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AKKİRMANİ'NİN iRADE-İ CÜZİYYE İLE İLGİLİ RİSALESİ VE
DEGERLENDİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr.

:ı
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Sayın

DALKlRAN (*)

Hayatı hakkında geniş bilgi bulunmayan ve asıl adı Muhammed b. Mustafa olan
Akkirmani, XVII. yy. 'da yetişen önemli Osmanlı uleması arasında yer alır. Kefevi
Hacı Hamid Mustafa'nın oğludur. 1167/1753 yılında İzmir ve 1172/1758 yılın
da Mısır kadılığı yapmıştır. Saray-ı hümayün hocalığında da bulunun Akkirmani,
1179/1759'da Mekke kadılığına tayin edilmiş ve 1174/1760 yılı Muharrem
(Ağustos 1 760) ayında Mekke'de vefat etmiştirl.
Aklı ve nakil ilimlerde derin bilgi sahibi olan Akkirmanf, kelam, felsefe, hadfs,
fıkıh, tefsir ve dil konulannda pek çok eser sahibidir. Eserlerinden bir kısmı şunlar
dır: İklflu't- Teracfm, Şerhu'l-Hüseyniyye, Risô/e-i Akaid, Şerhu'/-Hadfsi'/-Erba
fn, Hoşiye ala Haşiyeti'/-Larf, Bürhônu'l-Müttakfn, Terceme-i Hadfs-i Erbafn,
Risa/e-i Besmele, Risô/e-i Teauuüz, Şerhu'/-Emsile, Şerhu'l-Bina ve bizim bu yazımızda konu edindiğimiz ve değişik adlarla baskısı yapılmış olan Efalü'/-İbad ue'/İradetü'l-Cüziyye2. Akkirmanl'nin eserleri genel manada, ortaçağ medrese teşki
latı içinde okutulan eserlerin devamı niteliğindedir3.
Akkirmanl'nin insanın fiilieri ve cüzi iradesi hakkındaki değerlendirmesine geçmeden önce, insanın iradesi hakkında genel görüşleri verelim ki, böylece onun
farklı düşünüp düşünmediği ortaya çıksın.
Kaza ve kader imanın rükünlerinden biridir. Bu bakımdan da insanın iradesi ve
fiilierinin durumu büyük bir önem arzetmektedir. Bu hususu merak eden bir kısım
insanlar görüşlerinde aşın giderken, bir kısmı de tefrite düşmüşlerdir. Halbuki pek
çok konuda Hz. Peygamber {s.a.v.) insanlara: "İş/erin en hayır/ısı ortası olanı
dır. "4 diyerek itidali emretmiş ve "Dinde aşırı gitmekten sakınınız"5 diyerek de

.)

') Atatürk Üniversitesi, Erzincan llahiyat Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi.
1) Sursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, Haz.: A. Fikri Yavuz-lsmail Özen, Meral Yayınları, Istanbul, 1972 I, 241-242; Yıldız, Sakıp, "Akkirrnani", DlA, c. ll, s. 270; Türk Ansiklopedisi, "Akkirrnani'· inad., I, 348; Meydan Larousse, "'Akkirrnani", mad. I, 236.
2) Yıldız, a.g.mad., ll, 270.
3) Uzunçarşilı, !smail Hakkı, Osmanlı Tarihi, c. IV, Bölüm Il, Ankara 1988, s. 524.
4) Acluni, lsmaillbn Muhammed, Keşfu'l-Hafa ue Müzilü'l-/Jbas Amma /ştehereMine'/-Ehadis ala
Elsineti"n-Nas, Beyrut, 1351, "Hayır" Maddesi.
5) lbn Mace, Ebü Abdiilah Muhammed b. Yezid el-Kazvini, es-Sünen, nşr.: M. Fuad Abdulbaki, l-ll,
Kahire, 1372/1952, el-Menasik, 63.
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aşırılıklardan uzak durmalarını tavsiye etmiştir. İslam tarihinde görüyoruz ki, bu
uyarıların

aksine ifrat ve tefrite düşülmüştür. Kanaatımızca bunda en büyük etken,
Kur'an ayetlerine tek yönlü olarak bakılmasıdır. Zira Kur'an'da, her iki görüşü de
destekler manada ayetler bulunmaktadır. Ayetlerin yanında, bu anlamda hadisler
de bulunmaktadır. Mesela, kulun kendi fiilierinde bir müdahalesi bulunmadığına dair ayetlerden bazıları şunlardır:
"Eğer Allah dileseydi, onların hepsini hidayet üzerine top/ardı. O halde sakın cahillerden olma. "6
"Allah onların kalplerini ~e kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinin üzerinde
de bir perde vardır. "7
Kulların fiilierinde mecbur olduğu, kulun kendisine mahsus olan iradesinin ve
gücünün olmadığını iddia eden ve Cebriyye olarak adlandırılan bu fırkanın davalarını isbat sadedinde naklettikleri hadislerden biri şöyledir:
"Ebedf saadete eren (mü'min), annesinin karnında mü'min diye yazılan
kimsedir; bedbaht da annesinin karnında bedbaht diye yazılan kimsedir. "8
Cebriyyeniiı bu görüşünün zıddına bir grup alimler de, Kur'an'da yer alan mukabil manayı dile getiren ayetleri göz önünde bulundurarak kulun kendisine özgü
bir iradesinin bulunduğunu, kulun kendi işini kendisinin gördüğünü ileri sürmüşler
dir. Bu görüşte olan alimierin temsil ettikleri ekole de Kaderiyye adı verilmiştir. Kaderiyyenin istidlal ettiği bir kısım ayetler şöyledir:
"0, kulların küfrüne razı olmaz. "9
"Biz insana yolu gösterdik, ister, şükredici olsun, ister nankör. "10
"Semud'a gelince, biz onlara da doğru yolu gösterdik, fakat onlar sapıklığı
doğru yola tercih ettiler. "11
Zikredilen bu ayetlerin yanında şu hadisler de Kaderiyye tarafından iddialarına
delil. olarak getirilir:
"Her çocuk tabii fıtrat üzerinde doğar. Nihayet anne ve babası onu yahUdi,
hıristiyan veya ateşperest yapar. "12
"Allah Teala buyurur ki: Ben kullarımın hepsini kötülükten arındırmış olarak yarattır:n. Fakat şeytanlar bilahere onları dinlerinden saptırmıştır. "13
Kaderiyye'nin özetle görüşü şudur: Kul muhayyerdir, kendi işi kendisine bırakıl
mıştır, istediğini yapar, hatta Rabbinin murad etmediği şeye bile muktedirdir14.
6)
7)
8)
9)
10)
ll)
12)
13)
14)

el-Enam 6/35.
el-Bakara 2/7.
Benzer hadisler için bkz. Müslim, el-Kader, 1, lbn-i Mace, Mukaddime, 7.
ez-Zümer 39/7.
ed-Dahr 76/3.
es-Secde 41/17.
Müslim, el-Kader, 6.
Müslim, el-Cenne, 16.
Topaloğlu, Bekir, Kelam ilmi, !zmir, 1985, s. 286.
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Yukarıda görüşlerinden kısaca bahsettiğimiz Cebriyye ve Kaderiyye'nin ifrat ve
tefritine mukabil, Ehl-iSünnet ve'l-Cemaat ise, iki grubun dayandığı ayet ve hadislerin arasını telflk etmiş ve iticiali yakalamıştır. Şöyle ki, Akkirmanl'nin bu eserinde
de görüleceği üzere, Cebriyye'nin görüşleri baz alınırsa, Allah'ın zalim olduğu gibi
çok yanlış bir sonuca varılır. Halbuki Allah kullarına zulmetmez. Şu ayet Cebriyye'nin §Örüşünü reddeder:
"Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi /ehinedir. Kim de kötülük yaparsa a/eyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir. "15 .
Kaderiyye'nin savunduğu görüşe göre de, Allah'ın yaratıkları üzerindeki tasarrufunu sınırlamakta ve O'na acz inad etmek gibi bir neticeye yol açmaktadır. Bu
ise, kudreti hudutsuz olan Allah için imkansızdır. Allah Kur'an'da kendisini şöyle
tavsif etmektedir:
"... Bir yaprak düşmez ki, onu bilmesin. Arzın karanlıklarında bir tek tane,
yaş, kuru hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın. "16
Böylece Akkirmanl'nin de mensubu bulunduğu Ehl-i Sünnet'e göre, Cebriyye'nin ve Kaderiyye'nin istidlal ettikleri ayet ve hadisler birleştirilerek, onların düş
tükleri hatalara düşmeksizin daha istikametli ve miltedil bir yol tutulabilir ki; bu konuda getirdikleri görüşlerle bunu başarmışlardır. Malumdur ki, Ehl-i Sünnet'in iki
büyük ekolü olan Maturldiyye ve Eşariyye arasında onüçten eliiye kadar çıkartılan
ihtilaflar bulunmaktadır17. Bu ihtilaflarla ilgili İzmirli İsmail Hakkı şöyle der: "Eşa
riyye ve Maturfdiyye arasında bazı mesailde ihtilaf var ise de her iki taraf ümmehat-ı mesailde ittifak etiklerinden yekdiğer/erini bidate nisbet etmemiş/er
dir. "18 Kemal Paşa-Zade de her iki ekolün arasındaki ihtilafları konu edindiği bir
eserinde, ayrılıkları on iki olarak kaydetmiş ve bunları Izah etmiştir19.
Akkirmanl bu küçük nsalesinde Kaderiyye ve Cebriyye'nin yanlışlarını kısmen
göstermenin yanında, Ehl-i Sünnet'in iki büyük ekolü olan Eş'ariyye ve Matundiyye arasındaki görüş ayrılıklarından dolayı olan "ku/da irade-i cüziyye var mıdır,
yoksa bu irade müstakil olmayıp Allah Tarafından mı yaratılır?" şeklindeki ayrılığa dikkat çekmiş ve Maturldiyye'nin görüşünü daha isabetli bulmuştur. Şimdi Akkirmanl'nin bu risalesini aynen verelim ve neticede kısaca değerlendirmesini yapalım:

15)
16)
17)
18)
19)

Fussilet 41/46.
el·Enam 6/59.
Topaloglu, s. 146.
lzmirli !smail Hakkı, Yeni ilm-i Kelôm, I, 113.
Kemal Paşa-Zade, el-lhti/ôf beyne'I-Eş'ariyye ve'I-Môturidiyye, Basma, Resôil-i lbn-i Kemal, Istanbul 1316, s. 231-233; Yazma, S. K., Laleli Koli., nr. 3711, vr. 116a.
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Risale-i İrade-i Cüziyye Li Muhammed Akkirmani Rabmetullahi Tea.Ia
fi Hakkı İhtiyari'l-Cüziyyi Elieti İlıtelefe Beyne Ebi Mansur Milturidi ve
Ebi'I-Hasan el-Eş'ari
Bismillahirrahmanirrahim
"Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz 20 Eş'ar! katında ma'nayı ayet-i kenme "Ey Ku/lar! Sizler bir ameli murad etmezsiniz. Allah Teala sizin iradinizi
murad etmedikçe. Yani kullardan irade-i cüziyye vücuda gelmez. Meğer Allah
Teala ol iradeyi murad ey/eye. Bu mezhebe göre kullar irade-i cüziyyede mecbur olmak lazım gelir. Zira Allah T eala kulların iradesini murad edecek, murad irade-i Bari'den tehallüf etmez. Elbette irade-i cüziyye vücuda gelmelidir. Kullar ol iradeyi terk etmeye kadir olamaz. Lacereme cebr lazım gelir. Böyle olacak Şeytanı
La!n fırsat bulur. "Ey kul, niçin zahmet çekersin Bari Tealafiili murad etmezse
sen bir am eli murad edemezsin dese, cevap vermek müyesser olmaz. Ve bu
mezhebe göre irade-i cüziyye umur-u mevcudadan olmakla ve mahluk olmakla terke kudret olmaz. Ve kul fail-i muhtar olmaz. Taatında ve meas!sinde kul memduh
ve mezmum olmanın ma'nası olmaz. Zira kulların elinde bu mezhebe göre bir nesne yoktur. Arnele mahal olmadan gayrı Cebriyye-i mahzaya gelen sual mezhebin
erbabına gelir.
Amma Imam Ebu Mansur Matur!d! ki, lmam-ı A'zam rahmetullah hazretlerinin
itikadını tafsll üzere beyan etmiştir. Buyurur ki, "Irade-i cüziyye mevcuda değildir.
Mevcuda olmayan şey mahluk değildir. Belki irade-i cüziyye kullarda bir haldir.
Kudreti mukadder canibine sarfedip, onun ile makduru terdh eder. Dilerse sarf
eder ve dilerse terkeder. Kullar irade-i cüziyyesinde ve efalinde muhtarlardır. Bari
T eala kabilinden mecbur değillerdir. Şeytan-ı le!ne Dı perva cevap verirler. İrade-i
cüziyye bende bir haldir; taate sarfetsem Allah Teala taatı yaratır. Maasiye sarfetsem maasi yaratır. Eğer sarfetmezsem ne taati yaratır ve ne de maasiyi yaratır. İra
desiz dahi ukala yaratmaya kadir ise de, lakin adet-i aliyesi böyledir ki, fiil-i ihtiyar!
olan arneli yaratmasına kulların iradesini şart-ı ad! kılmıştır. Eğer kullar bir arneli
murad ederse Allah T eala dahi ol arneli murad edip yaratır. Eğer kullar murad etmezse yaratmaz. Böyle alıcak kullardır ki, eğer irade-i cüziyyeyi taata sarfetsem Bari Teala taatı yaratır. Dünyada memduh ve ahirette mesab olurum. Ve eğer maasiye sarfedersem maas! yaratır; dünyada mezmum ve ahirette muakab olurum." böyle dicek şeytan-ı laln vesveseye zafer bulamaz. Elhamdülillahi Teala ve ma'lum ola
ki, Ebu Mansur Matur!d! ayet-i kerimeye böyle ma'na verir:
"Ey Ku/lar! Sizler bir ameli murad edemezsiniz ki, ol amel-i mücerred, sizin iradeniz ile vücuda gelmeye. Allah Teala sizin iradeniz akabinde ol ameli
murad edip, halkeyler. Ol vakitte amel vücuda gelir. Yoksa kullar arnelini icad
etmede müstakil deği/idir. Bu manaya göre Mu'tezile mezhebi merdud olur ki,
anlar "ku/lar arnellerini halk ve icad etmede müstakildir derler. Bari Teala'ya
Mezheb-i Mu'tezile'de halkda şirk ederler. Neuzibillahi Tealô ve bu manay-ı şe11

11

11

11

20) Insan, 76/30.

)
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rife göre Eş'ariyye dahi cevap verilmiş olur. Ve ayet-i kerimeye bir ma'nay-ı /atif dahi verilir. Cebir sual def' olur. Ol ma'na budur:
"Ey Kullar! Sizler bir arneli murad edemezsiniz ve sizde irade bulunmak olmaz.
Bari T eala iradenizin inukaddemesi olan tasavvur ve teşevvük dedikleri şeyler yaratmadıkça. Eğer Bari Teala kullarda tasavvuru ve teşevvükü yaratırsa kullarda irade-i cüzi:\lye bulunmak müyesser olur. T afslll budur ki: Bir amel vücuda gelmede
dört nesne gerektir. Ewela, ol arneli tasavvur. Bu Bari Teala'dandır. OJ arneli tasavvur edip, eğer şevk münbais olursa ol şevki dahi Bari Teala'dandır. Şevk muktezası üzere sarfedip Bari T eala ol arneli akib-i iradede yaratır. Bazı vakit olur ki,
şevk var iken irademizi sarfetmeyiz. Ya havf mani olur, ya haya mani olur. Dahi
sair mevani bulunur. Sarftan imtina ederiz. Eğer ol arneli tasavvur ettikte, ol arnelden nefret ve kerahet münbaise olursa bu dahi Bart Teala'dandır. OJ arneli terk
ederiz. Bazı vakit olur ki, nefret ve kerat var iken, yine irademizi sarfedip, Bari Teala ol arneli aklb-i iradede yaratır. Bu ahval cümle kullar irade-i cüziyyede ve efal-i
ihtiyariyyesinde muhtar olduklann beyan eder. Hasıl-ı kelam efal-i ihtiyariyye vücuda gelmeye dört nesne gerektir: Ewela ol fiili tasavvur, Saniyen şevk, Salisen irade-i cüziyye, Rabian tahnk-i a'za.
Tasavvur ve şevk Bari Teala'nın halkı iledir. Zira tasavvur ve şevk, umOr-u mevcOdadandır. Ve iradet ve tahrik kuldan dır. Lakin hareketi yaratan ve fiili yaratan AIlah Teala'dır. Kullarda iradet bulunmaz. Meğer Bari Teala'dan iradenin mukaddemesi olan tasavvur buluna. Ve bu ma'nay-ı şerif yerini bulmuş olur. Mesela bir kimse sadaka vermek murad etse ve sevabını tasavvur eylese, kendüye ya şevk gelir veya nefret gelir. Bu iki surette ya iradisini sarf eder veya etmez. Budan ma '!Om olur
ki, şevkiradenin aynı değildir. Ve nefret terketmenin aynı olmadığı gibi. U!ema-i
din dediler ki. Allah Teala'nın cem'i eşyayı kazası ve takdiri ve levh-i mahfOza yazması ilmine tabidir. Ve ilmi dahi ma'!Oma tabidir. Y2mi ma'!Omat gelecek zamanda
her ne vasf üzere bulunacak ise ve dahi vücuda gelir mi ya gelmez mi, ezel-i azalde ilminde mukarrerdir.
Eşyayı gelecek zamanda olacağı gibi bilir ve bildiğini takrlr ve ketbeder. Buna
binaen cebr lazım gelmez. Eğer ma'!Omat takdir ve ilme tabi' olsaydı, cebr lazım
gelirdi. Eşyanın vücuda gelmesi Bari Teala'nın ol eşyaya ilmi ve ol eşyanın olduğu
vasf üzere bulunması mı1cib olaydı, cebr lazım gelirdi. Lakin hal ve şan akse mülabistir. Böylece zabt ve hıfz oluna.
Temmeti'l-Kitab bi avnillahi'l-Meliki'l-Vehhab. **
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görüldüğü gibi bu küçük risalesini, risalesine vermiş olduğu isimden de
üzere Ebu MansOr Matundl ve Ebi'I-Hasan el-Eşari arasındaki, insanın

Akkirmanl, Muhammed b. Mustafa, Risô/e-i /rôde-i Cüz'iyye Li Muhammed Akkirmôni Rahnıe
tullôhi Teôlô fi Hakkı fhtiyôri'l·Cüziyyi Elieti fhtelefe Beyne Ebi Mansıir Môturidi ue Ebi'/-Ha·
san el-Eşari. Istanbul, Matbaa-i Amire, 1264, s. 14-17.
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iradesi ve fiilieri hakkındaki görüş ayrılıkiarına ayırmıştır. Bu münasebetle de Cebriyye ve Mu' tezlle (Kaderiyye) düşüncesinin ne denli yanlış olduğunu ifade etmiş bulunmaktadır. Akkirmanl Eşar!'nin "Allah dilemezse siz dileyemezsin iz. "21 ayetinden hareketle, Allah dilemedikçe insanın hiçbir şeyi irade edemeyeceğini, dolayı
sıyla insanların irade-i cüziyyelerinde mecbur olduklarını iddia ettiğini ifade eder. O,
Eşarl'nin bu görüşünü şöyle diyerek tenkit eder: "Bu mezhebe göre kulların iradei cüziyyesinde mecbur olmaları gerekir. Zira Allah T eala kulların iradesini murad
edince, murad Allah'ın iradesine ters olmaz. Allah dileyince de kulun iradesi mutlaka vücuda gelir. T abiatıyla kulların o iradeyi terk etmeye güçleri yetmez. Dolayı
sıyla cebr (zorlama) lazım gelir. Böyle olunca da Şeytanı La!n fırsat bulur. "Ey kuL
niçin zahmet çekersin, Allah fiili murad etmezse sen bir arneli murad edemezsin"
derse, cevap vermek kolay olmaz. Ve bu mezhebe göre irade-i cüziyye, mevcut iş
lerden olmakla ve mahluk olmakla insanın onu terk etmeye gücü yetmez. Kul fiilIerinde fail-i muhtar olamaz. Dolayısıyla itaatı ve isyanı sebebiyle kulun medhedilmesinin ve kötülenmesinin ma'nası yoktur. Zira kulların elinde bu mezhebe göre
bir nesne yoktur." Akkirman!, sözlerini bu mezhebin bu görüşleri ile Cebriyye mezhebinin muhatap olduğu sorulara muhatap olacaklarını beyanla tamamlar.
Akkirmanl'nin benimsediği Maturldl'nin görüşüne göre, insanın iradesi sürekli
mevcut değildir. Böyle olunca da irade mahluk olmamaktadır. Bir hal olan iradeyi,
kul mukadder tarafına sevk ederek, tercihte bulunur. Tercih te bulunduğu şeyi ister
yapar, isterse terkeder. Bunu yapmakta kesinlikle Allah tarafından mecbur edilmez.
Zira iradesinde hürdür. Bu bakımdan da, Şeytan'ın insana yukarıda geçen "Ey kul,
niçin zahmet çekersin, Allah fiili murad etmezse, sen bir arneli murad edemezsin"
sözünü söylemeye hakkı yoktur. Zira insan iradesini, iyiye sarfetse Allah iyiyi, kötülüğe sarfetse Allah kötulüğü yaratır. Bu bakımdan insan, yaptıklarından dolayı sorumlu bulunmaktadır. Allah insan bir şeyi irade etmeksizin de bir fiili yaratabilir, ancak böyle olunca insan sorumlu tutulamaz. İnsanın sorumlu tutulabilmesi için, insanın bir fiili kendisinin irade etmesini şart kılmıştır.
Bu manaya göre, yukarıda zikredilen ayetin manasını Akkirmanl şöyle verir:
"Ey Kullar! Sizler bir arneli murad edemezsiniz ki, ol arnel-i mücerred, siziniradeniz ile vücuda gelmeye. Allah T eala sizin iradeniz akabinde ol arneli murad edip,
halkeyler.Ol vakitte amel vücuda gelir. Yoksa kullar arnelini icad etmede müstakil
değildir. Bu manaya göre Mu'tezile mezhebi merdud olur ki, anlar "kulluk arnellerini halk ve lcad·etmede müstakildir"22 derler. Bar! Teala'ya Mezheb-i Mu'tezlle'de
halkda şirk ederler." Bu şekilde Mu'tez!le'nin insanın fiilierinin yaratıcısı olduğu ile
ilgili görüşlerine cevap veren Akkirmanl kullarda irade bulunduğunu ifade etmekle
de Cebriyye mezhebine, dolayısıyla da bu hususta Cebriyye'ye yaklaşan Eş'arlyye
görüşüne cevap vermiştir.
21) Insan 76/30.
22) Kadı Abdulcabbfır b. Ahmed, Şerh-u Usülu'l-Hamse, Tah.: Abdulkerim Osman, Kahire, 1988, s.
323-325.
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Yukarıdaki ayetin manası ile ilgili bir başka tefsirden de bahseden Akkirmanf,
buna göre insanın bir fiili gerçekleştirebiirnek için dört şeye muhtaç olduğunu söyler. Bunlar sırasıyla yapacağı fiili tasawur, şevk, irade-i cüziyye ve organları harekete geçirmektir. Bunlardan tasawur ve şevku Allah yaratır. Diğerleri ise kula aittir. Ancak, kul hareket etmek istediğinde o hareketi yaratan Allah'tır. Allah insanın
bu fiiliçıi, kendi irade ettiği istikamette yaratır ve dolayısıyla da kulu sorumlu tutar.
Netice olq.rak kul, ne Cebriyye'nin dediği gibi fiilierinde mecburdur, ne de Mu'tezfle'nin ileri sürdüğü gibi kendi fiilinih halıkıdır. Ancak şu kadar var ki, Allah ezelde
ezelf ilmi ile kulun ne yapacağını bilmiş ve öylece tekdir etmiştir. Takdir edilen şey
ler ise Levh-i Mahfuz'da kaydedilmiştir. Kulun yapacağı fiilierin Levh-i Mahfuz'da
yazılı olması insanın fiilierinde mecbur olduğunu göstermez. Bu hususu İbn-i Kemal
şöyle ifade eder: "Takdir ilme tabidir. İlim ise maluma tabidir. Tabiin şe'ni ise, metbuda manen müessir değildir. Eğer müessir olacak olursa, asaJet ve tebeiyyet işi ters
yüz olur. Bunun izahı ise şudur: Allah, Ebu Cehil'in küfür üzerine öleceğini bildi ve
takdir etti. Ebu Cehil de vakide küfür üzerine öldü. "23
Akkirmanf, Allah'ın eşyayı gelecek zamanda olacağı gibi bildiğini ve bildiği gibi
kaydettiğini: u·kayıttan dolayı da kulun fiilinde bir zorlama olmadığinı söyler. Ona
göre eğer ma'lumat takdir ve ilme tabi' olsaydı, cebr lazım gelirdi. Eşyanın vücuda
gelmesi, Allah 'ın o eşya ile ilgili bilgisi ve o eşyanın olduğu vasıf üzere bulunması
gerekseydi, cebr sözkonusu olurdu. Ancak durum bunun aksine tecelli eder.
Akkirmanf'nin bu eseri küçük olmakla birlikte, Eş'ariyye ve Mu'tezfle'nin arasın
daki fikir ayrılıklarından biri bulunan, kulun iradesi ve fiili ile ilgili güzel ve doyurucu bir çalışmadır. O; bir taraftan Ehl-i Sünnet'in bu iki büyük ekolü arasındaki kulun irade ve fiilieri ile ilgili düşüncelerini Izah ederken, diğer taraftan da Kaderiyye
z Cebriyye mezheplerinin görüşlerini reddetmiştir. Kanaatımızca, bu eser küçükıüğünün yanında büyük bir vazife yerine getirerek; kulların fiilieri ve iradeleri
konusunda güzel bir ufuk açmıştır.

23) lbn-i Kemal, ·'Risale fi'l-Cebr ve'l-Kader", Resdil-i lbn-i Kemal, nşr.: Ahmed Cevdet, s. 160.

