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EŞ'~ iLE MATtlRiDiı.Ea 
.ARASINIWd GÖRÖŞAYIULIKIARI 

Pıof. Dr.Emrallah YÖKSEL 

10. sayrdan devam 

6. Tekrin: Lügatte, kılmak, yaratmak, varetmek, yenıden 

-meydana getirmek, benzeri göiillmemiş bir şeyi vüc1lda- getl.ımek 

anlam:ıria gelir. Ve yok olan şeyi, yoktan varlıga getlrinek anlammda 

tefsir edilmekt_edir. M_atü:iidiyye~e göre tekvin sıfatı; CenAb-ı HaKk'ın 

zıitı ile kiUm kadim bir sıf"attır. Halk, ibdii; ihyii; :ınmte. ten•iın, ta•zib, 

ve terzik gibi bütü~ fiili sıfat:lıı.r:iiı. m~bdei ve menşel olan ezel~ bir 

- sıfattır. Tekv:in sıfatı, mümkün olan şeylerin. var olmaları vaktinde. · · 
r • • • 

ilim ve iriideye uygun bir şekilde ihdiis ve iciid ile tesir eder: Tıpkı . . . .~ . 

ilimsiz iilimin- muhiil (imkansız) ·olması gtt>i icm4 suretiyle iileıİıl 

meydana getıren (mükevvin) . .Allah olduguna göre, O'nu tekvin sıfatsız 

kabul etmek de muhaldir. Tekvin si:(atı ezeırdir.' Çünkü sorı:radan 
olanların Allah'ın zatı ile kiUm olması 1m.kansız (mümteni•)dır. Tekvin 

. . 
sU'atının müteallaklarına tealluku hiidis oldugundan, ·böyle var olan 

. mükewenlerin (meydana gelenlertıi) kıdemi düşünüİemez. Nitekim 

rum ve kudret sıfatıarının tealluklan hadis oldugu için, malümlannın 

ve makduratının kadim olması lazım gelmedlgi gibi tekvin'in kadim 

olmasından mükevven (iilem)tn kiidiri:ı olması gerekmez, Tekvin, 

mükewen'den başkadır. AYru olsa. mükevvenabiı mükevvinsiz olarak 

kendi ke~dilertne yaratılmış olnlalan gerekirdi~ B.u ise muhaldfr. 

Eş•arilere göre; tekvin Allah'ın ezeli bir sıfatı degildir. Bilakis o, 

fai}in esere niSbettnden akilda meydana gelen ttibart bir husustur. 
-

Eş•arilere göre, tekviq.; mükevvenin aynıdır. Çünkü dôvülen olmadaiı 

dövmenin meydana gelri:ıesi dÜşünülemlyecegi gibi, mükevensiz tekvm 

de tasavvur olunamaz. Binaenaleyh "tekvin" kadim olsa, 
1 ·... . i 

mükevveniitın da kldemi lazını gelir ki, bu muhaldir. 

.,., 
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Te~'in M.dis oldugunu kabul eden e~ere göre, kudret . 

· sıfatının iki teallukıi vardır: Birt ezeU tealluktur ki mümkünlerin 

failden meydana gelmesinin sıhbatl, o eze1i tealluk iledir. İşte bu 

husus itlbiiD bJr şeydir; h~ sıfat deglldir, kudret sıfatına raei•dir; 

Eş<arJlerce fül sıfatlan had!.stJrler. 

İmam Azam Ebü Hanife, "el-Fı.kı,u'l-Ekber"inde Allah'ın 

isimlerinin de, zati: ve fiili sıfatlarının da ezeli oldugunu, hiç b1$1n· 

sonradan olmadıgııu ifade etm1ştJr. Allah Teaiii'nın ezelde yaratıcı 

(Hiilık) oldugunu söylemiştJr. 

Selefin ve 1mam Azam Ebu Hanife'nin görüşlerine aıt bflgisinlıı 

üstün derecede oldugı:nda şüphe bulunmayan EbüCagfer et-Tahiivi 

(V.321/933), Ehl-1 Sünnet ve1~Ceinaat akidesinl, hanefi mezhebine 

göre açıklan,ıak üzere telif ~ttlgı. Akaid Kitabi'nda ·şöyle der: "Allah. 

Tedla, Yüce zatı sifatlanyla beraber nasıl ezell ise aynı şekilde o 
sifatlar üzere ~atma ebedid.ir. Yaratıcı (Hlilık) · tsmt, yaratıkları 

yaratınca kazanılmış değildir. Bart tsmt, mahlukat (bertyye)ı var 

.edince hasıl o!mamıştır. Daha kul (merbiı.b) yok tken kendinde 

Rubiı.btyyet var idi. Mahliı.k yok iken zat'ında yiı.ratıcı (Hlilı.k) manası 

mevcuttu. Yüce Zli.t'ı öliı.leri dirilten (muhyf) olduğu gibi öli!.lert 

diriitmeden evvel de (muhyiJ ism-i şer(ftne müstehak idi. Aynı şekilde 

mahlıikatı vücuda getirmeden önce y·aratıcı (Hlilık) tsmtne liyakatı 

var idi. Bu böyledir. Çünkü O, her şeye gücij. yetendir." 

İmam Ebü ~anstı,r el- Matüridi'de "et-TeviliU"mda Allah 

Teiilanm fiili sıfatının ezeli olduguna şöyle lstldliilde bulunmuştur. 

Hiç şüphesiz Cenab-ı Hak, ezeli keliiriuıida, ''Yaratan, maddeyi var 

eden, varlıklara suret veren Allah O'dur ... " (LIX/24) ayetinde oldugu 

gibi ''Yaratan", "maddeyi vareden", "varlıklara suret veren" dtye 

Kendisini methet:m!ştir. Eger "yaratma", "suret verme" .. ezelde var 

olmasaydı, elbette kendinde olmayan sıfat ile Allah tarafından 

methedilıne söz konusu. olacaktı ki, bu muhaldir. Ve önceden 
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kendisinde olmayan kenla1 sıfatıyla ri:ıuttasıf o~sı gerekirdi ki bu da 

• muha,ldir. 

. Şu halde haİıefi-matüridüere göre bütün ruu ·sıfatlann mebdei 

·ve riıenşel ol~ "tekvin" sıfatıAUah'ın ezel1 bir sıfai:ıdır113; 

Allah'ın kel~-ı nefsi'st yanikelam-ı zatl'sl harfler ve ~ler 

cinsind(m olmayan, Cena~~tHakk;m zattyle ka1m ezel! bir sıfattır. Bu 

Ehl-i ·sünnet ve'l-Cemaat'm çogunıugunuri ~örüşüdür. Kelam-ı zatt'yi 

lşitİnek bll ittifak, muhal (imkansız) degıldir. Bu konudaki ihtnaf, Hz. 

Musa'nın ezeli olan kelam-ı nefsi'yi işitmiş olmasma mı, yoksa ona 

delalet eden ses ve harfleri. vasıtasıi işitmiş bulumi:ıasına mı 

dayanmalrtadır? İşte· yalnız bu. hususta. eş•ariler Ue maturic:İiler· 
arasında görüş ayrı:Iıgı vardır. 

Hanefi a.Ilınleri'şu ~yet-1 kerimeyi görüşlerinedelll getlımlşl~ 

"Musa ateşe dogru gitti ve ona vannca kendisine Şöyle bir ses geldi: Ya 

M.usaı ... (XX/ll) Bu ayet itibartyle Hanefi~Matüridiler göı:üşlerinl şöyle 

aç:ıklamışlardı:f. İşitllen, sonradan var olan 5estlr. Çünkü Allah Tclila. 

sesienmeyi (nidayı), Hz. Musa'nın ateşi görmesi üzeİ:ine tertipiemiş 

(sıi'alamış)tir. Sonradan varolan lllerine tertiplenen de soi:ıradan 

. varolmuş olacagından, Öyleyse sesieniş sonradan olmuş (muhdes)tur. 
' 

113su konuda istifade edilen kaynaklar:. •Allyyu'l-Kari, ~rhu'l-Fıkhı1-Ekber. 
Mısır, 1327h.; el. Matürldi, KUabu't-Tevhid; el-lsfahiini, Metaıı<u'l-Enzar 
•Ala Tav8ll •l'l-Envar; ŞeyhzMe Abdurrahl:in, Nazmu•ı..:Feratd;Ebü •Uzbe, er
Ravzatu'l Behiyye; Ebu'l-Mtf'm en-Nesefi; Tebsıratu1~Edille; Sadru'ş-Şerf'a 
Ta•dllu'l-•Ulüm; 1bnu'l-Hı1mıim, ei-Musayere; et-Taftazani, Şerhu'l-
Makasıd; S. Ş, el-Cürcam, Şerhu'l-Mevakıf; el-tmamu'l-Kadi. 'Ali b. ~ 
Muhammed b. Ebi'l-'Izzi'd-Dimeşki, Şerhu'l-'Akldeti't-J'ahaviyye (V. 722h.), 
Tahkik edenler, Dr. Abdullah b. Abdl'l-Iyfuhsin et-Turki ve Şıtayb el
EmaVüt, Beynıt, 1408.h./1987m.; tmariı Ebü Yusr Muhammed Pezdevi, 
Ehl-1 Sünnet:Akaidl, Tercame: Doç. Dr. Şemftiddin Gölcük, istanbul, 1980; 
Nureddin es-sabüni, Matürldiyye AkaklJ, Tereame Eden: Bekir Topaloglu; 
el-Beyazi, tşaratu'l- Meriim mın•Ibartitı'l-Humam: tzmlrll!i L Hakkı, Yeni 
t1m-! Kelıim, ll; Sırn-i Gitldi, Nakdu'l-Kelıim fl'Akaidi't-İSlAm; Emrullah 
Yilksel, Kelıim Dersleri (lliihiyat ve Nübüvvet); Dr .. M. Sa1m Yeprem, 
Matürldi'nln Akide RisıileŞ ve Şerhl, .ıstanbul. ıgsş. -
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Eşari alimleri ise fikirlerini; şu ayet-i kerimeye 

dayandırmaktadırlar: " :Allah~ Musa'ya hitap ile konuştu." (IV 1 164). 

E~er, ayetln zah:trinden .Anah Tea.Ia, Hz. Musa'ya ezeli olan kela.m-ı 
j . • . . 

nefsi'sinUşittimıiştir, derler .. 

Eşarıiere göre, Hz. Musa, Allah'ın ezeli hakiki kelam-ı nefsi'yi 

işitmiştir. Bu görüşlerini şöyle açıklamaktadırlar: Allah'm z.a,tı, cislın 

ve araz olmadtgı halde, Ahiret'te görülmesfnasıl mümkünse, keJ.a:m-ı 

nefsi'nin işitllmesi de müırıkündür. Şu halde keıa.m~ı nefsi, han ve , 

sesler cinsinden olmasa da, onun işitllıiıesimuhal degildir. 

Kur'an-ı Ker:lm'deki: 

Musa ateşin yanına vardıgı Zaınan mübarek yerdeki vac'linm sag . . 

tarafında bulumn agaç. yanından kendisine nida edildi: . Musa! 

Bütfuı alemlelin Tanrısı olan Allah benim! (XXVIII/30) ayet-i kerimesi 

ile ilgili ol~ Ebü Mansür el-Matüridi~nin görüşü şöyledir: Bu 

dünyada işitme, ses ve harflerle flgili oldugundan, Hz. Musa, kelam-ı 

nefsi'yi degil, ona delalet eden ses ve harflerle agaçta meydaİıa gelen 

keJ.a:m~ı lafzi'yi işitmiştir. Allah'ın kela.m-ı riefsi'si haıfv~ ses cinsinden 

olmayan ezeli bir· sıfat oldugundan Hz .. Musa, bunu işitmen:ıiştir. · 

Üstad Ebü İshak el-tsferfuli de Maturidi'nin görüşüiıded1rll4. 

Ehl-i Sünnet ve'I-Cemaat'e göre, meydana gelen her şey, ister_ 

hayır, istet şer olsun hepsi, Allah Teala'nın iradesi, kaza ve kaderiyle 

olur. Selef ve halef, Peygamber ~endlmlzln Allah'ın diledigi olur; 

dilemed.Jgi oln:iaz" ifadelerinde-icma etmişlerdir. 

Hanefi a.Iimler, iradenin. "rıza" ve "muhabbet" ge~ktirmedigi 

114lbnu'l-H0nıam, el-Musayere; el-Fahru'r-Razl. et-Tefslru'l-elKebir, Mısır, 
· 1938, :xıv. s. 228; lmfunu'l-Haremeyn el-Cuveyni, K.: el-İrşadEbu'l-Mu'In 

en-Nes~fi. Tebsiretp'l-Edille: Şeyhiade Abdurrahini, Nazmu'l-Ferald: 
Ebü <Uzbe, er-Ravzatu'l-Behiyye; et-Ta.ftzaru,. Şerhu'l-Makasıd: · Şerhu'l 

. Akaid; Nureddln es-8abüni; Matuıidiyye Akaidl, TercQme eden: Bekir 
Toj:ıaloglu: el-Beyazi, tşaratu'l-Meram: Sırrı-i Giıidi, Nakdu'l-Kelam: · 
Abdullatıf Harputi, Tenkihu'l-Kelam; Manastırlı tamall Hakkı, Mevatdu'l-
Enam fi Berahin-1 •Akaidl'l-tslam, Dersa'adet, İ314h.,; Emrullah YOksel 
Kelam Dersleri (tlfıhiyat ve"Nübılvvet). · · 
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görüşündedirler. Görüşl~ıini şu ayetlerle ispata çalışırlar: "Allah 

kullarının küfrüne razı olmaz'' (XXXIX/7): Allah fesad çıkarmayı 

sevmez" (II/205}. Bu ayet-i keı:lnıelerden anlaşıld1gma göre, küfür ve 

fesad, ~·m nza ve. muhabbettyle degıiQir. Fakat hepsl ırtldestylOOir. 

İttıaJn Eşan ve ona . tAbi olanlar ise, "muhabbet", "Rlza" ve 
"irade"nin aynı manada · olduAunu söylerl~r~ Hanefi-MıUundı 
alimlerinin yukanda ileri siırdiUderi ayetıeii. eş'aıiler: "Allah mü 'min 

kullanndan kiıfre · raıı olmaz", "Feaadı mü'm,fnler için razı olmaz" 

şeklinde anlamaktadırlar. 

· Mu'tezile, çtrkin olanların Allah'ın iradesiyle olmadıgını, O'nun 
' . ~ . 

razı olmadıAı şeyin muradı olmayacaaını. muradının ancak razı . . . 
oldugu şey olacagı:ı:iı ileri sürer. Zaten onlara göre, Allah· ancak hayın 

ister ve yaratır. Şer kul1ai:m fiiller!dl:r. Allah •. şerrin yaratıcısı deg.ıldfr. 

Kur'an-ı Kerim'deki.şu ayetler •. Allah'm meşiyyet ve iradesine 

delalet eder: " •l.:.t ı.. Ja..it .4111 ı:ıl : Şüphe yok kı Allah, diledigtni yapar." 

(XXII/18): " ~ U J w : İstedigini yapan O'diır." (LXXXV /16). 

Ehl-1 Sünnet' e göre. Cenab-ı.Hakk'm iradesi iki nevıdir: 

a) trade~ i kevniyye ki ona meşiyyet de denir. Her var olan. ıster 

hayır •. ister şer olsun hepsi Allah'ın meşiyetı (tekvini Ira.de'si)yle 

meydana gelmektedir. BQD.dan dolayı, müslümanlar~ ·~·ın diledigi 

olur, dilemedfgi oi.aİaz" ifadesinde .lcnia' etmişlerdir. Buna şu ayetler 

dehllet etmektedir:." ... ı:ıl .u.ıı .-.,;. ı:,.oSHak Teala. her kimi dogru yola 

iletmek isterse ~nun göplünü tslfuniyeti (kabul için) açar, her ldriıi 
sapıklıkfa bu:akmak dilerse, onun gönlünü darlaştırır, kasvetleştirir. · 

sıkıştınr ve bu adam zorla göke çıkıyormuş gibi oJur." {VI/125); " 

ı:ıl ı:ı~Jı ı:ıl ~ ~ ~.J Hak Teala. sizin·heıirkımzı Isterse. benim: size 

öJıüt vemıem. hayırhahlıkta bulunın.Sm siZe hiç bir falde vermez ... " 

(XI/34). 
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Tekvini trade istenene tealluk edince. istenen mutlaka meydana 

gelir. Cenab-ı Hakk bütün varlıkların varlıgmı istemekle, varlıklar 

meydana gelir. Tekvini irade, hayra, şerre. taata, ınasiyete tealluk 

eder. 

b) İrade-i diniyye veya teşri•iyyedlı·. Bu irade-i diniyye, nza ve 

muhabbet demektir. Şu ayet-i kelimeler buna delalet etmektecllr. : ".· 

Allah size kolaylık diler, size güçlük·dflemez." (II/185): "Hak Teala 

sizin tevb~lertntzi: kabul etmeyi, ihtiraslarına kapılanlar ve uyan;tar 

ise sizin büsbütün sapıp egr.ı bügrü gitmenizi dile:rler:" (N /26}. 

İslam kelamcılan ve mezhepleri, Allah'in n;iürid olctugunda 

birleşmişler, fakat manasında ihtilaf etmişlerdir. Haneft-Matüridi 

alimlerinin ayetleri izah tarzlan, bize. göre, daha esnek-ve uygun 
gelmektcdirııs. 

9- İUlhl Fiiller Herhangi Bl:t' 8ebep (İUet) ve Maksat 

(Garaz) İle Nedenlend!rilebillr Mi? 

İslam alimlert, eşyanın gerçek nedeni (illetl)nin Allah oldugund& 

ittifak ederler. Allah'ın zatına yöneltlr bir illiyet kabul etmemekle 

beraber, ilahi fiillerin bir takım hikmet ve m:aslahatlarla 

nedenlendirillp nedenlendir:ilemeyecegi hususunda çeşitli görüşler 

vardır. 

a- Eşarilerin çogun!uguna göre, Allah'ın bütün fiilieri ve 

hükümleri, maksadlarla ve kulların mei::ıfaat (maslahat} lertyle 

nedenlendirilmez. Çünkü böyle bir durum eksiklik olacagından 

Tanrı'nin şanına aykındır. Zira bir fiili bir maksad ve hikmete binaen 

115 Bu konda Istifade edilen kaynaklar: lınamu'l-Haremeyn el-Cüveyni, el--
trşad; s. el-Amidi, Ebkaru'l-Etkar; 1bnu'l-Humam, el-Musayeref;bu'l Mu..-fn 
ea-Nesefi, et-Temhid; S. Ş. el-COrcani, Şerhu'l-Mevakıf; S. et-Taftiizani, 
Serhu'l-Makasıd; el-Beyadi, lşcinitti'l-Menim; F. er-Razi et-Tefsinı'l-Kebir; 
fu:ıam Ebu Yusr Muhammed Pezdevi, Ehl-1 SÜIUlet Akaidl, Terc.: Doç. Dr. 
Şerafeddİn ('.ölcük; Şeyhzade Abdunahlm, Nazmu'l-Ferrud; Ebü•Uzbe, er
Ravdatu'l-Behlyye; İzmirli lamall Hakkı. Yeni Um-i Kelam; Abdullatlf 
Ha,puti, Tenkiliu'l-Kelam; Sım-i Glridi, Nakdu'l- Kelam; Muhammed 
Ahmed el-'AdeVi, Eş-Şerhu'l-Cedld'll Cevheretl't-Tevhid; Emrullah Yüksel, 
Keiam DerslerUllahlyyat ve NO.bQvvet}. -
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Işlemenin anlamı, o maksadla eksfk:l:Jgi ta~amlamak demekt:ii. Bu . 

takdirde faU, maksadla tamamlanmış olur. Başkası Ue olgunlaşan, 

zatı bakımından eksiktir. Cenab-ı Hak bu gibi eksikliklerden 

münezzehtlr. 

Diger taraftan varlık ateminde, salgın hastalıklar ve zararlı 

hayvanlar gibi varlıgında hiçbir hikmet ve fayda düşünülmeyen 

yaratıklara rastlamaktayız. Eger Uılhi filllerin hıkmet ve maslahatı . 

içermiş. olması gerekseydi, onların var olmaması ıcabederdi. Oysa 

dünyada o gibi zararlı ve faidesiz yaratıklar pek çoktur. Demek oluyor 

ki Uahi trade ve filllerde hikmet bulunmamaktadır .. 

b- Matüıidilere göre, ilahi fiiller, glzli ve aşikar pek çok hikmet ve 

maslahatları hruzdtr. Fakat bu hikmet ve masıahatlar kullar içindir. 

Allah, insanlar hakkında hükümlerini biriakım sebeplere baglayarak 

yaratır. Bu yüzden ilahi filller ve hükümler, yaratıkların masiahat ve 

maksadlanyla nedenlendirUir. Çünkü hilrmet, fiilln · maslahatsız 

olmasına aykın düşmektedir. Zira fiilin maksadsız olması, onun 

manasız (abes)ltgını gerektirir. Yalnız bu faide ve menfaat, Allah'ın 

zatına · degil, kullarına aittir. Başkasına ait menfaatle, O'nun 

olgunluk elde etmesi söz konusu degildir. En uygunu, O'nun 

başkasının menfaatine fill1 Işlemesidir. · O'nun zatının kemaU en 

uygun olanı seçmesini gerektirmektedir: En uygunu olmakla beraber, 

kendi üzerine herhangi bir vaclplik ve zorunluluk söz konusu 

olmaksızın işlemesi anlammda bir gereklillktlr. 

Böylece matundller Allah 'ın hilmi et sıfatının geregı, ihsan 

olarak ilahi filllerde kullarm yaranna maksad ve faideyi kabul 

ederken, O'nun fall-i muhtar olu.şunu da zedelemeden mu'tezllenln 

"en iyiyi yaratmak Allah üzerine vaciptir" görüşüne de kaymadan 

gayet makiiliine bir surette, bu konuda kendilerine has incellklerinl 

ortaya koymaktadırlar. Halbuki mu'tezUiler, kullar için ilahi flJllerde 

en' iyiyiişlemenin Allah üzerine yactp oldugunu söylerken, Allah'a 

zorunluluk !snad etm1Şı ve fail-i muhtar oluşunu zedelemiş 
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oluyorlardı. Eş<artıer de Allah'ın sadece fall-i muhtar oluşu W;erinde 

durduklanndan, O'ndan manasız ve hikmetsiz fllllertiı meydana 

gelebilec~ anlamına vatan mahzurlu bir düşünceyle karşı karşıya 

bulunmaktadırlar. Burada ı:ıultüridller ile mu•tezllenin birleştJgl 

nokta, ilah! fiilierin kapsamıne\ftki hikmetler ve masiahatlar kullara 

aittiı:". iiahi fiiller:ln ve ahkiimının bırtakmı hikmet ve maslahatlarla 

nedenlendirilmesi, Cenab-i Hakk'ın onlarla kemiUe eren bir zat olması 

anlamını taşımaz. Çünkü Allah, her çeşit hikmet ve masiahattan 

müstagntdir. 

Öte yandan matürtdileır, eş•artlerin alemde 'zahiren faidesiz 

hatta zararlı zannettikleri şeyler:ln hiç de öyle olmadıgıru söylerler. 

Çünkü iyice incelendigi ve düşünüldügü zaman, onların bir çok 

faydalar !httı1a ett.ıgı. ortaya çıkar. Hem insan aklı, bütrin varlıgın ve 

hadiselerin ihtiva ettlgiilahi h!km.eilert anlamaya ve kavramaya kafi 

gelmemektedir. Bu konuda bilgimiz eks!kt:1r. Bilgimiz, bu görünen 

alem için bile yeterli degU iken, göi-ülmeyen alem hakkında bu, nasıl 

· mümkün olsun? Faidesiz ve zararlı zannedilen bazı uzuvlann ve 

varlıkların bugünkü ilmi araştırmalar neticesinde, birçok faydalarının 

· bulundugu ort~ya konulmuştur. Salgın hastalıklar ve benzer 

durumlar da böyledir. Bunlar için de, hiç bir faide ve hikmet yQktur, 

diyemeyiz. Onlarda hikmet ve faiden!n varlıgını insan aklının 

kavramaması başka, onların mevcud olmaması başka şeydir. Aldın bir 

şeyin varlıgıru kavrayamamasından o şeyin yoklugu gerekmez. 

Imam el-Matürldi, "K1tabu't-Tevhi4" de, "Allah'ın F11lleri 

Meselesi" adlı başlıkta, Allah'ı ve sıfatıarını hakkıyla bilen kimsenin, 

O'nun fi1llerinin hikruetin dışına çıkınasının caiz olİnadıgım 

anlayacaguıı ifade eder. Çünkü Allah, bizatihi hikmet sahibi, her 

şeyden müstagni ve herşeyi bJlendir. Allah'ın çok Cö!llert, kerim. gani 
f 

ve her şeyi bilen oldugu kabul edlllnce, O'nun her filli hikmet ve 

adalet veya fazl ve ilisan olarak işledigi meydana çıkar. 
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· Ştı halde Matüridi'ye göre, Allah'~ kema.I sıfa~a.rının. manamnı 

iyi anlayan kimse tarafından Allah'ın flillerinde mutlaka hikmetln 

bulundugu kestlrillr. 

Diger taraftan İmam el-Matüridi, insan aklının sınırlı 

oluşundan dolayı llahi hikmetin esasını kavrayamayacagını, bu 

yüzden insanın, kendine gizll olan hikmetleri anlamak için Allah'a 

· niyazda bul~ gerektlgini söyler. 

1 

Burada şunu önemle belirtelim: ki matüridiler, Allah'ın hikmet 

sıfatı üzerinde çok hassasiyetle dururlar. Kanaatimizce, bu konuda 

· bir fikir edinmek için aşagıda isimleri verilen Hanefi-Matüridi 

kitaplarına bakılması yeterlidir. 

M<Uüridi alimleıfuden Hrn b. Bahauddin el-Mercam (ölı:iı. 
1306/1889)'nin Allah'ın fiillerJnin hikmet ve masiahattan uzak 

olmayacagına dair izahlan :nıealen şöyledir: "Varlık.ta· hikmetten ve 

masıahattan uzak bir şeyin oldugu tasavvur edilemez. Zira Allah, 

manasızlık ve bilgisizUkten uzaktır. O'nun hakim, kamil kudret, tam 

illni ve apaçık kerem sahibi olı:iıası, umümun haynna ve onun 

üs~ünde hayır ·ve güzellik düşünülemiyen nizamın güzellıgine sahip 

olan şeyin meydana gelemsini gerektirir. Ancak bu, mu'tezilenin 

anladıgı manada bir vücup degild:lr. Bu, ~ah'm ulu sıfatlarla 

muttasıf olmasının ve güzel isimlerle isimlenmesinin geregıdir. Bütün 

kainat, en mükemmel şekilde, O'nun ilmi, :lrcldesi, kudreti, yaratması 

ve icadıyla, varlık mertebelerinin en sonuna kadar, bir: kısmı ~er bir 

kısmına baglı olarak meydana gelmektedir. Bu durum, O'nun dlledfgi 

gibi yapma (Ihtiyar) sıfatına aylon degil, bilaids onu te'kid·etnıektedir. 

Binaenaleyh bu konudaki görüşleri gününıüzün gelişen mOdem 

ilim ve tekn:ıgin ortaya koydugu hakikatler açısından 

degerlerdirdigimizde, matüridilerin görüşlerinin gün geçtikçe haklılık 

kazandıgına tanık olmaktayız. Şöyle ki, vahşi ve zararlı zannedilen 

bir çok hayvanın, bugünkü modem tıbba faydalarını hiç kimse inkar 
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edemez .. Bu· gibi hayvanların ilAçların geliştirilmesi ve tedavilerdeki 

hizmeti günden güne sayılmayacak ka:dar çogalmaktadır. Daha 

geçenlerde. 1986 yaz başı Televizyon programlanndan biri olan ilim ve 

tek:nige ait belgesel bir filmde, yengecin katundan kanser gibi tehlikeli 

hastalıklann tedavisinde istifade edildiglni hayretle gördük. Şu halde, 
1 

gelişen ilim ve teknik sayesinde yaratıklar aleminin hikmet ve 

sırlannın btrçogunun keşfedUmekte oldugu, gün geçtikçe müşahade 

edilmektedir. Elbette bunlardaki hikmet ve faide, ilmin onlan 

keşfetmesinden önce de vardı. Öyleyse bir şeyin hikmetini bilmek · 

başka şey, varlıgı başka şeydir. Zira bırçok şeyin varlıgını bildigitniZ 

halde, henüz onlardaki hikmet ve faydayı bilmemekteyiz. Bu 

konudaki bilgimizin eksikligi, hiç bir zaman ondaki hikmet ve 

faydanın yoklugunu gerektirmezll6; 

llS. au lronuda istifade edilen kavnaklar: Ebü Mansür el-Mat:Qridi, Kitabu't
Tevhid; Ebu'l-Muin en-Neset'i, Tebstratu'l-Edille; el-Fahru'r-Razi, et-. 
Tefsiru'l-Kebir, n. s. 154; el-Mııhassal; s. el-.Amidi, Gayetu'l-menim; s. Şel
COrcaıü, Şerhu'l-Mevakıf, n, s. 538 vd.;-et-Taft:azani, Şerhu'l-Makasıd, n,s. 
115; Sadru'ş-şeı:fa. Tadilu'l-•Ulüm, vrk. 197a; et-Tavdih (et-Telvih'in 
kenannda), tst., 1310h .• s. 537; el-Mercani, HB.şiye'ale'l-eeUu. n. s. 204; 
fbnu'l-Humam, el-Musayerı!; -~l-Gazzali, el-lktisad fi'I-•ttıkad; Şeyhzade 
Abdurrahim, Nazınu'l-Feı:aJ.d; Şlhabeddin Harun b. Babalddin el-Mercam, 
Şerhu'l-Akaidi'l-Han~. Seyyid Bey, Usül-ı Fıkıh Dersleri, s. 246; lzmirll t. 
Hakkı, Yenitini-I Kelam, n, s. 127-128; Catherine Vinceut, Kobay·Fareler, 
İnsan ve Kiünat (Aylık Bilim ve TeknoloJi Derııisl), İst, Şubat 1986, sayı: 6, 
s. 65 vd.; Emrullab Yüksel, flahi Fillferde Hikmet, AtatOrk Üniversitesi, 
lliihlyat Fak. Dergisi, Erzurum, 1988; sayı: 8, s. 43-76. 




