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TANRI VE KÖTÜLÜK: KELAMI DÜŞÜNCE GELENEGİNDE
KÖTÜLÜKPROBLENllÜZERİNEBAZIDEGERLEND~LER
Fethi Kerim KAZANÇ (*)
Özet
Bu çal;şma, keZtim ekallerinin kö"tülük terimine temel yaklaşımlarını incelerneyi ve analiz
etmeyi amaçlama~tadır. Klasik kelamcılar evrende kötülükleri tabii ve ahlakf diye iki kategçıriye
ayırmaktadırlar. Islam keZanıında kötülük problemine müstakil bir başlık ayrılmamıştır. Fakat
kötülük kavramı ile ilgili çözümlere keZdmi konular arasında dağınık bir biçimde tesadüf edi!"
mektedir. Bütün kelamcılar; müşterek olarak, bir yandan Allah'ın dış alemde kötüliikfenomenlerine müsaade ettiği kanısındadırlar, öte yandan anılan probleme ilişkin iyimser bir yaklaşım
sergiler/er.
Mu'tezile'ye göre, Allah'ın, kulları için en uygunolam yaratması zorunludur. Bu bağlamda
Mu' tezile 'nin ilgili soru mı daha çok ilahf adalet ışığmda tartıştığı oldukça dikkat çekicidir. Hatta Mu' tezile kelamcıları, evrendeki doğal kötülükleri mecazen kötülük olarak değerlendirmek
tedirler. Bu öğretiye karşılık, Eş'arller kötülük meselesini mutlak kudret ve hakimiyet doktrini
ekseninde ele alıp çöziimlemektedirler.
Cebriye ve Eş'arflerin aksine, Kaderiye, Mu'tezile ve bir ölçüde Maturfdflerin bireysel ve
toplumsal yaşamdaki ahlaki kötiiliiklerle başa çıkma konusunda çok daha gerçekçi ve duyarlı
hareket ettikleri görünmektedir.
Sonuç olarak, İslam kelamcılarının hem ahlak! hem de doğal kötülük meselesi ile ilgili görüş
ve çözümlerinin, günümüzdeki bilimsel veriler ve gerçekler ışığında yeniden gözden geçirilmesi
ve iyileştirilmesi gerektiğini söylemek miimkiindiir.
Arıalıtar Kelime ler: Kötülük türleri, hikmet, ilah! adalet, mutlak kudret, iyimserlik, haklılaş
tırma, haksızlık ve acı.
Gad and Evi!: ·
S ome Evaluations on the Problem of Evilin Theological Tradition ofT/ıinldng
Abstract
This paper is to ainı at examining and analysing the main approaches oftheological schools
to the ternı evi!. The classical theologians separate evi/s into two categories in universe:
natural and ethical. The independent title wasn't devated to problem of evi! in Muslim Theology.
But solutions about the concept evi! is scatteredly met among tlıeological issues. All Muslim
theologias ımamiously think that God permitred plıenomenona of evi! in real world one hand,
and they set forth an optimistical approaclı to that problem on the other.
According to Mu 'tazilah, it is duty incumbent on Gad to acı optimum (al-aslah)for servants.
In this context, it is very interesting that Mıı 'tazilites had argued this problem in the light of
divine justice. Even, Mu'tazilite thelogians regard natural evi/s as metaphorically evi/s in
univers e. In contrast with this teaching, J...sh 'arites dea! with and solve question of evi! on pivot
of doctrine of absolu te onınipotence and sovereignity.
Contrary to Jabriyyah and Ash 'ari tes, it is appears that Kadariyyah, Mu 'tazilah, and in part
Maturfdites behaved about coping with ethical evi/s in life of individual and comnıunity very
realistically and sensitively.
Consequently, it is possible to say that opinions and solutions about both ethical and natural
evi/s must be revised and inıproved in .the light of contenıporaneous data and realities.
Key Words: Kinds of evi!, wisdonı, divine justice, omnipotence, optimism, justification,
wrongdoing, and pa in.
*) Yrd. Doç. Dr., O.M.Ü. ilahiyat Fakültesi
(e-posta: fkazanc@hotmail.com)
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Giriş

Düşünce tarihinde, "Kötülük nedir?" sorusuna ortak bir cevap verildiği öne sürülemez. Kimileri kötülüğü yararsız, hoşa gitmeyen, yapılmarnasi gereken davranış olarak
tanımlarken; kimileri de acı, bilgisizlik, adaletsizlik, istenmeyen şey olarak tanımlamıştır.
Sözgelimi, Sokrates-Eflatun'a göre, kötülük bilgisizlik olduğu halde, Kirena'lı Aristoppes (M.Ö. 435-355)'a göre yegane acıdır.

Kötülük kavraınının düşünce tarihindeki farklı tanımlarına bakılırsa, bunun nedenini, belli bir ahlak öğretisinin etkisinde aramak gerekir. Bu bakımdan yapılan hiçbir
tanım amaçsız değildir. Sözgelişi, "İnsan davranışlannın son amacı nedir?" sorusuna verilen "mutluluktur" cevabı, karşıımza bir eudaimonivn çıkarır. Bu öğretiye göre, iyilik
mutluluk; kötülük ise mutsuzluk ya da insanı mutsuz kılan şey olarak belirlenmiş olur.
Epikuros'un hedonizm anlayışına göre, haz bütün eylemlerimizin ereği olmalıdır. Biricik
iyi, mutlak değer, hazdır; biricik mutlak kötü de acıdır. Benzer şekilde utilitarizmin etkisinde kalarak iyiliğe yarar ya da davranışın pratik başarısı dediğirnizde, kötülüğe yararsız
olan her şey dememiz kaçınılmaz olur 1• Sonuçta sözünü ettiğimiz üç ahlak öğretisi dikkate alındığında, "kötülük mutsuzluktur", "her kötülük acıdır" ve "her kötülük yararsızdır"
yargıianna varmamız gerekir ki, bu yargılann mutlak geçerli oldukları öne sürülemez.
Çünkü bazi kötülükler mutsuzluk olmadığı gibi, bazı yararsızlıklar ve acılar da kötülük
olarak algılanamaz. Bu arada hemen şunu belirtmeliyiz ki, İsHim kelarnında geliştirilen
ahlak öğretilerini her şeyden önce mutluluk ahlaki çerçevesinde değerlendirmek mümkündür. Böyle bir ahlak anlayışında mutluluk ya da en yüksek iyi, öteki dünyaya uzanacak denli erek olarak konur. Sonuçta metafizik, doğal ve ahiili kötülükler arasında
geleneksel bir aynm yapıldığı görülmektedir2.
Dinler,

insanın çektiği acıyı

ve

ıstırabı

esasen evreni

açıklama anlayışianna

entegre

etmişlerdir. İnsanlık tarihinin en uzak dönemlerinden beri acıyla bütünleşme ve ona ege-

men olma, acıya bir tutarlılık ve bir anlam kazandırma çabası olmuştur. Hz. Eyyilb'un
sorduğu sorulan acı çeken her insan sormuştur ve gelen yanıtlar diniere ya da kozmolojilere ve acılara verdikleri anlamlara göre değişir. Bir Hıristiyan ya da Yahudi, bir Müslümana göre, iyi ya da doğru insanın acı çekmesi paradeksuyla daha çok karşı karşıyadır,
çünkü onlara göre Tann sevgidir, Müslümana göre ise kadir-i mutlaktır. Mürnin kendisini
Tann 'ya teslim ·eder, sabreder ve acı karşısında direnç gösterir. Müslümanlar ve Hıristi
yanlar için bu dünya geçicidir, bir geçiş yeridir ve kendi içinde bir amaç değildir. Önemli
olan sadece sürdüğünüz yaşarnın götüreceği gelecekteki cennet yaşarnıdır. Kurtuluş düşüncesi içinde mutlu ya da mutsuz her olay aynı zamanda bir ahlak testidir".
I) BediaAkarsu, Ahlak Öğretileri, Remzi Kitabevi, İstanbul 1982, s. 21-22,81-82, 136-141.
2) Bk. Jeffrey Burton Russell, Şeytan: Antikireden Hıristiyanlığa Kötülük, çev. Nuri Plümer, Kabalcı
Yayınevi, İstanbul 1999, s. ll, 20; Cafer Sadık Yaran, Kötülük ve Tlıeodise, Vadi Yay., Ankara 1997,
s. 26-30.
3) David Le Breton, Acının Antropolojisi, çev. İsmail Yerguz, Sel Yayıncılık, İstanbul 2005, s. 73-74.
4) Breton, Acının Antropolojisi, s. 88-90.
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Tann 'nın kötülüğe ve bunun neden olduğu acılara izin vermesi, çoğu imanlı insanı
ve ateistlerin eline koz verse de, bazı inançlı teologlar, bu kötülükleri rasyonelleştirilebilmeye çalışmakta ve kötülüğün iradi savunusunu desteklemektedirler. Çünkü
özgür irade olmadığında, iyiyi seçmek imkanı ve fırsatından söz etmek mümkün değildir.
"Adalet" ve "kudret", teodisenin çetrefilli klasik ikilemini oluşturur. Bu ikilem çözüme
kavuştuni'lurken, kötülüğün, Tann 'nın adaleti ve kudretine gölge düşürmeden makul bir
biçimde ele alınması gerekir. Çözüm şekli, mutlak kudrete çok fazla oranda ağırlık verdiği takdirde, adalet sıfatının zarar görecek olmasına karşın, adalet üzerine aşın vurgu
yaptığı takdirde, mutlak kudrete bir sınır getirilmiş olacaktırS.
şaşırtsa

· Kötülük probleminin tarihinin çok eskilere kadar gittiğini görmekteyiz. Platon, kötülüğü evrendeki düzensiz hareketlere bağlamakta ve ondan Tann 'yı değil de, kötü ruhlan
sorumlu tutmaktaydı. Platon, kötülüğün kaynağını maddede görmüyordu 6• Plotinos, maddenin her türlü kötülüğü kaynağı olduğu fikri üzerinde ısrar ediyordu7 • Onun bu görüşü,
daha sonra, genel eğiliriıleri itibariyle kötümser bir tutum takınan birçok düşünürü etkilemiştir.
Batı felsefesinde teodise tabirini meşhur eden düşünür Lebniz olmuştur. Çünkü o,
Gazzall'nin de iddia ettiği gibi, bu alemin mümkün dünyalann en iyisi olduğunu vurgulamaktadır. Ona göre, her türlü kötülüğe rağmen, ilahi adalet, illernde tecelli etiniştir ki,
teodisenin anlamı da işte budur.

M.Ö. 270 yılında ölen filozof Epikuros'un meşhUr dilemması, XVIII. yüzyılda David
Hume tarafından tekrar gündeme getirilir. Bu da bize kötülük probleminin ta ilk çağlar
dan itibaren insanlığın gündeminden hiç düşmediğini ve daima onlan meşgul ettiğini
gösterir.
İslam keliimında kötülük kavramının, alemdeki genel düzenlilik, ahenklilik, amaçlılık
ve yasallıkla irtibatlandınlarak iyimser ve haklılaştıncı bir tutumla izah edildiğini görmekteyiz. Dolayısıyla amaç ve tasanın delili kötülük sorununun çözümlenmesinde önemIi bir fonksiyona sahiptir. Kur'an'da, bilkatteki nizarn ve ahengi temaşa etmek, dikkatle
gözlemek, incelemek insan için bir hidayet vesllesi olarak görülmüştür. Nitekim birçok
ayette insanlar ısrarla göklere, dünyaya ve bunlardaki varlıklara ibret gözüyle bakmaya
çağınlır. Çünkü kainatta kaos ve anarşi değil, nizarn ve kanun hakimdir. Bütün İslam filozofian, bu genel nizarnı Allah'ın cömertliğinin (cfid) zorunlu bir sonucu olarak görürler.
Gazzalf, bu bakımdan illernde bir kusur veya düzensizlik olduğunu öne sürmenin Allah 'a
cimrilik isnat etmek gibi dince fevkalade mahzurlu bir sonuç doğUracağını belirtmiştir9 •
5) Eric Lee Orınsby, islam Düşüncesinde 'ilahi Adalet Sorunu (Tiıeodise), çev. Metin Özdemir, Kirnbiyat, Ankara 2001, s. 15-16.
6) Palton, Yasalar (1.- X !I. Kitaplar), Yunanca'dan çev. Candan Şentuna ve Saffet Babür, Kabalcı Yayı
nevi, istanbul 1992, s. 382-85.
7) Zerrin Kurtoğlu, Plotinos'un Aşk Kuramı, Gündoğan-Yay., Ankara 1992, s. 122-125; Alfred Weber,
·
Felsefe Tarihi, çev. Vehbi Eralp, Sosyal Yay., İstanbul 1991, s. 115-16.
8) Bk. Rahman, 55/5-25.
9) Mustafa Çağncı, "Ahenk" mad., DlA, İstanbul 1988, I, 515, (ss. 515-516).
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1. Tanrı
Kötülük problemi ile ilişkisi bakımından İslam kelfunında öznelci ve nesnelci doğ
rultuda iki ahlak kuramına bağlı olarak genellikle iki tür Tanh tasavvurunun geliştiril
miş olduğunu söylemek mümkündür: Birincisi, bu ilişki mutlak irade ve mutlak kudrete,
dolayısıyla Allah' ın mutlak hür bir varlık olduğu öğretisine dayandınlırken, ikincisi ise
daha çok hikmet, adalet ve asialı öğretisiyle ilişkilendirilerek ortaya konmuştur.
Eş'ariler,

Allah 'ın sıfatları konusunda tenz!h metodunu kullandıkları halde, fiilierinin
bu metoda başvurmazlar. Böyle bir şeyin de, mantıksal açıdan iHih! emirlerin gelişigüzelliği ve Allah 'ın insanla ilişkisinde keyfilik anlayışına ileteceği söylenebilir. Eş'arilerin büyük ekseriyetine göre, Allah'ın fiilierinden hiçbiri, ne Kendine yönelik,
ne de kullara yönelik bir amaç, maksat, masiahat ve sebeplilik taşımaz. Eğer Allah bir
sebepten 9türü bir eylemde bulunursa, böyle bir şey O'nun zatı için bir eksiklik anlamına
gelir. Halbuki Allah, böyle eksikliklerden uzaktır. O, her yönüyle mutlak ve yetkindir.
Amaç, sebep, hikmet, masiahat vb. ise fiilin sonunda ortaya çıkar 10 • Genel olarak Eş'ariler
adalet deyince, Allah 'ın kendi mülkünde istediği gibi tasarruf etmesini anlarlar 11 •
ahiaşılmasında

Eş'ari, Allah 'ın

ahliikl kayıtsızlığını, bir yasaya ve norma tabi olmadığını kanıtlamaya
Adalet, iyilik ve kötülük kavramlarıyla kudret arasında bir bağ kurar. Bunlar,
mutlak kudretten bağımsız ve nesnel kendi başına doğru-istenir değerler değildir 13 •
çalışır 12 •

Gazzall'ye göre, Allah, yükümlü tuttuğu kulları kendisine itaat ettikleri zaman, bu
itaatlanndan ötürü onları se vaplandırması ve mükiifatlandırrnası zorunlu değildir. Aksine,
Allah, dilerse onları sevaplandınr, dilerse cezalandınr. Bütün kafideri affetmesi ve bütün
mü'minleri de cezalandırrnası, O'nun için bir şey ifade etmez ve bu normaldir14•
Eş'arilere göre, Allah fiilierinde adildir. Bunun anlamı, Allah mülkünde meş!et sahibidir ve ilmine uygun bir biçimde dilediği gibi tasarruf edip davranır, istediğini yapar,
istediğine hükmeder, demektir 15 •

Mu'tezile kelamcılan ile Matüridller, Allah'ın fiillerinin, özellikle de insana ilişkin
fiilierinin hiçbiri hikmet, maslahat, yarar, sebep ve ileten yoksun ve bağımsız olmadığı
10) el-Kadi Ebil Bekr Mukarnmed el-B1ikıllanl, et-Temh'id, Beyrut 1957, s. 28-30.
ll) Ebu'I-Hasan All b. İsma'll el-Eş'aıi, "Kitabu'l-Lüma' fi'r-Redd ala Ehli'z-Zeyğ ve'l-Bida'", The
Theology of al-Aslı 'ari, nşr. ve İng. tre. RJ. McCarthy, el-Matba'atü'I-Katolikiyye, Beyrut 1952, s.
71, (s. 5-83). · · ·
12) el-Eş'aı:'i, el-İbfmefi Usfıli'd-Diyfine, thk. es-Seyyid Muhammedel-Hadar Hüseyin, D1irü'l-Kadiı:'i,
Beyrut 1412/1991, s. 75,78-79, 81.
13) el-Eş'aı:'i, "Kit1ibu'l-Lüma", s. 71-72; aynca bk. İm1imü'I-Haraıneyn Ebil'I-Ma'1ili el-Cüveynl,
Lüma'ü'l-Edillefi Kavfi'idi Alal'idi Ehli's-Sünne ve'l-Cemfi'a, thk. Fevkiye Hüseyin Mahmud, Kahire 1385/1965, s. 108; Fahreddln er-R1izi, Kelfim'a Giriş: el-Muhassal, çev. Hüseyin Atay, Kültür
Bakanlığı Yay., Ankara 2002, s. 222-25; Adudüddin el-Icl, el-Mevfikıjfi llmi'l-Ke/iim, Beyrut (trz.),
s. 328-31.
14) Ebil H1imid el-Gazz1ill, el-İktisddfi'l-l'tikfid, Beyrut, 1403/1983, s. 116.
15) Ebil H1imid e1-Gazz1ill, "Kava'idü'l-Aka'id fi't-Tevhld", Mecmu'atü'r-Resfi'illi'l-İmfim el-Gazziil'i,
1416/1996, s. 162-63, (s. 160-164);Abdulkeı:'im eş-Şehristaru, el-Mi/el ve'n-Nihal, neşr. Muhammed
Keyl1int, Beyrut 1406/1986, I, 101.
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noktasında ortak bir kanaate sahiptirler. O'nun fiilierinde amaç, maksat, hikmet, illet,
sebep ve maslahatın olması, Allah'ın eksikliğini tamamlamasından değil, O'nun kemalinden kaynaklanmaktadır 16• Ne var ki Mu'tezile, Matundilik mezhebinden ayn olarak,
beş temel ilkelerinden ahlaki bir vasıf hüviyeti taşıyan adalet ilkesinin bir gereği olarak,
Allah' ın bütün fiilierinin mutlak adalet içerdiği, kötülük ve zulmün asla Allah' a iz afe
edilemey~ceği, Allah'ın kullan için en uygun, en elverişli ve en faydalı olanı (aslah) yaratmasının O'nun için zorunlu olduğunu ısrarla savunmaktadırlar 17 •

Mu'tezile kelamcılan, Allah'ın hakim olduğunu, hakimin de ancak menfaat için fiil
öne sürmektedirler. Buna göre, Allah 'ın sapıtma fiilini yapması mümkün değildir. O'nun bir kimsenin küfrünü ve isyanını dilemesi caiz olmaz, O'nun için caiz olan
•
kullann ancak aslahına olan şeyi yapmasıdır 18 •
yaptığını

Matürtdiler de, Allah'ın fiilierinde hikmet ararlar. Ama onlar, Mu'tezile'nin iddia etgibi, her şeyi kullann maslahatma uygun yaratmanın Allah'a vacib olduğu görüşünü
reddederek, onlardan aynlırlar. Onlara göre, Allah hikmet sahibidir. Hikmet sahibi ise,
kendisi ve başkasının yaran için fiil yaratan varlık değildir. Bilaids hakim, sanatı hikmet
doluolan, yaptığında hikmet olandır 19 •
tiği

Ehl-i Sünnet' e göre, zulüm, yalan ve va'dinden dönme Allah hakkında muhaldir. Çünkü Allah' ın va'!dinden (cezii/tehd!d) dönmesi, va' dinden vazgeçmesi demek olmayıp,
belki lütuf, kerem, fazldır. Onlara göre, Allah tehdit eder, sonra lütuf, kerem ve fazl olarak
affedeı-2°.

Ehl-i Sünnet, Allah 'a hiçbir surette bir şeyin vacip olmayacağı, gerekmeyeceği inanbenimser. Kaderiye ve Mu'tezile kelamcılan, Allah'ın kullan için aniann salahına,
faydasına olan şeyi yapması vacibdir, derler. Çünkü onlann bir kısmı kullann aslahına,
aniann daha çok faydasına olan şeyleri yapması Allah'a vaciptir. Yine aniann büyük çoğunluğuna göre, aslah değil çle, salih olan gereklidir. Ehl-i Sünnet' e göre, Allah'a hiçbir
hiç bir şey vacip değildir. O, dilediğine acı çektirirve yine dilediğine sevap vermeksizin
sıkıntılarla imtihan edeı-2 1 •
cını

Eş'artler,

künde

adalet ve hikmeti Allah'ın fiilieri ile ilişkilendirirken, Allah'ın kendi mülgibi tasarnıfta bulunması ve hareket etmesi ilkesine sımsıkı tutunarak,

istediği

16) el-Kadi Abdülcebbar, Şerhu'l-Uslili'l-Hamse, s. 213; Ebu'I-Hüseyn Abdurrahman b. Muhammed
el-Hayyat, el-İntisar ve 'r-Redd 'ala lbni'r-Ravendf'l-Mülhid, thk. M. Hiciizl, Kahire 1988, s. 17779; Ebu Mansur el-Maturidl, Kitabu't-Tevhld, thk. Fetbullah Huleyf, Beyrut 1986, s. 215-21; Ebu'IMu'In Meymun b. Muhammed en-Nesefi, Tabsıratü'l-Edille fi Usuli'd-Din, thk. Claude Salame, I,
384-86.
17) el-Kadi Abdülcebbar, el-Muğnlfi Ebvô.bi't-Tevhld ve 'l- 'Adi, thk. Mustafa es-Seka, Kahire 1385/1965,
(ei-Aslah-İstihkaku'z-Zem-et-Tevbe), XIV, 7, 10, 153.
18) Ebu Yusr Muhammed b. Muhammed el-Pezdevl, Ehl-i Sünnet Akiiidi, çev. Şerafeddin Gölcük, Kayıhan Yay., İstanbul 1988, s. 185-86.
.
·
19) ei-Pezdevl, Ehl-i Sünnet Akiiidi, s. I 86.
20) A.g.e., s. 186.
21) A.g.e., s. 179-80.
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bunun mahiyetinin beşeri yeteneklerimizle kavranamayacağı hususı.mun önemle altını çizerlerll. Mu'tezile kelfuncıları, tıpkı Matundller gibi, adalet ve hikmet sıfatıarını Allah'a
izafe ederek, bununla O'nun kesinlikle kötüyü yapmayacağı, onu seçmeyeceğini ve böyle
bir şeyi zorunlu olarak yapamayacağını amaçlamaktadırlar23. Buna karşılık, Matundller
ile Eş'aıi kelfuncılar, böyle bir zorunluluk anlayışını Allah 'ın mutlak kudret ve iradesinin
sınırlandınlınası olarak telakki ederler4 •
2.

Doğal

(Fiziksel) Kötülük

Doğal.kötülükler, hastalık, kasırga,

deprem gibi doğal felaketierin sonucudur. Doğal
(fiziki) kötülük ile genel olarak "acı çekme" kastedilir. Hastalık, kıtlık, yoksulluk, ölüm
gibi kötü sayılan olayların ve olgulann her biri ayn birer kötülüktür. Fiziksel kötülükler
deyince, bazı doğal çevreler, zararlı yaratıklar, doğal afetler ve bedensel kusurlar şeklinde
anlamak mümkündür25.
Gazzali'ye göre, bütün dünyayı ve içindekileri Allah yaratmıştır. Her ne yaratmış ise,
öyle bir biçimde yaratmıştır ki, ondan daha güzeli ve iyisi mümkün değildir. Eğer bütün
akıllılann aklı bir araya gelse ve bütün kainata, yaratıldığı şekilden daha güzel bir şe
kil düşünseler veya bir şeyi çoğaltm_ak isteseler, yapamazlar. Bu hususlarda yaratılandan
daha iyi ve güzel şekil düşünseler, hata ederler ve sımndan, hikmetinden ve gerçek faydasından gaftet etmiş olurlar6•
Eş'aıilere göre, Allah yarattığı her şeyi tam ve mükemmel yaratmıştır. Eğer bundan
daha mükemmel bir şekil mümkün olsaydı ve o şekilde yaratmasaydı, Ona acizlik, noksanlık veya babillik ve tutkunluk raci olurdu. Bunların ikisi de nispet edilmez. O halde
sıkıntı, hastalık, sağlık, selfunet, acizlik ve cahillik gibi, ne yaratmış ise, hiçbirisi zulüm
değildiı.ı 7 • Eş'aıiler, bütün ilah! fiilierin hikmet ve adalet ürünü olmakla birlikte, irade
sıfatına göre gerçekleştiğini söylerler. Dolayısıyla bu fiilierde menfaat elde etme veya
zararı hertaraf etme anlamında herhangi bir hikmet aramak gereksizdir8•

Eş'aıi'ye göre, kul nimet ve sıkıntıdan hali/yoksun değildir. Rahatsızlıklar, hastalık
lar, mallar evlatlar vb. türden musibetler gibi kendilerine sabır göstermesi gereken felaketler ile küftir ve diğer masiyeder gibi kendilerine sabır gösterınemesi gereken afetler,
belalardan sayılır9 •

22) el-GazzaJi, el-Maksadü'l-Esnafi Şerizi Ma'ant Esma'illalzi'l-Hüsna, thk. Fadlou A. Şehade, Beyrut
1971, s. 68; Mu~ammed es-Seyyid el-CüleY,_nd, Kadiyyetii 'l-Hayr ve 'ş_-Şerr, Kahire 1981, s. 51; Emrullah Yüksel, "Il1ihi Fiilierde Hikmet", A.U.l.F. Dergisi, Sayı: 8, A.U. Basımevi, Erzurum 1988, s.
45, (s. 43-76). ·.
23) Abdülcebbar, Şerh, s. 301.
24) İzmirli İsmail Hakkı, Yeni ilm-i Kelam, haz. Sabri Hizmetli, Umran Yay., Ankara 1981, s. 325; Yüksel, a.g.m., s. 53.
25) Metin Yasa, Tanrı ve Kötülük, Elis Yay., Ankara 2003, s. 18-19.
26) el-Gazzali, Kimya-yı Saiidet, çev. Mehmed A. Müftüoğlu, Çile Yayınevi, İstanbul 1981, s. 91; krş. a.
mlf.. ilıya'u Utami'd-Dtn Tercümesi, çev. Ahmed Serdaroğlu, Bedir Yayınevi, 139411975, IV, 47475; a. mlf., "Kava'idü'l-Aka'id fi't-Tevhld", s. 163.
27) el-GazzaJi, Kimya-yı Saiidet, s. 91.
28) el-Eş'ari, el-Lüma', s. 148-153; İbn Ffirek, Mücerredii'l-Makiilat, s. 140.
29) Ebu'I-Hasan 'Ali b. İsma'll el-Eş'ari, el-Liima' fi'r-Redd 'ala Elıli'z-Zeyğ ve'l-Bida', thk. Richard J.
McCarthy, el-Mektebetü'l-Katolikiyye, Beyrut 1953, s. 45 (s. 5-83).
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Eş'arilere göre, Allah'ın, güç yetiremedikleri şeylerle insanlan yükümlü tutmadl.izdiil0• Mu'tezile kelamcılan ise asla böyle bir düşünceyi kabul etmezler. H§lbuki
Eş'arilere göre, eğer güç yetiremedikleri şeylerle teklif caiz olmasaydı, bu gibi teklifierin
kaldınlmasını isternek boş bir şey olurdu. Eş'ariler göre, geçmiş günahı ve gelecek sevabı olmadan Allah'ın hiç karşılıksız vermeksizin (ivaz) dilediğine azab etmesi ve elem
vermesi caizdii! 1• Oysa Mu'tezile kelamcılan, karşılıksız cezayı zulüm sayarak, Allah
hakkında böyle bir davranışı kabul etmezler. Halbuki Eş'ariler göre, O mülkünde tasarruf
etmektedir; mülkünde tasarruf etmesinde ise zulüm düşünülemez.
sı

Gazz§li'ye göre, çiğnenen her kanncayı, ezilen sinek vb. şeyleri diriltip mükafatlanAllah'a vacib olduğunu sanan, akıl ve mantık dışına çıktığı gibi, dinin (şeratın)
de dışına çıkmış olur. Böylece Gazzali, kelami sistemlerinin bir gereği olarakAllah'a bir
ödev yükleyerek O'nun zorunluluk altında olduğunu iddia etmenin akla uygun olmadığı
anlayışının altını çizmektediil2 •
dırmanın

Ehl-i Sünnet'in çoğunluğuna göre, Allah'ın zatıyla kaim olan adi sıfatı vardıil3 • Gazzall, Allah'ın adaletinin ne anlama geldiğini bilmeden onun adil olduğunu anlamanın, fiillerini, yaratıp idare ettiği kainatı tanımadan da adaletini kavramanın mümkün olmadığını
söyler ve kainatın tanınması konusunda çeşitli örnekler verirl'l.
Allah'ın adil olduğu noktasında bütün müslümanlar görüş birliği içinde bulunmakla
beraber, Mu' tezile kelamcılanna göre, Allah 'ın adil olması, yalnızca iyi/hasen olan fiilIeri seçmek ve işlemek, kötü ve çirkin/kabih hiçbir fiili işlernemesi demektir. Bu yüzden,
adalete riayet etmek Allah'a vaciptiil 5•
Eş'arilere ve Gazz§li'ye göre, eğer Allah bütün insanlan en akıllı ve en bilgili durumda yaratsa ve onlara alabildiğine ilim verse, anlatılamayacak şekilde hikmet akıtsa,
sonra da hepsi kadar yeniden onlara akıl, ilim ve hikmet verse, sonra geleceklerini onlara
açıklasa, melekfitıın sırlannı onlara bildirse, lütfunun ve ukfibetinin inceliklerini onlara
açıklasa, hatta bu sayede hayır ve şerre muttali olsalar, sonra kendilerine verilen ilim ve
hikmet! e, mülk ve melekfit aleiiiinin tedbirini onlara verse, onlann tedbiri Allah 'ın tedbirini sivrisineğİn kanadı kadar ne artırabilir, ne de eksiltebilirı6 • Allah'ın zat ve sıfatından
başka her ne varsa, en adil, en olgun ve en güzel şekilde adaJ.etinin tecellisidir ve O'nun
yaratmasıyla sonradan olmuştıır. İşlerinde hikmet, hükümlerinde adalet sahibidir. O'nun

30) İmfunü'I-Harameyn EbO'I-Ma'all ei-Cüveyni, Kitiibü'l-lrşfid, thk. Es'ad Temim, Müessesetü'IKütübi's-Sekafiyye, Beyrut 1405/1985, s. 203-204.
31) el-Cüveyni, a.g.e., s. 244-45.
32) el-Gazzall, el-Iktisad fi'l-İ'tikfid, neşr. İbrahim Agah Çubukçu ve Hüseyn Atay, A.Ü. Basımevi, Ankara 1962, s. 183-84.
33} el-Bağdadi, Ebil MansOr 'Abdülk§Jıir, UsU!ü'd-Dfn, İstanbul, 1346/1928, s. 131; İbn Teymiyye,
Mecmu'u Fetiivii, neşr. Abdurrahman b. Muhammed, Riyad 1396/1976, VIII, 127.
34) el-Gazziili, el-Maksadü'l-Esniifi Şerhi Ma'iinl Esmii'illahi'l-Hüsnii, thk. FadlouA. Shehadi, Diirü'IMeşrik Beyrut 1971, s. 105-109.
35) Kadi Ahmed Abdülcebbar, Kitiibü 'l-Muğnl fi Ebviibi 't~ Tevhld ve'/- 'Ad/, thk. MustaFa es-Seka, Kııhire
1385/1965, XIV, 7 vd.; a. mlf., el-Muhlt bi't-Teklif, neşr. Ömer es-Seyyid el-Azmi, Kahire 1965, s.
243.
36) el-Gazziili, lhyfıu 'Ulumi'd-Dfn, IV, 474.
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adaleti kullann ad1l.letiyle ölçülemez. Çünkü kulun, başkasının malını kullanmalda zulmetmesi mümkündür. Fakat Allahu Teala hakkında böyle bir şey düşünülemez. Çünkü
O'ndan başkası mülk sahibi değildir ki, başkasının mülkünde tasarrufu düşünülebilsin 37 •
Eş'aıilere göre, hayır ve şerr hükmedilmiştir. meşiyyet-i ilahiyye'nin sebkat ettiği ve
ezelde takdir edilen hayır ve şerr ne ise olacaktır. Onun hükmünü reddedecek, kaza ve
kaderini değiştirecek bir kuvvet yoktuı-3 8 •
Mu'tezile'ye göre, Kadim Varlığın adil ve hakim olmakla nitelendirilmesinden kasıt,
O'nun kabihi işlerneyeceği ya da onu seçmeyeceği, üzerine düşen ödevi çiğnerneyeceği
ve bütün fiilierinin güzel olacağıdır. Mücbire fırkası bu konuda Mu'tezile'ye muhalefet
etmiş ve her kablhi Allah'a izafe etmiştiı-3 9 • Mu'tezile'ye göre, öldürme ve acı verme, ancak bir illetten ötürü Allah adına güzel olur. Bizim hakkımızda (adımıza) bu illet mevcut
değildir. Oysa Allah açısından ibret (itibar) ve lütfu içerir ve Allah onlara bağlı olarak
tastamam vereceği karşılıklan onlann mukabilinde (sayesinde) telafi edeı:AO.
Mu'tezile'ye göre, Allah'ın fiilierinin hepsi sapasağlam yapılmıştır. İtkan, hem ihkamı hem de güzelliği tazarnmun edeı-4'. Kur' an ayetlerinin tümü ya da ekserisi övgü ve yergi, va'd ve va'ld, sevap ve cezayı içeriyor. Eğer bu tasarruflar Allah tarafından kullarda
yaratılmış -olsaydı, övgü ve yergi, ödül ve ceza [ahl1l.ken] iyi olmazdı42 • Mu'tezile'ye göre,
kesb kavramı ma'kiil değildir. Makfil olmayan şeyin ihtiyaÇ cihetinin olması mümkün değildir. Çünkü karşı tarafa/h~sma göre, kesb sıhhat [istita'at] ile birlikte gerekli olur. Sıhhat
ile birlikte gerekli olan şeye övgü ve yerginin taalluk etmesi ve buna bağlı olarak o şeyin
ödül ve cezayı hak etmesi mümkün değildiı-43 •
Mu' tezile 'ye göre, Allah faydalanmak için değil, ancak başka varlığa menfaat sağla
mak için eylemde bulunur. Allah son derece hikmetli (gaye) bir varlık olunca, ancakaslah
için eylemde bulunur. Allah yaratıkianna nispetle adildir ve zorunlu olarak (tıba'an) adli
işler ve O'ndan asla zulüm sadır olmaz44 •
Bir fiilin, hikmet açısından güzel, görünüş ve görünüm açısından çirkin olduğu gibi,
görünüş ve görünüm açısından güzel, hikmet açısından çirkin olması da imkansız değil
dir. Eğer içimizden biri bir Meclisi'yi kurtarmak için topalın yürüyüşü gibi yürürse, böyle
bir yürüyüş herkes açısından güzel, suret açısından çirkin olur. Bunun aksine, bir Müslümanı zalim sultana koşarak götürmede sağlam (hasene)ca yürürse, hikmet açısından
çirkin, görünüş v,e görünüm açısından güzel oluı-45 •
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

A.g.e., I, 232-33.
ei-Eş'ari, el-İbiinefi Usuli'd-Diyô.ne, s. 26; ei-Gazzaii, lhyô.u 'Ulumi'd-Din, IV, 475.

Kadi 'Abdülcebbar, Şerhu'l-Usuli'l-Hamse, s. 301.
A.g.e., s. 312-13; 315-16.
A.g.e., s. 358.
A.g.e., s. 359.
A.g.e., s. 359-360.
Kadi 'Abdülcebbar, Firak ve Tabakô.tü'l-Mu'tezile, thk. Alt Sami
med All, İskenderiyye 1972, s. 146.
45) Kadi 'Abdülcebbar, Şerhu'l-Usuli'l-Hamse, s. 132.

en-Neşşar

ve Islimüddin Muham-
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İster Allah tarafından, isterse başka bir varlık tarafından gelsin, bize gelen tüm nimetler Allah'tan kaynaklanır. Allah'ın bizi kendimize ulaşan tüm nimetiere karşılık olarak
şükretmekle yükümlü tutması, bu nimetierin adl kapsamına girmesi [demektir]. Eğer bu
nimetler O'nun fiilinden ortaya çıkmasaydı, tüm bunlara karşılık olarak bizi Kendisine
şükretmekle yükümlü tutmazdı, çünkü böyle bir şey kabih oluı:-46.

Ebil'l-'Hüzeyl'e göre, Allah kulları için yarattığı ortamdan daha uygun olanı (aslahı)
yaratmaya muktedir değildir. Nazzfun ise, Allah kulları için yarattığından daha uygun
olanı ya tabilir ve Allah 'ın yapabileceği fiillerin bir nihayeti yoktuı-47 •
Basra ekolünün kurucusu Ebil'l-Hüzeyl el-Allaf (ö. 235/849-SO)'a göre, Allah'ın
zulmetmeye gücü yetmekle birlikte, bunu fiilen yapması muhaldir; insanlar
için faydalı olanı (aslah) terk etmesi caiz değildir. Buna göre, zulümden münezzeh olan
Allah'ın kulların fiilierini yaratması söz konusu değildif48.

kullarına

Aslah (Allah'ın kul için en iyi ve en faydalı olanı yaratması) fikrini reddeden Bişr
b. Mu'temir, insanlar hakkında en faydalı ve en iyi olanı yaratmanın Allah için bir ödev
değil, O'nun insanlara bir lütfu olduğu kanaatindedir. Ancak, O, Allah'ın kullarına lütufta
bulunmasının bir zorunluluk olmadığı görüşünü savunuı-4 9 •
Bağdat Mu'tezilesine bağlı Ca'fer b. Harb'a göre, Allah'ın, küfrün imana aykın ve
çirkin olmasını dilernesinin anlamı küfrün böyle olmasına hükınetmesidir. Allah insanlar
için en iyi olanı (aslah) yapmıştır. Ancak insanlar, Allah'ın lütfu olmaksızın iman etmeleri halinde, iHihi lütfa mazhar olarak iman etmiş olmaktan daha çok ödüle layık olurlar.
Allah' ın insanlar için asialı olanı yapması demek, onlann kendilerine yeterli güç verilmiş
olarak birtakım buyruk ve yasaklarla mükellef turulmaları demektif5°.

Mu'tezile'ye göre iyi fiil fayda gözetilerek yapılan, kötü fiil ise· zarar doğuran şeydir.
yapmak abestir. Bu amaç iyi, doğru veya faydalı olduğuna göre O'nun bütün
fiilieri de iyidir. Binaenaleyh Mu'tezile'ye göre, Allah'ın fiilierinde amaç gözetmediğini
düşünmek, O'nun abesle iştigal ettiğini ileri sürmekle aynı anlama gelir;· aynı şekilde
O'nun kulları için iyi, doğru ve faydalı olanı (salah-aslah) gözetmediğini iddia edip fiilIerinin kullara zararlı olabileceğini de savunmak, Allah 'ı adil olmamak ve zulümle nitelendirmek anlamını taşu51 •
Amaçsız iş

İster salalı (iyi) ister aslah (en iyi) kelimesiyle ifade edilmiş olsun, kulların menfaatini
gözetip fiilierini buna göre yapmasının Allah'a vacip olması, Kadi Abdülcebbar'ın deyimiyle, böyle bir fiilin sadece Allah 'a nispet edilebilmesi ve bunun ulilhiyyet kavrarnından
ayn düşünülememesi demektiı-52 •
46) A.g.e., s. 134.

47) el-Eş'ari, Ebu'I-Hasan 'Ali b. lsma'il, Makiiliitü'l-lslamiyyin ve lhtilajü'l-Musallln, neşr. Hellmut
Ritter, Franz Steiner Verlag Gmbh, Wiesbaden 1980, s. 576-577; el-Hayyat, el-lntisiir, 54-55.
48) el-Eş'an, Makiiliitü'l-lslamiyyin ve lhtilafü'l-Musallin, s. 257.
49) Kiidi Abdülcebbar, Kitabü 'l-Muğni fi Ebvabi't-Tevhid ve'!- 'Adi, thk. EbO'l-'AHi Aflfl, Kahire 1962,
XIII, 200 (el-Lutf).
50) Eş' ari, Makiiliit, neşr. Ritter, s. 40-41.
51) Kadi Abdülcebbar, s. 301; Avni İlhan, "Aslah", DlA, Istanbul 1991, III, 495-96.
52) Kadi Abdülcebbar, el-Muhit, 230.
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Mu'tezile'ye göre Cebriyye, elemlerin güzelliği ve çirkinliğini onlann failinin haline
bakarak değerlendirir (itibar). Çünkü onlann faili Kadim Varlık olursa, ister zulüm isterse ibret (itibar) olsun O'nun adına iyi olur ve bizden biri onların faili olursa, iyi olmaz.
Cebriler bunun sebebini, Allah'ın malik oluşuyla açıkladılar. Çünkü mülkünde dilediğini
yapmak sadece Allah' a özgü bir davranıştıı:5 3 • Mu' tezile 'ye göre, varlığı ve kereminin genişliği nedeniyle ve bize isabet ettirdiği elemlerin aynntılannı ve o elemler mukabilinde
bizim hak ettiğimiz karşılıkıann kemiyetini bilmesi nedeniyle, buna nza gösterınemize
önem vermeksizin (itibar) bize elem vermesi kadim varlık açısından güzel olur. Oysa
bizden birinin durumu böyle değildiı:54.
EbU All'nin mezhebine göre, karşılığın (ıvad), kendisiyle iyilik etmenin (tefaddül) ve
benzeriyle başlamanın (ibtida') mümkün olmayacağı bir sıfata haiz bulunduğuna inandığı
için, elem sırf karşılıktan ötürü Allah açısından güzel olur. Ebu Haşim'e göre, bu konuda başka bir amaç, yani ibret alma (itibar) kaçınılmazdır. Şu husus bunun doğruluğunu
göstermektedir ki, karşılık, ancak kendisiyle iyilik etme ve benzeriyle başlama mümkün
olduğu halde, bir sınıra ulaşır. Hal böyle olunca ve kadim varlık, bu elem olmaksızın karşılıkla başlamaya kudretli olunca, o takdirde, elem mahalline elem verme abes ve kablh
oluı:55 •

bu elernin mahalli için seçiminde akıl sahiplerinin durumlannın
bizim nzarnıza önem vermeksizin (itibar) bize elem
verme Allah açısından iyi olmaz, çünkü bilinmektedir ki, bizden birisi, benzeri elbiseyle
ya da yakın bir ziyadeyle bundan daha fazla bir şeyle değiştirmek (mukabele) için üzerindeki elbiseyi yırtmayı seçmez. Dış alemde bu güzel olmayınca, ğaibte de [durum]
Elemin

karşılığında,

değişmeyeceği

ölçü

bulunmadıkça,

böylediı:5 6 •

Hayvanlar için samanlar ve haşhaşlardan hak ettiği şeyleri yaratması imkansız deÇünkü O'nun kudreti bundan daha geniştir ve bunda bir sorun çıkmaz. Sorun,
yer gezegeninde O'na müteallik olan zararlı yırtıcı canavarlar ve arzulannın birbirlerini
avlamalanna imkan verdiğinin söylenmesidir. Onlann şiddetli arzulan O'na hasredilir
(maksüre). Bu çirkin bir sözdür. Daha uygun olan ise onu teslim etmememizdir ve şöyle
dememizdir: "Karşılığın, onlann sevdikleri ve kendileriyle intifaya alıştıklan menfaatler
cinsinden olması gerekir, öyleyse Allah'ın onlann arzulannı bunun dışında başkasının
menfaatlerine yönlendirmesi (sarf) imkansız değildir. Ancak, Allah hayvanlan aviama ve
onlara eziyet verme ile yırtıcı canavarlar için muhtaç olduklan etleri yaratmaya muktedirdi.JS7. Abes, failin onun benzeri karşılıksız yaptığı her fiildir. Sözgelişi, bizden birinin,
kolaylıkla bu kadannı elde etmeye muktedir olmakla beraber, dirhem üstüne dirhem
kazanmak için kendini korkulara ve tehlik~lere atması ve bu konuda kendisinin bir makğildir.

53) Kadi Abdülcebbiir, Şerhu Usuli'l-Hamse, s. 483;
Carthy, Beyrut 1957, s. 342.
54) Kiidi Abdülcebbiir, Şerhu Usuli'l-Hamse, s. 492.
55) A.g.e., s. 493.
56) A.g.e .. s. 494.
57) A.g.e.. s. 500.

el-Bakıllani,

Kitiibü't-Temhld,

neşr.

Richard J. Mc-
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işçi kiralaması

gibi58.
Mu'tezile'ye göre, Allah kötülük yapmaktan münezzehtir; bu yüzden O, kötülükleri
takdir edemez ve yaratamaz. Dolayısıyla O'na hiçbir kötülük izafe edilemez. Buna karşı
lık Eş'ariler, bu doktrini Allah'ın mutlak kudretine ve egemenliğine sınırlama ve kayıtla
ma getirdiği gerekçesiyle reddederler. Mu'tezile açısından böyle bir düşünce, Allah hakkında asla kabul edilemez bir durum ya da doktrindir. Çünkü onlara göre, şahitte (tecrübe
aleminde) geçerli olan durum, gaibde (metafizik alemde) de aynen geçerlidir. Dolayısıyla
faili için bir yararı olmayan ya da kendisinden daha büyük bir zararı ortadan kaldırmayani
savuşturmayan, bu nedenle de yergiyi ve kınanmayıliak eden fiiller, dış alemde (şahidde)
de çirkin sayılmakta olduğu gibi, öteki alemde (gaibde) de çirkin olur.
Eş'anler ve Matundller açısından, Allah, bir şeyden yararlanmak için iş yapmaz. Ancak O'nun yaptığı hiçbir şey de boş/abes değildir. Zararlı ve yararlı her şeyde ilahi bir
hikmet vardır. Mu'tezile kelamcıları da onlarla aynı görüşü paylaşırlar. Ancak Mu'tezile
açısından kötülüğü yaratmada hiçbir hikmet yoktur; aksi takdirde, bunu aklen kavramamız gerekirdi. Eş'anler ve Matundller ise bu konuda Mu'tezile'nin aşın gittiği düşünce
sinded!rler. Bununla beraber, Eş'arllere ve Matundilere göre, iyiliklerin, özelde tikel olarak Allah' a izafe edilmesi mümkünse de, aynı şekilde kötülüklerin tikel olarak O 'na izafe
edilmesi mümkün değildir. Çünkü kötülükler O'na ancak külll olarak izafe edilebilif59•
Öte yandan onlara göre, "Çirkini yaratan çirkin olur" şeklindeki Mu'tezill kaygıyı taşı
maya da hiç gerek yoktur. Zira kötü olan, fiili çirkin olandır: Küfür Allah'ın fiili değildir
ki, O, çirkin olanı yapmış olsun! Bu açıdan, kötü olan bizzat küfrün kendisidir; Allah'ın
fiili ise küfrün bizzat kendisi değil, sadece kötü olan küfrü icad etmekten ibarettifıO.

Epistemolojik açıdan bakıldığında, Eş'ariler açısından çirkinlik ve kötülük, sadece
kendisine yasak konulan kimse için geçerlidir ve bu açıdan onun bilinmesi ve tanınması,
yasağın bulunmasına ve iletilmesine bağlıdıı-6 1 • Buna karşın, Mu'tezile'ye göre, kendi sistemlerinin bir gereği olarak akıl, çirkin olan her şeyin çirkinlik yönünü kavrar ve bilit2•
Dinsel bildirimler, sadece o akla gizli olan yönleri ortaya çıkarır. Zaten ahlak felsefesinin
en eski ve en önemli bir problemi olan bu meseleye, ilk kez Platon tarafından Euthypron
adlı gençlik diyalogunda da dikkat çekilmektedif63.
Kur'an'a göre, Allah'ın çocuklara ve diğer masum varlıklara ıstırap ve acı çektirmeyi
içeren ilahi bir sistem yaratması dinsel çerçevede boş, abes ve saçma değildir. Bunun
temelinde, hür iradeli olarak seçme gücüyle yarattığı insanlann, kendi istekleriyle O'na
kulluk etmelerinin sağlanması düşüncesi yata.t".
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)

A.g.e .• s. 514.
el-Maturldi, Kitabü~-Tevh'id, s. 496-497.
el-Eş'ari el-Luma', s. 71.
el-Cliveynf, el-lrştid, s. 228.
Kadi 'Abdtilcebbar, Şerhu'l-Usuli'l-Hamse, s. 327-28.

Platon, Euthyphron, çev. Pertev Naili Boratov, MaarifBasımevi, Istanbul !958, s. 12-20.
Bk. Bakara, 21155; Enbiya, 21135; HOd, 11n; A'rlif, 7/168.
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O halde kötülük problemi, sadece varlığa egemen olan ilahi sistemi bir bütün olarak
ele almak ve görmek suretiyle sağlıklı ve tutarlı bir çözüme kavuşturulabilir. Çünkü Allah insanlan denemekisınamak için yaratmış ve evreni de bu denenme/sınanma sürecine
uygun olarak dizayn etmiştir. İlahi takdire göre gerçekleşen bu düzende, her şey Allah'ın
eşya ya yerleştirdİğİ belirli doğal yasalara göre işleyip durur. O halde bir bütün olarak doğal yasalar ve düzenli işleyişte bir iyilik ve hikmet vardır. Çünkü dinsel bildirimiere göre,
Allah sadece varlığın değil, aynı zamanda değerin (düzenin) kaynağı olarak da kabul
edilir. Kısaca söylemek gerekirse, ahl1iki düzlemde suçlu olan, ateşi yaratan değil de, bile
bile elini ateşe uzatan kimsedir. Ateşin tesadüfen verdiği zararlar ise, gerçekten istisnai
durumlar olarak karşımıza çıkar ve aklı başında hiç kimse, sırf bu yüzden, yaşamın devamı için gerekli olan en temel unsurlardan birisinin bütünüyle dış illernde yok olmasını
arzu edemez. O halde bütün bu temel unsurlan yerli yerine ölçülü bir biçimde (ki ölçülülük bir erdemdir) kullanmak ve dengeli hareket etmek insanın ödev, sorumluluk, vicdan
ve liyakatine kalmış gibi görünmektedir. İşte Kur'an, insanoğluna bu psikolojik davranış
kurallannı sıkça olumsuzluklan ve sonuçlan itibariyle hatırlatır ve yer gezegenimizde
insanoğlunun ahl1iki bilinçlenmesini sağlar ve onun kendi üzerine düşen yükümlülükler
(emanetler) 65 karşısındaki duyarlılığını artınr ve ilgisizliğini giderir. Böylelikle Kur'an
çeşitli kanallarla insanoğlunun ahl1iki ödev ve sorumluluk bilincini ve ilgisini canlı tutmaya çalışır.
İslam kelamında kötülük meselesinin izahında hikmet ve masiahat (salah) kavramlan
önemli bir işlevselliğe sahiptir. Allah 'ın fiilierindeki hikmet ve maslahatı akl! bir amaca
değil, h ür iradesine bağlı bir ikram ve ihsan olarak kabul eden Ehl-i Sünnet, asialı ve salalı
kavramlan yerine adetullah ve sünnetullah tabirlerini kullanmış ve vücı1b fikrini şiddetle
tenkit etmiştir. Ebu'I-Hasan el-Eş' ari, asialı kavramında gördüğü çelişkileri ve çıkmazlan
üç kardeş (ihve-i selase) tartışmasıyla ortaya koymuştur. Ehl-i Sünnet' e göre, salalı ve
aslahı yaratmayı Allah için vacib kabul etmek, naslara aykın düşünmüş olmanın ötesinde, daha başka itikadl problemler de doğurmaktadır. Bunlann başında, Allah'ın mutlak
ulfihiyyetini zedelemek, kuluna ikram ve ihsanda bulunabilme vasfını ortadan kaldırmak,
kudret ve irade-i ilahiyyeyi sınırlandırmak ve istikmal bi'l-ğayr (mükemrnelliği başka
şeyler sayesinde kazanmak) gibi ulı1hiyyetin birliğine naklse getiri ci yanılgılar yer almaktadır. Eğer kulu hakkında asialı olanı yaratmakAllah'a vacip olsaydı, kötüleri, inkiircılan,
şeytanı vç: cehennemİ yaratmaz, hidayet üzere yaşayan peygaı-uberlerini düşmanlannın
eliyle öldürtmez, insanlar da haklannda hayırlı olanlan var etmesini Allah'tan dilemezIerdi. Gerçi Mu'tezile kendi düşünce sistemleri mucibince bu eleştirilere ve itirazlam cevap bulmuş, şer problemini kullara günahlannın ve kötü fiilierinin yaratıcısı rolü vermekle çözmeye çalışmış, kafirlerin imanla mükellef turulmasını sevap elde etme imkanının
kendilerine balışedilmesiyle açıklamışsa da66 , bu tür yorumlar tatminkar görülmemiştir.
İslam kelfun düşüncesinde mütekellimler kötülük problemini ya daAilah'ın dış doğal
dünyada niçin kötülüğe izin verdiğini, hiççi (nihilistik), kötümser (pesimist) ve tannta-

65) Bk. Ahzab, 33n2.
66) Kadi Abdülcebbar,

Kitlibü'l-Muğnffi Ebvlibi't-Tevhfd ve'/- 'Adi,

XIV, 34.
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nımaz

(antiteist) düşüncelere karşı değil de, yoğunluklu olarak sadece tenzih (arındırma)
çerçevesinde tartışmışlardır. Hal böyle olunca, kötülüklerin metafizik iUemle iliş
kilendirilmesi çabası daha ağır basmış ve fiziki illernde kötülüklerin azaltılması ve önlenmesi yönünde ciddi adımlar atılmarnıştır.
anlayışı

3. Ahlaki (Manevi) Kötülük
Ahliild kötülük, en genel tanımı içinde, insan iradesini kullanması ve karar vermesi
sonucu ortaya çıkan hata ya da günah olarak anlaşılmaktadır. Bencillik, kıskançlık, yalan
söylemek, zulüm, işkence, öldürmek gibi hatalardan her biri ayn bir ahiili kötülüktür.
Ahiili kötülük, daha çok din felsefesi literatüründe yer almakla birlikte, çağdaş din felsefecileri söz konusu kavramı, din literatüründe yer alan günah kavramı ile eş anlamda
kullanmışlardıı-67 • İslam kelamında ahiili kötülük kavramı, itikadi yönleri içerecek tarzda
birlikte ele alınmıştır.
Yaptığımız tanımdan

da anlaşılacağı gibi, ahiili kötülük ile irade hürriyeti arasında
bir bağ vardır. Açıkça anlaşılacağı üzere, ahiili kötülüklerin neden olduğu itirazlar,
günah-irade hürriyeti ilişkisinden kaynaklanmakta, ancak Tann'nın ~'her şeye gücü yeterlik" niteliği dikkate alındığında, bu husus daha karmaşık bir hal almaktadır. Sonuç olarak,
insanın iradesini kötüye kullanmasından kaynaklanan ahiili kötülükler, genel olarak irade hürriyeti ile Tanrı 'nın gücünün bağdaştınlamayacağı esasına dayanan birtakım güçlük
ve itirazlara yol açmaktadır.
sıkı

Ehl-i Hadis mütekellimlerinin cumhuruna göre, kabih, Allalı'ın kendisinden nehyetAllah üzerinde hiç kimse [otorite]nin bir nehyi yoktur. Allah, yaptığı şeylerde
nehyi işleyen, kendisine tayin edilen haddi aşan ve çizilen sının çiğneyen bir varlık değil
dir. Allah yaptığı şeylerde sefih olmaz ve onun fiili kab1h değildits.
tiği şeydir,

Aliyyü '1- Kan'ye göre, güzellik kulun kendi işidir. Dünyı;ı.da övülmeyi, ahirette ise sevaba nail olmayı gerektir. Çirkin işler de, yine kulun fiili olup, dünyada yerilmeyi, ahirette
ise azabı gerektirir. Şu kadar var ki, kötülükler Allah 'ın nzası ile meydana gelmez, ancak
kazası ve iradesi ile meydana gelir. Çünkü Allah, "Allah kullarının küfriine razı olmaz" 69
buyurur. İrade, meş1et ve takdir kulları bütün işlerine taalluk eder. Rıza, malıabbet ve emir
ancak güzel işlere taalluk eder; çirkin işlere taalluk etmez70 •
Ahiili alanda, kötülük meselesi açısından insanı en çok ilgilendiren husus, insanın
irade hürriyeti sorunudur. İslam keliimında beşen kötülük problemi, öteki lliemle Hintili
olarak kişinin arnellerine terettüp edecek övgü ya da yergi, ödül ya da ceza ekseninde tartışma gündemine sokulur. Beşen kötülük ya da iradi kötülük konusuna, İslam kelam tarihine öğretileriyle damgasını vurmuş olan Cebriyye, Kaderiyye, Matuôdiyye, Eş'ariyye
ve Mu'tezile mezheplerinin görüşleri çerçevesinde ana hatlarıyla yer verilecek ve gerekli
noktalarda eleştirilere ve değerlendirmelere gidilecektir.
67)
68)
69)
70)

Yasa, Tanrı ve Kötülük, s. 17-18.
Ebu'I-Mu'in en-Nesefi, Tabsıratii'/-Edillefi Usuli'd-Din, Il, 249-50.
Zümer, 3917.
Aliyyü'l-Kari, Şerhu Kittibi'l-Fıkhi'l-Ekber, Beyrut 1404/1984, s. 86.
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Tabi1n döneminde Emevi idarecilerinin ve siyasal önderlerinin teşvik ettiği bazı gruplar, beşeri düzlemde insaniann yaptıklan günahlann, kötülüklerin ve zulümlerin kader
ya da ezelde ilahi belirlenmişlik çerçevesinde Allah' a nispet edilmesi gerektiği görüşünü
yaymaya başlamış, Hasan-ı Basri, Ma'bed el-Cüheni, Vehb b. Münebbih, Amr b. Dinar,
MekhUI b. eş-Şaınl, Gaylan ed-Dımaşki' gibi bilginler bunu reddederek bu tür fiilierin
Allah'a izafe edilemeyeceğini ve bunlann sorumluluğunun insanoğluna ait olduğunu ıs
rarla savunmuşlardır. Hasan-ı Basri'ye nispet edilen Risale fl'l-Kader'de Allah 'ın kullan:nı buyruklanna karşı gelmeye zorlamadığı, yaratıcı hakkında bu tür inançlan beslemenin
yanlış olduğu, insanlara eylemde bulunma gücü ve iradesi verdiği, onlann manevi (ahIili) alanda yapıp-etmelerini seçim güçleriyle meydana getirdikleri ve buna bağlı olarak
onlann yaptığı arnellere ve günahlara mükafat veya ceza terettüp edeceği temel akldesi
açık yüreklilikle vurgulanmıştır71 • Buna karşılık, kaynaklar genellikle, kullara ait fiillerin
Allah tarafından yaratıldığını ve insanlarda eylemde bulunma gücünün bulunmadığını
ilk defa öne süren kelam bilgininin, Cehm b. Safvan olduğunu belirtir ve onu Cebriyye
mezhebinin önderi sayarlar. Cehm'e göre, insaniann iman-küfür, itaat-isyan gibi fiillerinin gerçek faili Allah 'tır. Allah kişinin rengini, şekil ve bedenini yarattığı gibi, fiillerini
de yaratır. Kulun mecaz! anlamda bir gücü bulunmakla birlikte, bunun fiilin meydana
gelmesinde gerçek anlamda herhangi bir e*isi ve rolü yoktur72 • Dolayısıyla insanın hür
iradeli bir varlık olduğunu kabul etmeyen Cehmiyye mezhebinin, beşeri platformda işle
nen kötülük, günah, zulüm ve işkenceleri Allah'a izafe ederek sorumluluğu temellendiremediklerini ve yükümlülüğü sıkıntıya soktuklannı söylemek mümkündür.
Cehmiyye'ye göre, kainatta yegane mürid, kiidir, yaratıcı ve fiiil Allah 'tır; insan da dahil olmak üzere bütün varlıklarda cereyan eden fiillerin gerçek anlamda yaratıcısı O'dur.
Şu halde gerçek anlamda insana özgü kalan bir irade özgürlüğünden söz edilemez. Cansız
varlıklarda olduğu gibi, insanın eylemleri de sadece mecaz! manada ona nispet edilebilir.
İnsana irade ve İstitaat adını taşıyan bir güç verilmişse de, bu, iradesi dışında kendisine
verilmiş olan fizyolojik vasıflan gibi zorunluluk yasalanna tabüdir ve insan böyle bir
gücünü iradesine bağlı olarak kullanamaz73 •
Cebriyye'ye göre, insana gerçek anlamda hiçbir fiil nispet edilemez. Çünkü insanın
bütün fiilleri Allah tarafından yaratıldığı, dolayısıyla insan icbar (zorlama) altında bulunduğu için, onun irade ve kudretinden söz edilemez. İnsan sadece fiile vasıta olduğundan
veya fiil kendisi üzerinde gerçekleştiğinden mecaz! anlamda fiil sahibi kabul edilir. Ortaçağ İslam dU~yasında cebr öğretisi ya da ideolojisinin, özellikle Emevller döneminde
sultanlann, valilerin ya da kumandanlan n işledikleri zulümleri, kötülükleri ve cinayetleri
örtbas eden bir kılıf olarak kullanıldığını görmekteyiz74 •
Hasan-ı Basri, "Risiile fi'l-Kader", Res{i'ilii 'l-Adl ve 't-Tevhld, neşr. Muhammed Amilre, Dilrü'l-Hiliil,
Kahire 1971, l, 84-85 (s. 81-93).
72) eş-Şerif el-Murtaza, "İnkazu'l-Beşer mine'l-Cebr ve'l-Kader", Resô.'ilii'l-Adl ve't-Tevlıfd, neşr. MuhammedAmilre, Di.i.rü'l-Hiliil, Kahire 1971, I, 257-268,255-315.
73) el-Eş'ari, Makô.lô.tii'l-lslfımiyyln, s. 279; el-Bağdadl, el-Fark beyne'l-Firak, thk. Muhammed Muhyiddln 'Abdülhamld, Beyrut 1411/1990, s. 2ll-12.
74) Muhammed A.bid el-Cabiri, İslfim 'da Siyasal Akıl, çev. Vecdi Akyüz, K.itabevi, İstanbul 1997, s. 59095; İrfan Abdülhamid, "Cebriyye" mad., DİA, İstanbul 1993, VII, 207, s. 205-288.
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Mu'tezile keHimcılan, eylemlerimiz ve tasarruflanmızın bize ihtiyaç gösterdiğini ve
vukfia gelmelerinden ötürü bize taalluk ettiğini öne sürerler. Onlar, hasımlannca geliş
tirilen kesbin hiç de akla uygun gelmediğini savunurlar. Eğer kesb akla uygun olsaydı,
aynı zamanda övgü ve yergi, ödül ve cezaya layık olmada bir cihet olurdu. Çünkü Cebıi
lere göre kesb, ona kudretin varlığı anında (kudretle birlikte) gerekli olur75 • Mu'tezile'ye
göre kes b ~kavramı akla yatkın görünmemektedir76 • Mu'tezile'ye göre, kesb anlayışı için
övgü ve yergiyi hak etmenin tasavvur edilmemesi mümkün olur. Buna bağlı olarak övgü
ve yergiyi kesin olarak hak etmenin mümkün olmaması bakımından, zulüm, yalan vb.
fiilierin de, tıpkı o boyun uzunluğu ve kısalığı gibi olması lazım gelir. Oysa böyle bir
şey, peygamberlerin gönderilmesinin çirkinliğini ve dinlerin kat1 surette geçersizliğini
gerektirir77 • İyilik edenle kötülük eden arasında aynlık görmeme ve övgü, yergi, ödül ve
cezanın ortadan kalkması, insanoğluna peygamberler göndermenin çirkinliği ve Allah 'ın
çirkinlerin faili oluşu, bu anlayışa sahip olan topluluğa (Cebıilere) lazım gelir. Çünkü
eğer aralannda çirkinlikler de bulunduğu halde, Allah eylemlerin yaratıcısı olursa·, sözünü ettiklerimiz lazım gelir. Böyle bir şey ise, onlar için Allah 'ın Kitabı 'na asla imanınigü
venin gerçekleşmemesini, onlara yalancı bir elçi göndermesinin mümkün oluşunu, onlan
doğru yoldan saptırmak, onlan küfre çağırmak ve onlan İslam'dan döndürmek (sarf) için
onun üzerinde mucize ızhar etmesini gerektirir78 •
Mu'tezile'ye göre, kullann fiilierinin Allah'tan kaynaklanmakla vasıflandınlması
mümkün değildir. Çünkü kullann fiilieri onlann cihetinden sildır olur ve onlann dürtüleri
ve yönelimleriyle meydana gelir ve bu fiiliere bağlı olarak övgü, yergi, ödül ve cezaya
hak kazanırlar. Eğer bu fiiller Allah tarafından meydana gelseydi, böyle bir şey mümkün
olmazdı. Öyleyse, bu fiilierin Allah'a izafe edilmesi ancak bir tür kuşatmaikapsama ve
I!lecaz yoluyla mümkün olur79 • Mu'tezile'ye göre, kullann fiilieri kendilerinde yaratılma
mıştır ve onlar bizzat o fiilierin yaratıcısıdırlar. Buna göre, ister gerçekleşmiş, isterse mukadder olmuş olsun, durumlann elverişliliği (selil.met) ile birlikte, bu tasarruflann vuk:uu,
yönelimlerimiz ve dürtülerimize göre gerekli olur ve nefret (keril.het) ve vazgeçişimize
(sarit) bağlı olarak ise bu tasarruflann gerçekleşmemesi gerekir. Eğer bu tasarruftar bize
muhtaç, bize mütaallik olmasaydı, aksi takdirde, bu tasarruflarda böyle bir şey gerekmezdi so.
Mu'tezile'ye göre, Allah'ın kulun fiilierinin yaratıcısı olmamasının bir nedeni de, kulIann fiilieri içinde zulüm ve adaletsizliğin de yer almasıdır. Eğer Allah bunlan yaratsaydı,
zalim ve adaletsiz olurdu 81 • Halbuki Allah'ın yaptığı bütün şeyler güzeldir. Kullann fiilIeri ise hem haseni hem de kabihi içerir. Öyleyse bu fiilierin Allah'a izafe edilmesi müm75) Kadi Abdülcebbar, Şerhu'/-Usuli'I-Hamse, s. 370-71.

A.g.e., s. 343-44
A.g.e., s. 334.
A.g.e., s. 334.
A.g.e., s. 778-79.
80) A.g.e., s. 336.
81) A.g.e., s. 345.

76)
77)
78)
79)
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kün değildir82 • Mu'tezile kelfuncılanna göre, kişi eylemlerini Allah'ın kendisine armağan
ettiği bizzat kendi iriide ve gücüyle yapar. Çünkü insanı, fiilierini kendi irade ve gücüyle
yapacak şekilde yaratan ve donatan Allah ona herhangi bir müdahalede bulunmaz ve bu
konuda insanı serbest bırakmıştır. Mu'tezile, Allah 'ın kudret alanı ile insanınkini birbirinden ayınr ve her bir failin kendi etkinlik alanında mutlak kadir bir varlık olduğunu
kabul eder8 3 •
Mu' tezile kelfuncılannın çoğunluğuna' göre, insanın bizzat kendisi, ihtiyan fiilieri buve dilediği fiilieri gerçekleştirebileceğini tecrübe yoluyla bilir. Bundan dolayı,
öna ait olan fiilierin kendisi tarafından mı, yoksa Allah tarafından mı yaratıldığını nasslara dayanarak kanıtlamaya çalışmak isabetli değildir. Bununla beraber, kimi ayetlerde
fiiller Allah'a değil, insana nispet edilmiş, herkesin yaptığı kötülüklerin kendi aleyhine
olacağı, Allah'ın insanlara zulmetmediği, ahirette görecekleri ceza ve mükafatın işledik
Ieri fiilierin karşılığı olduğu açıkça belirtilmiştirM. Burada Mu'tezile, adalet ilkelerinin
ışığında Allah 'ı beşeri alanla ilintili olan kötülükleri ve günahlan işlernekten uzak tutmayı (tenzih) amaçlar. Onlara göre, Allah asla kötülükleri ihtiyar etmez ve yapmaz 85 •
lunduğunu

Bişr el-Mu'teınir,

tevellüd nazariyesiyle insanın sorumluluğunun sınırlannı çizmeye
ve kötülükleri ve günahı ona atfetmiştir. Ona göre, insanın iradesiyle yapmış
olduğu bir fiilden başka birtakım fiili er doğqr ki, buna mütevellid denir. Bişr'e göre insan,
yaptığı fiilin dağuracağı sonuçlan önceden bildiği için sorumlu olmalıdır8 6 •
çalışmış

Ca'fer b. Harb (ö. 236/850-85l)'a göre, insanın yapma gücü (istitii'at) fiilden önce
ve fiille beraber deva.m eder. Aynca insan bir fiili gerçekleştirirken, bunun sonucunda ortaya çıkan bir başka fiil (tevelüd) de onun kendi kudretiyle meydana gelmiş
sayılır. Aksi takdirde bir fiilin kudretsiz de meydana gelebileceğini kabul etmek gerekir
ki, bu saçmadır'7.
vardır

Ebu Ya'lii el-Ferrii'ya göre, kullann hayır-şerr, iman-küfür, hidiiyet-daliilet türünden
bütün fiilierini yaratan Allah'tır. Kur'an'da insanlann, Allah'ın yarattığı şerrden yine
Allah 'a sığınınaya davet edilmesi bunun açık delilidirı 8 • Buna bağlı olarak Allah 'ın saptırması, insanlan zorla inkar ve daliiiete sevk etmesi demek olmayıp, onlarda inkar ve
isyan etme gücünü yaratması demektir89 .
Eş' ari: kelamcılan,

ma' siyetler, günahlar ve kötülükler de dahil insanın bütün fiillerinin

doğrudan· doğniya Allah tarafından yaratıldıgı görüşünü benimserler. Hal böyle olunca,

82) A.g.e., s. 357.
83) A.g.e., s. 377.
84) Kadi 'Abdülcebbar, Müteşô.bihü'l-Kur'ô.n, neşr., Adnan Muhammed Zerzilr, Kahire 1969, s. 515,
781-82.
85) Kadi 'Abdülcebbar, Şerhu'l-Usiili'l-Hamse, s. 336-37, 372-73.
86) Kadi Ahmed Abdülcebbar, Kitô.bü 'l-Muğnf fl Ebvô.bn-Tevhfd ve 'l- 'Adl, IX, 12.
87) Ci hat Tunç, "Ca'fer b. Harb", DlA, İstanbul 1992, VI, 550 (ss. 549-551).
88) Bk. Felak, 113/2.
89) Ebu Ya'la el-Ferra', el-Mu'temedfl Usiili'd-Dfn, neşr. Yedi' Zeydan Haddad, Beyrut 1974, s. 82-85,
129-34, 148-49.
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insan, fiil anında kendisinde yaratılan irade ve gücü kullanarak fiilin meydana gelmesine
aracılık yapar, ona mahal teşkil eder ve onu iktisab eder. Böylece fiilinin gerçek fiiili değil, ona konu (mahal) olarakofiilin kasibi olur. Çünkü Kur'an'da mutlak manada yaratmanın Allah'a ait olduğu, O'ndan başka yaratıcının bulunmadığı90 belirtilmiştir. Eğer insan fiilinin yaratıcısı olsaydı, yaratıcılık sıfatında Allah'a ortak sayılınası gerekirdi. Yine
insan, fiiLinin yaratıcısı olsaydı, birçok fizyolojik ve psikolojik merhalelerden geçmek
suretiyle meydana gelen bütün fiilierinin aynntılarını ve inceliklerini bilmesi gerekirdi.
Bütün Eş'aıi kelamcılarına göre, kainatta vuku bulan her şey gibi, insanın fiilieri ve kötülükleri de ilahi iradeye uygun olarak gerçekleşif9 1 • Aynı zamanda insanların fiilleri, iliihl
ilme uygun olarak meydana gelir. Zira iyi ya da kötü bu fiiller de diihil olmak üzere hiçbir
şey ilahi ilmin dışına çıkamaz92 • Eş'aıilere göre, dış illernde hiidis olan her şey, bu arada
inkarlar, çirkinlikler, kötülükler ve zulümler Allah 'ın yaratmasıyla ve var etmesiyle meydana gelir. Allah işleri meydana getirir ve halleri yeniler. Kainatta Allah 'tan başka gerçek
yaratıcı ve var edici yoktur13 •
Gazzall'ye göre, kudretin takdir edilen şeye (makdura) taallukunun, yalnız icad tarikiyle olması şart değildir. Çünkü alem, henüz daha yaratılmamış iken ilahi kudret ezelde
iiierne taalluk etmiştir. Şeyi icad edeceği zaman, kudret, ilk taalluktan başka bir nevi ile
o şeye taalluk eder ve o da olur. Bu ifade ile kudretin taalluku, takdir edilen şeyin (bilfiil) var olmasına bağlı olmadığı anlaşılmış olur94 • Böylece Eş'aıilere göre, diğer eşya
gibi, kulun fiilieri de önceden takdir edilen şeyler arasında olduğundan, daha başlangıçta
Allah'ın kudretinin, bizim açımızdankötülüklereve masiyedere taalluku vardır ve dolayısıyla kötülükler de birer gerçeklik olarak Allah'ın kudreti dahilinde bulunur. Dolayı
sıyla kötülüklere ve günahlara Allah'ın kudret yetiremediği ve bunların iradesi dışında
meydana geldiği iddia~ı. O'na eksiklik ve halel getirir95 •
Eş'aıilere göre, hayır, şer, menfaat, mazarrat, iman, küfür, ilim, inkar, kurtuluş, husran, azgınlık, doğruluk, taat ve isyan, şirk ve iman eylemlerinin hepsi O'ndan kaynaklanır.
Hükmünü bozacak, kazasını reddedecek bir kuvvet yoktur. Dilediğini (iradesini fenalığa
sarf edenleri) sapıtır; dilediğine (iradesini iyiliğe sarf edenlere) hidayet eder. Yaptığından
sorulmaz, diğer varlıklar mes'fildür96 •

Gazzali'ye göre, Allah hayn irade ettiği gibi, şerri de irade eder. Emir ve irade ayn
ayn şeylerdir. Çünkü Allah, memur olan kimsenin kendisine uymadığını göstermek için
90) Saffat, 37/96.
91) Mustafa Sabri Efendi, Insan ve Kader, çev. İsa Doğan, Kültür Basın Yayın Birliği, İstanbul 1989, s.
79.
92) el-Eş'ar!, Mak1ilatii'l-İslamiyyin, s. 291, 538-39; a. mlf., el-Lüma' fi'r-Redd 'altı Ehli'z-Zeyğ ve'lBida', thk. Richard J. McCarthy, Beyrut 1953, s. 24-31; Fahreddln er-RW, el-Metalibii'l-Aliye
mine'!- 'İlmi'l-lltıhi, neşr. Ahmed HicW es-Seka, Beyrut 1407/1987, IX, 176-78.
93) el-Gazzali, lhytıu 'Ulfimi'd-Dfn, I, 281-82.
94) A.g.e., I, 282-83.
95) el-Eş'ari, el-İbtınefi Usuli'd-Diytırıe, s. 74-75.
96) Bk. Nahll6/93; Ra'd, 13/31; Secde, 32/13.
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rnurad etmediği şeyle de ona eınreder. Allah'ın yaratması, yoktan var etmesi ve insanlan
salahiyetli kılıp mükellef tutması kendi fazi ve ihsanıdır. Ne teklif, ne de yaratmak O'na
vacibtir. Mu'tezile ise, maslahata riayet için, bunlan Allah üzerine vacib görmüşlerdir.
Oysa Ehl-i Sünnet' e göre, Mu'tezile'nin böyle bir iddiası rnuhaldir. Kullann menfaatine
riayetin, Allah'a vacib olduğunu iddia eden sav, batı! ve aslında çürüktür. Çünkü kullann
hakkında yarayışlı olanı yapınarnaktan zarar görmeyeceğine göre, bunun O'nun hakkında
vacip olduğunu söylemenin bir ınanası kalınaz97 •
el-Cüveyn! ve onun gibi düşünen kelil.rncılara göre, Allah'ın insanlara ait fiilieri yaraonlan vasıta (konu) kıldığını ve fiilierini dalaylı olarak meydana getirdiğini söylernek mümkündür. Onlar, bu telakkileriyle bir yandan sorurnluluğu ınantıksal bir zemine
oturtmak istemişler, öte yandan da insana dilediği fiilieri seçip yapma gücü verdiği için,
Allah' a ait yaratıcılık/halk sıfatının hakkını vermeye çalışrnışlardw8 • Sünni kelarncılann,
seçime dayalı (ihtiyil.ri) fiilierin oluş anında Allah tarafından doğrudan vasıtasız bir şekil
de yaratıldığını kabul etmeleri kainattaki nesne ve olaylar arasında neden-sonuç ilişkisini
düzenleyen ve yürüten sünnetullah' ın yorumuyla yakından ilgilidir. Fazlur Ralıman'ın da
belirttiği gibi, kalplerin rnühürlenrnesi, gözlerin körleşrnesi, daliiiete sürüklenrne vb. insana ait fiiller psikolojik (davranış) kurallanna göre gerçekleşirler ve bu suretle mükellefter
sorurnluluklan hak ederler99 •
tırken,

Ebfi Hanife'ye göre, kainatta meydana gelen her şey ilah! takdir ve kazaya göre cereyan eder. Zira Kur'an'da ve hadislerdeıcxı her şeyin Yıl!atılrnadan önce yazıldığı ve meydana gelen şeylerin bu yazıya göre gerçekleştiği açıkça belirtilmiştir. Allah kainatta hayır
ve şerr, itaat ve rnasiyet dahil vuku bulacak her şeyi ezell ilmiyle bilmiş ve ilmine göre
öylece vasıflandırarak (vasfen) genel olarak lev-i rnahffiza yazrnıştır 101 • Bununla beraber,
mürninleri imana, kafideri de küfre zorlarnarnış, herkese fiilierini iradeleriyle gerçekleş
tirme imkanı tanımış, her insana dilerse iman, dilerse inkar etmesini sağlayacak irade
ve güç (istita'a) vermiştir. İnsana verilen irade ve güç inkar etmeye de iman etmeye de
elverişlidir. İman etmek için ayn, inkar etmek için de ayn bir irade ve güç bulunmasın
dan söz edilemez. Çünkü Allah herkesin kaderini, kendi iradeleriyle gerçekleştirecekleri
şekilde yazrnıştır 102 • Kullann fiilierini yaratan Allah'tır; kul ise fiil yapınayı diler ve onu
icra eder/yapar. Eğer kul fiilierinin yaratıcısı olsaydı, onlan dilediği şekilde yapabilmesi
ve her dilediğini gerçekleştirebilmesi gerekirdi. Fiilierini yapma gücü fiilden önce değil,
fiil anında kullara verilmiştir. Kulda İstitaat yaratmakla, Allah kulun fiilinin halikı, kul ise
istitaatı hayır ve şerr yönünde kullanınakla fiilin kasibidir 103 •
el-Gazz1ili, a.g.e.,. I, 285-86.
el-Cüveyni, Ebu'l-Ma'1ili, Kittibü'l-İrşiid, thk. Es'ad Temim, Beyrut 1405/1985, s. 174, 184.
Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur'tin, çev. Alparslan Açıkgenç, Ankara 2005, s. 46, 54-55.
Bk. Kamer, 54/49, 52-53; Yunus, 10/34, 99; el-Muvatta', "Kader", 14; Tirmizi, "Iman", 4.
Kem1ileddin Ahmed el-Beyazı, lştirtitü'l-Mertim min 'lbtirtiti'l-lmtim, neşr. Yusuf Abdürrezzak,
Şeriketü, Mektebeti ve Matba'ati Mustaffi el-Babi el-Halebl ve Evladih, Kahire 1368 1 1949, s.
266-279.
102) el-Maturldl, Kittibü 't-Tevhid, neşr. Bekir Topaloğlu ve Muhammed Aruçi, Ankara 1423, s. 225-34.
103) Yusuf Şevki Yavuz, "Ebu Hanife'nin Kclarni Görüşleri ve Sünni Kelfunın Oluşumuna Etkileri",
İmfim-ı Azam Ebu Hanife ve Düşünce Sistemi [Sempozyum Tebliğ ve Müzakere/eri], Kurav Yay.,
Bursa 2005, s. 146-47.

97)
98)
99)
100)
101)
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Matuôdi kelamcılara göre, insanlara ait fiilierin aslı Allah'ın kudretiyle, iman-küfür,
itaat-isyan, hayır-şerr gibi vasıfları ise insanın kudretiyle meydana gelir. Bu nedenledir
ki, fiili yaratan Allah, kesbeden ve yapan ise insandır. Matuôdiyye akımının temel görüş
lerine öncülük yapan Ebil Hanife, insanın her şeyi ile yaratılmış olmasını, fiilierinin de
yaratılmış olduğunun bir delili olarak kabul etmiştir. Yani bir fiilin faili yaratılmış olunca,
fiilin kendisi de yaratılmış demektir 104•
Ebfi Mansur el-Matuôdi de, konuyu ele alırken, insanın sorumluluğu yanında, ilahi
irade ve kudreti de dikkate alan bir yöntem izlemiştir. Onca, Allah kullarına buyrukları
na uymayı emretmiş, uyanlara mükafat, uymayaniara ceza vereceğini bildirmiş ve aynı
zamanda Kur'an'da insanların fiil işlediklerini ve kötü eylemlerde bulunduklarını beyan
etmiştir. Fiilier sadece Allah'an ispet edildiği takdirde ilahi buyrukların bir anlamı kalmayacağı gibi, bunların muhatabının da Allah olması gerekir ki, bunun yanlışlığı ortadadır.
Bir fiilin oluşmasında biri yaratmak, diğeri yapmak (kesb) olmak üzere iki yön vardır:
Buna göre, fiil yaratılış yönünden Allah'a, kesbediliş yönünden de insana nispet edilir.
İşin meydana gelmesinde asıl etkili olan bu kudret, Allah tarafından insana tam fiil anında
verilir (yaratılır).Ancak bu kudretin yaratılması insanda mevcut diye de ma'dilm diye de
nitelendirilemeyen bir manaya, yani iradeye bağlıdır ve insan bu sebeple mesul olur 105 •
Daha sonraki Matuôdiyye kelamcılan, bu konuya açıklık getirerek insanda külli ve cüz 'i
olmak üzere iki tür irade bulunduğunu, külli iradenin hadis olduğunu, buna karşılık cüz'i
iradenin Allah tarafından yaratılmadığını ve bunun bir çeşit hal olarak nitelendirilebileceğini belirtmişlerdir 106 .

Keliimi düşünce geleneğinde seçime dayalı (ihtiyaô) fiilierle ilgili tartışmalar daha
çok teorik bir önem taşır. Pratik hayatta hemen hemen bütün insanlar, kendi kudretleri
dahilindeki fiilierde hür ve serbest olduklarını kabul etmekte ve davranışlarını bu duygu
ile gerçekleştirmektedirler ve fiilierinin sonuçlarına katlanmaktadırlar. Ebu Mansur elMatuôdi ve Kiidi Abdülcebbar gibi kelam bilginlerinin de dikkat çektikleri bu husus günümüzdeki psikoloji araştırmalarıyla da teyit edilmektedir 107. Bir kısım düşünürler, irade
hürriyetini temellendirirken, insanın her şeyden önce hür bir varlık olduğuna inancının
olması ve buna göre hareket edilmesi gerektiği hususunun altını önerİıle çizmektedirler108.

104) EbO Hanife, el-Fıkhu'l-Ebsat, lmflm-ı A 'zam'ın Beş Eseri, neşr., M. za!ıid el-Kevseri, çev. Mustafa
Öz, İstanbul 1992, s. 47-48; Bey3zlzade, lşiiriitü'l-Meriim, s. 252.
105) Maturlöı, Kitiibü't-Tevhfd, s. 225-34, 254-62; en-Nesefl, Tabsıratü'l-Edille, thk., Claude Salame,
Dımaşk 1993, Il, 541-45, 596-ı3.
.
o
106) Kema.Ieddin lbnU'l-Hümam, el-Müsiiyere, Bulak ı889, s. lll.
107) Saim Yeprem, Iriide Hürriyeti ve lmiim Miiturfdf, Şamil Yayınevi, Istanbul ı980, s. 329.
ı08) H. Vehbi Eralp, "Determinism ve Hürriyet Üzerine Dlişlinceler", Felsefe Arkivi, c. V, Sayı: ı, Istanbul ı960, s. ı, 4, 6; Takiyettin Mengüşoğlu, Insan Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1988, s.
ı29-39.

.
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Sonuç ve Değerlendirme
Dinler açısından, kötülüğün insan doğası ve madde ile yakın bir ilişkisi vardır. İnsan
ontolojik olarak iyi hasletler kadar reznetleri (erdemsizlikleri) de gerçekleştirecek
bir yaratılışta ve yatkınlıkta bulunmaktadır. Hal böyle olunca, dış illernde yer alan mevcut
nesneler ve kötülüklerin gerçekliği ile insanoğlunun anlığı (zihni) arasında bir koşutluk
ve paralellik kurulmaktadır. Dil ve kültür bağlamında ahHild kavrarnların ve bu arada
kötülük meflıumunun gelişiminde, deneyim süreci ve entelektüel birikimler kadar, dinsel
metinterin insanoğlunun sağduyusunu işlevsel hale getirmeye yönelik hatırlatmaları ve
geçmiş milletleri konu alan ibret verici öyküler ve örnekler de önemli bir yer tutar.

doğası,

Ahiili ya da manevi kötülükler, insanoğlunun seçim ve tercihlerine bağlı olarak elinde ve yükümlülük sınırları içinde yer alır. Çünkü bu kötülükleri ortadan kaldırma, önleme
ve azaltına ya da en aza indirgemekonusunda insanoğlunun gücü ve imkanları nispetinde
tercihleri, yapabilecekleri ve sorumlulukları vardır.
Madde söz konusu olduğunda, ona insanın aşın bağlanışı ve tamamen dünyaya meyletmesi, böylelikle ölçüyü geçmesi ya da kaçırınası da kötülüklerin artmasına ve yaygınlaşmasına sebebiyet verebilir. Onun için, dinsel metinlerde insanın bozgunculuk yapmaması, ölçülü hareket etmesi ve haddi aşmaması (ılımlılık) sıklıkla vurgulanır. Çünkü
insan kutsal kitapların bildirileriyle saptanan bu sınırlar dahilinde dengeli ve ölçülü davranabilir. Bu sınırların çiğnenmesi kötülüklerin ortaya çıkışı, yaygınlaşması ve zararları
na yol açar.
İslam kelamında müstakil bir başlık altında kötülük problemine yer verilmeyip, çeşitli
konular içinde serpiştirilmiş bir şekilde dağınık olarak ele alınıp işlenir. Bazı önemli teolojik konulara temas edilirken, ilahi (subuti) sıfatlar ve fiiller, husün ve kubuh, adalet ve
zulüm, hikmet ve sefeh, salalı ve aslah, kaza ve kader, insanın fiilleri, iman-amel ilişkisi,
hidayet ve dalalet bağlamlarında kötülük kavramının ve acı çekme (verme) olgusunun
itikfidi açıdan tartışılmaya ve değerlendirilmeye tabi tutolduğunu görmekteyiz. Elbette
bu noktada, bir yandan kudret doktrinleri ağır basarken, öte yandan adalet anlayışları ön
plana çıkmaktadır. Bazen de her iki tutumun uzlaştınlması ve yumuşatılması çabaları
na tesadüf edilmektedir. Bu bağlamda Matundilerin, mutlak kudret doktrinini teolojik
sistemlerinin bel kemiğini oluşturan hikmet anlayışlarıyla yumuşatmaya çaba gösterdiklerine tanık olmaktayız. Matundller göre, yaratılışın altında yatan ilahi hikmet, tam
anlamıyla olma~·a bile, insanoğlu tarafından kendi güç ve imkanları ölçüsünde kısmen
kavranabilmektedir.

Mutlak kudret yanlısı Eş'aıi perspektif, insanların, Tanrı'nın dış alemde (şahid) kötülüğe müsaade etmesini anlarnalarına olanak verecek bilişsel yetiye sahip olmadıkları
hususunu vurgular (İlahi öznelcilik öğretisi). Onun içindir ki, bize isabet eden kötülüklere ve uğradığımız zararlara, nedenlerini soruşturmadan koşulsuz teslimiyet ve tevekkül
gerekmektedir.
İslam kelfimında diğer
sağlam

ve daha

tutarlı

sorunlar kadar kötülük sorunu da, Tanrı-alem ilişkisinin daha
bir biçimde anlaşılması ve çözümlenmesinde önemli bir işlevi
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yerine getirmektedir. Çünkü dinsel inanış evrende kötülük fenomenini birlik, ahenklilik
düzenlilik, tasanm, güzellik ve amaçsallık çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutar; dış
doğal dünyada yerleşik umumi güzellik, ahenk ve uyurnun önemli bİİ parçası ve enstrümanı olarak görür.
Kötülük probleminin, geçmişte olduğu gibi, günümüzde de insanlığın en temel sorunlanndi!.n birisi olarak karşımızda durduğunu ve bu olumsuzluklan önlemek ve onlarla
mücadele ve baş etmek için umutla etkin bir biçimde çaba sarf etmemizin bireysel ve
toplumsal düzlemde bizim elimizde olduğu, tercihlerimizin önemli bir rol oynadığı ve
bu doğrultuda bilinçlenme, eğitim ve donanımın vazgeçilmez bir koşul olduğu ortadadır.
Dolayısıyla teolojik düşünce sistemlerinin çözümlerinin de, daha çok bu yöne kanalize
edilmesi ve günümüzdeki kötülüklerle, felaketlerle ve acılarla mücadele ve başa çıkma
yöntemlerinden azami ölçüde istifade edilmesi büyük bir önem arz etmektedir.
İsHim kelamcılan, dış illernde olup-biten şeyler arasında kötülüğün nesnel varlığı karşısında savunmacı, meşrulaştıncı

ve iyimser bir tavır takındıklan gözlemlenınektedir.
Yani, İslam kelamcılan, dış illernde kötülüğü Tann'nın varlığını inkar etmede haklı bir
gerekçe ve neden olarak telakki etmezler. Dinsel bildirimler ve onlan kendilerine ilke
edinen kelamcılar, daha çok, insan denen varlığa çeşitli örnekler ve ibret verici öykülerle
kötülüğün doğasını, biçimlerini ve görünümlerini tanıtarak ve acının yaşarnın bir parçası
olduğu gerçeğini amınsatarak insanoğluna hayat serüveninde yardımcı ve yol gösterici
olmak isterler.
Kötülüklerin ortadan kaldınlması, önlenmesi ve azaltılması noktasında Cebriyye'nin
ve Eş' ari'lerin görüşleri ve çözümleri, günümüzde kötülük sorununun çözümüİle yönelik
çabalann önünü açabilecek ve ateistler ve kötümserler kanadından gelen ciddi eleştirileri
savuşturabilecek yeterlikte görünmemektedir. Dolayısıyla o dönemin sosyo-kültürel ve
siyasal koşuHanna bağlı olarak üretilen bu çözümlerin yeniden gözden geçirilmesi ve çağımızın bilimsel yöntemleri ve gelişmeleri dikkate alınarak daha gerçekçi ve daha tutarlı
bir yapıya kavuşturulması elzem görünmektedir.
İslam kelarnında kötülük tartışmalan ve tahlilleri, bütün teolojik kesimlerde daha çok
savunma ve meşrulaştırma amaçlıdır. Çünkü kUisik kelamcılar, Tann-alem ilişkisi çerçevesinde kötülük gerçeğini açıklayabilme ve anlamiandırmaya büyük bir ehemmiyet
gösterirler. Onlara göre, ilahl ilim, irade ve kudret kapsamında evrende olup biten her
şey anlamlıdır, boşuna/abes değildir ve belli bir işlevi yerine getirirler. Buna göre, hem
Mu'tezile hem de Ehl-i Sünnet doğal kötülükleri Allah'a izafe ederler; ancak Mu'tezile
doğal kötülükleri medizi kötülük olarak telakki edip, hikmet ve imtihan kapsamında değerlendirir. Ahiili kötülüklerin önlenmesi konusunda Cebriyy e ve Eş'arllerin aksine, Kaderiyye, Mu'tezile ve bir ölçüde Matundllerin daha duyarlı davrandıklan ve daha tutarlı
bir çözüm önerisi getirir gibi göründüklerini söylemek mümkündür. Şu kadar var ki, İs
lam dünyasında Emevller döneminden itibaren, cebr öğretisinin etkisiyle ahiili kötülüklerin, zulümlerin, işkencelerin ve şiddet eylemlerinin İslam dünyasında yaygınlaştığını ve
meşrulaştınldığını müşahede etmekteyiz.
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Sonuç olarak, kötülük sorununa, o dönemin gerçekleri, koşullan ve gereksinimleri
bilgi birikimi ve bilim yapma geleneği çerçevesinde daha çok Allah-ruem iliş
kisi, bu arada özellikle Allah-insan ilişkisi bağlamında temas edilmiş, ama insan-evren
ile insan-toplum ilişkisi boyutu gözden kaçınlnuş ve kişiyi eyleme iten güdüler, ralımam
ve şeytani olmak üzere, iki güdüyle izah edilmeye çalışılmıştır. Ama bugünkü anladığı
mız manada insanın eylemlerinde özgürlük sorunu psikolojik ve sosyolojik etmeniere
bağlı olarak tartışma konusu edilmemiş ve dolayısıyla da felsefi aİıtropoloji ışığında in: sanın önceden tasarlayan, belirleyen, isteyen, özgürlüğe sahip olan ve sorumlu bir varlık
olarak yeterince etkin bir konumda düşünülmediğini söylemek mümkündür. Şu halde,
İslam kelamcılannın ahiili ve doğal kötülüklerin her iki türüyle de ilgili görüşlerinin,
günümüzdeki bilimsel bilgiler ve gerçekler ışığında yeniden gözden geçirilmesi, işe yaramaz düşüncelerin ayıklanması ve daha gerçekçi bir yapıya büründürülmesi elzem görünmektedir. Antony Giddens'ın de önemle vurguladığı gibi, maalesef insanoğlu, biyolojik
silahlar, nükleer çalışmalar, çevre kirliliği ve felaketlerle kendi ontolojik varlığını riske
sokmaktadır. Çünkü eskiden insanlar, doğal felaketlerden daha çok ürkerken ve bunlar
karşısında çaresiz kalırken, günümüzde kendi elleriyle sebebiyet verdikleri ve imal ettikleri çevre felaketleri ve belirsizliklerden daha çok korkar hale gelmiŞlerdir. Dolayısıyla
kelamın kötülük öğretilerinin, özellikle kötülük teolojisinin, doğa ve insan bilimlerinin
verileri ve sonuçlanndan azami ölçüde istifade ederek, günümüzdeki mevcut kötülükleri
azaltabilecek, çözebilecek ve insanoğlunu psikolojik olarak tatmin edebilecek ve umutlandıracak yeterlikte ve güncellikte bir biçimde geliştirilmesine her zamankinden daha
çok şiddetle ihtiyaç bulunmaktadır.
altında,

