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ORAL

MatüridiyB nleması Kur 'an 'ın kat'i naslarını ve akli delillerini tetkik ve
tetebbü ederek yaratıcılık sıfatını yalnız Allalı 'a hasretmiş olduklarından, fiil
ve hareketlerinde mutlak surette serbest olduklarını iddia eden, mutezile fırka
sından ayrılrn:ışlardır. Gerçekten mtı-'tezilenin fiillerimizde yaratıcılık kudı·eti
ni Allah 'dan başkasına izafe iddiaları dini naslarla bağdaşamadığı gibi hasiret
ve inMf sahibierinin görüşlerine de aykırıdır. Mağrurane bir eda ile mu' tezilenin ileri sürdüideri butlan-ı teklif silahı, büti.m zerrelere vücut veren Allalı'nı
kudretini baltahyacak kadar keskin olmasa gerektir. Bu deHlin, muhkem liyetlerin ilmi ve kat 'i kıymetlerini zedeleyecek Icad ar lnivvetli olmadığı ap açıktır.
Bilhassa bu iddia Müslümanların icmaına da aykırıdır. Zaten teklif:i.n sıhhati,
~!\.Halı 'tan başka Halikın bulunmadığ'l hakkındaki temel akidenin zedelenmesi~
ne bağlı değildir. Teklifin sılılıatİ için, kulun yed-i kudretindeki iktisab ve tasarruf, Matürroiyenin kabul ettiği manada aıılaşılması, tamamen kafi ve vafidir. Hatta ef'alimizi yaratma kudretini Allalın Tema Hazretlerinden başkası
na izare etmek iınkfuısızlığ·ı, kat'i delillerle ~abittir.
1

diği

Bugünkü psikolojik tetkiklerin de itizal
besbellidir.

davasının

ale,rhine bir netice ver-

Matüridiye mezhebini iltizam eden bütün alimler, kula kesb, kudret ve ·
irade tanımak suretiyle cebriye mezhebinin fa.talizminden dahi ayrılınışiard ır.·
Matüridiler kes bi,. kuldan bil-ihtiyar sadır olan cüz 'i irade ile tefsir. eylen~ekle, kuluı1. kendi fiiline kadir ve fiilinde mulıtar olduğunu kabul ve teslim
etmiş oluyorlaT. Binaenaleylı Eş'arilere varid olan kuvvetli itirazlar, l\t1atür1diye mezhebine asla varid değildir. Bu mezhebe göre, kulun bir şey yaratmak
kudreti bulunnıadığ1. halde, onun fiil ve hareketlerinde tamamİyle nıuhtar ve
serbest olması dolayısiyle birtakım emir ve nelıiylerle mükellef tutulması ve
yaptıklarmdan sorumlu olması keyfiyeti apaçık ortaya çıkınaktadır. Bu anlayışa göre kul, bir şey yapınağa kat'i karar verirse -ki biz buna azm-i musamınem deriz- Cenab-ı Hak onu yaratır; alrsine olarak da, kul bir şey yapmağ·a
kat'! karar vermezse, Oenab-ı Hak onu zorla yaratma cihetine gitmez. Bugünkü psikolojik tetkikler de ihtiyarın, olsa olsa, iradenin beş saflıasından ancak
tercih anında bulunduğ·unu göstermiyor mu~ Bunlara göre de insanın elinde
ancak tasmim ve tercih vardır. Yaratmak yoktur. Fiilin meydana. çıkması ise
kulun iradesi dahilinde değildir. Çünkü fiilin ortaya çıkması a.delelerin birtalmn mihanik1 hareketlerinden başka bir şey değildir. Ehl-i sünnet mezhebi ise
mes'elenin derinliklerine inerek ve esas prensibi, ü.zak görüşlüler·in önüne sere-
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ı:rek

ki, All8Jııı Teala kulun fiilini yaratır.ı> şeklinde düşünmekle doğru bir i 'tikada varmışlardır.
«kul kat'i

karm·ını

verdikten

sonmdır

İmam Eş'ari'ye

göre bu azın-i musammem, (cüz'i irade) Cenab-ı Ha,kk ta~ra:fından halkedildiği için, kul ihtiyarında mecburdur. Bu görüşe göre fiilin
ihtiyar! olmasının manası kalmadığı gibi «teklifi» meşru gösterecek bir dayanak da kalmıyor gibi bir ı;:üpheyi de davet eylemektedir. Aşağıda vereceğimiz
misal, Eş'ari mezhebi ile Matüridi mezhebi arasındaki farkı gö-stermeye kafidir:
Eş 'ari 'ye

göre: Kul, fiil ve hareketlerinde tıpkı cinayet işleıncğ·e tesaddi
·eden, başkaları tarafıııdan bu cinayeti işiemekten alık'Onulan veya hapsedilen
insan gibidir. JY.LltüTidi'ye göre ise bu kul, o cinayeti işleıneğe ü?şebbüste bulunurken aynı zamanda kendisini bu işten vazgeçirmelerini başkalanndan isteyen insan nıevkiindedir. Demek oluyor ki, Eş'ar'i'ye göre kul, ihtiyarın geni§
manasiyle, Matür'idiye indinde ise dar manasiyle muhtardır .. Müslümanlığın
yüce şeriatma tutuna:n ve gereğince amel etmek isteyen takva salıibi bir kinı
senin, hiç olmazsa fiil ve hareketlerinde, Matüridiyye mezhebini Eş'ariyye mez·
hebine tercih edeceğ·inde şüphe yoktur.
İmam

Gazali Hazretleri (rahimehullah) (Cebr-i lVIutavassıt) adlı risalesinde aşağ·ıdaki mütalaalan serdetmektedir: «Rububiyet sırları na vfikif olmak;
sıdk, muhabbet, ilılas, tazim, lıaya, Allalı'ın emirlerine boyun eğrne, yasaldaJ·ından sakınma ve rııüwıede gibi güzel ve değerli vasıflara, Allak'ın lUtuf ve
kerenıleı~üıe nail. olmak; ve Allillı'·ın rızasını elde etmek isteyen lıe1· insan, bıı
hıısıtsta. Ebu Hanife rahimelıullalı'ın ve onun izinden gidenlerin akidelerini illi:mm etındidir ki: kulda kudreti yaratmak, Genab-ı Baı·i.'n'in fiilidir; ve,. bıı
yaradılmış kud1·eti kullanmak, kulun mecazı manada, bir fi 'li değil, hakiki bir
fi'lidir, desim>.
Risalenin sonunda da diyor ki: ccHak mezlıeb, şıından ibarettir: Kıılun f'i>'line tesir ed-en şey iki kudretin memnuudur; takdiT,. Genab-ı Hakk'ındır, 1wsb
de kıüdandrır.>ı
Bu hak mezheb salikleri, itirazlara hedef olan cebriye mezhebi ile mutezile
mezhebinden ayrıldıkları gibi, bu hususta pek ·de geri kalmayan klasik devir
feylesoflannın mezhebierinden de ayrılmışlardıT.
Çünkü feylesofların zahiri
mezhebierine göre kul fiilini c< bi '1-icahı> icad eder. Icab ise ihtiyara aykıi·ıdır.
Bunların hakiki mezhebieri ise Eş 'aı:i mezhebinin a;ymdır.
HuliLsa: M:atüridiye mezhebi, aşağıda göstereceğimiz üstünlükleri ihtiva
ettiğinden bu hususta bütün mezhebiere tercihe şa.yandır.
1 -- Matüridiye'de meşiyyet-i Rabbaniyye ve ilahi kudretin bütün ınüm
kinata teşmil edilmiş bulunması,
2 - K1.lllar işledikleri fiillerin failidirler, i 'tikadını ihtiva etmesi,
3 - Kulların fiil ve hareketlerinde ve ihtiyarlarmda mecbur olmadıkları
i 'tikadını ihtiva etmesi,
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İlahi t:Bkliflerin tekellüfsfu ve sahih bir malız-ı hikmet olması, ·

.

İlahi adaleti ve Rabbiini hikmeti zedeliyecek bir nokta bulunmamasır

Vaad ve vaidin, sevab ve ıkabın kullarm fiilieri iizerine hüsn-i tertibi"
Esbab ile müsebbehat arasında Allah 'ın vaz' etmiş olduğ·u b;ığları
naz.ar-ı i 'tibara almış olması,
8 - Azm-i musaınınem kanaatinin, insan iradesi hususunda varılan bugünkü psikolojik mütalaalarla teyid ve takviye edilmiş bulunmasıdır.
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teşvik

mahiyetinde de olsa bu cüz'i
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görülmesini istir-
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