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ÖZET 

Tekvfn sıfatı tartışması, Eş 'ari ve M ôtiir.ldl mezhepleri arasında yapılmıştır. 
Tartişma konusu, tekvfn sıfatının eze/Wği, tekv1n-mükeuven ve bu sıfatın taalluku 
meselelerinde cereyan etmiştir. Eş'arl mezhebi bu sıfatı kabul etmezken, Matür1df 
mezhebi, bunu naklf ve akli delillerle ispat etme yoluna gitmiştir. 

' ' RES UME 

La querelle de l'attribut genetique se {ait entre /es seetes Asharite et Matou
rite. La querelle question s'est faite sur tout au sujet de /'eternite de l'attribut 
genetique, de la genese du cree, et de l'itellectualit~ de cet attribut. Le secte Ashari
te n '6dmet pas l'attribut genetique, a/ors que le see te Matourite cherche a l'approu
ver avec des arguments dogmatiques et rationnels. 

GİRİŞ 

Ehl-i Sünnet'te, Allah'ın yaratmaniteliğinin tartışması, Eş'arive Matüiıdi mez
hepleri ·arasında yapılmıştır. Yapılan tartışma da, yaratma vasfının nasıllığına deği
nilmeden, "Allah'ın hangi sıfatı yaratmada etkindir?" sorusuna cevap aramak şeklin
de cereyan etmiştir. Eş'arl mezhebi ile Matüı'idf mezhebi arasındaki temel ayrılık
lardan birini teşkil eden bu konu, e~as itibariyle fiili sı fatlar konusundaki ihtilaftan 
kaynaklanmaktadır. Eş'arf mezhebı, fiilt sıfatları hadis kabul ederek, bunların Allah 
(cc) hakkında sıfat olma özelliğine sahip ·görmezken; Matüridller, bunlara da Al
lah 'ın diğer sıfatları gibi kadim, zatla k ilim ve ezeu kabul etmişlerdir. Ehl-i Sünnet'. 
in bu iki mezhebi arasındaki ihtilafın büyüyerek arzu edilmeyen noktalara ulaşması
nı önleyen kişi ise Gazzau (v. 505/1111) olmuştur. Gazzau bu ihtiliifın lafzl oldu
ğunu, her iki mezhep taraftarlarının da ifade etmek istedikleri şeyin aynı olduğunu 

* Araş. Gör.; U. V. llahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı. 
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belirtmiştir 1 • Kelam ilminde "Allah 'ın yaratması", hem de bir şeyi "yoktan yarat
ması"; "tekvin" kelimesi ile ifade edilmiştir. Makalemiz, bu kelimenin etimolojisi, 
kelamilmine girişi ve kelamcılar arasında tartışılmasını konu edinecektir . 

.. 
I- TEKVIN 

A) TEKvlN KELiMESINiN ANLAMI 

"KVN" kökünden tefll ölçüsünde mastar olan "tekv'in ";var etmek, ihdas et
mek, oldurmak, parçalarını birleştirerek meydana getirmek, yapmak ve yaratmak 
anlamına gelmektedir2

• Bu kelime Allah hakkında kullanılırsa; ihdas, icad, yaratma 
ve yoktan var etme (ma'dumu 'ademden vücuda çıkarma) anlamlarını ifade etmek· 
tedir3 • · 

Tekvln, yaratmak anlamına gelmekle birlikte, "önceki bir maddeden bir şey 
'Icad etmek" anlamını da ifade etmektedir4 • 

Kelamcılar, "tekvln" kelimesini "Allah 'ın eş yayı yoktan yaratması "nın arap
ça karşılığı olarak almıŞ'lar ve eserlerinde bu anlamda zikretmişlerdir. Bu kelime ile 
eş anlamlı olarak halk, tahlik, Icad, ihdas, ihtirac, izhar, inşa, ibdac, sunc ve fiCJ 
kelimeleri de kelamcıların eserlerinde zikredilmiştir 5 • Bunlardan en çok tekvtn kar· 
şılığı kullanılanı ise "Icad" ve "ihdas" kelimelerldir. Hepsinden ifade edilmek iste
nen mananın "yoktan yaratma" olduğu kelam kitaplarında zikredilmiş ve ''tekvln, 
halk, tcad, ihdas ve ihtiraC eşanlamlı isimler olup, hepsinden 'yoktan yaratmak ve 
yoktan var etmek' anlamları kasdolunur. Bunlar içinde tekvln lafzı, geçmiş alimie
rin istimaline ittiba için tercih olunur" 6

, denlirnek suretiyle "tekvln" kelimesinin 
kullanılış ve tercih sebebi açıklanmıştır. Tekvln lafzını ilk defa kelam ilminde kulla· 
nan kişinin ise Miltürldl (v. 333/944) olduğunda şüphe yoktur7

• SabC!nl (v. 580/ 
1184) nin "geçmiş alimierin istimaline ittiba" sözünden, daha çok, Matürldl mez. 
h ebinin kurucusu olan İmam Matünd! anlaşılması yerinde olur, denilebilir. Gerçi, 
Sabunl'den önceki Matüfidl kelamcıları - Pezdev'i (v. 493/1099), Ebu Mucin eri
Nesefı (v. 508/1115) - da tekVın lafıını kitaplarında zikretmişlerdir. Fakat bu laf· 
zın ilk zikredildiği eser, tesbitimize göre, İmam Matür'idi'nin eseridir8

• 

B) KUR'AN-1 KERiM'DE TEKVfN 

Kur'an-ı Kerim'de "K V N" kökünden tef'll ölçüsünde he_rhangi bir fiil mevcut 

ı Gazzall, el-İktisad fi'l·İ'tikad, Mısır tsz., s. 79. 
2 İbn Manztlr, Lisanü'l-Arab, Beyrut, tsz., XIII/364 vd.; Asım Efendi, Kamus 

Tercemesi, İstanbul 1305, IV/742. 
3 ez-Zemahşeı1, Esasu'l-Bela~a, Mısır, 1973, II/323; ez-Zeb1dl, Tacu'l-Arus, 

Beyrut, tsz., IX/324; Cevheri, es-Sıhah, Beyrut, 1978, XI/2190. 
4 Curcani, S. Şerlf, et-Ta'rifat, İst., 1318, s. 45; ez-Zebldi', a.g.e., IX/324. 
5 Sabtın'i, el-Bidaye, Ank. 1979, s. 35; Beyazi, İşaratü'l-Meram, Mısır, 1949, 

s. 212-213; Ali el-k ari, Şurhu Fikhi'l-Ekber, Mısır, 1955, s. 22; Harput1, Ab
düllat'if, Tenkihu'l-Kelam, İst., 1320, s. 220-221; İzmirli, İ. Hakkı, Yeni İlın-i 
Kelam, İst., 1340, II/121. 

6 Sabun!, a.g.e., s. 35. 
7 Bkz. Matündi', Kitabu't-Tevh'id, İst. 1979, s. 46-47. 
8 Bkz. Matündl, a.g.e., aynı yer; Te'vilatü Ehli's-Sünne, Kahire, 1971, I/268. 
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de~ildlr9 • Lafız olarak Kur'an'da tekVi'n kelimesine rastlanmamakla birlikte, bu keli
menin ifade ettl~i "yoktan var etmek ve yoktan yaratmak" anlamlarında Allah'ın 
yaratmasına delalet eden lafızların geçti~! ayetler mevcuttur. Bu lafızlar, genellikle 
kelamcıların, eserlerinde, "tekvln" müradifi olarak kullandıkları kelimelerdir. 

· Kur'an-ı Kedm'de yaratmaya delalet eden kelimeler arasında balk, ihdac, 
tatr, zer', sunc, caCl ve ncı lafızlarını saymak mümkündür. Bunlardan en çok "balk" 
kelimesi "bir şeyi benzersiz lbda ve yaratmak1 0

, bir şeye ve bir kimseye tabi olma· 
dan ve daha önce örne~i bulunmadan bir şey yaratmak" anlamlarında Kur'an'da 
:ı:lkredllmiştir. "Yoktan, misall olmaksızın bir. şey yaratmak" anlamı ile Kur' aıı' da 
geçen her "halk" ve bundan türemiş kelimeler Allah için kullanılmıştır 1 1

• 

Bu kelimenin, "bir şeyden başka bir şey meydana getirmek" aniamından do· 
layı, İslam filozofları lle kelamcılar arasında alemin kıdemi ve hudüsü konusunda 
şiddetli münakaşalar olmuştur. Gazzaıt'nln Tehafütü'l~Felasife'sinin Ilk konusunu 
teşkil eden bu mesele hakkında Gazzalt, İslam filozoflarını tektir etmiştir 1 2

• 

Bu kökten türemiş olan "el-Halik" ve "ei-Hallak" kelimelerinin de "örneksiz 
ve benzersiz eşyayı yoktan var eden, yaratan vetcad eden'' anlamlarında, Allah'ın 
isim ve sıfatlanndandır1 3 • Harf· i tarifli şekli lle başka bir varlık için kullanılmasının 
caiz olmadı~! bildirilmiştlr14 •. "BedeCa" ve "fetara" kelimelerinin de "halaka" kell~ 
meslnin anlamına 'yakın manalar Ifade etti~ine Işaret edilmiştir. "İbdac" kelimesinin, 
Allah hakkında kullanıldı~ında; "aletsiz, maddesiz, zamana muhtaç olmaksızın ve 
mekansız bir şey yaratmak" anlamı ifade etmektedir15

• Birçok alime göre, "fatır" 
kelimesi de "ilk defa yaratan" anlamına gelmektedir 1 6 • 

C) HADISLERDE TEKVfN 

"Tekvtn" kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçmediği gibi, hadislerde de geçmemek
tedir. Yalnız bir hadiste, Hz. Peygamberin (s.a.v) rüyada görülmesi hadisesi anlatılır
kan; "Kim beni rüyada görürse gerçekten beni görmüştür. Çünkü şeytan benim 
şekllme giremez (la yetekevvenü)" 17 şeklinde zlkredilmektedir. Aynı lafızla "tek
vin" kelimesi hadislerde mevcut olmamakla beraber, Allah'ın yaratmasına delalet 
eden kelimeler, Kur'an'da oldu~u gibi hadislerde de meycuttur1 8

• Bu kelimelerin 
balk, bedc, fatr, neş' ve lhdiis oldukları ve "yaratmak" anlamında zikrediidikleri 
söylenebilir. 

9 "KVN" ve iştikaklannın Kur.'ii.n'da geçtiği yerler ve anlamlan için bkz. Hey'-
et, Mu'cemu Elfii.zi'I·Kur'ani'I·Kertm, Mısır, 1970, II/531·546. 

10 Ibn Manzur, ii.g.e., X/85·92; Asım Efendi,.ıi.'g.e., III/835·836. 
11 Riigıb el-Isbehiint, el·Müfredat fi'Garlbi'l·Kur'iin, Mısır, 1970, s. 224-226. 
12 Bkz., GazzAli, Tehafıitü'l-Felasife, (Çev., Dr. Bekir Karlığa, Filozofların 'l'utar· 

sızlığı) İst., 1981, s. 17-46, 212 . 
. 1,3.. İbn ManzUr, a.g.e., X/85; Asım Efendi, a.g.e., III/836; Yurdagür, Metin, Allah'-. 
13 İbn Manzur, a.g:e., X/85; Asım Efendi, a.g.e., III/836; Yurdagür, Metin, Allah'· 

ın Sıfatları, İst. 1984, s. 86·87. 
14 1sbehiinf, a.g.e., s. 224·226. 
15 İsbehant, a.g.e., s. 50; Hey'et, a.g.e., I/85. 
16 İbnü'l-Esır, en-Nihaye fi Garlbi'l~Hadfs ve'l·Eşer, Beyrut, tsz., III/457. 
17 Buhan, Taebir 10i Ahmed b. Hanbel, el·Müsned, Beyrut, tsz., lll/55. 
18 Bkz. BuhsA, Bedü'l·halk 1 ;Edeb 13; Tevh1d 35; Müslim, İman, Hadis No: 217; 

Ebu Davud, Sünne 18;Tirmizi, lman 18. 
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Kur'an ve hadiste laf ız olarak "tekv~n" kelimesini aramamızdan maksat, İs· 
lam itikadının iki kayna~ında böyle bir lafız bulunmadı~ı halde kelamcıların, ~:!u 
lafzı, Allah'ın subutl sıfatlarından saymış oldu~unu tespit etmek içindir. Allah'ı~ 
her sıfatı için bir ayet delil olarak getirilirken, ayette geçen lafzın Allah'a sıfat ola
rak verilen Jafza uygunlu~una dikkat edilmesine ra~men, tekVın sıfatında Matüfıdf
Jer bu prensipten ayrılmışlar ve Eş'aı'iler'le bu konuda fikir ayrılı~ına düşmüşlerdir. 

Il· KELAM iLMİNDE TEKVIN 

A) MATOR1Di MEZHEBINiN TEKVtN SlFATlNI IZAHLARI 

Matüfıdl mezhebine göre, Allah Teala'nın subutl sıfatları, tekvtn sıfatıyla bir
likte, sekizdir. Dolayısıyla Eş'arilerde yedi olarak kabul edilen Allah'ın kemal sıfat
ları, Matllrlcfılerde sekiz olarak kabul edilmiştir. 

Mfitiiı'idller'e göre, tekv'in, Allah Te alil 'nın ezeli,' e bed!, Zat'la k ilim ve zat 
lizerine zfiit blr sıfatıdır. 1 Allah mükevveniltı tekvln sıfatı ile· "yoktan yaratmıştır". 
Allah 'ın tekvln sıfatı ile nitelenmesini nakil ve akıl gerektirmektedir. Bu sıfatın 
görevi; "yok olanı, yoktan var etmektir (mıi'dumU Cademden VUCUda çıkarmak) .. 

Kur'an'da Allah'ın "yaratıcı" oldu~unu bildiren bütün ftyetler, Miltüridller;e 
göre, tekvin sıfatının naklf dellll sayılmıştır. Bununla beraber şu ayetler Allah'ın 
t.ekvrn sıfatı lle muttasıf oldu~unu göstermektedir: "Allah herşeyi yoktan yaratan· 
dır ve O, herşeye veklldir" ı 9 • "Göklerin ve yerin yoktan yaratıcısıdır" 2 0 • Bu ayet, 
!erin haricinde Matür1di kelamcıları eserlerinde, tekv1n sıfatının nakit detlli olarak; 
Rıı'd 16, Kehf 51, Kil.f 16 ve Ha~r 24. ayetlerini zikretmlşlerdir2 1 • 

Kur'an-ı Keı'im 'de Allah 'ın "yaratıcı;; oidu~unu beilrte·n her §.yet tekViii sıfa
tının nakil deini kabul edilirken, akli delil getirmekten de vazgeçilmemiş ve Miltürl
diler'co bunun ak n izahı şöylece yapilmıştır; Şu kilinata bakıldığında bir yaratıcısı 
olduğuna htikmedilir. Bir yaratıcısı olmaksızın var olduğu söylenemez. Bu kilinatın 
bir yaratıcısı var ise O'nda yaratma (tekvln) sıfatı olmaksızın yarattı da denemez. 
Kftinatm yaratıcısının bir yaratma sıfatı vardır ve biz Allah Te alil'ya "yaratıcı" diye 
isim veriyoruz. "Yaratma" niteliği O'nda olmasa bunu söylemek mümkün olmazdı. 
Tlirt>t.meye esaş alınan bir kök kelime olmadan, bir şey hakkında, türetilen bir keli
meyi kullanmak mümkün değildir. üstelik Allah Teillil, Kur'iln'da, nefsini "yaratıcı 
(el-Halik)" 2 2 olarak nitelendirmiştir. Gerçekten yaratıcı olmaması hallnde nefsini 
"yıırııl.ıcı" diye nitelemesi yalan olurdu ki, bu, Allah hakkında mümkün değildir. 

Zaruri' olarak da bilinmektedir ki, Allah'ın yaratması olmadan hiç bir yaratık 
vnr olnmaz. Allah 'ın yaratması olmaksızın varlıklar var olsaydı; ya yaratıklar kendi 
keııdilt?riııi yaratıırak var olacaklardı ki, bu imkansızdır. Çünkü Kur'an'da bunun 
imkansıılı~ı hakkında Allah Teilla: "Siz ml yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz mi
yiz?"2 3 buyurmuştur. Veya, hadis varlıklar birbirlerini yaratacaklardır ki, bunun da 

19 ez·Zlimer 39/62. 
20 ei·Bakara 2/117; el·En 'am 6/101. 
21 Bkz. Pezdevf, Usulu'd·Din, (Çev. Doç. Dr. Şerafettİn Gölcük, Ehl-i Sünnet 

Aki.iidi), İst. 1980, s. 99·101; Sabun1, a.g.e., s. 35·38; Beyazi, a.g.e., s. 214· 
220. 

22 el·Hıışr 59/24;ei·Hicr 15/28;er·Ra'd 13/16; Fatır 35/102. 
2:3 Vakıa 59. 
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Imkansız oldu~u ortadadır. Çünkü bu, devir ve teselsülü gerektirir. Devir ve teselsül 
ise batıldır2 4 • Bu akli delillerde göstermektedir ki, Allah TeaHi tekvln sıfatı ile 
muttasıftır2 5 • 

Matür!dller, tekvin sıfatının aşa~ıdaki sebeplerden dolayı, ezel1 olması gerekti· 
~ini ifade etmişlerdir: 

a) Tekvtn sıfatı kadi'mdir. Şayet, hadis olsa Allah'ın zat'ı ile kalm olmaması 
gerekecektir. Zira, hadis şeylere mahat olan şey hiidistir. Allah'ın hadisiere mahal 
olması ise Imkansızdır; çünkü bu, eksiklik ve noksanlık alametidir. Allah bunlardan 
münezzehtir. 

b) E~er Allah'ın tekv1n sıfatı kadim de~il de hadis olmuş olsa, Ku~'an'da 
kendi nefsini "yaratıcı (el-Halik)" diye nitelendirmesl de; ya klzb (yalan) olurdu ki, 
bu muhaldir. Veya bu "yaratıcı" niteli~i mecaz olarak kullanılmıştır, demek gerekir 
ki, bu da, uzak hatta mümkün olmayan bir ihtimaldir. 

c) Tekvin sıfatı hadis olsa; ya bunun di~er bir tekvinle yaratılmış olması gere
kirdi, bu Ise teselsüle sebep olur. Teselsül de batıldır, Imkansızdır. Neticede alemin 
yaratılmasının da Imkansız olması gerekir. Halbuki alemin var oldu~unu gözlerimiz
le görmekteyiz. Veya, dl~er bir tekvln olmadan var olması gerekir. Bu ise, "hadisln 
bir ihdas ediclye ihtiyacı yoktur, hadis kendi kendinin mficididir", anlamına gelir 
ki, neticede "Allah Teaili'ya ihtiyaç yoktur, alem kendi kendine Allah olmadan da 
olabilir", demektir. Bunun da batı! ve Imkansız oldu~u ortadadır2 6 • 

Matürldl mezhebinde, tekvin sıfatının nakl1 ve akli delilleri bu şekilde izah 
.edilip, ezeıt bir sıfat oldu~u İmam Miltüridi (v. 333/944) tarafından ortaya konul
muştur. Matürfdl'den sonraki mezhep kelamcıları imamlarının ortaya koydu~u tek
vfn sıfatını, hemen hemen aynı şekilde ve aynı cümlelerle eserlerinde nakletmlşler
dir. İmam Matüı1df, genel çizgileriyle tekYın sıfatının dört yönden izahını yapmış
tır: 

a) Tekvln sıfatının Allah'ın kemal sıfatlarından oldu~unu, 
·b) Tekvln sıfatının kadtm oldu~unu, 
c) Tekvtnle mükevvenin aynı şey olmadı~ını, 
d) Tekvl~ sıfatının ezell olmasından, mükevvenln de ezeıt olmasını gerektlrme

di~ini2 7 • İmam Ma türidi'nin bu sıfat hakkındaki lzahlarına, kendinden sonra gelen 
mezhep kelamcıları, bir tek ilavede bulunmuşlardır; o da, bu sıfatın taalluku konu
sundadır. 

Eş'arl kelamcıların eserlerinde, taalluk konusunda, hlcr1: yedinci asrın başların
dan itibaren, tekvin sıfatının mUnakaşası yapılmıştır. Bu asra kadar Eş'ari kelamcı
ları, bu sıfattan bahsetmem~kte ve Fahrüddin er-Razt (v. 606/1210) ile birlikte artık 

24 ··· Devir ve teselsülün İptaÜ hakkında bkz. İzmi~İi, a.g.e., II/19-20. 
25 Tekvfu sıfatının aklı izahlan hk. bkz., Matür!ctl, Te'viHitü Ehl·is·Sünne, I/268; 

Pezdev1, a.g.e., s. 99 vd.; Sabun!', a.g.e., s. 35·36; Taftazani, Şerhu'l·Akaid 
(Çev. Süleyman 'uludağ, Kelam İlmi ve İslam Akaidi), İst. 1980, s. 175·176; 
Bey azi, a.g.e., s. 212·214; Harputi', a.g.e., s. 219 vd_,_ .. ---·--··. 

26- .. Tekv!n sitatının ezerlii~itiin deiiiieri hakkında bkz. Sabun!, a.g.e., s. 36·37; 
Taftazll.ni, a.g.e., s. 176-177; Beyazı, a.g.e;, aynı yer; Harputt, a.g.e., aynı yer; 
Kılavuz, Ahmed Saim, Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelam'a Giriş, İstanbul 
1987' s. 92-93. 

27 ~atürid1, Te'vtlll.tü Ehli's-Sünne, 1/268; Kitiibu't-Tevhld, s. 44-49. 
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eserlerinde tekvln sıfatı sözkonusu edilmektedir. İki mezhep arasında bu konudaki 
fikir ayrılı~ı baştan beri olmakla beraber, tartışma, bu asırda; "yaratma, kudret sıfa. 
tının ikinci (hadis) taalluku ile olur", "Bazı Hanefi fakihlerl ve Maveraünnehr alim· 
leri tekvlnin, Allah'ın ezeıt bir sıfatı olup mükevvenin sonradan oldu~una ınanmak· 
tadırlar. E~er bununla, eserin var oluşuna müesslr bir sıfat kasdediliyorsa o, kudret 
sıfatıdır. Şayet başka bir mana kasdedlliyorsa onu açıklasınlar"2 8 Ibareleriyle 
hızlandırmıştır. İlk dönemlere kadar giden tekvln-kudret sıfatlarındaki anlayış fark· 
lılı~ı ancak bu dönem Eş'ar:i' eserlerine bir problem olarak girmiştir. Bunun sebebi; 
ya Eş'arller bu zamana kadar bunu kayda değer bir problem olarak görmüyorlardı, 
veya gerçekten tartışma "taalluk" konusuyla, problem olarak bu asırda ortaya çiklı, 
denebilir. 

Bu tartışmanın kaynağında tabii ki M&tiidd!ler'in kudret sıfatını anlayış şek
li de bulunmaktadır. Matiiridller, kudret sıfatını, "bir şeyi yapabilme güç ve iktida
rı" şeklinde de~erlendirmişlerdir. Eş'ar1ler ise, kudret sıfatını "hem bir fiili işleme
ye gücü olan, hem de kudretinden dolayı o işi yapan" şeklinde anlamışlardır. Diğer 
ifadesiyle Eş'ar1lerce; "bir failde iş yapabilme güç ve iktidarı bulunması, işin mey
dana gelmesi" anlamina gelmektedir. 

Matür1dller tarafından kabul edilmeyen böyle bir anlayış şekline, itlrazlarda, 
yine "taalluk" üzerinde olmuştur. Zira Eş'ar1Ierin anlayışına göre, Allah Teala eşya
yı yaratmak mecburiyetinde kalmış olacaktır. "Kadir, yaratır" anlayışı, sonuçta le
bar hadisesini getirip, Allah'ın iradesindeki hürriyeti ortadan kaldırır bir hal almak
tadır. Halbuki Allah fiilierinde hürdür. Hiçbir şekilde zorlanamaz. Bu mahzurdan 
dolayı Ma türldller kudreti; "bir fiili yapabilme güç ve iktidarı" olarak almışlardır. 
Bu nedenle yaratmada tesirli olan sıfat, kudret sıfatının ikinci (hadis) taalluku olma
yıp, onlara göre, mustakil olan tekvfn sıfatıdır. 

B) TEKVfN TARTlŞMASI 

Tartışma konusunu teşkil eden tekvin sıfatını Eş'ari:ler'in kabul etmeme sebep
lerini, bu mezhep kelamcılarının eserlerinde bulmak mümkün olmamaktadır. Eş'arl 
kelamcıları, "tekvln, şu veya bu sebepten ezelı bir sıfat olamaz" gibi düşünceleri, 
eserlerinde zikretmemektedirler. Sadece er-Razt eserlerinde itirazlarını ortaya koy. 
maktadır2 9

• Bu sebeple, Eş'arl kelamcıların tekvin sıfatına itirazları, Matürfd1 ke
lamcıİarının eserlerinden çıkarılmıştır. Kısmen İmam Ma türidi ve daha geniş olarak 
ta ondan sonraki Matürldi kelamcıları eserlerinde tekVin sıfatına "kimlerin" ve "ni
çin" itiraz ettiklerini ve bu itirazlara yaptıkları tenkitleri zikretmişlerdir. Bu ne
denle Eş'arl kelamcıların itirazları da, bu ltıraziara MiHürldller tarafından verilen 
cevapları da Matürıdı kelamcılarının eserlerinden tespit etmek mümkün olmaktadır. 

Eş'aı1 kelamcılarının tekvm sıfatına yapmış oldukları itirazlar aynı noktada 
kalmamıştır. Tarihi seyri içerisinde, önce; "tekvi'n, bir kemal sıfatı olmayıp, fiili 
sıfatiardandır ve hadistir. Çünkü, mükevven olmadan tekvfn, malıluk olmadan da 
halik olmaz. Allah yaratmadan önce yaratıcı diye nitelendirilemez. Allah ancak 

28 er-Razt, Muhassaf;-Mısır 1323, s. 135; Mea!imü Ustıli'd-Din (Muhassal Kena· 
rında), s. 51. 

29 er-Raz1, Muhassal, s. 135-136; Mealimü UsÜli'd-Dln, s. 51-52. 
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yarattıgı anda 'yaratıcı (el-Halik)' olur. Fakat bu bnunla kfiim anlamında degildir" 
diyerek Itiraz etmişlerdir3 0 • Bu itirazliı.rı sonra; "tekvtn, sıfatı ka dİm de~ildir" 
şekline dönüşmüştür. Çünkü Eş'art kelamcılarına göre, tekvln kadtm olsa mükev
ven de kadim olması gerekir. Eş'ari:ler'in tekv1n sıfatına daha sonraki Itirazlan ise; 
"tekv1n sıfatından maksat yaratmak ise, bu görevi kudret sıfatı lfa etmektedir" şek
lini almıştır. Bu ifadelerden de anlaşılaca~ı üzere en son Itiraz "taalluk" üzerinde 
yapılmaktadır. Aynı amellyeyl gören kudret sıfatı' olması hasebiyle bir başkasıfat 
kabul etmenin anlamsız oldugu ortadadır. · . 

Tekvln sıfatının iki mezhep arasındaki tartışmasını aşa~ıdaki şekliyle tasnif 
etmek mümkündür: · \ 

1- Tekv1n Sıfatının Ezelf Olup Olmaması Meselesi 
a- Eş'artıer: Allah Teala yaratmadıkça "yaratıcı", rızik vermedikçe "rızık 

verici (er-Razık)" degildir. Ezelde yaratıklar olmadı~ına göre, Allah'anasıl yaratıcı 
niteligini (tekv1n) verebiliriz?31

• 

. b- Matür~dller: Allah Teala isim ve sıfatlarıyla ezeltdir. Aiiah mıihlukfttı yarat-
tıgından bu yana "yaratıcı" Ismini almış degildir. Allah heraya'yı yarattıgından be
ri de "el-Bari" adını almış degildir. Bilakis Allah, terbiye edilen yokken "Rabb", ya
ratılan yokken "el-Halik" qiye nitelenmiştir. Nitekim, Allah Teala "ölüleri diriitici 
(el-Muhy'l)'dlr" Bu Ismi ölüleri diriitmeden almıştır. Şu halde ölüleri diriitmeden bu 
niteligl aldıgı gibi yaratmadan önce de "yaratıcı (el-Halik)" diye nitelenmesi müm· 
kündür. Allah kendini Kur'an'da "din gününün sahibi "malik! yevml'd-dln" 32 diye 
nltelem1ştir. Halbuki henüz "din gününü" yaratmamıştır. Aynen bunun gibi, ezelde 
de Allah Te ala'yı "yaratıcı" olarak nlteleyebl!iriz33 • 

2- Tekvln-Mükevven Meselesi 
a: Eş'ar!ler: Tek~n ve mükevven bir ve aynı şeydir. Yaşanan hayattafill mef'. 

ulün kendisidir. İnsan mutlak mef'iılürı kaynagıdır. Bu durum galbte de aynıdır (Şa
hidi galbe kıyas). Orada da mef'OI fiil!n kendisidir. Çünkü kırılan olmadan kırma, 
dBvülen olmadan dövme fiilieri düşünillemeyece~l gibi, mevcut olmaksızın Icad da 
mümkün degildir. O halde biz lcadın kadtm oldugunu kabul edersek, mevcudatın da 

' kadfm oldugunu kabul etmiş oluruz. Bu Ise imkansızdır. ':fekvtn'e kad1m bir sıfattır, 
dediglmlzde mükevven de kadtm olmaz mı? 34 • 

b· Matür1diıer: Bize göre t.ekvln, mükevvenden ayndır. Te)<vtn'le mükevven 
aynı de~ildir. Fiil d~ mef'Cılün aynı degildir. Dövene göre dövme, kırılana göre kır

. ma f\illerinde oldugu gibi. Zira tekvtn mükevvenin aynısı olsaydı, zarurl olarak mü· 
kevvenin kendi kendini mükevven ve malıluk olması, kendisinin aynı olan bir tek· 
Vınle, mükevven ve var olması lazım gelirdi. Yani mükevven, ezell ve Allah'a ihtiyaç 
duymadan kendi kendinin yaratıcısı olması gerekirdi. E~er tekvln, mükevvenin aynı 
olsa, Allah alemden daha kaôım ve alem üzerinde kudret sahibi olmaktan başka bir 
rolü, tesiri ve alemle ilgisi olmayan bir yaratıcı olurdu. Bu da alemin kendi kendini 

30 
31 

32 
33 
34 

Bkz. :Pezdevt, a.g.e., .. s. io2. .. . 
Neseft, Ebu'l-Mutn, Bahru'l-Kelam (Çev., Cemll Akpınar, İslam İnançları ve 
Mezhepler Arasındaki Görüş Farkları) Konya, 1977, s. 36. 
Fdtiha i/3. ·· · 
Nesefi', a.g.e., aynı yer. 

· PezdeVı, a.g.e., s. 101. 
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meydana getirmiş olmasını gerektlrlrdi. Bu nedenle "Allah alemin yaratıcısıdır" 
denemezdl. Bunun anlamı da "Allah eşyanın mükevvinl ve yaratıcısı de~ildir" de· 
rnek olurdu ki; "şu taşın slyahlı~ını yaralan siyahtır, şu taş siyahlı~ın yaratıcıdır". 
demenin de do~ru olması gerekecektl. Halbuki bunun batı! oldu~u ortadadır. öyle 
ise tekv1n mükevvenln aynı de~ildir3 5

• 

Tekvtn mükevvenden ayrı olunca, tekvm sıfatının kadim olması, mükevvenln 
kadim olmasını gerektirmez. Çünkü tekv1n, Allah'ın alemi ve alemdeki parça ve bö
lümlerden herbir parça ve bölümü (varlık sahasına çıkacak her şeyi) ezelde de~il, var 
olacakları vakit, Ilmine ve Iriidesine göre güç yetlrip yaratmasıdır. Tekvln ezelde ve 
ebedde bakldir. Fakat tekYın sıfatının tanilukunun hudusu lle mükevven hadistir. 
Bu durum Irade, ilim, kudret vs. sıfatıarda da aynıdır. Bu sıfatıarın kadim ve ezell 
olmalarından, taalluk ettikleri şeylerin de ezeli olmaları gerekmez. Zira bu sıfatıarın 
taallukları hadis, kendileri ise kadimdir. Allah'ın Ilm! kadim, fakat bu sıfatın tanilu
ku ma'lum olan' varlıklar Ise hadistir. Tekvln ile mlikevvenin durumu da böyledir3 6 • 

3· Yaratmada Etkin Sıfatın Taalluku Meselesi 
a- Eş'ar11er: Tekvl'n sıfatından maksat, eserin var oluşuna müessir bir sıfat Ise o, 

kudret sıfatının kendisidir. E~er bundan maksat, kudretln kudret yetlrilene müessir
li~inden Ibaret Ise bu lzafıdir. Bu da "ihtiyar" yok demek olur ki bu, Allah hakkın
da imkansızdır. TekYınden maksat bu iki mananın haricinde bir anlam kasdediyorsa
nız onu açıklayın3 7

• 

b- Matüridiler: Kudret eserin var oluşuna müessir bir sıfat de~ildir. Kudret, 
kadlr'ln bir fiili yapabilme ve Iktidar gücüdür. "Kadir, yaratır" de~il, "Kadir, bir 
işi yapabilme gücüne sahiptir .. Kadiriyyet bir fiili, Ilim ve iradesine göre yapabilme 
veya yaprriiuna imkanına sahip olmak" demektir. Bu itibarla tekv~n, kudret sıfa
tından ayn bir sıfattır. Bilfiil 1cad ve yaratma bu sıfatla olup, kudret sıfatıyla 
de~ildir. Kudret sıfatı ile ancak yaratma veya yaratmama şıklarına imkan bulun
muş olunur. 

Di~er taraftan K:§.dir'in makdura tesiri cevaz yoluyla de~il, vücOp yoluyladır. 
Çünkü kildir Iradesi lle var veya yok etme şıklarından birini tercih eder. Kudreti ile 
bu tercihine Imkan bulur ve güç yetirir. Güç yetirdi~l şeyi yaratması vücup yoluyla
dır. Zira Irade ve kudret in bir şeye tanilukundan sonra o şeyi yaratmaması; ya ira
denin de~lşmesidir ki, Allah'ın Iradesinde de~işiklik mümkün de~ildir. Veya "yara· 
tamadı'' demek olur ki, bu da, acizliktır. Allah Için acizlik ise söz konusu de~lldir. 
"0, herşeye hakkıyla kadirdir" 3 5

• Bu itibarla yaratmada tallukun vücup yoluyla 
olması, "Allah'ın yaratmada lhtiyarı yok" demek de~ildir. Bilakis iradesi lle tercih 
edip, kudretille güç yetlrip, tekvinl ile yarat.mıştır3 9

• 

35 Bkz. Matiilıdf, Te'vilatü Ehli's·Sünne, 1/268; Sabun1, a.g.e., s. 37 vd.; Taftaza· 
ni, a.g.e., s. 101; Pezde-.1, a.g.e., s. 102 vd.;Sırrı Paşa, Nakdü'I·Kelam fi Akai· 
di'l·İslam, İstanbul, 1302, s. 137 vd. 

36 Sabunt,a.g.e., s. 38; Sırrı Paşa, a.g.e., s. 138 vd. 
37 er-Razi, Muhassal, s. 135; Mealimü UsOli'd·Din, s. 51; Cürcan'i, es·Seyyid Şe· 

nf, Şerhu'l·Mevakıf, İstanbul1311, III/93-94. 
38 el·Haşr 59/6. 
39 Bkz., Beyazi, a.g.e., s. 217 vd. 
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