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KELAMİ AÇlDAN 'HASENENİN!İYİLİGİN ALLAH'TAN, 
SEYYİENİN/KÖTÜLÜGÜN NEFİSTEN' OLDUGUNU BİLDİREN 

AYETİN YORUMU 

Yener ÖZTÜRK(*) 

Özet 
Bu makalede 'iyiliğin Allalı'tan kötülüğün nefisten' olduğunu bildiren ayetin, Ketanı ilmi 

açısından yorumu yapılmaktadır. 
Gerek lıaseneliyilik, gerekse seyyielkötülük kelime/eri, Kur'an'da geniş bir anlamda kul

lanılmaktadır. Çalışmamızm konusunu teşkil eden Nisa suresinin yetmiş dokuzuncu ayetinde 
ise, 'lıasene' kelimesinin her bir maddi nimet ve iyi amel anlamında kullanılmış olduğu; sey
yie kelimesinin ise, hem insanın kötü anıeline karşı verilen 'ceza' anlamında, hem de 'cezayı 
gerektiren kötü amel' karşılığında kullanılmış olduğunu görmekteyiz. 

Insanoğlunun sahip göründüğü her bir maddf nimet doğrudan Allah tarafindan onun is
tifadesine sunulmuş birer rızık olduğu gibi, hayır ve taiit anlamında enjüsflmanevf her bir ha
sene de temelde yine Allah tarafindan olmaktadır. Çünkü insan yapmak istediği hayır ve iyi
liği Allah 'm vermiş olduğu güç ve imkantarla yapmaktadır. 

Iyiliği isteyen, emreden ve teşvik eden Allah olduğu halde, kötülüğü isteyen ve meydana 
gelmesine sebebiyet veren, insanın bizzat kendisidir. Bu cümleden olarak denilebilir ki, kulun 
-denemnesi maksadına yönelik olam hariç- başına gelen her bir seyyienin (nıusibetin) sebe
bi, kendi kusur ve ihmali olduğu gibi, kötü amel ve masiyet anlamındaki herbir seyyienin sa
hibi de yine kendisi olmaktadır. 

:ıl Analıtar Kelime/er: Iyilik, Kötülük, Irade, Masiyet. 

lnterpretation oftlıe Verse Declaring tlıat 'Hassanalı/Good is from God and Sayyıalı/Evil 
is from Nefs (S elf)' Witlı a Kelami Respect 

Abstract 
This study interprets the verse declaring that 'good is from God, and evi/ is from the self' 

with a kelami (tlıeological) respect. 
Both oj terms hasanahlgoodness and sayyiahlevil are usedin a general sense. In verse 79 

oj Suralı an-Nisa, investigated in this study, the term "hasanah" is used tomean any material 
benejaction and good de ed w hile the te rm "sayyiah" is use d to m ean both "a penalty" imposed 
in returnfor evi/ deeds, and "evi/ deeds necessitating penalty." 

Every material benejaction, seemingiy passessed by man, is subsistence directly granted 
by God to his disposition, and every hasanalı in the sense oj charity and worship is, too, 
essentially from God since man can perform any charity and goodness only through power and 
opportunities granted by God. 

lt is God who wishes for, commands and promotes goodness white it is the man who wishes 
for evi/ and who causes it to occur. In this context, the cause oj every sayyiah (badness) which 
befalls on man (excluding those intendedjor trial) is his own deficits and neglects w/zile the 
agent of every sayyiah in the sense of evi/ deed and sin is himselj. 

Key Words: Good, Evi/, Will, Sin 
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Giriş 

İyilik ve Kötülüğün Anlamı 

Genel olarak 'iyilik' ve 'kötülük' şeklinde dilimize aktardığımız bu iki kelimenin 
Kur'an'ın ilgili ayetindeki karşılığı 'hasene' ve 'seyyie' olarak geçer. 

Söz konusu bu kelimelerin lügatte ve Kur'an'da kullanılmış olduğu anlamlara geç
meden önce 'iyi' ve 'kötü' kavramiarına dair serdedilen görüşlere değinmemiz yerinde 
olacaktır. Genellikle 'iyi' şöyle değerlendirilir: Kendimizi bir insan varlığı olarak tam 
anlamıyla gerçekleştirmemize hizmet eden ve ait olduğumuz topluluk için yararlı ve de
ğerli olan her şey. Farklı 'iyi' türlerinden söz edilebilir: Birincisi, kendisindeki temel bir 
özellik ve nitelikten dolayı bizatih i iyi olan şey. İkincisi, kendisi için ve kendisinden do
layı değil de, doğurduğu yararlı sonuçlardan dolayı iyi. Kötü ise, 'korku ve endişe veri
ci olan; zarar, acı ve rahatsızlık veren şey' olarak tarif edilir. Ayrıca bu meflıumla şu an
lamlar da kastedilir: Ahlaki bakımdan iyinin karşısında yer alıp, yanlış ya da kabul edi
lemez olan şey. Mutluluğa, ideallere ve amaçlara ulaşmayı engelleyen duruml. 

İyi ve kötü meflıumları özellikle İslam filozoflan ve mutasavvıflar tarafından ağır
lıklı olarak 'hayır' ve 'şer' kelimeleri bağlamında değerlendirilmiştir. İslam filozofların 
tarifine göre antolajik anlamda iyi, yokluğa bulaşmamış olan salt varlıktır. Başka bir ifa
deyle iyi, eşyanın kemalinin var olmasıdır. Bu anlamda varlık bizatihi iyidir. Buna göre 
kötüliik ise. salt yoklukt::ın ya d;ı, eşy::ınm kemalinin yokluğundan ibarettir2. Mutasavvıf
lara göre de varlık salt iyidir. Ancak onun bu iyiliği aziz ve hakim olan Allah'a dayan
masından kaynaklanır. Yokluk ise, salt şerdir. Çünkü onun özü gereği Allah'a dayanma
sı söz konusu değildir3. 

Kelamcılar ise, iyi ve kötüyü daha çok husn ve kubh çerçevesinde ele almışlardır. Bu 
cümleden olarak, onlar açısından iyi, dünyada beğenilme konusu veya en azından yeril
me ve ceza görmeyle ilgisi olmayan, ahirette de sevap konusu olan fiillerdir. Kötü ise, 
Allah'ın rızasına uygun olmayan ve dünyada yerilme, ahirette ise cezayı gerektiren fiil
lerdir4. 

İyi ve kötünün ahlaki ve psişik tanımlan da aynı şekilde karşıtlık prensibine göre ta
. nımlanabilir. Şöyle ki, ahlaki anlamda maksada uygun olan iyi, olmayan ise kötüdür. Ke

za, içerisinde masiahat barındıran şey iyi, mefsedet barındıran ise kötüdür. Psişik anlam
~. tabiata uygun olan iyi olmayan ise kötüdür; yine selim tabiatın meylettiği iyi, nef

~/ ret ettiği kötüdür. Bunların dışında kalan fiiller ise ne iyi ne de kötüdürS. 

!) Bkz., Cevizci, Ahmet, Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yay., İst. 2000., s. 523,574. 

2) Bkz., Farabl, et-Ta 'likat, Daire tu '1-Maaıif, Haydambad ı 346, s. ı ı; İbn Sina, eş-Şifa, (thk. Ebu Kan
vatl-Said Zeyd), ys., ts., s.4!6. 

3) Bkz.,Tahanevl, Keşşiifulstılalıati'l Fünıin, Beyrut ts., I, 4ı7. 

4) Bkz., Taftazanl, Saduddin, Şerhu'I-Akiiid, (Kestelli Şerlıi'iyle birlikte), Salah Bilici Kit., İst., ts., 
s.Jl9. 

5) Bkz., Özdemir, Metin, İslam DüŞüncesinde Kötülük Problemi, Furkan Yay., isı. 200~ .• s.l8. İyi ve 
kötü kavramlan için yapılmış olan tarifler için keza bkz., Hançerlioğlu, Orhan, Felsefe Sözlüğü, 
Remzi Kitabevi, İst., ts., s.ı6!. 187 . 

.i...:__ ________ ~----~--------~---· 
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İyi ve kötü kavramların .. kısaca değindikten sonra hasene ve seyyienin lügatte ve 
Kur'an'da kullanılmış olduğu anlamlara geçebiliriz. Hasene, kelime olarak, her bir gü
zel söz ve yararlı arnel/iş anlamından başka nimet, bolluk, mutluluk ve ferahlık gibi ma- , 
nalara gelirli. Seyyie ise, temelde kötü ve yararsız her bir söz, hareket ve işi ifade etme 
yanında darlık, kıtlık, musibet7 ve 'ikab/ceza8 gibi anlamları da ihtiva eden bir kelime
dir. 

Kur'an'da genellikle karşılıklı olarak yer alan bu iki kelimenin geniş bir anlamda 
kullanıldığını görmekteyiz. Hasene, salih iş; bol rızık, rahatlık, genişlik; galibiyet ve ga
nimet; rahmet ve mağfiret anlamında; seyyie ise, kötü iş ve davranış; kıtlık, darlık ve sı
kıntı; mağlubiyet ve ceza anlamında kullanılmıştır9. 

Rağıb el-İsfehanl, (ö.503/l 109) 'hasene' ve 'seyyie' kelimelerinin Kur'an'daki kul
lanımlarını da dikkate alarak şöyle der: Kur'an'da 'hasene' ile insanın, gerek beden, ge
rekse hal ve nefsiyie/ruhuyla alakah olarak sevinmesine vesile olan her bir nimet' kaste
dilir. Seyyie ile ise, bu durumun tersi söz konusu edilir10; yani, insanın gerek ruharn ge
rekse cismanl cephesiyle ilgili olarak üzülmesine sebep olan her bir kötülük/musibet söz 
konusu edilir. . 

Fahruddin er-Razi (ö.606/1209) ise, 'hasene' kelimesine daha geniş bir perspektiften 
bakarak şöyle bir yorumda bulunur: Kendisinden istifade edilen herşey, hasenedir. Bu 
cümleden olarak, eğer kendisinden istifade edilen şey dünyaya ait bir şeyse bu ·saadet' 
anlamında bir iyilik ve güzelliktir; eğer o şeyden ahirette istifade ediliyorsa, o da 'taat' 
anlamında bir iyilik ve güzelliktir11. Razi'nin bu tarifinden hareketle, insan için ne dün
yada ne de ukbada yararı olmayan her birşeyin de, seyyienin kapsamı içinde olduğunu 
söyleyebiliriz. Razi'ni n, Kur'an 'ın öğretileriyle örtüştüğüne inandığımız bu geniş pers
pektifli yaklaşımını paylaşıyoruz. Eylemlerimiz bağlamında iyilik ve kötülükle ilgili ka
naatimiz ise şudur: İnsanlarca belirlenen her bir kıstas ve kriterin subjektif olduğunu dü
şünüyoruz, bu sebeple de, -kriterleri yüce Yaratıcı tarafından belirlenmiş- nesnel bir yak
laşımdan yana olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Zira insan, zaafları (ihtiras ve tutkuları) 
olan bir varlıktır, bunun için de onun, 'neyin iyi, neyin kötü olduğu' noktasında 'egosent
riklben merkezli' çıkarcı yaklaşımlarından uzak durarak objektif kalabilmesi mümkün 
gözükmemektedİr. 

Biz insanlarla alakah objektif sağlıklı kararları ancak, bizi bizden iyi bilen ve de her 
bir zaaf ve eksiklikten uzak bulunan Bir'isi verebilir ki, o da, fıtratlarımızın Fatır'ı olan 
yüce Yaratıcı'dan başkası değildir. Bu sebepledir ki, Allah, iyilik ve kötülüğün belirlen-

6) Bkz., İbn Manzur, Ebu'l-Fadl, Lisanu'l-Arab, Daru İhyai't-Türasi'l-Arabi, Beyrut 1996, III, 179. 
7) Bkz., İbn Manzur, a.g.e., VI, 417. 
8) el-İsfahani, Rağıb, ei-Müferedat, Daru Kahraman, İst. 1986, s.J70. 
9) Bkz., En'am, 6/160; A'raf, 7/131; Tevbe, 9/49-51; Ra'd, 13/6. 

10) el-İsfahani, el-Müjeredat, s.l70. Keza bkz., İzutsu, Toshihiko, Kur'an 'da Dini ve Ahlaki Kavram
lar, (çev.: Selahattin Ayaz), Pınar Yay. , İst., ts., s. 293. 

ll) er-Razı;,Mefatilıu'l-Gayb, Daru'l-Fikr, Beyrut 1995, V,l95. 
ı 

-I .. -~ -
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mesi konusunda, beşeri kendisiyle baş başa bırakmaınıştır; görevlendirdiği özeL bir kı
sım insanlar (peygamberler) vasıtasıyla onlara yol göstermiştir. 

İyiliğin Allah'tan Kötülüğün Nefısten Olması 

Kur'an'da 'iyiliğin Allah'tan kötülüğün nefisten olduğunu' bildiren ayetin bir önce-
.! sinde 'iyilik ve kötülüğün her ikisinin de Allah'tan olduğu' vurgulanmaktadır. Çalışma

ınızın konusunu teşkil eden ayet üzerinde sağlıklı bir değerlendLrme yapabilmemiz için 
bu ayet. üzerinde durmaınız gerekmektedir. 

Kur' an- Kerim, bir kısım insanların hasene ve seyyie konusunda ileri sürdükleri id
dialara yer verdikten sonra iyilik ve kötülüğün hepsinin Allah 'tan olduğuna dikkat çeke
rek şöyle der: 

"Nerede olursamz olun, tahkim edilmiş (mulıkem ve yüksek) kalelerde bile bulunsa-
nız, ölüm gelip size yetişir. Eğer onlara bir iyilik (hasene) dokunsa 'bu, Allah'tan'dır' 
derler. Başlarına bir kötülük (seyyie) gelince de 'bu, senin yüzündendir' derler. De ki, 
hepsi Allah'tandır. (Bu, böyle iken) onlara ne oluyor ki, bir sözü inceliğiyle (bir türlü) 
anlamağa yanaşmazlar." 12 

Bizim için burada ayetin muhataplarının tespiti büyük bir önem arzetmektedir. Ön
cesi dikkate alındığında bu ayetin, nüzGl süreci bağiamındaki ilk muhataplarının yahudi 
münafıklar olduğu görülür13. 

12) Nisa, 4n&. 

13) Bu ayetin evvelinde şöyle buyurulur: "iman edenler Allah yolunda savaşır/ar, küfredenler ise, tii
ğut yolunda savaşır/ar.. Kendilerine, 'ellerinizi çekin ve dosdoğru namaz kılın ve zekat verin' deni
len kimselere bahnaz mısın? Onlara savaşfarz kılımnca, içlerinden bir gurup hemen Allah 'tan kor
kar gibi -hatta dahafazla bir korku ile- insanlardan korkmaya başladılar da 'ey Rabbimiz. savaşı 
bize niçin yazdın! Bizi yakın bir süreye kadar ertelesen (daha bir müddet savaşı farz kılmasan) ol
maz mıydı?' dediler. De ki: Dünyamnfaidesi pek azdır; ahiret ise, ittika edenler (ilahi prensipiere 
sarı/ıp korunan/ar) için elbette daha hayır/ıdır." Nisa, 4n6, 77. 

Bazı müfessirler ayetin sonundaki " .. Dünyamn faidesi pek azdır; ahiret ise, ittika edenler (ilahi 
prensipiere sarı/ıp korunanlar) için elbette daha hayır/ıdır.." şeklindeki ifadeden hareketle muha
tapların müslümanlar olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir ki, siyak ve sibak bütünlüğü dikkate alın
dığında muhatapların bir kısım müslümanlar değil münafıklar olduğu anlaşılacaktır. Bize göre bu
rada bu ifadelerle münafıkların şu hususu düşünmeleri istenmektedir: Sürekli ve kedersiz bir hayat 
olması cihetiyle, uhrevl hayat dünyevl hayattan çok daha üstündür, ancak bu hayırlı ve üstün akı
bet sadece itti ka edenler için söz konusudur; öyleyse siz şimdi ey ehl-i nifak, elinizi kalben hiç is
temediğiniz o savaştan çekin ve namaz ve zekat gibi sizden öncelikli olarak istenen dini veeibeleri 
gönüllü olarak ifa etmeğe çalışarak böyle bir hayırlı akıbete talip olmaya bakınız. 

Ve yine dikkat edildiğinde bu ayetlerde, müminlerin Allah yolunda, kafirlerin ise tiiğut yolunda sa
vaştıkları ifade edildikten sonra -esasen ölüm korkusuyla savaşı hiç istemedikleri halde görünürde 
arzulu olduklarını göstermeye çalışan- münafıkların tavırlarına yer verildiği görülecektir. Bundan 
ötürü de onlara denilmek istenen kanaatimizce şu olmaktadır: Hele siz önce size ernredilen şu na
mazı ve zekatı hakkıyla i fa edin sonra savaştan söz edin. Nitekim Tevbe suresinde Allah (c.c.) on
ların namazı gönülsüz, zekatı-da istemeyerek ifa ettiklerini haber verir. (Bkz., Tevbe, 9/54.) 
Aslında "elem tera iliezine / ... Kimselere bir bakmaz mısın? Veya ' ... Gördün mü onları?" şeklinde 
tercüme edebileceğimiz ifade kalıbı Kur'an'da hemen hemen hep ehl-i kitab ve münafıklar için kul
lanılmıştır. (Bkz., Al-i imran, 3/23; Nisa, 4/44,49,51, 60; İbrahim, 14/27; Mücadele, 57/8, 14,) 



D01777c7s16y2003.pdf 24.02.2010 14:17:33 Page 71 (1, 2)

-~ 

KELAM! AÇIDAN 'HASENENİN/İYİLİCiİN ALLAHTAN, SEYYİENİN/KÖTÜLÜGÜN 
135 NEFİSTEN' OLDUGUNU BİLDİREN AYBTİN YORUMU -

Şimdi bu tespitten sonra bu ilk ayetteki 'hasene' ve 'seyyie' ile alakalı olarak yapılan 
yorumlara geçebiliriz. 

Kelam ve tefsir alimlerinin çoğunluğuna göre bu ayette geçen hasene, bolluk, ucuz
luk ve genişlik anlamında her bir ni'meti, seyyie ise, kıtlık ve sıkıntı anlamında her bir 
musibeti ifade etmektedirl4. 

Bir kısım alim ise, ayetin siyak ve sibakını da dikkate alarak haseneliyilik ve seyi
eninlkötülüğün bolluk-kıtlık anlamı yanında genişlik-sıkıntı ve zafer/yardım-mağlubiyet 
anlamındaki her bir nimet ve musibeti de ihtiva ettiğini belirtirlerl5. Söz konusu bu ki
şiler hasene ve seyyienin Kur'an'da bu son anlamda da kullanıldığının delili olarak şu 
ayeti hatırlatırlar: "Onlardan öylesi de var ki, 'izin ver, beniflmeye düşürme' der. Bile
siniz ki zaten onlar fitneye diişmüşlerdir. (Çıkardıkları bufitnenin neticesi olarak) cehen
nem o kafirleri mutlaka kuşatacaktır. Eğer sana bir hasene (bir yardım ve ganimet) eri
şirse, bu onlarıjenalaştırır. Ancak başına bir seyyie (mağlubiyet) gelirse, 'iyi ki önce
den tedbirimizi almışız' derler ve sevinç içinde geri dönerler. De ki: 'Al/ah'ın bizim için 
yazdığından başkası bize asla isabet etmez, O bizim mevlamızdır.' .. "16 

Bir üçüncü ·yaklaşım Razi'nin ileri sürdüğü görüştür ki, o hasene ve seyyienin genel 
anlamlarından hareketle bu ayetin, zikredilen anlamları yanında insanın taat ve masiyet
l erini de kapsaclığını belirtirl7. Razi, sebebin hususi olmasının, lafzın umumiliğine zarar 
vermeyeceğini söyleyerek bu iki kelimenin genel bir anlamda kullanıldığını ileri sürerl8. 

Kanaatimizce bu ayetin bağiarnı ve muhatapları dikkate alındığında birinci grup 
alimierin ortaya koyduğu yaklaşım daha makul görünmektedir. Zira Kur'an, bu ayetin 

Hasılı, Kur'an savaş hususunda mürninleri n ve kafirlerin tavır ve tutumianna değindikten sonra ald
de açısından farklı ve kararsız üçüncü bir sınıf olan münafıklann söz ve tavırlannı ele almıştır. Şu 
halde "ayetlerin içerisinde bulundukları kontekst dikkatlice incelendiğinde, onların, saldırgan müş
rik ve katiriere karşı henüz verilen savaş emrinin, daha önce savaş beklentisi içerisinde olan mü
minlerin ruh dünyalarındaki beklenmedik yansırnalanna işaret ettiği görülecektir" şeklindeki bir id
dianın tutarlılığından bahsetmemiz güçleşmektedir. (Mesela bkz., Özdemir, Kötülük Problemi, 
s.I76.) 

14) Bkz., ei-Eş'ari, Ebu'l-Hasen, el-ibtine an Usuli'd-Diyane, Mektebetü Daru'l-Beyan, Beyrut 1981, 
s.140; el-Bakillanl, Ebu Bekr Muhammed, Kitabu~-Temhld, Müessetü Kütübi's-Sekafiyye, (thk.: 
İmadüddin Ahmed Haydar) Beyrut 1987, 1,359; ei-Behbehari, Ahmed b. İbrahim, Şerhu'l- Aklde
ti't-Tahaviyye, (thk.: Muhammed Said ei-Kahtanl), el-Mektebu'I-İslaml, Beyrut 1391, s.41 I; ez-Ze
mahşerl, Ebu'I-Kasım Carullah, ei-Keşşaj, Daru'l-Kütübi'l-lımiyye, Beyrut 1995., I, 527; Kadi Ab
dulcebar, Tenzilıu'I-Kur 'an Ani'l-Metiiin, Daru'n-Nahdati'l-Hadise, Beyrut ts., s. 102. 

15) Bkz., İbn ı:eymiyye, Ahmed b. Abdulhalim, Kütiib ve Resôil ve Feteva lbn Teymiyye ji'I-Akide, 
Mektebetü lbn Teymiyye, (thk.: Muhammed Kasım en-Necdl), Beyrut 1996, VIII, 110; et-Taberi,· 
Muhammed b. Cerlr, Ciimiu'I-Beyiin, (thk.: Mustafa Müslim Muhammed), Daru'I-Fikr, Beyrut 
1405,V,l73; el-Kurtub1, Muhammed b. Muhammed, ei-Ciimi'li Ahkômi'I-Kur'iin, (thk.: Ahmed 
Abdula11m), Kahire 1372, V, 284. 

16) Tevbe, 9/49-51. Keza bkz., Al-i İmran, 3/120. 

17) er-Razi, Mejarilıu'l-Gayb, V,l94. 

18) Bkz., er-Razi, Mefatihu'l-Gayb, V, 194-195. İbn Kayyım el-CevziyyeTabiinden Ebu'I-Aliye'nin de 
bu görüşü benimsediğini nakleder. (Bkz., İbn Kayyım el-Cevziyye, Muhammed b. Ebubekr, Şi
fau'l-A.ill. thk.: Muhammed Bedruddin, Daru'l-Fikr, Beyrut 1397, s.l60.) 

-l 
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" .. (Bu, böyle iken) onlara ne oluyor ki, bir sözü inceliğiyle (bir türlü) anlamağa Y,anaş
mazlar." kısmıyla, haseneyi/iyiliği Allah' a, seyyieyi/kötülüğü ise bir kulalpeygaınbere 
bağlamanın anlayış kıtlığından kaynaklanan mantıksız bir düşünce olduğuna; "De ki: 
Hepsi Allah katındandır" kısmıyla da, insana gelen her bir nimet ve musibet konusunda 
Allah'ın insanlığı kuşatan kanuniarına dikkat çekmiştir. 

Şimdi çalışmamızın konusunu teşkil eden ayet-i kerimenin değerlendirilmesine ge
çebiliriz. 

Nisa-suresinin 78. ayetinde söz konusu edilen hasene ve seyyie kelimeleri, müteakip 

ayette (79. ayette) "ma esiibeke min hasenetin fe min' allahi ve mii esiibeke min seyyi' etin 
fe min nefsike. Ve erse/htike li'n-niisi rasiilen ve kefii billiihi şehfdii. /Sana gelen herbir 
iyilik Allah 'tandır. B aşma gelen herbir kötülük ise nefsindendir. Biz seni insanlara rasul 
gönderdik; bunun şahidi olarak da Allah yeter. "19 şeklind~ yeniden ele alınmaktadır. 

Genelde müfessirler birinci ayette geçen hasene ve seyyie kelimelerine verdikleri 
manayı bu ayette de tekrarlayıp şu anlamı vermişlerdir: 'Sana gelen her bir ni'met, Al
lah' ın ihsan ve fazlıyladır, sana gelen her bir musibet ise, senin nefsindendir, yani senin 
hata ve günahların yüzündendir20. 

Razi ise, bu ayette geçen hasene ve seyyie kelimeleriyle, iman ve küfrün Allah tara
fından yaratıldığı hususunun da söz konusu edildiğini belirtir21. 

Kanaatimizce bu ayet bir önceki ayette 'De ki: Hepsi Allah'tan'dır' şeklindeki genel 
bir cevapla verilmek istenen mesajın yanlış aniaşılmasını ve keyfi yorumlara çekilmek 
istenınesini önleyici özel bir açıklama olarak gelmektedir. Şöyle ki insan nefsinde, bir ta
raftan iyilik ve güzelliklere sahip çıkıp onlarla övünme, iftihar etme, hatta daha da öte
sinde gururlanıp kendinden geçme duygusu, diğer taraftan da kötülüklere sahip çıkma
ma duygusu hakimdir. İşte bu noktada yüce Allah, peygamberine "Sana gelen herbir iyi
lik Allah 'tandır. Başına gelen herbir kötülük ise nefsindendir. Biz seni insanlara rasul 
gönderdik; bunun şahidi olarak da Allah yeter." buyur&ak böyle bir tavnn yanlışlığının 
bilinmesini ve bildirilmesini istemektedir. 

Bu ayetin sonu " .. ve seni insanlararasul olarak gönderdik; şahit olarak Allah yeter" 
şeklinde Hz. Peygamberle (s.a.v.) alakah bir ifadeyle bitmektedir. Bu fezlekeden hare
ketle diyebiliriz ki, burada Hz. Peygamber'in insanlara gönderilmiş bir rası11 olduğuna 
dikkat çekilerek bununla onun -iyilik ve kötülüklerle ilgili olarak- ifa etmesi gereken gö
rev hatırlatılmaktadır. 

Ayrıca unutmamak gerekir ki bu ayetin muhatabı her ne kadar her bir insan ise de, 
birinci dereceden muhatap Hz. Peygamber'in kendisidir. Şu halde bu ayetin mesajını da
ha iyi kavrayabilmek için, bu hitabın birinci muhatabını ve onunla ilgili ' .. Biz seni insan
lara rasul gönderdik .. ' şeklindeki ifadeyi dikkate almamız gerekir. Başka bir deyişle, tek 

19) Nisa, 4179. 

20) Örnek olarak bkz., el-Beydavi, Tejsiru'I-Beydavi, II, 220; el-Kurtubi, ei- Cami' li Ahkiimu'/-Kur'iin, 
V,285; İbn Kesir, Tefsiru'I-Kur'fini'l-Azim, 1,529; et-Taberi, Cfimiu'l-Beyfin, V,l71. 

21) er-Razi, Meflitihu'I-Gayb, V,l92. 
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bir ayet içerisinde ifade edilen bir hususun o ayetin başı ve sonu bir bütün olarak ele alı
nıp değerlendirilmesi icap eder. Bu cümleden olarak ilgili ayeti şöyle açabiliriz: Biz se
ni sadece, Allah'ın seni mazhar kıldığı hasene cinsinden maddi-manevi her türlü nirne
tin O'ndan olduğunu insanlara bildirmen ve bu iyiliklere nail olmanın usul ve yollarını 
onlara öğretmen ve de, seyyie/kötülük cinsinden afakt-enfüsi her bir musibet ve günahın 
insan nefsinin kusur, ihmal veya kötülüklere olan meylinden kaynaklandığını bildirerek 
bunlardan korunmanın yollarını insanlara göstermen için gönderdik22. 

Kısa bir girişten sonra bu ayetteki hasene ve seyyie kelimelerinin her iki açıdan de
ğerlendirilmesine geçebiliriz. Bu ayetin yorumuna başlamadan önce de bu ayetle alaka
lı olarak düşündüğümüz çerçeveyi arzetmekte fayda mülahaza ediyoruz: 

A. Hasenenin!İyiliğin Allah'tan Olması 

Kur'an'ın bize verdiği önemli derslerden biri de, insana, maddi- manevi her ne gü
zellik/iyilik isabet ederse, onun -doğrudan veya dalaylı olarak- Allah'tan olduğudur. 

Burada ma esabeke min hasenetin gibi bir ifade kahbındaki 'hasene' keliınesinin, ha
yır ve taat bağlarnındaki ikinci bir anlamın düşünülmesine müsaade etineyeceği ileri sü
rülebilir. Buna cevaben birkaç hususu hatırlatınada yarar mülahaza ediyoruz: 

i. Ar::ıp dilinde Esabenf teıjfkun min'a!lahi ve 'avnun min'alliihi /Bana Allah'tan bir 
tevfik ve yardım isabet etti" denilebilmektedir ki, bununla, taat cinsinden olan arneller
de Allah'ın kulunu muvaffak kılması ve yardımda bulunması kastediJir23. 

22) Yine bu ayetin sonunda · .. ve buna şahit olarak Allah yeter' denilmektedir ki bu ifadeyi de yine aye
tin kendi bağlamında şöyle açabiliriz: 'Sen sadece bu hususta i fa etmen gereken görevi yap, ötesi
ni rabbine bırak, zira O seninle onlar arasında bir şahittir. Yani onların iyiiiidere yönelmeleri ve kö
tülüklerden uzak kalmaları konusunda göstermiş olduğun her türlü gayreti ve onların senin bu teb
liğine nasıl bir karşılık verdilderini Allah çok iyi bilmektedir. 

Buradaki hasene ve seyyie kelimeleriyle, kulun amel bağlarnındaki iyilik ve kötülüklerinin de kas
tedildiğini açıklığa kavuşturan diğer bir önemli delil ise, bir sonraki ayette gelen şu ifadelerdir: 
"Kim rasi'ı/e itaat ederse A//alı'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince, seni onların başına muha

fiz göndermedik." Ni sa, 80. 

Bu ayet-i kerime de yine kendi konteksti içinde değerlendirildiğinde karşımıza şöyle bir anlam çı
kacaktır: Senin iyilik ve kötülükler konusunda Allah'tan almış olduğun öğretileri dikkate alıp itaat 
eden, aslında seni bu gerçeklerle gönderen Allah'a itaat etmiş olmaktadır, ancak senin bu tebliğin 
karşısında her kim de nefsine uyar, kendi bildiğini okursa, ille de onları iyiiiidere yönlendireceğim 
ve kötülüklerden muhafaza edeceğim diye uğraşma, çünkü biz seni onların üzerine muhafız gön
dermedik, rasill gönderdik. 

Nitekim bu ayetin devamında "Onlar 'baş üstüne' de derler, ama yanından ayrılınca onlardan bir 
güruh, senin söylediklerinin tersine plan kurarlar. Ve Allah onların kurduklarını (bir bir) kaydedi
yor. Artık onlardan vaz geç ve sen ( onları) Allah 'a (havale ederek) tevekkül et. Ve (bil miş ol ki bu 
konuda) sana (kendisine dayanılacak) bir vekil olarak Allah yeter." denilecek, bunların tamamıy
la kötülüklerin yuvası haline gelmiş insanlar olduğu bildirilir ve Hz. Peygambere onların kötü tu
tum ve davranışlarıyla mücadele etmesinin artık bir faydasının olmayacağı hatırlatılır. 

23) er-Razi, Mefatilıu'l-Gayb, V, 195. Bu ayette geçen 'hasene'nin anlam çerçevesiyle ilgili olarak ba
zı müfessirlerce yapılan diğer bir itiraz ise 'müşterek bir lafzın aynı anda iki anlama gelmesinin ca
iz olmayacağı' ön kabulünden hareketle, hasene kelimesinin burada maddi nimet anlamının dışın
da kullanılmış olduğunu iddia etmenin doğru olmayacağı şeklindedir. 
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ii. Gerek Nahl suresinin "Nimet olarak size ulaşan ne varsa hepsi Allah 'tandır.. "24 

ayetinde geçen 'nimet' kelimesinin, gerekse bu ayette geçen 'hasene' kelimesinin, nzık 
anlamında olduğu gibi insaniann arneli planda sergiiemiş olduklan iyilikleriyle de ilgili 
her bir nimeti ifade sadedinde kulanılmış olduğunu düşünmemize bir mani olmayacağı · 
kanaatindeyiz. Zira İbn Kayyım el-Cevziyyenin de ifade ettiği gibi' Allah'ın kulunu bir 
hayır ve iyiliğe muvaffak kılması onun hakkında bir iyiliktir. •25 

iii. Bu ayetin gerek muhatapları gerekse bağiarnı yönüyle ikinci ayetten farklılık ar
zeden bir boyutu vardır. Bu cümleden olarak, birinci ayette zikredilen hasene kelimesi
nin ikinci ayetteki hasene kelimesiyle aynı anlam derinliğinde kullanıldığı ileri stirüle
mez, zira, birinci ayetin muhataplarının münafıklar olması hasebiyle onlar için seyyienin 
her iki kısmı söz konusu olsa da hasenenin/iyiliğin yalnızca maddi boyutu söz konusu 
olabilir, dolayısıyla, muhatapları bakımından bu ayetteki 'hasene' lafzının 'hayır ve ta
at' anlamında da kullanıldığı söylenemez. Ancak birinci dereceden muhatabı Hz. Pey
gamber (s.a.v.) olan bu ikinci ayetteki 'hasene' kelimesi için durum böyle değildir. Zira 
Hz. Peygamber, Allah'ın kendisini maddi-manevi her türlü ihsanına mazhar kıldığı bir 
insandır. Bu itibarla bu lafzın muhtevasını yalnızca 'maddi nimet' anlamıyla sınırlı ola
rak değerlendiremeyiz. 

Kısa bir değerlendirmeden sonra yüce Yaratıcının kullarını mazhar kıldığı afakl ve 
enfüsi iyilikleri şimdi her iki boyutuyla ayrı ayn ele alabiliriz. 

1. Maddi Nimet Anlamındaki İyiliğin Allah'tan Olması 

İnsanoğlunun yararlandığı bu türden her bir nimet Allah tarafından onun istifadesine 
sunulmuş birer nzıktan başka bir şey değildir. 

Kur'an-ı Kerim, insan da dahil olmak üzere bütün varlıklam muhtaç olduğu nzkı ve
renin Allah olduğu gerçeğini bir ayetinde şöyle açıklar: 

"Yeryüzünde yürüyen (ve) kendi rızkını taşıyamayan (yüklenemeyen) nice canlının ve 
sizin rızkınızı Allah vermektedir. "26 

Bütün canlı varlıkların harika bir surette rızıklandınlması ancak o yüce Kudret'e 
mahsustur. O'nun dışında hiçbir güç, değil tüm canlılann, en küçük bir canlının dahi nz
kını yaratması mümkün değildir. Çünkü en küçük bir canlı varlığa nzık icad etmek, gü-

Kur'an açısından bu durumun her zaman böyle olduğunu söyleyemeyiz. Zira Kur'an'da bir ayette 
bazen müşterek bir lafız iki anlamı içine alacak şekilde kullanılır. Al-i İmran suresindeki 26. ayet 
bunun en açık bir ömeğidir: "De ki: Ey Al/ahım, mülkün sahibi Sensin. Sen mülkü di/edivne verir
mı, dilediğinden de çeker a/ırsın. Dilediğini qziz eder. dilediğini de zelilla/arsın./iıoor. Senin elin
dedir.." Bu ayetıe altı çizili i fadelerin birincisinde maddi nimet, ikincisinde ise manevi nimet söz 
konusu edildiği halde, ayetin sonunda her iki nimet de 'hayır' kelimesiyle ifade edilmiştir. Şu hal
de 'hayır' kelimesi gibi hem maddi hem de manevi nimet için kullanılan 'hasene' kelimesinin bu 
ayette müşterek bir anlamda kullanılamıyacağını ileri sürmek makul değildir. 

24) Nahl, 16/53. . 

25) Bkz., İbn Kayyım ei-Cevziyye, Şifiiu'l-A/il, s. 160. 

26) Ankebut, 29/60. Keza bkz., Hud, I 1/6. 
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neşe , havaya, suya, toprağa, buluta kısaca bütün bir kainata hakim olmayı gerektirir. Şu
rası bugün çok iyi bilinmektedir ki, en küçük birşeyin var edilebilmesi bile kainatla ala
kadardır. Sözgelimi bir çiçeği icad edebilmek için tohuma, toprağa, havaya, suya, bulut
lara ve güneşe güç yetirmek ve onlara emir dinietebilmek gerekir. Bu ise, ancak herşeye 
sözü geçen ve herşeye gücü yeten yüce Yaratıcı'ya has bir durumdur: 

"Ey İnsanlar, Allah'ın size olan nimet(ler)ini hatırlayın; göklerden ve yerden sizi rı
zıklandıran Allalı'tan başka bir yaratıcı mı var? (Böyle iken) nasıl oluyor da (O'na yö
nelmek yerine, inkara) götürülüyorsunuz/ çevriliyorsunuz?"21 

"Eğer O size verdiği rızkı kesecek olsa, kimdir sizi rızıklandıracak .. "28 

İnsanın gösterdiği çaba ve gayret sadece, sonucun Allah tarafından yaratılması için 
hazırlanmış şartlardır. Rızık gerçeği- Kur'an'da da açıkça vurgulandığı üzere- doğrudan 
doğruya Rezzak olan Cenab-ı Hakkın yaratmasına bağlı bulunmaktadır 

Burada, 'tohumu toprağa insan ekmiştir, o biçmiştir, o öğütmüştür, o pişirmiştir' de
nilebilir. Ancak, farkında olmadan hergün yediğimiz bir lokma ekmekteki rolüroüzün 
ilahi inayet karşısında ne kadar olduğunun iyi düşünülmesi lazımdır. Zira bilimelidir ki, 
o lokmanın ana kaynağı olan toprağı var eden ve onu ekime müsait hale getiren Allah 'tan 
başkası değildir. Toprağa atılan buğday tanesinin toprak altındaki gelişim sürecini hazır
layan: ona çimlenme, başak verme yolunda nem, hava, bulut, ısı ve ışıktan yararlanma 
imkanı veren yine O'dur. Sonra toprağı işleme ve ürün alma için gerekli olan aklı, dü
şünceyi, kas ve kemikleri bize veren yine O'dur. Ve yine bir lokmayı ağza götürüp onun 
vücut için yarayışlı hale gelebilmesi için gerekli olan uzuvları var eden ve mideden 
pankreasa uzanan çizgide vücut mekanizmasını harekete geçiren O'ndan başkası değil
dir. Görülüyor ki, insan, ihtiyaıi fiilieri içinde cereyan eden İcraatlarında bile sürekli ola
rak Allah'ın iyiliklerine mazhar olan bir varlık olmaktadır. Bu gerçek bize Hz. İbra
him'in (a.s.) dilinden şöyle duyurulur: 

"Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur. Beni yediren ve içiren de O'dur. 
(Ve) hastalandığım zaman bana şifa veren de (yine) O'dur. "29 

2. HayırveTaat Anlamındaki İyiliğin Allah'tan Olması 

Her bir maddi hasene doğrudan Allah 'tan olduğu gibi hayır ve taat anlamında enfü
s1/manev1 her birhasenede temelde yine Allah'tan olmaktadır. Şöyle ki, her bir güzel 
amel ve davranışı, elçileri vasıtasıyla insanlara bildirip öğretmek suretiyle, kullarına 
bunları sergileme imkan ve fırsatını tanıyan Allah 'tır. Ve yine insaniann onları yapması
nı emredip isteyen de O'dur. İnsan için bu durumda söz konusu olan sadece kendisine 
yolu gösterilen ve kendisi için teşvik edilen iyiliklere iradesiyle yönelip işlemektir. 

Burada -ayetin ifadesinden hareketle- iyilikterin gerçek anlamda kimden bilinmesi 
gerektiği hususunu izah etmeğe çalışırken, asla insan iradesinin rolünü küçümseyici bir 

27) Fiitır, 35/3. 
28) Mülk, 67/21. 
29) Şuiira,'t6n8-80. 
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tavır içinde olmadığımızı ve olamayacağımızı belirtmek isterim. Zira insan iradesi, iyi~ 
liğin meydana gelmesi konusunda yaratıcı bir özelliğe sahip olmasa da, Allah'ın, yarat
masını onun üzerine bina etmesi sebebiyle kendi çapından kat kat fazla önem arzetmek
tedir. Bir diğer ifadeyle, Allah 'ın yaratması bizdeki bu iradeye bağlı kılındığı içindir ki, 
irade, apayrı bir değer ve kıyınet kazanmaktadır. 

Vurgulamağa çalıştığımız husus şudur: İnsanın, hayır ve iyiliğin meydana gelmesi 
hususunda Allah' a nispetle hissesi sınırlıdır30. Çünkü insan yapmak istediği hayır ve iyi
liği Allıih'ın vermiş olduğu sermaye (yetenek)31 ve güçle32 yapmış olmşktadır. Böyle 
olunca da kendisine ait olmayan bir sermaye ile iyilik yapan birinin iyiliğe gerçek an
lamda sahip çıkması düşünülemez. 

Sözgelimi, bir infakda (yardımda) bulunmayı iradesiyle dileyen bir insan bu iyilik ve 
hayrını ancak Allah tarafından yaratılmış olan nimetlerle yapabilmektedir. Zira insanın 
görünürde sahibi olduğunu zannetiği nimetierin hepsinin gerçek sahibi Allah 'tır. Onların 
elde edilmesi için güneşi toprağı, suyu, tohumu ve havayı bir nizarn ve bütünlük içinde 
işleten Allah 'tan başkası değildir. 

Ayrıca iyilik arzusunu insanın kalbine koyan ve yardım edeceği insanı buna muhtaç 
kılan ve yapılan bu iyiliği kabul ederek sevap verecek olan da33 yine Allah'tır. Böyle 
olunca, herhangi bir yardımda bulunan bir insanın bu iyilikteki hissesi irade planında 
yalnızca onu isteme ve ona yönelmeden öteye geçmemiş olmaktadır. 

30) Ancak insanın hissesinin sınırlı olması. onun işlemiş olduğu hayırlann değerinin ve de alacağı mü
kafatların da o nispette sınırlı olacağı anlamına gelmemektedir. Zira, Allah, insana, sınırlılctiz'i ira
desini hakkıyla kullandığı takdirde hesapsız mükafatta bulunacağını bildirmektedir. 

31) Bu sermaye, Allah'ın (c.c) kullarına lutfetmiş olduğu göz, kulak, el, ayak gibi zahiri uzuvlar ve 
akıl, hafıza ve irade gibi manevi istidatlardır. İnsan kendisine verilmiş olan bu sermayeyi, yanlış 
kullanmadığı veya atıl bırakmadığı takdirde, onunla her bir iyilik ve güzelliğe mazhar olur. Nasıl 
ki, insan kapatmadığı (açık tuttuğu) gözüyle, varlığı görmesine vesile olan-Allah'ın yaratmış oldu
ğu- ışığa mazhar oluyorsa, açık tuttuğu kalb gözüyle de -Allah' ın öğrettiği- manevi güzelliklere 
mazhar olur. Bu cümleden olarak diyebiliriz ki, insan, hayrı bizatihi var eden değifdir, o, yalnızca 
mevcut olan hayra iradesiyle talip olan, alıp kabul eden bir pozisyondadır. 

32) İnsanın fıillerinin, Allah tarafından gerçekleştirilmiş olduğu, -Mutezile alimleri kabul etmese de
Ehl-i sünnet alimlerinin önemle üzerinde durduğu bir husustur. Mutezili düşünce bunu insan hürri
yetiyle telif edemediği için kabullenememiştir. Ne varki böyle bir kabulde, insan hürriyetini orta
dan kaldıran bir durum asla söz konusu değildir. Çünkü - fiili yaratan Allah olsa da- hür iradesiyle 
fıilin rengini belirleyen kulun bizatihi kendisidir. Esasen, fıillerimizi gerçekleştirmeyi istediğimiz 
anda, muhtaç olduğumuz gücün bize Allah tarafından verilmiş olması, bizlere apayrı bir duygu ve 
güven aşılamaktadır. Bu, aklımızia düşünüp irademizle pratiğe dökülmesini istediğimiz bir işi, ken
di sınırlı varlığımıza değil de, herşeye gücü yeten yüce Yaratıcının sınırsız gücüne havaleetmek de
mek olduğundan, insana endişe yerine güven telkin eder. Bizim açımızdan bu, öylesine müjde ve 
huzur dolu bir düşüncedir ki, bizi yaratan rabbimiz, bizi fıllerimizle başbaşa bırakmamakla, kudret 
ve ilmiyle her zaman bizim yanımızda olduğunu göstermiş olmaktadır. Bir mürnin için bundan da
ha sevindirici ne olabilir? 

33) Nitekim İbnu'l-Vezir (ö. 840 h.) bu ayetteki hasene kelimesinin Allah'ın kuluna vemiş olduğu se
vap anlamına geldiğini belirtir. (Bkz., İbnu'I-Vezir, Ebu Abdiilah el-Kasırni, lstiru'l-Hakk Ala'l
Halk, Dtiru'l-Kütübi'l-llmiyye, Beyrut 1987, s.301.) 
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Birçok insan, yüce Yaratıcının kendisine vermiş olduğu yetenek ve imkanla yapmış 
olduğu iyilikterin temelde kimden bilinmesi gerektiği gerçeğini anlayamadığı için veya 
anlamak istemediği için iyiliklerin tamamıyla kendisinden kaynaklandığını düşünerek 
gunıra, şımarıklığa kapıiır34. 

Harndi Yazır tefsirinde ilgili ayetin yonımuyla ilgili olarak şöyle der: Mutlaka şunu 
iyi düşünmek lazım gelir ki, Kur'an'da, hem "hepsi Allah'tandır'' hem de "sana gelen 
her bir kötülük nefsindendir" şeklinde zikredilmesi, Allah ile insan arasında önemli bir 
alakanın varlığına delalet eder ki, bu da "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım "35 aye
tinde anlatılan "niyabet" (naiblik/vekillik) ve "Gerçekten Biz, emaneti göklere, arza ve 
dağlara arz ettik. Onu taşımaktan çekindiler ve korktular. Onu insan yüklendi. (Ancak 

!1 bir çoğu itibariyle) o da, (yüklendiği bu emanet hususunda) çok zalim, çok cahil bulun
maktadır. "36 ayetinin yüce açıklamasında arzedilen "emanet"37 meseleleridir. Kişi her 
ne zaman hareket ve planlarını kendi hesabına yapınağa kalkışırsa naipliğini ve taşımış 
olduğu emaneti su-i istimal etmiş ve kötülüğün kaynağı olmuş olur. Ve her ne zaman ira
desini emanetin hakkının verilmesi ve naiblik görevini yürütülmesi açısından harcar/kul
lanır, kendini Allah'ın iradesine teslim ederse o zaman da Allah'ın iyiliklerine mazhar 
olmuş olur38. 

l 

\ 
1 
ı 

( 

t 

34) Pek çok insanın içine düştüğü bu yanlış mülahazaları izale bağlamında Kur'an başka bir ayetinde 
şöyle der: "Ne yerde ne de nefislerinizde (gerek üzülmenize gerekse sevinmenize sebep olmak üze
re) başımza gelen hiçbir şey yoktur ki, biz onu yaratmazdan önce bir kitapta bulunmuş olmasın. 
Şüphesiz bu, Allah' a göre kolaydır. Bu, kaybetiğinize üzülmeyesiniz ve Allah' ın size verdikleriyle de 
şımarmayasımz diyedir; Allah çok övünenleri sevmez." (Hadid, 57/22-23.) Parantez içindeki açık
lamayı, ayetin sonundaki ifadeleri dikkate alarak verdik. Bu ayet, Allah'ın temelde bizim için ha
zırlamış olduğu hayırları iradelerimizle yönelip alırken, aniann kendimizden kaynaklandığını dü
şünerek asla gurura kapılmamamızı vurgulamaktadır. 

35) Bakara, 2/30. 
36) Ahzab, 33172. 

37) Müfessirlerin kahır ekseriyeti, bu ayette geçen 'emanet' lafzının, insanın ·sorumluluğunu veya ha
lifeliğini' ifade ettiği görüşündedirler. Yazır, tefsirinde bu tevcihe de yer verir, ancak bunun 'inanç
lık huyu' şeklinde anlaşılmasının daha muvafık olduğunu söyler. Müellif 'Makaleler' isimli eserin
de ise, 'emanet'in insana emaneten verilmiş olan 'akıl, ihtiyar ve şuur' gibi kuvveler olduğunu be
lirterek şöyle der: İnsanın bu akli ve iradi kuvvetere mazhar kılınması, onun bu alemde doğru ve 
güzel amel sergileyebilmesi ve O'nun (c.c) adına birçok tasarrufa narnzed olabilmesi içindir. Daha 
öz bir ifadeyle, onun bu duygutarla donatılması hilafete layık olabilmesi ve gereğini yerine getire
bilmesi içindir. (Yazır, Makaleler, Kitabevi Yay., İst. 1997, I, 51.) 

Burada, Kur'an'da emanetin 'irade' anlamında kullanılmış olduğunu ısrarla vurgulayan S. Kutub'u 
da hatıriatmış olalım. (Bkz., Kutu b, Seyyid, Fi Ziliili'I-Kur'an, Dfuu'ş-Şuruk, Beyrut 1988, V, 2885.) 

İnsanın benliğini oluşturan bütün bu duyguların ona Yaratıcısı tarafından emaneten verilmiş oldu
ğu inkarı mümkün olmayan bir gerçektir. Zira insanın, yaratılıştan alıp getirdiği bu duygulann olu
şumunda her hangi bir dalıli söz konusu değildir. Bu itibarla, insanın, benliğini oluşturan bu duygu
ların sahibini tanıyamayıp herşeyi kendinden bilmesi yer yüzünde üstü örtülerneyecek en büyük ce
halettir. Ve böylesi bir cehaletin doğurduğu inkarcı bir tipin, yaşadığı zaman diliminde arzu ve is
teklerine ters gelen, keyfini bozan herşeye ve herkese karşı zulmün her çeşidini mübah görüp onun
la karşılık vermesi kaçınılmazdır. 

38) Yaziç\ Hak Dini Kur'an Dili, ll, 1399. 

/. 

_, 
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Özetle ifade etmek gerekirse, yüce Yaratıcı'nın verdiği akıl ve irade gibi manevi is
tidatlarla, göz, kulak, el, ayak gibi zahiri uzuvlarla ve o'nun emriyle hayır işleyen bir in
san da, o hayra sahip çıkamaz, hakiki anlamda 'ben yaptım' diyemez. Çünkü onu, o işi 
yapabilecek şekilde yaratan ve o hayn işlemesi için emir, imkan ve güç veren Cenab-ı 
Allah'tır. 

B. Seyyienin/Kötülüğün Nefısten Olması 

Seyyie lafzı Kur'an'da hem insanın kötü arneline karşı verilen bir 'ceza' ve 'musi
bet' anlad;.ında39 hem de 'cezayı gerektiren kötü amel' karşılığında40 kullanılmıştır. Biz 
bu ayette 'seyyienin' her iki anlamının da kastedildiği kanaatindeyiz41. 

Bu cümleden olarak, seyyie kelimesinin 'ceza' veya 'musibet' anlamından hareketle, 
" .. Sana gelen herbir kötülük ise, nefsindendir" ayeti, 'Sana gelen her bir seyyie/ceza se
nin kendi kusur veya hatan yüzündendir' şeklinde anlaşılabileceği gibi, bu lafzın 'kötü 
amel' anlamından hareketle bu ayetin manasının, 'musab olduğun (maruz kaldığın) her 
bir seyyie/kötü iş senin nefsindendir, yani, nefsinin seni ona sürüklemesindendir' şeklin
de yorumlanabilmesi de gayet müınkündür. 

Bu yaklaşımımız için şöyle bir itiraz gelebilir: Kur'an'da insanın işlemiş olduğu fi
iller için 'bim/1 fe'a!U, bim/1 kesebu veya bim/ife'altum, bim/1 kesebtum' gibi kalıplar 
kullamlmaktadır, Jolayı.sı.:ı·la bu ay.::tte ·sana (Allah'tan) gelen' anlamındaki ma esiibeke 
gibi bir ifade kahbmm arkasından gelen 'seyyie' kelimesinin, 'kötü amel' manasında 
kullanılabileceğini düşünmek doğru olmaz. 

Bu, izahı güç bir husus değildir. Şöyle ki, işlenen her bir kötü amel, insanın istek ve 
ısrannın karşılığı olarak -Ehl-i Sünnet alimlerinin de vurguladığı üzere42- Allah tarafın
dan gerçekleştiritmiş olması bakımından, O'ndan gelmiş olmaktadır, ancak, sebep ve 
menşeinin nefis olması hasebiyle kötülük, insana ait olmakta ve ona nispet edilmektedir. 

Seyyienin/kötülüğün her iki türünün de insan nefsiyle ilişkili olarak meydana geldi
ğine dikkat çeken bu ayetin ifade ettiği gerçeği şimdi sırasıyla ele alacağız: 

1. Ceza Anlamındaki Kötülüğün Sebebinin Nefıs Olması 

Bu başlık altında insanın işlemiş olduğu suç ve günahlar yüzünden maruz kaldığı 
seyyie/ceza üzerinde duracağız. 

39) Bkz., Al-i İmran, 3/120; A'raf, 7/131; Ra'd, 13/6; Nemi, 27/46; Rum, 30/36. 

40) Bkz., Bakara, 2181; nisa, 4/85; En'am, 6/160; Yunus, 10/27; Ra'd, l3/22;.Mu'min0n, 23/%; Nemi, 
27/90; Kasas, 28/54; Öafir, 40/40; Fussilet, 41/34. 

41) Bu görüşü paylaşan alimler için bkz., el-Behbehart, Ahmed b. İbrahim, Şerhu'l-Akideti't-Tahaviy
ye, (thk.: Muhammed Said el-Kahtanl), el-Mektebu'l-İslami, Beyrut 1391, s.ll4; İbn Kayyım el
Cevziyye, Şifiiu'l-Alil, 1,160; Yıizır, Hak Dini Kur'an Dili, Il, 1397, 1398. 

42) Bilindiği üzere, Ehl-i sünnet anlayışında, iyi olsun kötü olsun, her bir fiilin gerçekleşebilmesi,AIIah'ın 
yaratmasıyla izah edilir. Mesela bkz.;el-Eşari, el-lbiine, s.133; el- Maturidi, Kitiibu't-Tevh'id, s.22,9; 
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Kur'an sıklıkla 'kendi yaptıkları yÜZünden' ve 'kendi kazandıklarıyla'43 ifadelerini 
kullanarak gelen musibetlerin, insanın yanlış ve kusurlarında aranması gerektiğini bildi
rir. Yüce Allah bu hususu bir ayetinde şöyle beyan eder: 

"Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. 
(Bununla beraber) Allalı (günahlarınızın) bir çoğunu affeder (de onlardan ötürü bir mu
siber vermez.)"44 

Bu ayete göre, insanın başına gelen her bir musibetin onun işlediği bir günaha ceza 
olarak geldiği anlaşılmaktadır. Şu halde insanın başına gelen ceza cinsinden her bir mu
sibeti kendinden bilmesi gereğinin Kur'an'ın bir emri olduğunu söyleyebiliriz. Aksi bir 
düşünce insanı, daima dışarıda bir suçlu aramaya sevkedecektir. Bunun içindir ki, 
Kur'an bize bir ölçü vermektedir: Suçlu başkası değil, kendi nefsinizdir. 

Ancak burada şu husus u açıklığa kavuşturmamız gerekmektedir. Acaba insanın başı
na gelen her bir sıkıntı ve musibet mutlaka onun işlemiş olduğu bir suç veya bir kusur 
ve ihmal sebebiyle midir? Buna, Kur'an'ın diğer ayetlerini de dikkate aldığımızda 'evet' 
diyebilmemiz isabetli gözükmemektedİr. Zira Kur'an'da insanların bağlılıklarını ve sa
bırlannı ölçmek ve ibret almalarını sağlama için de bir çok sıkıntı ve musibetle denen
dikleri bildirilmektedir. Örnek olarak şu iki ayeti verebiliriz: 

"(Ey inanan/ar}, yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenler size de gel
meden ı.:eııııeıe gireceiJiııi::.i mi swuiuıı;:;! Sıkınn ve musibeı onlara öylesine dokunmuş ve 
öylesine sarsı/mış/ardı ki, nihayet Peygamber ve beraberindeki mü'minler 'Allah 'ın yar
dımı ne zaman' diyecek hale gelmişlerdi .. "45 

"Biz mutlaka sizi, biraz korku ile, biraz açlık ile, yahut mala, cana veya ürünlere ge
lecek noksanlzkla deneriz. (Ey Nebi}, sen sabreden/eri müjde/e. Onlar ki başlarına bir 
musibet geldiğinde 'Biz Allah'a aidiz ve O'na döneceğiz' derler. "46 

Görüldüğü gibi insanın başına gelen musibetlerin bir kısmı işlemiş oldukları suç ve 
günahlarının cezası olarak bir kısmı da onların bağlıklarını ölçmeye yönelik olarak gel
mektedir. Bu ikinci kısımda onların sabır ve teslimiyet duygularının geliştirilmesi ve bu
na bağlı olarak Allah nezdindeki mevkilerinin yükselmesi söz konusudur. 

Bu cümleden olarak burada, 'başınıza gelen her bir musibet nefsinizdendir' ayetini, 
'günah ve kusurlarınızın arkasından ceza olarak gelen her bir musibet sizin kendi yüzü
nüzdendir' şeklinde yorumlamamızın daha uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Bu bağlamda üzerinde durulması gereken bir nokta da şudur: İnsan işlemiş olduğu 
her bir günahından ötürü bu dünyada mutlaka cezalandırılmamaktadır. Eğer o her bir 
yanlış düşünce ve hareketinden dolayı cezalandırılacak olsaydı, gözünü musibetten aça
mayan bir varlık olurdu. Nitekim rahmeti gazabının önünde bulunan yüce Allah günah
Iann çoğunu affedip bağışladığını bildirmektedir: 

43) Bkz., Nisa, 4/62; Maide, 5/49; En'am, 6/129; A'raf, 7/96; Tevbe, 9/95; Nahl, 16/34; Kasas, 28/47; 
Rum, 30/36; Mu'min, 40/17. 

44) Şura, 42130. 
45) Bakaıq, 2/214. Keza bkz., Al-l İmran, 31142; Tevbe, 9/16; Mu'minun, 23/115. 
46) Bakafıt, 21155-156. 

/. 
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"Eğer Allah yaptıkları yüzünden insanları (hemen) cezalandırsaydı, yeryüzünde hiç
bir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat Allah, onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. 
Vakitleri gelince (gereğini yapar). Şüphesiz ki Allah kul/arım (bihakkın) görendir. "47 

İnsanın musibete maruz kalmasına sebep olan hususlan Kur'an açısından üç grupta 
mütalaa etmek mümkündür: i. Nimetiere nankörlük etmek, ii. İnsanlara zulmetmek, iii. 
İlahi kurallara uymamak. 

Lutfedilen nimetiere nankörlükle karşılık veren bir beldenin akıbeti bir ayette şöyle 
resmeditir: 

"Allah (ibret için size) bir beldenin durumunu misal verir: O belde güveniiihuzurlu 
idi; ona rızkı heryerden bol bol ge/irdi. Sonra onlar Allah'ın nimetlerine karşı nankör
lük ettiler. Allah da onlara yaptıklarından "ötürü açlık ve korku sıkıntısını !attırdı. "48 

Zulmün -uhrevl bir cezanın sebebi olduğu gibi- dünyevl bir musibetin de sebebi ol
duğunu ise Kur' an, Hz. Musa'nın ümmetinin şahsında " .. Onları zulümleri sebebiyle yıl
dırım çarptı .. "49 ayetiyle dile getirir. 

Kur' an' da insanın musibete maruz kalmasına sebep olarak gösterilen diğer bir husus 
da, ilahi kuralların dikkate alınmamasıdır. Bu ilah1 kurallar gerek teşri! anlamda olsun 
gerekse tekvini anlamda olsun uyulmaması durumda uhrevi cezayı gerektirdiği gibi dün
yevi bir cezayı (musibeti) de gerektirmektedir. Mesela, Kur'an iffetle yaşama kuralını 
çiğneyip fuhşun yayılmasını isteyenierin her iki musibete de maruz kalacaklarını bildi
rir: 

"İnananlar içinde juhşwz yayılmasını arzu edenler için dünyada da ahirette de acı 
bir azap vardır. Allah bilir siz bilmezsiniz. "50 

Tekvini emirlere uymamanın insanı yüz yüze getirdiği musibet Kur'an'da açıkça bil
dirilmese de, bu esasında her bir insanın bizzat tecrübe ettiği bir vakıadır. Nasıl ki, dinin 
prensiplerini dikkate almama, özellikle, uhrevl cezanın bir sebebi olmaktadır, bunun gi
bi, Allah'ın, hayatın işleyişi ile ilgili vaz' ettiği kanunlara/prensipiere muhalefet etmek 
de, o türden dünyevl bir cezanın/musibetin gönderilmesine bir sebep olmaktadır. 

İnsanın başına gelen musibetlerin -işlenilen günahlar yanında- tekvini emirlere sarıl
madaki ihmal ve kusurun bir cezası olarak düşünülmesi hususunda ise, Uhud'da -Hz. 
Peygamberin talimatlarını göz ardı ederek- zamansız bir biçimde mevzilerini terkeden 
bir kısım müslümanların durumlarını örnek verebiliriz: 

"(Bedir'de) iki mis/ini (düşmanlarınızın) başlarına getirdiğiniz bir musibet 
(Uhud'da) kendi başınıza geldiği için mi 'nerden bu musibet başımıza geldi?' dediniz. 
De ki, (başınıza gelen) o ( musibet) kendi kusurunuzdandır. "51 

47) Fatır, 35/45. 

48) Nahl, 16/112. 

49) Nisa, 4/153. 

50) Nur, 24/19. Bu bağlamda, peygamberlerinin koyduğu ölçü ve kuralları hiçe sayarak hevalarına gö
re bir hayat sürdürenierin daha dünyada iken birçok cezaya!musibete maruz bırakildıklarını da ha
tırlatabiliriz. 

51) Al-i İmran, 3/165. 
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2. Kötü Amel ve Günah Anlamındaki Seyyienin Nefısten Olması 

İnsan nefsi, hem iyiliklere hem de kötülüklere meyilli birbirine zıt iki duygu yuma
ğından müteşekkil bir yapıda yaratılmıştır. Kur'an'da "Ona hemfiicuru (kö"tülük duygu
sunun tohumlarını) hem de ta/.:vayı (bunlardan korunma istidadını) ilham edeneyemin 
olsun ki, onu temizleyen iflah olmuş, kirletip örten ise, ziyana uğranııştır"52 beyanıyla 
insan fıtratının birbirine zıt bu iki eğilimine işaret edilir53. 

Akıl ve irade gibi insan nefsinin hakikatını oluşturan birinci boyutu, temelde Yaratı
cı tarafından iyiliğe proğramlanmıştır. Ancak nefsin öfke, haset, kin ve şehvet gibi his
lerden müteşekkil ikinci boyutu insanı sürekli olarak kötülük yapınağa iter. İşte bu his
lerin baskısına maruz kalan bir akıl ve iradenin artık hayır ve iyiliğe taraftar olması söz 
konusu değildir. Nitekim Kur'an'da "Şüphesiz ki nefs kötülüğü (aşırı bir şekilde) is
ter. "54 ayetiyle insan nefsinin bu pozisyonuna dikkat çekilir. 

Kulun, -kendisini fücura çeken hisleri itibariyle bilerek veya bilmeyerek- insan! çiz
giden aşağı düşmesi her an muhtemel olması yönüyle, onun düşmernek için, aklını bes
Ieyecek ve iradesini güçlendirecek iman eksenli bir düşüneeye ve bu düşüncenin sağlık
lı temrinatları ·diyebileceğimiz salih arnellere ihtiyacı söz konusudur. Aksi takdirde, -ta
bir caiz ise- insan fıtratında, şeytanın ateşlemesine müsait birer di!"}arnit gibi duran öf
ke55, kin, haset ve şehvet gibi hislerin, akıl ve iradeyi etkisiz hale getirip insanı, esfel/dü
şük bir hayata götürmesi kaçınılmazdır. 

Dinin ve selim aklın onaylamadığı kötülükler insanla ortaya çıkmaktadır. Bununla 
şunu anlatmak istiyoruz: insan, nefsinin negatif boyutunu temsil eden duygularına tes
lim olarak iradesini menfi yönde kullanroadıkça kötülük meydana gelmez. 

iradesiyle kötülükleresebep olan insanın bazen de 'madem ki Allah dilemedikçe.ben 
dileyemem, O müsade etmedikçe ben bir kötülük yapamam, öyleyse yaptıklarımda ne 
dahlim var ki, mes'ul ve günahkar olayım' diyerek sorumluluk fıkrini üzerinden atmağa 
çalışması söz konusudur ki, işte bu noktada Kur'an beşere 'sana gelen her bir seyyie!kö
tülük senin nefsindendir' hitabıyla seslenerek, kötülüklerin insanın kendi nefsinden kay
naklandığına dikkat çeker ve dolayısıyla onun yapacaklanndan sorumlu tutulacağını bil
dirir. 

Bu ayette vurgulanan 'şerrin nefisten olması' hususunu psikolojik bir açıdan değer
lendirmek de mümkündür: Her şeye olumsuz tarafıyla bakan veya olaylara hep pesirnis
tik/karamsar bir bakış açısıyla yaklaşan bir insanın, maruz kaldığı nahoş her bir sonucun 
sebebinin, kendisi olduğunu söyleyebiliriz. 

52) Şems, 9117-11. Bu ayeti 'Allah insanın nefsine tutum ve düşüncelerinin fucur mu yoksa takva mı 
olduğu konusunda fıtrl kabiliyetler yerleştirmiştir' şeklinde anlamak da mümkündür. 

53) Bkz., Musa Carullah, Kitabu's-Sunne, (çev.: Mehmet Görmez), Ankara Okulu Yay., Ankara 1998, 
s.50; Mevdudi, Tejlıimu'l-Kur'an, (çev.: Hey'et), İnsan Yay., Isı. 1986, VII,133. · 

54) Yusuf, 12153. 

55) Nitekim bir hadis-i şerifte 'gazap/öfke, şeytandandır' denilecek, şeytanın içimizdeki fücilr duygu
larım)ahrik eden bir varlık olduğuna dikkat çekilir.(Bkz., İbn Hanbel, Müsned, IV,226.) 

\ 

/. 
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'Şerrin nefisten olması'nın ahlaki açıdan temellendirilmesine gelince: Giriş kısmın
da da değindiğimiz üzere, ahlaki açıdan, kötülük, 'iyinin karşısında yer alan, yanlİş ya
da kabul edilemez şey' olarak ve de 'mutluluğa, ideallere ve amaçlara ulaşmayı engelle
yen durum' olarak tarif edilir. İnsan tabiatı, kendisini iyilik ve güzelliğe sevkeden dugu
lara sahip olduğu gibi, onu aşağı çeken duygulam da sahiptir. İşte insan, tabiatının bu 
ikinci yanıyla, etik olarak her bir kötü sonuca maruz kalabilir. Onun bunlardan kurtula
bilmesi ancak, bu duygularını aklının kontrolünde tutmasıyla mümkündür. Aksi takdir
de, davranışlarının problemli, işlerinin de, çevresinin huzur ve mutluluğunu engelleyici 
bir eylem halini alması kaçınılmaz olur. 

Şu halde insanın istediği herbir iyilik ve güzelliği temelde isteyip emreden Allah ol-
ı duğu halde kötülükleri isteyen ve onlara davetiye çıkaran yalnızca insan nefsinin kendi-. ı 

' ' si olmaktadır. Zira Allah kulunun kötülüğünü istemez ve ona asla zulmetmez56• O kul-
larının şükrüne/kulluğuna razı olur, inkar ve nankörlük türünden tavırlarına asla razı ol
maz57. 

İnsan, Allah' ın kendisine vermiş olduğu akıl ve irade gibi bir yeteneği; göz, kulak, el 
ve ayak gibi maddi bir sermayeyi O'nun emrinin zıddına olarak kötülük ve şer istikame
tinde kullanan bir insan da, sorumluluğu üzerinden atmak için 'bana bu kötü işleri yapa
cak istidatı ve vücudu' Allah verdi, diyemez. Çünkü yüce Yaratıcı bu sermayeyi ona kö
tülük yolur.da kullanması için vermemiştir ve kulunun bu sermaye ile haram bir fıil iş
lemesine asla nzası yoktur. 

İnsan yüce Yaratıcı 'nın -onun terbiye ve terakkisi için- göstermiş olduğu iyilik ve ha
yır ile ilgili ölçü, esas ve uygulamalardan uzak durmakla esasında kötülüğe adım atmış 
olmaktadır. Diğer bir ifadeyle insan, yüce Allah 'ın kendisine uyulmasını istediği mevcut 
esasları ve bu esaslar üzerine kurulu mevcut arnelleri reddetmek, terketmek veya ihmal 
etmekle hem günaha girmiş olmakta hem de başka fiili günahların işlenilmesine kapı aç
mış olmaktadır. Bu cümleden olarak denilebilir ki, dinde iyilik ve güzelliğin ifadesi olan 
imana veya arnele dayalı herhangi mevcut bir ölçü ve esasın reddedilmesi veya terk edil-

···C-/· mesiyle kötülükler kendiliğinden oluşmaktadır. Mesela, dinin, insan tabiatında var olan 
şehvet hissinin tatmini için önerdiği meşru çizgide iffetle yaşama kuralını reddeden ve
ya terk eden birisi, toplum nizarnını tahrip eden zinaya kendisini mahkum etmiş olmak
tadır. 

Bu bağlamda üzerinde durulması gereken diğer bir nokta da şudur: İnsanın kötülük 
ve şerdeki hissesi, iyiliklerin meydana gelmesi hususundaki hissesine kıyas edilmeyecek 
kadar büyük olmaktadır. Zira kötülükler ve şerler ifsad ve tahrip cinsindendir. Yapmanın 
zor, yıkınanın kolay olması hasebiyle, iyiliklerin yapılması ve. meydana getirilmesi hu
susunda pek kısa olan insan eli, yıkma ve tahrip hususunda pek uzun bulunmaktadır. 
Sözgelimi, bir insanın, bir binanın meydana getirilmesi için mühendise, ustaya, işçiye, 
tahta ya, çimentoya, suya, çivi ye, zamana ve daha bir çok şeye ihtiyacı vardır. Ancak, zor 

56) Bkz., Fussilet, 41146. 

57) Bkz., Zilmer, 3917. 
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şartlar ve uzun zaman içinde yapınağa muvaffak olduğu o binayı yıkmak ve tahrip et
mek isteyen bu kişi için sadece bir kaç dinarnide birlikte birkaç dakika kafi olmaktadır. 
Görüldüğü gibi, birşeyin meydana getirilmesi için gerekli olan güç, zaman ve imkanın 
belki binde biriyle o şeyin yıkılıp tahrip edilmesi gayet mümkün olmaktadır. 

İnsan hiçbir kuvvet harcamadan sadece terk etmek veya ihmal etmekle de birçok tah
ribata sebep olabilir. Mesela, bir an için başında bulunduğu dümenden aynlan kişi, ya
pılması gereken bir işi yapmayıp terketmekle büyük bir mal ve can zayiatma sebebiyet 
verebilir. 

Konunun açıklığa kavuşturulması için verdiğimiz çeşitli örneklerden de anlaşılacağı 
üzere, insanın iyilik ve kötülüklerdeki rolünü eşitleyebilmemiz pek olanıklı görünme
mektedir. 

Kısaca, insan bir iyiliğin meydana gelmesinde iradesinin dışında pek çok şeye muh
taç iken, kötülüğün meydana gelmesinde yapmakla memur olduğu bir görevi sadece terk 
veya ihmal etmesi bile yeterli olmaktadır. Bu itibarladır ki, gerçek anlarnda iyiliğin faili 
olması hususunda insanın hissesi sınırlı bulunduğu halde kötülük ve şerdeki rolü sınır
sız denecek bir özellik arzetmektedir. 

C. İnsanlarm Fiilieri Bağlamında, İyilik ve Kötülüklerin Allah Tarafından 
Yaratılması 

Nisa suresinin 78. ayetinde 'hasene' ve 'seyyie' lafzmdan sonra gelen " .. De ki: Hep
si Allah 'tandır" cümlesin in, kulun fiilierini de kapsayıp kapsamadığı ihtilaf konusu ol
muştur. 

İlgili ayetin tahlilini yaparken de değindiğimiz gibi gerek tefsir gerekse kelarn alim
lerinin çoğunluğu bu cevapla maddi nimet ve musibetlerin kastedildiğini belirtmişlerdir. 
Bununla birlikte bu ifadenin insanın fiilierini de kapsadığını ileri sürenler de olmuştur58. 

Bu bağlarnda N isa suresinin bir sonraki "Sana gelen herbir iyilik Allah 'tandır. Başı
na gelen herbir kötülük ise nefsindendir. Biz seni insanlara rasfil gönderdik; bunun şa
hidi olarak da Allah yeter." 59 ayetiyle daha ziyade Mutezill kelamcılar ilgilenmişler ve 
bu ayeti, kulun fiilierinin yaratıcısı olduğunun bir delili olarak ileri sürmüşlerdir. Mese
la, Ebu Ali el-Cübba1 (ö.303/9 I 6), bu ayetin yorumuyla ilgili olarak şöyle der: İyilik, her 
ne kadar kulun kendisinin yaratmış olduğu fiillerden ise de, kul o fiile ancakAllah'ın lut
fu ve kolaylaştırmasıyla ulaşmaktadır. İşte bu yönüyle hasenenin Allah'a nispeti doğru 
olur. " .. Sana gelen her bir seyyie senin nefsindendir" cümlesinde ise, kötülüğün -yarat
ma dahil- her bakımdan Alllah'a nispeti kesilmiştiı-60. 

Cübbal'nin, hususiyle " .. Sana gelen her bir seyyie senin nefsindendir" ayetinin ifa
desinden hareketle, 'kulun ihtiyar! fiilierinin yaratıcısı olduğu' tezini temellendirmeğe 

58) Bkz., er-Razi, Mefiitihu'l-Gayb V,l95; el-Beyadi, Kemaluddin,lşaratu '!-Merli min lbariiti'l-lmam, 
Diiru'l-Kitiibi'l-İsliimi, İst. 1949, s. 310; es-Subkt, Tacuddin Ebu Nasr, es-Seyfu'l-Meşhur fi Şerhi 
Akideti Ebi Mansur, (takdim ve terceme: M. Saim Yeprem), İfav. Yay., İst. 2000, s. 34. 

59) Nisa, 4/79. 

60) Bkz., el-Beyadt, Kemaluddin, lşiiriitu'l-Meriim min lbariiti'l-lmiim, Daru'I-Kitabi'l-İslfuni, İst. 
cı;ı 194~ s. 310; Keza bkz., Kadi Abdulcebbar, Tenzihu'I-Kur'iin ani'l-Metiiin, s. 102. 
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kalkışması tutarlı değildir. Çünkü bu ayetin öncesindeki ' .. Sana gelen her bir iyilik Al
lah 'tandır..' ifadesi böyle bir iddianın doğruluğuna izin vermez. Çünkü kulun ihtiyaii' rı
illerinin bir kısmı da hasenat cinsindendir. 

Kur' anın bu bağlamda takip ettiği üslup dikkatlice incelenirse, Mutezilenin bu ayet
le ilgili sergiiemiş olduğu yaklaşımın isabetli olmadığı görülecektir. Mesela, Al-i İmran 
suresinde şöyle buyurulur: 

"De ki: Ey Allalıım, miilkün sahibi Sensin. Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğin
den de çeker alırsın. Dilediğini azfz eder, dilediğini de zelfl kılarsm. Hayır Senin elinde
dir. Sen herşeye gücü yetensin"61 

Allah (c.c.), burada -altını çizdiğimiz hususlannda kendisine ait olduğunu bildirdiği 
halde- ayetin sonunda yalnızca hayn kendisine nispet etmiştir. Bu, vahiy dilinin takip et
tiği bir uslup olup bununla, yüce Yaratıcı hakkında oluşabilecek yanlış mülahazalara 
meydan vermemek gibi bir maksat gözetilmiş olabilir. 

Şu halde, burada yalnızca haynn Allah'ın kudret elinde olduğunun bildirilmesi, ha
yırdan başka birşeyin O'nun elinde olmadığı anlamına gelmemektedir. Diğer bir ifadey
le, ayetin sonunda yalnızca haynn zikredilmesi, kötülüklerin O'nun kudret ve yaratma
sının dışında kaldığını göstermemektedir. Bunu gibi, Nisa suresinin ilgili ayetinde de 
maddi-manevi, afaki-enfüsi her türlü kötülüğün kula nispet edilmesi, kulun işlemiş ol
duğu kötiilüklcrin Allah'ın irade ve kudretinin dışında meydana geldiğini göstermez. 

Mutezili yaklaşımın yanlışlığına kısaca değindikten sonra netice olarak diyebiliriz ki, 
bu ayette asıl vurgulanmak istenen 'gerek i yilikierin gerekse kötülüklerin sebep ve kay
nağının kim olduğu' diğer bir ifadeyle 'bunlann kimden bilinmesi gerektiği' hususudur. 
Bununla birlikte bu ayetin, 'insanın sergiiemiş olduğu iyilik ve kötülüklerinin Allah'ın 
yaratmasıyla varlık sahasına çıktığı' gerçeğini de içine alan bir anlam derinliğine sahip 
olduğunu düşünmeye de bir mani olmadığı kanaatindeyiz. 

Çalışmamızı noktalamadan önce insanın iyi veya kötü bütün fiilierinin Allah'ın ya
ratmasıyla meydana geldiği hususu üzerinde durmak istiyoruz. 

Kur'an'ın 'Allah'ın herşeyin yaratıcısı' olduğunu bildiren ayetleri ve gerekse bu ila
hi beyanı teyid eden bugünkü fızyoloji ilminin verileri, insanın iyi veya kötü bütün fiil
Ierinin ancak mutlak bir kudretle meydana gelebileceğini göstermektedir. 

Bu oluşum ve değişimler ister afakta (dışımızda) ister enfüste (içimizde) olsun bir
şey değiştirmez. Kuran' ın bu konudaki. ifadesi genel olup varlığın hem fizik ve hem de 
metafizik boyutunu kapsamaktadır. Hadiseler dünyasında insaniann iradeleri ve arnelle
ri ne şekilde cereyan ederse etsin yaratıcı yalnızca Allah 'tır ve onun bu hususta hiçbir 
'şeriki' de yoktur. 

Bugün tıbbın, insan mekanizmasının çalışmasıyla ilgili olarak sunduğu bilgiler ışı
ğında diyebiliriz ki, insan iradesine bağlı olarak cereyan eden en basit bir eylem ve ha
reket de bile -onun yöneldiği eylemi/işi tercih etmesi dışında- bir dalıli söz konusu de
ğildir. İnsan rahatlıkla yapabildiği yürüme, koşma, konuşma, gülme gibi vücut fonksi-

61) Al-i İmran, 3/26. 

~----------·· --·~~------~-
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yonlan n alışmış olabilir, ancak insan bir kere daha durup düşünmelidir ki, insanın bir ha
reket veya eylemi için gerekli olan tüm kaslan, kemikleri, hücreleri kısacası vücudunda-

<i' ki her türlü detay onun bilgisi dışında işlemektedir. 'İnsan Mucizesi' isimli eserde konu
nun bu yönüyle ilgili olarak sunulan bilgileri burada arzetmede fayda mülahaza ediyo
ruz: 

Kolumuzu kaldırmak istediğimizde dirseğimiz bükülür, yemek yemek istediğimizde 
çene kaslanmız çalışır, hızla bir yere koşmak istediğimizde bacak kaslanmız hemen ha
rekete geçer ve yorulduklarında bu kaslar anında gereken tedbirleri alır. Ancak vücudu
muzda her saniye gerçekleşen tüm bu faaliyetler bizim bilgimiz dışında gerçekleşir. Me
sela en basit bir eylem gibi gözüken kolun bir hareketini inceleyelim: İnsan kolunu her 
kaldırmak istediğinde o anda merkezden/beyinden bir elektrik sinyali yola çıkar Bu kar
maşık yolculuk sırasında sinyal öncelikle omuriliğe uğrar. Oradan da mesajın iletilmesi 
gereken organa (kaslara) doğru hızla yol alır. Elektrik akımı kas yüzeyi üzerinden geçer 
ve kası oluşturan milyonlarca kas lifinin -adeta motorun kontağını çevirir gibi- hareke
tini başlatır ve uyarıyı alan lifler derhal tepki verir ve kasılırlar. Sonuç olarak kol kası 
bütün olarak kasılır ve kol dirsekten bükülür. Tüm bu işlemler biz ancak gözümüzü açıp 
kapayıncaya kadar biter. Bütün bu gelişmeler saniyenin binde biri gibi çok kısa bir za
manda gerçekleşir. Yani kaslardan geçen elektrik akımı saniyenin binde biri kadar bir 
hızla ilerleyerek kas liflerinin kontağını çevirir. 

Burada rnekanizmaya yerleştirilmiş bilgi alış verişini sağlayan milyonlarca vericinin 
gördüğü iş de gayet dikkat çekicidir. Biraz daha açarsak, kaslann ve ekiemierin içinde 
vücudun o anki konumuna ait bilgileri veren milyarlarca küçük mikroreseptör (mikro al
gılayıcı) vardır. Bu algılayıcılardan gelen mesajlar, merkezi sinir sistemine ulaşır ve bu
rada yapılan değerlendirmeye göre kaslara yeni emirler verilir. Hasılı, insanın yapmak 
istediği hareketin her aşamasında kaslann içindeki milyonlarca alıcı her an kasların ko
numlarını merkeze bildirir. Merkezden/beyinden de kaslara bir sonrasında ne yapmalan 
gerektiği bildirilir. Tabiatıyla insan bu baş döndürücü bir hızda gerçekleşen bu kimyasal 
ve fiziksel reaksiyonlardan habersizdiı-62, o yalnızca elini kaldırmak ister ve elinin kalk
tığını görür. 

Sonuçta 'yapan Yaratıcı'dır' diyemese de, David Hume da, (1711-1776) en azından 
şu gerçeği fark edebilmiştir. O şöyle der: Kolumu hareket ettirme yolundaki istemimle 
ondan doğan eylem arasında, -sinir ve kaslardaki oluşumlardan biçirnlenmiş- uzun bir 
nedensel aracılar zinciri yer alır; biz sadece oluşumun ilk ve son terimlerini farkedebili
riz, yani isterole eylemi. Bu ikisi arasında direkt bir nedensel bağlantı düşünürsek yanı
lırız63. 

Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere bir fiili meydana getirebilmek için o fiilin bütün 
ayrıntılarına vakıf bir ilme/bilgiye ve bu bilginin gereklerini yerine getirrneğe muktedir 
mutlak bir irade ve kudrete sahip olmak gerekmektedir. Bütün bunlar insan için söz ko
nusu olamayacağından, onun yaratıcılığından bahsetmenin de imkansızlığı kendiliğin-

62) Bkz., Insan Mu'cizesi, (heyet), Vural Yay., 2001, s.260-264. 

63) Bkz., Bl Russell, Batı Felsefesi Tarihi, çev.: Muammer Sencer, Say Yay., İst 1996, Il, 449. 

_, 
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den ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede Cüveyni'nin de (ö. 478/1085) ifade ettiği gibi, in
sanın yapmış olduğu fiilierinin özünü bilmemesi, yaptıklarının Allah tarafından yaratıl
dığının açık bir delilidir. Yani insan işlerinin esrarına vakıf değildir; hangi nitelik ve ger
çeklikler üzere meydana geldiğini bilmez64. 

Şimdi bu bilgilerin ışığında Enfal suresinde "Ve ma rameyte-iz rameyte-velakinne'l
laha ramti.. ! .. Atarken de sen atnıadm, atan Allah idi .. "65 şeklinde beyan buyurolan bir 
gerçek herhalde daha kolay anlaşılacaktır. Nitekim bu ayette iz rameyte 1 'sen attığında' 
ifadesiyte, olayın kulun iradesine bakan yönüne dikkat çekilmiş, veltikinne'llaha rama 
ifadesiyle ise, bu fiili gerçekleştirenin bizzat Allah olduğu hatırlatılmıştır. 

Konuşmak için de özel bir çaba harcamayız. İstediğimiz sözcüklerin ağzımızdan dö
külmesi için, ses tellerinin hangi açıklıkta, ne kadartitreşmesi gerektiğini, ağzımızdaki, 
dilimizdeki, boğazımızdaki yüzlerce kastan hangilerini, hangi sıra ile kaç defa, ne oran
da kasıp gevşeteceğimizi, ciğerlerimize kaç santimetreküp hava alıp ve bu havayı hangi 
hız ve aralıklarda boşaltmamız gerektiğini ne biliriz ne de farkında oluruz. 

Konuşma eyleminde sadece havayı dışarıya solumayı ve solurken ağzımızın belirli 
şekillerde hareket etmesini irade ederek bunların kelimelere dökülmesini isternek insa
nın iradesi dahilindedir. Ancak insan ağzından çıkan bir kelimenin havada binlerce keli
meye dönü~türülerek binlerce dinleyicinin kulağına ayrı ayrı birer kelime olarak ula~tı
rılması tamamıyla insaıı iraJt:siniıı Jışıııda olan bir gelişmedir. İnsanın hayal gücünün bi
le kavramakta zorluk çektiği böyle bir oluşumu onun kendi irade ve gücünün bir eseri 
olarak görmek aldanmışlıktan öte birşey olamaz66. 

Plan ve tasarısı yalnızca niyet ve tercih noktasında kalıp bunun ötesindeki herşeyden 
habersiz olan bir insanın, fiilierini kendisinin gerçekleştirdiğini iddia etmek mümkün gö
zükmemektedİr. Doğrusu biz sadece bize verilen bir iradeyle istiyor ve yöneliyoruz. İs
temekten sonrası, bir başkasına ama mutlaka Alim ve mutlaka Kadir, Ralıman ve Ralılın 
olan Bir'ine kalıyor. Bir diğer ifadeyle, o sonsuz ilim, kudret ve rahmet sahibinin işimi
zi tamamlaması için bize sebepler planında sadece isternek ve yönelmek düşüyor. 

İnsan karar ve tercih noktasında hür olduğuna göre67 neticenin Allah tarafından ya
ratılması da insana asla bir mecburiyet yüklemez68. Zira insanın fiilini Allah yaratmış ol
sa da, fiilinin rengini iradesiyle kulun kendisi belirlemiş olmaktadır. 

Mutezileye göre insanın fiilierini Allah yaratmaz, kul fiilinin yaratıcısıdır69. Mutezi
le 'nin ilk temsilcilerli insanı doğrudan fiilierinin yaratıcısı olarak isimlendirmiyorlardı. 

64) Bkz., ei-Cüveynl, İmamu'l-Haremeyn, el-lrşlid, Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1995, s.80. Keza 
bkz., el-Bakillanl, Kadi Ebubekr, et-Temhfd, Daru'I-Fikri'l-Arabi, Beyrut ts., s.44,45; en-Nesefi, 
Ebu'l-Berakat, el-Umdefi'l-Akaid, (thk.: Temel Yeşilyurt), Kubbealtı Yay., Malatya 2000, s.34. 

65) Enfal, 8117. 

66) Bauguenaya, Yaınina, Bilimin Marifetullah Boyutları, Karakalem Yay. İst. 1998, s.49. 

67) Bkz., İbn Hümam, el-Müsayere, Çağrı Yay., İst. 1979, s.1 ı 2- ı 13. 
68) Yazıcıoğlu, Maturidl ve Nesefi'ye Göre Insan Hürriyeti Kavramı, Ankara ı988, 59. 
69) Kadi Abdulcebbar, el- Muhft bi't-Teklif, thk.: es-Seyyid Azmi, Mısır ts., s. 229; eı-Ka'bi, Ebu'I-Ka

sım Abdullah b. Ahmed, el-Makalô.t, thk.: Fuad Seyyid, Tunus 1986.s.63. 

~~---------·" --~~-----------~--
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Cüveynl'ye (ö.478/1085) göre bunun sebebi, ilk Mutezililerin, Allah'tan başka yaratıcı 
kabul etmeyen ve yaratma vasfını Allah'tan başkasına nispet etmeyen Selef'e yakın bir 

) bir devrede yaşamış olmalarıdır. Ancak sonradan Ebu Ali el-Cübbai (ö.303/916) insanı 
fiilierinin yaratıcısı olarak isimlendirdi ve bu böyle devam etti70. Mutezile'nin 'kul fiili
nin hlilıkıdır' şeklindeki ifadelerinden dolayı aldıkları eleştiriler yüzünden bu mezhebin 
önemli bir ismi olan Kadi Abdulcebbar bu konuda daha çok 'muhdis/meydana getiren •71 
ve 'mOcidlicad eden•72 tabirini kullanır. Bununla birlikte o 'halk' lafzının insan için de 
kullanılabileceğini belirtir73. 

Yaratma ile ilgili ayetleri 'İslam Düşüncesinde Kötülük Problemi' isimli eserinde 
Ehl-i Sünnet ve Mutezile bağlamında bir değerlendirmeye tabi tutan M. Özdemir" .. Ebi
i Sünnet'in amacı Mutezile'ye koz vermemek, Mutezilenin amacı ise, kendilerinin 'halk' 
kavramıyla yoktan var etmeği değil, aksine ölçüp biçme ve planlama anlamına gelen tak
diri kasdettiklerini göstermektir" der74. 

Şu hususu hemen belirtmiş olalım ki, Mutezile'nin yarutmadan maksadı, 'ölçüp biç
me ve planlama' şeklinde de olsa, insan fıllerinin oluşumunu izaha bir cevap teşkil et
mez. Zira -yukarıda da aydınlatmağa çalıştığımız üzere- insan, basit gibi gelen bir kol 
hareketi esnasında görülen o takdir ve plandan da habersizdir. Onun plan ve tasarısı ey
lemin başında yalnızca niyet ve tercih noktasında kalmaktadır. Buradan şuraya gelmek 
istiyoruz: İyi veya kötü insan fillerinin tamamıının varlık sahasına çıkışını, direkt bir İla
hi müdahale olmaksızın izah etmek mümkün gözükmemektedir75. 

~. Burada Mutezill düşüncenin 'kulun, fiilinin mucidi/muhdisi olduğu' tezini destekle-
mek için ileri sürdüğü argümanlardan biri olan 'Ehsenu'l-HMikln' tabirine kısa da olsa 
değinmemiz gerekmektedir. Cenab-ı Hakkın sair sıfatlarında olduğu gibi 'hMikiyyetlya
ratma' sıfatının da insanda tecellisi söz konusudur. Şu kadar ki, bu sıfatın insandaki yan
sıması -diğer sıfatiarda da olduğu gibi- küllf olmayıp cüz'ldir. Allah için bu sıfat 'her şe
yi yoktan ve en güzel bir surette var etmeyi' ifade ederken, insan için yalnızca 'var ola
nın terkip, tasvir ve teşkilini' ifade eder. Bu cümleden olarak, Kur'an'da yüce Yaratı
cı'nın Icad ve İcraatındaki üstünlüğü zihinlere yakıniaştırma maksadına matuf olarak 
'meydana getiren/yapan' ortak paydasında, yüce Yaratıcıyla diğer yapıp-edenler arasın
da bir karşılaştırmaya gidilir ki, bununla, -O'nun gibi yaratma vasfına sahip başkalarının 

4\ 70) el-Cüveyni, İmarnu'l-Haremeyn, el-lrşiid, Daru'l-Kütübi'l-llmiyye, Beyrut 1995, s.79. 
71) Kadi Abdulcebbar, Şerlıu Usuli'l-Hamse. thk.: Abdulkerim Osman, Mektebetü Vehbe, Kahire 1965, 

s. 332. 
72) el-Mulıft, s. 112 
73) Şerlıu Usuli'l-Hamse, s.380. 
74) Özdemir, a.g.e., s.226. 
75) Nitekim Fransa'nın Deseart'tan sonra en büyük fılozofu olarak kabul edilen Nicole Malebranche 

(1638-1715) şöyle der: Tanrı, ruha ve cisme kendi gücünden bir kısmını vererek onu 'etkin' kılmış
tır denemez. O zaman Tanrının tanrılar yaratması gerekirdi ki, bu batı! bir yaklaşımdır. Nasıl ger
çek din tek birTanrı'nın olduğunu bildiriyorsa, gerçek bir felsefe de tek bir Neden'in olduğunu öğ
retir. (Bkz., Gökberk, Macit, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi,lst 1998, s. 258. Keza bkz., P. Janet-

rı G.Seaıl\es, Metalib ve Mezahib, çev.: H. Yazır, Eser Nşr., İst., 1978, s.214. 

_, 
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da bulunduğu değil- sadece Cenab-ı Hakk'ın icad açısından ulaşılmaz en üstün ve e~ son 
mertebede olduğuna dikkat çekilir. Kısaca, başından sonuna kadar tevhid gerçeğini ses
lendiren Kur'an'ın bu türden ifadelerinin, insanın da yaratma vasfına sahip olduğuna 
hiçbir surette delaleti söz konusu değildir. Zira Kur'an'da 'Hayru'r-Razikin' gibi ifadel
er de mevcuttur. Nasıl ki bu tabirden 'Allah 'tan başka Razık birisininibirilerinin olduğu' 
anlamı çıkarılamıyorsa. 'Ehsenu'l-Halikin' tabirinden de 'insanların da bu vasfa sahip 
olduğu' anlamı çıkarılamaz. 

Sonuç 

İnsanın fiilieri de dahil olmak üzere varlıkta cereyan eden, bütün oluşum, dönüşüm 
ve değişimleri yöneten sınırsız bir ilim ve sonsuz bir güç vardır ki, O (c.c.), herşeyi kont
rolünde tutan Allah 'tan başkası değildir: 

" .. Yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da yaratma işi kendilerine 
şüpheli mi geldi? De ki: Allalı'tır herşeyin yaratıcısı. Ve O Vahid'dir (0, mülkün sahibi 
olarak 'Bir' olduğu gibi, miilkiinün yöneticisi olarak da Bir'dir), Kahhfir'dır (hükmü 
herşeye geçen bir kudret sahibidir.)"16 

76) Ra'd, 13/16. 
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