcl.ı az~ız harlç:~ fiiefeJ şeyfriı14ityardınız;' 8 3
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;)'f~~;;-.r coz•ıY;e y'ııı;~.tii\!UŞ mıdıi ?·

;.·M§.tı"İridne{de~ ·eıtanie~ de .insımll1_~·kasib". Allah'ın yaratıcı

(~~F~5· -Wa~(:!cf~~eı:~'!~::tı:,ı:~i~~~~~ri~i!::La:;rı~~;_ .

r

onuıiYaratıldıglnı kabul etmezler'

~
ı

Mafüriciilerce, eger. cüz'i iradenin yaratıldıgi kabul edilecek
msa:IJ kendi luıqretini. sarfetınek ~ecburiyetinde
.kalır. rteticedecebre varır;.Böylece ilabi eJDir.veyascikiai'ıiı niailası:z
(abes) olın~ı IaZınl gelir:_ '
·

.

.

. . '

...

ol~rsa, o zamaı:ı.

~
1
~

, Eş'arilerın M~türidiıer aleyhine şöyle bir itin'izlarıohnuşfur: Eger
''Cüz'i irade~· Aflah tarafından ycıratılınayıp da sırf inşaıiın f~iyle
· meydana gelirse; i.iı.Sarun oniın ~·yaratıci'' sı olmasi gerekir. Bu ise
"f!er
_şeytyaratanAlliıh'dır:'
.~4 ı;ıyet:-ı.celilesine.aykındır.
·
·
.
- .,
. .
..
.
.

ı•

ı:

t

h·
ıı

li
'ili~

~

."

.Matüridiıer, buna iki şekilde·c~~p vermişlerdir: Birin.cişi: Evet

.

ili

. "[fer şeyin yar:qtıcısı-Cend,b:ı.If_ak;tı.r''. Fakcı,t iı:ade-:.1 cÜZ'iy~ şey

');

degildir. Çünkü "Şey" diye. hariÇte var .ol~a denir; İrade-i cüi'tye ise
·mevcut degildir:: Bu· yfizderi .onun yaratıcıSırtiri .·kul· olmasi 1aziiii
gelmez. Çün~ "iifide-i ciüz'iye" "trgcie~i~küUiye" nin biİ' fülellişkisi
·(taalluku) .nden. ibarettir; .Nefıste·varlıgı $ konusu··o~a bçraber
liarici 'varlıgı yoktur. insanda fueydruıa gelen bı;ı gibi şeylere "hal" '
denir ki itibari bır·şeydir~,Ne ..Jcırdırlar,nedeyo1diırl_ar8 5:.Bunlara
yaratma. fiilinin ilişkisi düşlınüle1llez. Yaratma, l:ıariçte\rarlıgı olan
şeylere' taalluk• eder. Bu-yüzden irade.:ı ciizıyeye·yaratriıa taalluk·
etmez~
' .
'
..
'

ikinCıst .: Irade:tcÜ.Z'ıyeriui. iiisaJ:im kendi e~rt oldugu apaçıktır:

.

Bunun ıçın "H~r şeyi: yaratan Aiıaftdır.';-gibiilahLyaratmaiım bütün
·şeylere
şai;nil
olqugunu
gösteren şer'inasların.umtimJ:Uldan ''triide~i
.
. .
. .
. · .. -

~

. sıKur'art, LXXV/ 2.
sa Kur'an,

N 1 83:

a4 Kur'an, XIII l 16.
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85 Sadru'ş-Şeri'a; et-Tavdih, I; ·s.353; lsniiıil Gelenbevi, Hıişiye 'Ale'l-Celal, Matbaa:!
Amire,

1308lı.., s.2ıı.

·

··

·

8 .

·

.,

-cü.z'tye" yi çıkarİnak ve bmaenaleyh o UnıUİnlan "irade~ i cüz'iyef' deg
: .baŞka.şeylere·tahsıs· etinekzaıiiııldir. AkSı takdirde inSaDlarin kendı

.fill:-9-e hareketle@(Je mecbur olmaları gerekir, Bundan. da ertıir ·~e

,-.

yaı:;agın. sevap ve cezanın, sôruml:ulugun kısaca. bÜtün dini .
. yÖırumıüiüJ,d~ ıiıanasız ve batıi. oldugu nettcesı'çıkar. 86 .
- _,

.

.

oldugunu,
...... Yukailda. da ~t ettlgfmiz gibi insan. trade sahibi
beşeri billnci (şuuru) sayesinde anlamaktadır. Mesela masariıda
:duran çantamı ~tedfgim zamanİtaldırabtlec~ ıiabzıriııri. kalbımfu
· atışınİıı:iSe )>eD,iııı ~denıtn <bşında cereyaıi :ettlgtni biliyoruıP;- Her . hangi bir işim..tÇm.: farklı seçenekler kaJşısmda oldugumu'-ve bunlar
aiasında-iıiltieİiin, zeka,- düŞünce~ tntihakemei c-ehit-gioi ruhtıinuri_
birço:k: kaQillyetlerJn.den yai'arlaiıabilecegmı ~~Şünuyoririn. _
· ~
.

;

..

'

'·.·

.

..

'

· Şinidi biz-. ihtiyfui (seçenek!e· ngru) ruıımıziıi tera·-~ kadar
geçt.r<Uglçeşıtıi .anlan.incelemeye çabşaıım;. M~ıa· bir- Pazar· Sa.bahı
evimde d.tıü.eriitke'ıi. bU:. arkadaşimm.:tekllfl ile veya kendi: kertdinıe
zilııpıne evden çıkip_bfr. kır gezfııtl$1 yapma: flk;rt gellyor; Bü flldrİe
J~irli:k:İe -kır gezlııtis~ ve~egt- açılt ve t~miz ·hava tadı. buiıuif yaİıı
sırasoguk alma, yorgunluk v.b. düşünceler de kendini. göstertyor.
iihiılm. bu işi (kır gezfntisini} yapma veya terk-etme gibi bir ğurum
. karşışında )mlıyor.. _T~ .ed,icl ye· erigefieytci: -sebepler- arasında .
· karşiıaştırrruiıarda bulun,uyQr.: Neticede~ bu duşüıtcelerden. birisı
·agıriık bzaıııyor ve.kiSa bJI:tere4dütteh sama.flilln.- işlertmesine _:veya
terkine kesin ka:r&:. (kaset.
niyet) veriyor. Bütün.bunlar içiİılizde
cereyan etfw
için t. Birgtvilıih
tabiriyle kalbi:isteıder
(rradat)
(Ur; 81~·
.
·.
. .
-.

azm.

-

.

.

.

.

~

Fransıi·. !Düellifiertrideİi 9;L.- ·:Fonsegrive;:.ihtiY~·fiilde.beş ·an
(zaman) ın ôldugunq kaydetriıektedin ·
·
·
·
· Biİiiıcisi Bir fi11in zJhnimfzd~ tasavvuru. ikinCisi ·ruıfn. lehinde ve
"aleyhindeki n~denlerin. t;,ısaVvtıru·~ 'üçüriciisü• sebeplerio
(tereddütlertn) ·mukayesesı~: dördüncüsü:kasd ve.azimetl içeren"
htıkünıveya baŞka bir deyilnıe tci'ciiı, besıncısı fiiUn gerçekleşmesidir. ·
.Adıgeçen düşünüre göre bu beş ~dan; Jıirinçi. ·:IkinCi. ·üçünçü ve
. · beşincfcanlatda ihtiyar yok:ttıt. Yalnız fi11in dördÜncü
anmda y~ bfr
.
.

.

aa seyyid Bey, Usül-:ı Fikıh Dersleri, s.l4-15,l40vd.: İu-ş. tbn HÖrtııiin,_d-Musayere, ..
s.ııo

vd.: tbn Haldun, Mukaddime, Müt.- Ahmed Cevdet, Takvii:nhane-i Amire, ·.

- . 1277h.• m. s.69, . .
- . .
. ..
~ 87Ebü ~'id el-Hadiı:ni, Beiikat.~ .• Il; s.185.

.

tarilimtercih edilereldıznı edilcligi anda blliUruibilir.88
_..
İslam bilgiiİierf de daha· önce bu. koİıu:da benzer açıldamalarda
.bultİninuşlardır. Me8eıa Şihabuddin Harun b~ B8.ııaıddin cl-Mercan i
(Ölin.1306 F ~889), Akaid Şerhl'ride, :thtıyan: fillde-dört. ~ .ed.ei:
Birtheisi ·fiiliı:ı tasavvuru._ ikincısı fiilin· faidesi, ücuricftSü fÜlini
varlıgını
irade
etme, dÖrdüncüsü
insanJn:orga,nlarırui
eman.efediımış
. .
·.
._
. .
.
.
.
.
.
.··.
1
.·
.;• ,_ . .
olan .1ruvvetlerin saıfedilııiesiyle. filliiı .eldeediliııesL (tahsili) ve
kazariılnjası (kesbi) dir. 89 .
·
·
. )de, bir.fiilinıCrasıridan
önce msanırikalbinde beş aŞama (mertebe) nin bullllıdugunti 'bildirir:
BirinCisi kalbe anz oiaıi endişe (hacis). ildncisJ ·kB.Ibe· anz olan
· endişeden sonra kalbde· meydaıia gelen fikfr:(hatıd. ücüncÜsü fiili
işiemek ve terketıİıekıe fereddfit olunan İnukayese belli (lladis-İ !lefs); dördüncüsü. ruı ve terkde tereddutten 8onra bir tarafı tercih oltiiıan .
cehdetmek (henım) aşaması, besıııcısı tercih ·-olunan tarafı kuvvetli .· cehCtmanas~na olan azın (kesiıiuk) ·aşaniasıd.ir. Bu v~eçmi ihtııııaiı·-olmayan azme "azm~ı musammam" denir~ ·~m-ı -musammam"
·aşaması ~be gelen aşamalardan fiile yakın- son aşaıiıadır. ·~-ı
niusammam" aşamasında_ iilsanların ·kasd ·ve ..-iradelerfuıri rolü.
(medhali) vardır. İŞte bundan dolayı· inSa!la .mükafaat ve, ceza
gerekmektedir. 90
·
·
Abdullatlf Harputl(Ölnl.--

Bu·madde ne· ilgili'olarak--fildileiimiZf:özetlemeye Ç31işiiliıri:
.@ah, insaiJ}ara fiil ve· hareketlerini tayin edecek .kUdret ·ve irade
vermiştir. Böyle bir kudret ve trade verllıiıeııiJŞ ol~ycfı. Allalı'ın eıntr ve
yasaklarlnın, · insanın sorumlu tıltuimasınıil, ceza .ve. mükafaat
görmeSinin ıncinası kalmazd,ı; :Siı d1lİuın ayni zamanda Allhlt'm adalet ve lıikmetiiıe· de aykın ·düşerdi. Bir yerde yükhmlülük varsa,
orndatrade, filliıi seÇimi ve kudretlıı $am da söz konusu~ur.' ·
Şu

halde Allah, insana bütün mümkün oıan·ruııert teİ"cih etme
niteligr olan bir küın irade veimlştir: Bu, _Alfuh tcirafııidan yaratılı:mş,
insanda kılwe.· halinde ınevcuttıir. İnsanın "kes b"~ "ihtiyaf• ve
"irade~i cüz'iye" -sı ·ise~ külli _iradenin belli ve özel bir ·fiile·
,yönelmesinden ve sarlindan ibclr_ettfr. Su yönelmeye. sarf :Ve
kUllahmaya "dzrr!~{ musammam'' (vazgeçilmeyen kesin kai~l denir
Jtl~ bu; hal ve itib3.rf bir husus oldugu iÇin matüridllere göre

annsA30- .
.

88 Georges L.. Fo.İısegıive, Mebadi-i Felsefeden llmu'n~Nefs, Müt. Ahnied; N
36.

.

.

.

.

89el-Mercılııi, Ş~ıibuddin Haruİı. b.Bıihıiidçlin, K.el-l:likmetu'l-Bıiligati'l-Cenniye fi
Şerhi'l-Akaidi'l-Haiıefiyye. s.43,
90AbdullatlfH~ut:i, Tenkihu'l-Kelıim.,.,

. ·
s.240.
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·

yara1ılrnamışbr.

İnsanın soninılulugu ~ "cüz'i irade" sini, kqllanmasmdan
kaynaklanmaktadır. Buna bill.nc:lmiz (şuurumuz) · açıkça şahitlik
··etmektedir: Mesela ·ben .Önce ellmi kaldırmak ·ıstıyorum, s·()nra ·
· kaldınygrum;Böylece benim "cüz'i irô.t;k"· m (tercihiml hareketin
sebebidir.· Demt::k kfkülli trade, çeşitli egrum ve ftkirlerin çatıştigı yerde.

bulunma.Jtta; ·neticede bu egilln:ılerden birini tercih {ihtiyar)· etri:ıemiz, .
biZiiri ''cüz'i irademiZ" veya "kesbimiz" olniaktadır. İşte b:izmı
fUlimizin · meydari!l gelmes:inde.ki rolümüz, bu terciht:lr.
Soıumluı.uguıntız·dabu tercihe . dayanmaktadır~ Insanın külli ve cüz'i
inlde Sahibi olduguna şu ayet-i k~rime en büyük delild}r: "AUahsiZe
dilek vermeseydi. siZ dileyemezdtniz.'9ı

'

1

DevamıVar

NOT : tmae konmıunda daha geniş bilgi ~~ oıri:ıak Isteyenlere şu
:e.serler tavsiye oluniır: ProfDr.· Neeatl öner,1nsan Ht1rriyetl, .Selçuk Yayınlan!
ıstanbul, ı982; M. Saim Yeprem; tra.cie· H1lrr1Yetl ve İmam Mat~dt. tstanbu};
· ı 980; Yusuf Zi,Yaeddin Ersal (Ezberi}, Vahii veRisalet, ,Ankara. ı 960, s.52:.67; .
Doç.Dr. M. Sait Yazıcıoglu, Matorldi Keianunda 1nsan HOi":riyetl Meselesi, A.Ü. ·
tlalıJYat Fak:Oltesi Dergisi, Ankara, ı988. c.XXX, s.ıss.:ı69Peorges GuivJ,tch,
Sosyal Determinizm'in çeşitleri ve İnsan Hı1rlı1ğı1, çeViren: Nurettin ~
Köşeinilıal; Jstiınbul, 195Ş.
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