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EŞ'AR.iı.ER iLE MATORIDİIER

~ GÖRtiŞ.AYRJI.mi..ARl

Sayı:

5-

9'dan devam

Allah'ın

Bulurunası

Kullara Güç Yetiremeyecekleri
(Teklif Ma layutak):

Şeylerle

Tekiifte

Kul gücünün dışında olan şeyle teklif. oluninaz. Çünkü
yükümlü tutulan {memur) ın edasına güç yetlremeyecegi şeyle tekiifte
bulunulması. muhal (gayr-ı mümkün) ve insanıh gücü cdahtlinde
olmayan şey ''Ma layutak"tır. Hanefi alimlerine göre, insanın güç
yetiremeyecegi şeyle mükellef tutulması caiz degtldir. İmam Eş'aıi ve
çogu taraftarlarınca bu caizdir.

"Teklif", lügat bakımından külfetli "zor" bir işi bir kimseye
yüklemek, emretmek demektir. Istılahda ise, ta'ciz (aciz b:ıicıkma) kasdı
olmaksızın zor bir işin yapılmasını isternek anlamını taşımaktadır.
Muhatabı aciz bırakmak, onun aczini ve güçsüzlügünü ortaya
koymak kasdıyla olan teklifler, gerçek teklif degtldir ve bunlar sadece
muhatabın aczini ispat .ederler.
İslam a.Iimleri, insanın güç yetiremeyecegi.(ma layutak) şeyleri üç
kısmıa ayırmışlardır:

1- Edna (aşagı) derecesi: Akla ve adete göre mümkün ve insanın
gücü dahilinde oldugu halde, meydana gelmeyecegtni önceden
Cenab-ı Hakk'ın bilmesinden dolayı haber verdıgı için olması
imkAnsız (mümteni') olan şeydii: Astlerin itaatla, kafirlerin imanla
mükellef tutulması gibi. Bu . çeşit fiillerle insaniann yükümlü
tutulması, hem caiz, hem de olmuştur. Bunda ihtilaf yoktur. Ehl-i
sünnet ve ehl-i itizale göre bu çeşit teklifin viıkuunda ittifak vaı:dır.
Çünkü bu gibi fıiller aslında insanın gücü dahilindedir. Fiilin esası
inıkfuısız degildir.
·
·
Ebü .Cehil ve Ebfı Leheb gibilertn küfür ve isyanları kendi irade
ve seçenek (ihtiyar) leriyle meydana gelmiştir. Cenab-ı Hak. onlann
kendi irade ve ihtiyarlanyla küfür ve isyan edeceklerini ezelde
olmadan önce bildigt halde yine onları iman ile mükellef tuttu. Yoksa
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onlıin buna (küfre) zorlamamıştir. İşte buiııann iman etiniyeceklerini ,,
Cenab:.:ı Hak bildiginden bu ezeU Uri:ıme göre haber verdiginden dolayı
tinan etmeleri iı:nk:ansızdır. Zira Allah Teaıa. daha önce onların iman .
etmıyeceklerin:l ezeU 1lmiyle bildigi İçin haber vermiştir. Onların iman ·
.. etmeleri. Allah'ın ilmine ve haber verılıesine göre. yani :!lalıiilme aykın .
bulunmasınaan dolayı 1riJkarisız ~~uyor. ·

Oysa iınan fiili _zatmdan dolayı tınkansız degildir. Allah;m Ebu
- . Leheb gibi kafirlerin iman efnieyecekleiini önceden haber vermesinin
cebıt oldugu• Söylenemez. Çünkii ilim, biliİıene .tabiidir. bilinentiı ·
·ortaya-çıkmasından, ibarettir. YokSa bilineniiı 8ebebi degildir. onun· ·.
mahiyetlni~degıştiinıez. Bilinen aslında ne ise yine· odur. Böylece
Allah'ın haber .vermesi ve trade etmesi ilmine tabidir. O'nun ilminin
tersine birşeyin meydana gelmesi· ise imkansızdır. Çünltü Allah.
bilgisizlik (cebl) den uiaktır;
2- ~ (Orta) derecesi: ·Hem esas bakıniın.dan. hen:i. alo.l
.yönilııden mu~ri olup da, agete ve ilisan gücüne göre Iiıümteni'
(gayr-i mümkünı..-mandır;. Cisimlep: yaratmak; vasıtasız uÇ~ak. bir
dagı bii" kimsepin _kaldırlp .sırtına alnıası gıbı. ·Bunlar Allah'm ,
iradesine göre iıiü~ndür. İnsanlaiın bu günki yaratılışiarına. ve
adete göre iınkansız ise .de. akla göre im.kan dahilindedir. Çünkü
_ Allah bir kfmse.Ye cisimleri yaratina~ havada uçma. dagt kalduma giicü
. verirse, o kimse bu işleri yapabllir.İşte böyle iiisanin gücünü aşan·
1. orta. derece _oliırak kabul edilen "md layutiıJC' -(güçyetirilemfyen şey) ile
·Allah, hiçkimseyi mükellefttitmamıştır~ BOy'le bir teklifvaki degildir.
Bunun delili, Kur'an-ı Kerim'deki "Allah bir. kimseye gücünun
yetmiyecefjin.l teklif etmez" (2/286} ayetldir. Bu konuda •. ehl-i s~et
.Ile ehl-:i itızal arasında görüş ayiılıgı yoktur. Ancak eş'ariler, "geiç(fkte
b:ôyle bir· teklif vaJc( d.e{jilse ·de aslıni:la bu caizdit' d eder. Maturldiler ·
ise, böyle bit te~ vak.i' olİnadıgı gibi aslında caiZ· de degildir, ·
· görüşündedirler,.
· · 3- Aksa (en son) derecesi: Hem. aslma göre, heİn akla göre
iınkansız olandır., İşte asıl mi).mteni' ve muhal olan bu nevidir. İki ·
zıtbn. iki çeli.Şklnin bit arada. pulurtması ve kalo-i hakayık gibi. siyah
beyazın bir şeyde aynı aıida buhınması iki. zıttm.,_pir arada
bulunrtıasıdır (Cem'-i Zıddeyn}. İki çelişkinin bir arada bulunması,
(ictıma'-i nak.izeyn) da, bir şeyin ayrlı anda ve aynı mekanda hem

ye

varlıgı, hem yoklugU .düşünülemez ob:riasıdır. ki. bu hem aslen; heıri: ·
akle:tı imkansız·{muhal) dır.

Kalb-i hakayık'm~anıamı da. tnü:mktlnü

~uhal, "vacibi veya muhalı ·mümkün kılmak demektir. Işte. bunlar, .

hem adete göre. hem akla göre muhal olan şeylerdir. Zatlan- ve·
. mahiyetleri itibarıyla. iıiuhaldir. Bu tür. "rita ·ıa.yuta.IC' da·ihtilaf
yoktur. Çünkü oniınla ne teklif Caizdir~ ne de vaki<fiı:OO.
' .
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İnsainn güç yetlre~eyecegt b :u üç kffinu: böyle kısac~ gördükten
sonra;

şimdi

· ta. -yutdk''

ak:1i açıdan ihtilaf konusu ola:n "orta" dereceôekl"Ma

ha~da Eş'anier ile Matüridiler:tn ·göİUşlerint. ve ·
·
·dayandıkian delilleri inceleyelim.

Matüridilere göre. teklif (mükellef tutmak) •.k~l tarafından
meydana getirildigiride sevap kazanılan. edadan çeklnildlgirıde ceza ·
gÖrulen bir· hususta düşünülebilir. Bu. ancak Insanın ~yerine.
getirmesi· müınküı:i olan- könuda caizdir. yerine getirmesi riıümkün
·olmayan hususta caiz_ degildir. Bu· konuda· Allah'ın te~lifte
bulunmadıgı_na
dair ayet-i . kerimeleri · gayet açıktır:
" lf-.J ".il L.i.i .ıJJI ~ '::/ " "AUah bir kimseye gücünün yetmiyece{Jini
teklif etmez." 93; ·"[.ı=- V" U!.ıJI ı} ~ J.-. ·ı...:;; "Hak. Tealei din~e
darlık güçlük vennedt."94 Cenab-ı Hakk'ın boyle vuku ·biılniadıgıtıı
. haber verdigi her şeyin olması caiz degildir. Aksi takdirde; Oriun yalan
ç:>lmasi icap eder ki bu _inıkansız (Muhal) dır 95. ·
- ·

Aynı şekilde. Matüridil~rce_.. insan: gücjinün üzer:lı:ide olan bir
şey

ile. teklif, meydana gelmesi mubal.olan- bir.-

ıstemektir

ki,> boş

ve_ anlamsızdır~

şeyin olnias~--

Köre bakmakla, kötürüme·J
yürümekle ·tekiifte ·bulunmak· gibt Böyle bir durum.· yalnız Cenab-ı
Hak içindegil, ay:D.ı zamanda saglam yaraWışta· olai-ı klms_e için de bir
eksikliktir. Adalet, 4fldnet gibi kemal sifatlanyla ri:ıuttasıf olan Cenab~
, ı- Hak, bu gibi kusur ve ekSikliklerden müne:zZeh (uzak)- tır96. Bu
. kon).!da, Mu'tezile. Allah'ın en iyiyi yaratması gerektigi lel-aslah
''alellah) prensibinde-n hareketle, Matüridllere niuvafakat etmiştir...
Ancak Mu'tezile . mezhebi; _ kulun fiillerinin keridileri:ne'dayandınlinasıni tevhid yoluyla (doiayp. olarak) kabul etmektedirler.
Şöyleki insan. kapıyı, açmak için eliyle anahtan çevirlyor. elin
·hareketinden- meydana · gelen anahtanri- ·hareketiyle · kapı
açilinakta~7. Bir de· Matüridiler. Ailah'a Mu'tezilentn anladıgı.
amamda bir vadplik isnat etmezler.
.
. .
.
92flüyok Hayd~ Efendi,· usuı.:ı.Fıkıh Dersleri, Urlnci Basılış, N§.şiri:. :M.·.
Çevik-K. Meral, İstanL-ul, .1966, s. 104-109; S. Ş. el Cürcani,._Şerhu'l
'Mevakıf, II, s; .68-69; el Mercani, Şihabuddin Harun b. Bahaüddin, -K. el-'
Hikmetl'I-Bı1ligatı'l-Cenniyye.• S. 51; Seyyid,:Bey,Usül-ı F)kıh Dersleri, s.
236-242.
.
93 ·.. ·. ·.
. . II/286.

94xXu!78.

-

9~ et-Telvih ye't-Tav.dih, I, s. 373.
.·
.. ·
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.
'·OOı!;bü Uzbe; er-Ravzatu'İ-BehlY)Te, s. 54; Şeyhzcide Abdurrahinı;Nazmu'l~
Fen1id, s, 26;_ Seyyid Bey, UsUl-ı Fıkıh Dersleri, s~ ·237; el~Beyadi, İşı1rı1tu'l
Merı1nı, s.· 248; Nüreddines-Sıibüni, Maturidlyye Akaldi, Tercünie ·Eden: .
·Bekir Topaloglu, s. )45-.
.
·
·
97el~Mercaiıt, K el-Hibnetl'l-Ballga; ... s. 5~.
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. , Eş'arilere gelince: :şÖyle diyorlar: Cenab-ı Hak, her şeyin'·
yaiatıcısı, bütün varlıkların mutlak. maıikidir. · Diledigi· gibi ta8arruf
. eder, istedigini emr ve irade eder; İradesini uiaklaştıraCak, hükmüne
. engel olacak yoktur. :mkmetiİıden ve hiç bir fiilinden sual ol~.
·Kudreti soıi$uzdur, sınırlandınlamaz.. Üzerine hiçbir şey vacip degil,
hiçbir fiili çirkin o1amaz98. O gayelerden ve faydalardaJ:l müirezzehtir. ·.·
~u hususta Eş'ariler, şu ayetleri Q.eliİ ·getirmektedirler;· ·~
.. Utı.. ·~ ~llah dilediğint yapar~ .. 9 ~ " Jv.~ · (., ~'i\ i ı a li
dilediğini emr~def'·IOO: ... ...., W uu, ":l ı.. Gı...,ı ":l.J l:o ""mu Tanrımız!
Taka.t getiremeyeceğimiz yükiı bize yükleme:• I Oı.· Eger bu, caiz
· oJ.rrıaSıydı, ondan Allah'a· sıgırm:ıak da dogru olıııazChl02. Eş'ariler. şu
ayet-i -kerinıeyi de '"Ma. ldyulak"m .caiz olduguna delil obırak
-göstermişlerdir: · " .. ":l.;a .. \......ı., ,;~ı: "Bunların . aC:Wırını bana.
bildiıinf'ı 03 Allah Tealıl. meleklere, eşyiiiım isimlerini bilmedJklerini·
bİlmesine ragmen, · onlara -eşyanın isimlerini haber .vermekle ·emir
. buyurdul04. Al~ah Teala" ~1'- ~l,.il! UnOnlar hakkı
işitıneye · tahamin u ı edemezlerdi."l O5: ". ı....... ~ ":l ı;·IS'.J
"Kur'an din4?meye güçleri yetrtı.eyeıi. ka.ftİ"ler.''I06 buyurniuştur.'tşte
Eş'arilere

görÇ, bu ayetler, All~'ın kullara güç yetiremeyeceklert
şeylerle tekiifte bulunmasının caiz oldugunu göstermektediri 07. ·
MatÜiidiler ise,

Eş'arilerin

delillerine
·

karşı şu şekilde

cevap
·
·
. · 1.; Allah Teala'nın Kur'an-ı. Kerimc:lekı şu ayetl: -"~ ,J.JI·

veımektedirler:

·

rS "

.1~ ı..
:,t.ı.ll r!"~.J .Ili ~ ·~ Sizi düşünüp ·öğüt alacak
kimse için kafi gelecek derf!ce yaşatmadik mı? Sonra siZe eğri yolun

encam~ korkutan Peygaınber de gelmtşti. .. "ıoa.

·

~Aynı. eser, s .. 5ı; S. Ş, el..:Ctlrc~. Şerhu'l-Mevainr,·s. ·537; Sevvid Bey,

Usül-ı Fık;ıh Dersler, s.236; Louis Gardet. Dleu et la Destlnee de l'Hom:me,
s. 94,-95; Ebü · Hfunid al-GaZzali, ttikatta Orta Yol, Çeviren: Dr. Kemal Işık,
· Ankara ÜniversitesiBasımevi, ı971, s.l31.
.· · .
- . ·

9%1/40:

.

1 00vtı.

IOlıı/286.

-;t~

.
102Şeyhzade Abdumihini, N~mu'l-Feraıd: s.26; Nüreddin es-Sabüni, ·
·
Maturid!yye Akai~. Terc: Eden BekirTopaloglu, _s. 145; Ebü Uzbe; er- · •
Ra.~tu 1-Behiyye, s. 54~55.
.
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OnJ.In k.ullara güçlerinin yetmiyeceklert şeylerle tekiifte
buliınmasını aklın, muhal gördügüne tşaret etmektedir. Çünkü bu
ayetten ·anlaşılmaktadır: ki teklifin · terkinden dolayı .. ınsan cezaya· -·
çarpılmaktadır. Zira bu teklifi terk etmek çirkindir, yani övülnlege·
deger sonuçtan uzaktır7 Oysa ·Allah Teala, hikmet sıfatıyla muttasıf
Qldugundal_l ancak sonucu övillmege:deger güzel fiili iş~erl09.
2- ·Ayette . (II/286), takat geti:rilemiyec~k şeylertıi
yükletilinesfnden Allçıh'a sıgınılriıaktadır. Allah'ın bir kişiye, gücünül:ı
taşıyamayacagı bir dagı veyahut duvarı yüklernesi caizdir, fakat k:işzyi
bir. dagı veya duvarı taşiniakla mükellef tutması, kişinin bu işi yaptıgı
takdirde m~aatlanması, yapmadıgı takdirde, ceza],anması-şekliiıde
mükellef tutması caız degndii.-ııo~
·
·
· ··
3- Eger güç yetirilnliyecek şeyleı:Ie mükellef tutulriıak caiz
olsaydı, "AUah bir kiİnseye gü.cünün yebJıfyeceğini teklif etrtı.ez." ayet-

i kerimesinin haberiyalan olurdu~ bu d3: ~uhaldirıı.L

.

.
4:- Hz. Ad em' e isimleri· ögrettikteiı sonra,-- Aııaiı Te~la'nm
. meleklere: "Bunların adlanriı_Bana:· bildirin! " ayet-i .celilesinf.n;
aiılamma gelince, bu, emr edilenşeyin tahkiki için b1r emir {teklit)~ ·
degil, ancak meleklerin actinı ortaya koymak maksadına yönelik bir
· hitapdııi12.
.·
·
.

Bu. konuda Eş'arilerin hareket noktasinın Allah'İn istedigini.
yapan (fail-:-i muhtar), mülkünde .ıstedtgi tasarıiıfta bulunabilen
sons~ kudret sahibi olan ıi:ıanç üzerinde, Matüridilerin ise Allah'm.
"hikmef' sıfatıyla.mutta5ıf olması,· bu ri.edenie hikmet ve maslah~t.
ilahi adalet ve. kemal· prensibi üzerinde agırlık koyduklarını
görmekteyiZ. Bize göre. her ikisi de haklı nedenlere tutunmalda.
beraber, .Matüridilerin görüş..;i daha t~tıriin ·edici bulunirı~ktadır;
Çünkü. Eş'arilerin prensibi de bir tarafa atılmamakta, oniınla birlikte
:daha -kapsamlı bir ,~çıklama getirilınektedir. ·
·· ·
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