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İSLAMDA .IMAN VE ESASLARI 

-X-

Dr. Ali Arslan AYDIN 

9) İRADE: Allilim Teala «İrade» sıfatıyla muttasıftır. «R v d» kökünden 
geldiği söylenen bu kelime lfrgatte «bir şey üzerinde karar kılarak onu yapma~ 
ya azmetmek» ma'nasına gelir. Mesela irade sahibi olan insanın, birka(} istika
mette hareket eden isteği vardır. Fakat sonunda, bunlardan biri üzerinde karar 
kılarak onu, diğerlerine tercih eder. Bu tercih ediş ve seçiş, bir irade eseridir. 
Seçmeden önce insan, serbest ve hürdür. Seçtiği anda iradesi tecelli etmiş olur. · 

Hak Teala'nın eşi ve benzeri olmadığına, Zatı ve sıfatları malılUkatın hiç
birinin zat ve sıfatıarına benzemediğille göre, ezeli olan o 'nun ilahi iradesini, 
insan iradesi gibi muhtelif aksiyonlar arasında seyreden bir «seçme imkanı ve 
seçme kudreti» olarak tefsir etmek doğru değildir. Çünkü böyle bir teşbih, ten
rih-i Bari'ye münafidir. Zira insan aklı, Zat-ı Bari'nin mahiyetini idrakten 
aciz oldUğu gibi, sıfat-ı Bari'nin de mahiyet ve hakikatini idrakten acizdir. An
cak diyebiliriz ki, Hak Teaia bütün bu kainatı, ezeli iradesine uygun olarak ya
ratmıştır. O, Fail-i Muhtardır. Hiçbir şey O 'ndan, ışığın güneşten, ısının ateş
ten çıkınası gibi ızdırari olarak zuhur etmemiş, bilakis O, her şeyi, ezell irade
sinin hür tecelllsi olarak dilediği şekilde ve dilediği zamanda yaratmıştır, O hal
de inanmamız gereken husus şudur : 

Hak Teaia 'mn muttasıf olduğu irad'e öyle bir sıfattır ki, «Allah u Teaia 
onunla, her mümkini -hakkında- caiz olan hususlardan biriyle, sonsuz vakit
lerden birinde olma (fiil) veya olmama (terk) hallerinden biriyle tahsis eder.» 
Yani, aslında olabilecek veya olmayabilecek olan her şeyi dilediği· şekil ve za
manda yapar veya yapmaz. Vücudunu adenıine, veya ademini vücuduna tercih 
eder. Bu kainatta olmuş ve olacak ne varsa, hepsi, Allalı 'ın dilemesi ve irade et
mesiyle olmuş veya olacaktır. Çünkü her şey ancak O'nun dilemesiyle olur, di-

lemediği hiç bir şey asla vücud bulamaz. Bu husus: ,«·~~(-;:,'J~t:;~~.;J,\:Q.ı;., 

«AlHlh 'ın dilediği oldu, dilemediği olmadı.» ha,dis-i şerifi ve 

>~ot'>"")' >"" ..... " .... ~ 0 ..... _,... / • -:::.. .... ,.-~.) •"".J ı,. All dil d. . . . 
(9) .. ,J~.:r~J~lC_\;~':"~-~~~~~L.~a.üı., <c..... ah e ığınıyaratır. Bır 

işin olmasına hükmederse (onu dilerse), ona ancak "Ol!'' der, o da oluverir.ı} 
ayet-i kerimesiyle sabittir. 

Bu gece, Allalı'a ve R e s u I u 1 1 a lı'a olan bağları sağlamlaştı~ 
racak bir gecedir. 

Bu gecenin büyük milletimiz ve mukaddes yurdumuz için olduğu ka~· 
<lar, bütün müslümanlık ve insanlık alemi için de hayırlı ve uğurlu olma
sını dilerim. 



Bu ayet aynı zamanda, Allalı ne dilerse onun mutlaka ve derhal olacağına 
da delalet eder. O halde, Hak Teala bir şeyin olmasını dileyince o şeyin olma
ması asla caiz değildir. Halbuki iradesi olan insanın istediği şey çok defa tahak-

. · kuk etme~. Çünkü istediği şeyi yapma kudretine sahip değildir. Zira iradesi d~ 
kudr~ti de noksandır. Mutlak irade ve mutlak kudret ise, mutlak kemal sahibi 
Qlan Rabbü'l-alemin'e mahsustur. 

Hak T'eala'nın irade sıfatı, yalnız ((Caiz-i akl'i>ıye yani, aklen olması da ol
maması da caiz olan ((mümkinatııa taallUk eder. Vücudu zatının muktezası olan 
Vacibfit ile, ademi (yokluğu) Zatının muktezası olan Müstalıililt'a. taall:ılk et
mez. Çünkü irade, iki taraftan (vücud ve ademden) birini diğerine tercih ve 
tahsis eden bir sıfattır. Vacib ve müstahilde böyle iki taraf yoktur. Zira birin
eisi daima varlık, ikincisi de daima yokluk halindedir. Bu sebepledir ki, irade sı
fatı, iki tarafı bulunmadığı için birini diğerine tercih ve tahsis imkanı olmayan 
vacibat ve müstahilata taalluk etmez. 

İrade sıfatı ezeli olup, Allah 'ın ezeli olan ilmine uygundur. İlın-i İlahi de
ğişmediği gibi irade-yi İlahiyye de değişmez ve murad olunan şeyden ayrılmaz .. 

Bazı feylesoflar iradenin, Allah 'ın ilminin aynı olduğunu söylemişlerdir. 

Bazı kelam bilginleri de, Hak Teala 'nın iradesini ilim sıfatına irca etmişler ve 
ayrıca irade sıfatiyle muttasıf olmadığına kaail olmuşlarsa da bu görüşler za
yıftır. Çünkü: 

Hak T'eala'nın iradesi, yalnız mümkinata.taailuk eder. Mümkin ise, vüeudu 
da, ademi (yokluğu) da zatına nisbetle müsavi olan şeydir. Bir şeyin vüeudu
nu ademine tereih eden, Allah 'ın bizzat Zatı değildir. Çünkü Zat-ı Bari 'nin 
bütün mümkinlere ve (vücud ve adem gibi) bütün zıdlara olan nisbeti birdir. 
Yani her şey, Allah'ın Zatına nisbetle müsavidir. O halde, bunlardan herhangi 
birinin, muayyen bir zaman ve şekilde olmasını gerektiren ve vüeudunu ade
mine tercih eden Zat-ı Bari'den başka bir müreecİlı laznndır. Bu müreccih 
«Kudret)) sıfatı da olamaz. Çünkü kudret, iki taraftan birini tahsis ve tercih 
eden bir sıfat olmayıp, irade'nin tercih ve tahsis ettiği şeyi var veya yok ederi 
bir sıfattır. Kudret'e göre de her mümkin ve zıdlar müsa.vidir. Bu sebeple, kud
retten başka, tahsis edici bir sıfat lazımdır. Bu sıfat, ilim sıfatı da olamaz. Zira 
ilim malUma. tabidir. Onun hikayesidir. Malilm ise, zat bakımından ilimden ön
ce, harici vücud bakımından ilimden sonra4ır. Birbirinderi ayrı ve bazan zıd 
olan malumların ilim sıfatına nisbeti ·bir olup, ilim sıfatının her maluma taal
lilku nıüsavidir. Öyle ise ilim de, iki taraftan (vücud ve ademden) birini diğe
rine tercih eden bir müreecİlı değildir. O halde bu müreccih, Hak Teala 'nın 
ilim ve kudret sıfatlarından başka olan irade sıfatıdır (lO). 

(9) Al-i İmran: 47. 

(10) Bak: Gazall E[-İktisad fi'l-i'tikad s: 48; Abdurrahman el-Geziri: Tavzilıü'l-, 
Akaaid, s: 90. 
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Bu· kônu kelamcılar ve filozoflar arasında geniş tartışmalara ve· görüş ay
:rılıklarına sebep olmuştur. Biz burada Ehl-i Sünnet mezhebinin görüşünü özet
Iernekle yetindik (ll). 

Bir kemal sıfatı ·olması sebebiyle, Hak Teala hakkında vacib olan irade sı
:fatının zıddı, · bir noksan sıfat sayılan «yaptığı işlerde mecbur ve ma.ğlub ol c 

mak» tır ki, Hak Teala bu gibi noksanlardan münezzehdir. Çünkü O, mutlak 
irade ve kudret sahibidir. Dilediğ·iııi yapar, dilernediğini yapmaz. Zira dileme
dİğİ bir şeyi yapınağa O'nu mecbur edecek bir kuvvet, emrine karşı gelerek O 'na 
galip çıkacak bir varlık yoktur. 

«Meşiet» ayrı bir sıfat değildir. Çünkü irade ve meşiet bir manaya gelir. 
Nitekim meşiet, Kur'an-ı Kerim'de ve Hadis-i Şerif'de irade manasma lmlla-

nılmıştır. (12) « ~~-;.~~~~~~~(-;,\t;;.., «Siz ancak Allah'ın dilediğini dileyebi-

lirsiniz. ». «Allah 'ın dilediği oldu, dilemediği 

ülmadı.» 

10 - ll) KUDRET VE TEKVİN: 

Hak Teala'nın Zatı hakkında vacib olan kemal sıfatıardan biri de «Kud
ret» tir. Ehl-i Sünnet 'in i 'tikadda iki hak mezhebi olarak bilinip inanılan Eş'a
riyye ve Matüridiyye 'ye göre, Kudret sıfatının, Allah u Teala hakkında sabit. 
olan Sıfat-ı Mearn'den biri olduğunda. ittifak vardır. Ancak bu iki mezhep ule
ması, Kudret sıfatmdan başka, bir de «Tekvin» sıfatı olduğunda iki ayrı görü
şe sahip olduklarından, Kudret sıfatını anlayış ve tarif edişte de ayrılmışlardır. 
Şimdi bu iki görüşü kısaca izah edelim : 

Eş'ariJere göre; icadetmek, yaratmak ve bilfiil vücuda getirmek Hak Teala
nın Kudret sıfatİyle olur. Çünkü, Zat-ı Bari ile kaaim ve Hak Teala 'nın ilim 
-ve iradesine muvafık olarak mümkinatı icad ve i 'dam (yok) eden Kudret sıfa.tı, 
iki türlü taalluku olan ezeli bir sıfattır. Bu taalluklardan biri ezell olup, nıüm
kinatın failden sud!Ur' etmesini sağlar. Diğeri ise, taalluk-u la.-yezali, yani taal-
1uk-u hadisdir ki, ezeli iradienin tercihine göre herhangi bir mürnkin bununla 
var veya. yok ol;nı,uş olur. İşte bu ikinci taalluk var ve yok etmede esastır. O hal
de Tekvin, Kudret sıfatının bu ikinci taallukunun eseridir. Ayrıca Tekvin 
adıyla müstakil bir sıfat yoktur. Hak Teala'ya «Mükevvin» isminin ıtlak olun
ması, «T'ekvimı adıyla Zat-ı Bari'ye zaid vücudi bir sıfaıtın O'na isnad edilme
sini gerektirmez. Çünkü bu ismin Hak Teala'ya verilmesinde, «Tekvin» mefhu-

. munun Zat-ı Bari'ye aklen mugayir bir enu·-i i'tibari olması kafidir. 

(ll) Fazla bUgi için bak: Şerhü'l-Mevakıf ve Havaşihi, c: III, s: 66-72, İstan
bul 1311; ve Şerhü'l-Makaasıd, c: II, s: 69-72, istanbul 1277. 

(12) İnsan (Dehr): 30. Bu ayet üzerinde «Kaza ve Kader» bahsinde duracağ'IZ. 
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Bu sebeble Eş tarilere nazaran Tekvin, hakiki bir sıfat olmayıp; Kudret şı"'
fatına raci ve onun ikinci taallukundan ibaret bir emr-i i'tibaridir. Hak Tealiiı. 
bu kainatı, ilam ihtiyarı ve ezeli kudretiyle, irade ve ilınfue muva.fık, olarak.· 
yoktan var etmiştir. Bütün mümkinat, ilahi kudretinin güzel bir eseri iVe eşsiz 
bir tecelllsidir yukarıda da belirttiğimiz gibi Kudret sıfatı, yalnız miimkin olan 
şeylere taalluk eder, aklen vacib ve müstahil olan şeylere taalllık etmez. 

Matüridilere göre iSe; Kudret ve Tekvin her ikisi de, ,Zat-ı Bari ile kaaim 
ve yalnız mümkinata taallfıku olan ezeli ve vücudi iki hakiki kemal sıfatıdır. 
Her ikisi de Hak Teala hakkında vacib olan sıfat-ı maanidendir. 

Bu görüşe nazaran Kudrett Hak TeMa'nın bütün mümkinatda, irade ve · 
ilmine uygun olarak tesir ve tasarruf etmesi demektir. Bu sıfatın bir taalllıku 
vardır. Mümkinata olan bu taalluk, e.zeU ve saluhı olup .Allahu Teala'nın 

mümkin olan bir şeyi icad edip etmemesi, vücuda getirip getipnemesi, onunla 
sahih olur. Yok iken var etmek ve bizzat yrıratmak ise, - Eş'arllerin dediği gi
bi- Kudret sıfatı ile olmayıp, Tekvin sıfatı ile olur. O halde, Kudret sıfatın
dan başka bir de, bir şeyi yok iken var etmek şanından olan «Tekvim> sıfatı 

vardır. 

O halde Matüridilere. göre Tekvin sıfatı; Zat-ı Bari ile kaaim ve bilfiil 
!cad (yaratmıık) şamndan olan ezeli ve vücudi bir sıfattır. «Tekvin» den mak
sad, tekvin. edici (mükevvin). ile, tekvin oluiıan (mükevven) arasındaki bir 
emr-i izafi olan taallUk olmayıp, bir eserin vücud bulmasında müessir olan 
«Mebde-i Tekvim> dir. Bu mebde' iza.fi ve i'tibari olmayan hakiki bir sıfattır .. 
Tekvin'e, icad, te'sir ve yaratma da denir. 

Tekvin sıfatı, ilim, irade ve kudret sıfatlarından ba§ka bir sıfattır. Çünkii,. 
ilim sıfatiyle ma 'lılmat mütemayiz ve münkeşif olur .. Kudret sıfa.tiyle, mümki
natın icad veya yok edilmeleri salıİlı olur. irade sıfatiyle, icad veya yok etme
den biri diğerine tercih olunur. !şte bu tercihten sonra, tercih olunanı yarat
makta bilfiil müessir olacak başka bir sıfat lazımdır ki, bu müessir sıfat, Tek-· 
vin sıfatıdır. 

Tekvin de Kudret g1bi, yalnız mümkinata, yani olması da olmaması da caı
iz olan şeylere taalllık eder. Ancak, Kudret'in makdurata taalluku ezeli ve her 
birine olan nisbeti de müsavidir. Tekvinin ise, mükevvenata taalluku, ezeli ol
majıp, H1-yezilli (yani hadis) dir ve yalnız vücuda gelenlere taalllık eder. Di
ğer bir cihet de Tekvin, makdurun vücudunu iktiza ettiği ve onu zaruri kıldığı 
halde, kudret, makdurun vücudunu iktiza etmez, ancak onun Hak Te
ala'dan sudurunu sahih kılar. İşte bu hususlar, Miltüridiler nazarmda Kudret 
ve Tekvin sıfatıarını birbirinden a.yıran özelliklerdir. 

Hak Teala 'nın yaratmak, rızık ve nimet vermek, azabetmek, diriltmek ve 
öldürmek gibi bütün fiilleri, Tekvi:ı;ı sıfatına racidir. Allahu Teala 'ya, eşyayı 

yaratması i'tibariyte «Halık ve Muaid», malılukatma hayat ve rızık vermesi i'ti-· 
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bariyle «M ulıyi ve Rezzakı> tesmiye edilir. l!'akat, halk, icad, iJıya ve terzık gibi 
bütün ilahi fiiller, Tekvin sıfatının eser ve tecellileridir. 

Kudret ve Tekvin, birer kemal sıfatı olup,· zıdları olan kudretsizlik (mut
lak acz) ve yaratmakt8.ıı aciz, olmak Hak Tealahakkında muhaldir. 

Allahu Teala sonsuz bir kudret sahibi ve her şeye kaadir olduğuna, gör
mekte olduğumuz şu kaiııat ve onun ihtiva ettiği güzellik ve şaşmaz nizarn eıi 

büyük delildir. Bu husus, Hak Teala'ııın varlığını isbat eden deliller arasında 
zikrettiğinıiz «İbda' ve gayeı> veya «Nizam-ı alemı> ~dı verilen delilde açık ifa
desini bulınuştur (13). 

Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bir çok ayetlerden; 

(14) «Şüphesiz Allah; her şeye hakkiyle kaadirdir>> ayet-i 

kerimesi Hak Tefila'ııın Kudret sıfatİyle muttasıf olduğuna delil teşkil eder. 
• 1 

(15) " :.ı _N·~ .J ,i~ :;if-:-;: :C\ ~~J~~Ir1 ., <<0 'nun (Allah 'ın) emri, bir şeyi diledi

ği zaman, ona - yalııız - (Ol!) demesi dir. O da (Ol emriyle) oluverir.>> ayet-i 
kerimesi de, yaratmaya ve diğer ilahi fiiliere mebde' olduğu söylenen «Telrvim> 
sıfatına delil olarak zikredilmiştir. 

(13) Bak: Başkanlık Aylık Dergisi, c: I, sayı: 6, s: 12-13. 
(14) Nahl: 77. Bak: Nur: 45, AI-i İmrin: 26, Ahkıti': 33, En'am: 17, Rum: 50, 

Ankebut: 20. 
(15) Yi-sin: 82. 

JI'IIIIIIIIIIIIIJI'IIJI'IJI'#IJI'#III SEÇME HADiS MEALLERİ JI'IIIIIIJI'III#IIIIiiii#IIJI'JI'iJI' 
~ .. 
~ . .. 
.. = ~ 1 - Nerede ve ne halde olursan ol, Allalı 'ın buyruklarını yerine ge- .. 
.. ~ 
~ tirmemekten sakın ve bir hataya düşersen ardından hemen bir iyilik .. 
.. ~ 
~ yap ki, onu silip yok etsin. !nsanlarla da güzel geçin. ~-
.. = ~ (Tirmizi) .. 
.. = ~ .. .. * ~ ~ .. = 2 - Allah için seven, Allah için buğz eden, Allah. için veren, kö,tü- ! 
~ lüğü Allah için önleyen kimse imanıııı olgunlaştırmış olur. . ~ 
S (Ebu Davud:J ~ .. .. 

= * ~ ~ ~ 
~ 3 - Bir işde rıfk ile (yumuşaklıkla) davranış onu süsler. Bir işte .. 
~· sert davranış ise onu çirkinleştirir. Çünkü Allah Teala rifk sahibidir ve ~ 
~ nfkı sever. ! 
.. ~.. .. .... (Bezzar) ~ 

~ ~ .. . . . .. . 
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