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Osmanlı Kelamcıları Eş' ari miydi? 
-Muhammed Akkirmaniinin İnsan Hürriyeti Anlayışı-

ŞamilÖçat 

Giriş 

Bilindiği üzere Maturidilik, Ehl-i Sünnet ketarnının iki büyük ekolünden 
birisidir. Eş'ariliğe nispetle İslam düşüncesi tarihinde daha az ilgi gördüğü 
genellikle kabul edilen bir olgudur. Eş'ariliğin doğuşu ve yayılması, birçok 
araştırmaya konu olmuş; hiç değilse genel hatlarıyla biliniyor iken Maturidilik 
Mh1 bazı bi_linmeyen yönleriyle kapalılıkları ihtiva eden itilci.di b.ir mezhep 
görüntüsü vermektedir. Maturid~lik, Eş' ariliğin aksine kurucusu ~lan İmam 
Maturidi (ö. 333/944)'nin vefatma mütakip bir asrı aşkın bir müddet zarfında 
maalesef ketarn çevrelerinin bile fazla dikkatini çekmemiştir. Onun en temel 
eserlerinin henüz yakın zamanlarda yaymilanmış olması bu ilgisizliğin devam 
ettiğini göstermektedir. Fakat son yıllarda, Maturidi din anlayışının ve onun 
Eş'arilikten farklı yönlerinin gündeme geldiğini görmekteyiz. 

* Dr., Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 
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Eş'arilik Selçuklular döneminde her bakırndan hakim konuma gelmiş bu
lunuyordu. Osmanlılar döneminde, Maturidi Mezhebine ait eseriere medrese 
rnüfredatında yer verilmemiştir. Bunun en başta gelen sebebi, medrese hocala
rının daha çok "felsefeleşrniş kelarn" ekolünün etkisinde olmalarıdır. Fahred
din Razi, Adudiddin İci, Seyyid Şerif Cürcani ve Nasıruddin Tusi gibi bu 
ekolün temsilcileri eş' ari idiler. Bu yüzden medreslerde eserlerinde yoğun bir 
biçimde felsefi konulara yer veren eş'ari alimierin kitapları okutuluyordu. 
Günümüzde bazı yazarlar bu olgudan hareketle Osmanlı alimlerinin şeklen 
rnaturidi olmasına rağmen, aslında eş'ari olduklarını ileri sürerler. 1 Biz Os
manlı medreselerinde eş' ari alimlerinin eserlerinin o kutulması Osmanlı ule
rnasının eş' ari olduklarını ispat etmeye yetmeyeceği kanatini taşıyoruz. Çünkü 
medreselerde okurulacak eserler seçiminde mezhep endişesiyle hareket edildi-

---ğini-gösteren-delilletin-bulunması gerekmektedir. Halbuki biııia dair hiç bir 
delil gösterilrnernektedir. Dolayısıyla medreselerde "İsagoci"nin okutulrnası, 
Osmanlı alimlerinin "Aristocu" olması anlamına gelınediği gibi, eş'arilerin 

eserlerininin okurulması da Osmanlı ulernasının "eş'ari" olduklarını ispat et
rnek için yeterli bir delil değildir. Devletin resmi yasalarının belirlenmesinde 
Hanefıliğe öncelikli bir statü tanınan Osmanlı ülkesinde, hiç değilse Eş'arili
ğin Sünni bir alternatifi olarak Maturidiliğin gelişmesi için de gayret göster
diklerini varsaymak gerekir. Şunu da ilave etmek gerekir ki Osmanlı alimleri
nin mezhep ternayüllerinin ortaya çıkarılmasında sadece medrese müfredatına 
bakmak yanıltıcı olabilir. Medrese hocalarının rnüstakil olarak kalerne aldıkla
rı eserlerin de gözden geçirilmesi gerekir. 

Biz bu makalemizde Osmanlılar dönemi Maturidi kelarncısı Muhammed 
Akkirrnani'nin özellikle insan iradesi konusundaki görüşlerini ve Eş'ariliğe 
yönelttiği eleştirileri ele alacağız. Bu şekilde Osmanlılar döneminde insan hür
riyeti anlayışının şekillenmesinde Maturidiliğin de belirleyici olduğu açıklık 
kazanmış olacaktır. Ayrıca makalemizin sonunda Akkirmaru'nin makalemizde 
esas aldığımız "İ rtıde-l Güz 'iyye" adlı Türkçe eserinin metni yer almaktadır. 

Mesela, Taftazani'nin Şerlıu'l-akaid'ini Türkçeye çeviren Süleyman Uludağ eserin gi
riş bölümünde bu görüşü savunmaktadır. bk. Thftazani, Şerlıu'l-akfiid, terc. Süleyman 
Uludağ, lll. baskı (İstanbul,1991) s. 33. 
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1. Muhammed Akkirmani:'nin Hayatı 

Meşhur Osmanlı alimi olan Muhammed b. Mustafa Hamid el-Kefevi Ak
kirmfuıi'nin hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmamaktadır. Akldr
man bugün Ukrayna sınırları dahilinde olan Odesa eyaJetine bağlı bir şehirdir. 
Buradan yola çıkarak onun ya da atalarının aslen 4 Ağustos ı484 tarihinde Il. 
Bayezid tarafından Boğdanlılar'dan alınmak suretiyle fethedilen bu şehirden 
geldiğini farzedebiliriz. Diğer yandan Muhammed Akkirmfuıi'nin, ı753'te İz
mir, ı758'de Mısır kadısı olduğu bilinmektedir. Aşağıda eserleri arasında zik
redilen İklilü 't-Teracim adlı tercüme eserinin mukaddimesinde, söz konusu 
eserini, "Medine-i İzmir'de kaza ile ibtila ve mastaba-i hük:Umete i'tila ile im
tihan muamelesine girftar olduğu" bir sırada kaleme aldığını söylemektedir.2 

Bir müddet Saray-ı Hümayun hocalığında bulunmuştur. ı 759 yılında Mekke 
kadılığına tayin edilen Akkirmfuıi, bu görevini sürdürürken 1174/ı760 yılında 
vefat etmiştir. 3 

2. Eserleri 

Akliilimler alanındaki derin bilgisiyle meşhur olan Akkirmfuıi'nin, kela
m, felsefe, hadis, fıkıh, tefsir ve dil konularında bazıları basılmış birçok eseri 
bulunmaktadır. Akkirmfuıi'nin eserleri şunlardır: ı- İklilü 't-Teracim: Esirnd
din Ebheri'nin (ö. 663/ı265) "Bidayetü'l-Bikme" adlı felsefi eserine, Kadı 
Mir Hüseyin'in "Şerhu'l-Bidfıyeti'l-Esfriyye" adıyla yaptığı şerhin b;ızı iıave
lerle Türkçeye tercümesidir (İstanbul, 1288, 13ı6, ı3ı9). 2- Şerhu'l-Büsey
niyye: Münazara ftdabına dair bir eserdir (İstanbul ı28ı ,13ı6). 3- Risale-i Ak
aid (İstanb~l. ı240). 4- Yine akaide dair Başiye 'ala.Haşiyet-i 'İsamüddfn 
(İstanbul ı274, ı84 s.). 5- Ef'lilü'l- 'İblid ve'l-İrlideti'l-cüz 'iyye: Burada metni 
verilen bu eser farklı isimler altında basılmıştır (İstanbul ı264, ı283, ı289). 
6-l!lişiye 'ala Biişiyeti '1-Lô.rf (İstanbul ı264). 4 6- Başiye ala Biişiyeti 'l-Baylilf! 

2 İklflü 't-Teracim, Matha-i Osmiiniyye, Süleymaniye Kütüphanesi, İzmirli İsmail Hakkı, 
1531, s. 2. 

3 Sakıb Yıldı?:, "AKKİRMANİ", TDVİA, (İst. 1989), C. II, s. 270. 
4 A. g. e., s, . 270. 
5 Süleymaniye Kütüphanesi, H. Hüsnü Paşa 1169. 
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7 -Haşiye ale 'l-Adudiyye6 8-Haşiye 'ala Haşiyeti 's-Seyyid 'ala Şerh-i Muhtasa
ri'l-Münteha7. 9- Mesail-i Kelamiyye Nisalesi8 lO-Muhtasar-i Muğni'l-lebfb9 

11-Enfiisü 'n-Nefais10 12-Risaletün 'ala Evvel-i Şerh-i Halebf11 13-Nebze fi Ta 'r
fji'l-Fünun ve Menalabı'l-Musannıjfn 12 14- Risalefi Adabi'l-Bahs ve'l-Müna
zara.13 15- 'Akdu'l-Kalaidfi Tahkfld'l-Akiiid14 16-Durerü'l-AkfiidY 17- Şerh
i Kasideti'd-Dimyatiyye. 16 18- Şerhu'l-Manzumfi İlmi'n-Niza'. 17 19- Şerh-i 

Manzum Mine'l-Mantık. 18 20- Kelimatü'l-Cemfle fi Şerh-i Şerhi't-Tesmiye. 19 

21- İsagoci Manzum Şerhi. 20 22- Risate fi İmkfini 'l-Hass ve'!- 'Amm. 21 23- Risale 
fi Beyan-i Mesaili'l-Erba'fn. 22 24-Şerh-i Ikdu'l-le'alf. 23 25- Risalefi Beyan-ı 
Fırak-ı Dalle. 24 26- Risale fi ef'ali 'l-müte 'addiyat ile 'l-mef'Ulü '!- 'ayn evi'l
ekser.25 27-Risatetü't- Ta'avvuz. 26 28- Tekmi/e 'ala Şerhi'l-Hadisi'l-Erba'aY 
29- Şerhu 'l-Hilyeti 'n-Nebiyy Aleyhi 's-Selam. 28 30- Hediyyetü '1-Muhlısfn. 29 31-
Fetevay-ı Akldrmanf.30 32- Zübdetü'l-Müntehab. 31 33- Şerhu'l-Besmele. 32 34-

6 S.K., İzmirli İsmail Hakkı 394. 
7 S.K., SerYili 166. 
8 S.K., Fatih 198/5; Bağdatlı Vehbi Efendi 824/2. 
9 S.K., Laleli, 3496/2; Fatih 5089; Bağdattı Vehbi Efendi 1872/1. 
10 S.K., H. Hüsnü Paşa 116111. 
ll S.K., Kasideciziide 723/4. 
12 S.K., Aşir Efendi 325. 
13 S.K., Serez 3851113. 
14 S.K., HaletEfendi 415. 
15 S.K., H. Hüsnü Paşa 116112. 
16 S.K., PerteY Paşa 648/4; Hamidiyye 1060/2. 
17 S.K., Es'ad Efendi 1954. 
18 S.K., Kasideciziide 508. 
19 S.K., Laleli 488/2; Molla Muriid 57/8; Bağdattı Vehbi Ef. 1877/2. 
20 S.K., Laleli 2677/l. 
21 S.K.,Fatih 5353/6. 
22 S.K., Kasideciziide 719/22 
23 S.K., Laleli 3706/26. 
24 S .K., Fatih 5353/4. 
25 S.K., SerYili 315/3. 
26 S.K., TırnoYalı 488/l. 
27 S.K., Laleli 488/2; PerteY Paşa 89; Thhir Ağa 12; TırnoYalı 346; Süleymaniye 220. 
28 S.K., Es'ad Efendi 350/1. 
29 S.K., H. Hüsnü Paşa 116111. 
30 S.K., Reşidüddin 267. 
31 S.K., Hacı Mahmud Ef. 112. 
32 S.K., PerteY Paşa 583. 
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R. fi Tejsfri 'l-Hamdele. 33 34- Şemail-i Şerif Tercümesi. 34 35- Risfıletü 'l-İm

tihfın.35 36- Şerhu'l-Atbfıki'l-Atbfık.36 37- Şerhun 'ala Emsile. 37 38-Şerlıu'l

Binfı. 38 

3. Akkirmfuıl'nin İnsan Hürriyeti Hakkındaki Görüşleri 

Müslüman düşünürler nezdinde insanın hürriyeti ile ilgili temel problem
lerden birisi kulun eylemlerinin kendisine mi yoksa Allaha'ını ait olduğu konu
sundadır. Akkirmani'ye göre, insanın fiilierinin yaratıcısı Allah'tır. Buna rağ
men insanın kendi özgür iradesiyle meydana getirdiği fiilierinde bir "sun'u ve 
kesbi" vardır. Fiiller halk cihetinden elbette Allah'a aittir; ancak kesb yönün
den insana nispet edilir. Kur'an-ı Kerim bu yüzden bir takım fiilieri insana 
nispet etmiştir: "kitabı kendi elleriyle yazıyorlar" (Bakara 79). "Dileyen iman 
etsin" (Kehf 29). Akkirmani, bu noktada Cebriyye'nin görüşlerini ve ileri sür
dükleri delilleri kıyasıya eleştirir. Şayet insan eylemlerini kendi özgür iradesiy
le değil de, kesin bir zorunluluk içinde yapmış olsaydı, insana yapılan teklifin 
ve onun sorumluluğun bir anlamı olmazdı. Hatta o bu konuda daha da ileri 
giderek, Cebriyye görüşünü savunanların, küçük bir su akıntısı gördüğünde 
oradan atlama gereği duyan, atlayamayacağına kanaat getirdiği .anda da· başka 
bir yol bulmaya çalışan hayvanlar kadar bile idrakı olmadığını söyler. 

Muhammed Akkirmani eserinde, insanın kendi eylemlerinden sorumlu 
olması için kendi fiilierini kesbetmesi gerektiğini savunmasına rağmen, Mute
zile'nin "insan kendi fiilierinin halikidir" görüşünü kabul etmez. Mutezilenin 
insanın eylemleri arasında "zorunlu ve iradi fıiler" ayrırtıım doğru bulur ve bu 
konuda maturidilerin suçlanamayacağım vurgular. Fakat ona göre insanın so
rumluluğuna temel bulmak için Allah'ın insanın fiilierini yarattığım inkar et
mek gerekli değildir. Çünkü, "teklif, ihtiyar-ı file ve saif-ı kudrete sebep olur. 

33 S.K., İzmirli İsmail Hakkı 3676/2. 
34 S.K.; Mihrişah Sultan 208/2. 
35 S.K., İzmirli İsmail Hakkı 822/2. 
36 S.K., Es'ad Efendi 2747. 
37 S.K., Rüstem Paşa 180/2. 
38 S.K., Rüstem Paşa 180/1. 



230 • DiNI ARAŞTIRMALAR 

Allah Teô1a dahf eğer mô.ni' yok ise evvelfi'li ll.alk i4er. Abd'dan bu ihtiyar 
sebebiyle sildır olan fi 'l şari 'in taleb itdüğüne muvafik olursa taat olub sevaba 
alarnet olur; muhalif olursa ma 'siyet olub 'ıkfıba alarnet olur. Bu cümlede 
'abd'dan ihtiyar kiıfidir, te'sfr ve !J.alk lazım değildir." 

Öte yandan Akkirmfıni kulun kendi fiilierin yaratıcısı olması durumunda 
ortaya çıkacak mahzurlardan da bahsetmektedir. Bir şeyin yaratılması ona vücud 
verilmesi anlamına gelir. Bir nesneye vücud verilmesi , o nesne ile ilgili tüm 
ayrıntıların bilinmesini gerektirir. Oysa insan doğası gereği, böyle bir şeye güç 
yetireıtıez. Mesela bir kiltip yazdığı şeyin genel olarak bilincindedir, ancak 
parmaklarında, adillelerinde ve sinirlerinde oluşan hareketlenmenin bilincinde 
değildir. Buna karşılik kesb kudret ve iradenin· makdur ellietine sarf edilmesi 
anlamına gelir; kesbin nesnenin 'icad'ında bir tesiri yoktur. İnsanın bir şeyi 
kesbetmesi için o şeyle ilgili icmali bir bilgiye sahip olması kafidir. 

Allah küfrü murad etmiş, ancak küfre razı olmamıştır. Bilakis insanların 
küfre düşmelerine itiraz etmiştir. Her türlü şer ve measi, Allah'ın murad etmiş 
olduğu şey olmasına rağmen razı olduğu şey değildir. 

Akkirmfıni Mutezilenin görüşlerini kabul etmemesine rağme!l, "kul kendi 
fiilierinin yaratıcısıdır" dedikleri için onların müşriklikle suçlanmasını kabul 
etmez. O, Mutezilenin kula ait olan yaratmayı Allah'ın yaratmasıyla bir tutma
dığını, bu sebeple Mu'tezile'yi Mecusilere benzeten Maveraünnehir uleması
nın bu tutumunu mübalağa ve ifrat olarak görür ve benzetmeleri konusunda 
"kıyas-ı şi 'ri dir nesne ifade etmez" der. Bu ifade, Akkirmfıni'nin dinin farklı 
yorumlarma gösterdiği müsamahanın bir göstergesidir. 

Allah'ın kafirin küfrünü ya da mü'minin imanını murad etmiş olması onun 
tercihinde zorunlu olmasına yol açmaz mı? Ak:kirmfıni bu soruya olumsuz ce
vap verir .. Çünkü Allah ezelde onlarm neyi tercih edeceklerini bildiği için ve 
ilim ma'luma tabi olduğu için cebr lazım gelmez. Bu sebeple insana yönelik 
teklif muhal. olmamış olur. İnsana ait olan çirkin bir fıil insanın irade-i cüz'iy
yesine bağlı olarak yaratıldığı ve irade edildiği için kötü olamaz. Kötülük, kötü 
olan şeyi kesbeden ve onunla muttasıf olan için söz konusudur. Şayet kafir 
imanı murad etmemiş olsaydı Allah da onun için imanı murad etmezdi. 

Maturidi kelamcısı Muhammed Akkirmfıni'ye göre insanın eylemleri ko
nusunda eş'arilerin görüşü "cebr-i mutavassıt"tır ve sahabe, tabi'in ve selef-i 
salihinin görüşüne muhfıliftir. Çünkü eş' ariler insanın fiilierinini kendi ihtiya-
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rıyla olduğunu kabul etmelerine rağmen, bu ihtiyfmn Allah tarafından cebren 
yaratıldığı fikrini benimsediideri için insanın hürriyeti konusunda Cebriyye'
nin görüşüne yakın bir görüşü savunmaktadırlar. Zira "Şeytan-ı la'in vesvese 
idüb dirse ki "a'mal-i salihave ana sa'y ve kasd mukadder ise elbette hasıl olur 
ve mukadder değilse a'malin vücudu muhaldir, insan arnelde ve terkde mec
burdur, kil-u kal faide itmez" deyü vesvese ile bu mezheb erbabı nice cevab 
virür?" 

Daha önce değindiğimiz üzere insanın fiilieri konusunda en tutarlı görüş, 
Akkirmani'ye göre Ebu mansur Maturidi'nin görüşüdür. Akkirmani bu mez
hebin ashab ve tabi'inin mezhebi olduğunu savunmaktadır. Bu mezhebe göre 
her şeyin yaratıcısı Allah olduğu için, insan fiilieri de Allah tarafından yaratıl
mıştır. Fakat bu inanç insanların fiillerinde özgür olmasını etkilemez. Zira 
maturidilere göre insanın cüz'i ihtiyarı ve kalbinde gerçekleşen iradeleri var
dır. itaat ve ma'siyet bundan dolayı bir anlam kazanır. Akkirmani bu noktada 
eş'arilerin "insanın iradesi ve ihtiyarı yaratılmıştır" görüşünü kabul etmez. 
Cüz'i irade dediğimiz şeyin yaratıldığını söyleyebilmek için onun dışarıda l;>ir 
varlığının olduğunu kabul etmemiz gerekir. Halbuki irade-i cüz'iyyenin dışarı
da varlığı yoktur bu yüzden yaratmaya konu olamaz. Yaratma, ma'dumun k
adıdır; mevcud olmayan bir nesne (irade-i cüz'iyye) malıluk değildir. Allah 
insanın iradesini murad etmiş ancak yaratmamıştır. Ona göre insap.ın iradesi ne 
mevcud ne de ma' dümdur ve ahval kabilindendir. 

Akkirmani insanın fiilinin Allah tarfından halk edilmesi ve kul tarafından 
kesb edilmesi hakkında daha ayrıntılı açıklamalarda bulunur. Kul kudretini ve 
iradesini fiil yönüne sarf edince kesb gerçekleşmiş olur. Bunun hemen a).<:ebin
de Allah fiili yaratır. Fakat ilk bakışta Akkirmam, çeşitli vesilerle reddettiği bir 
görüşü burada kendisi benimsemiş gibi görünmektedir. Bazılarının "yaratmada 
ortaklık" olarak kabül etttiği bu görüş, tek bir eylemin (makdur) iki kudretin 
tesiriyle vücuda getirilmesidir. Akkirmani'ye göre bu aslında imkansızdır ve 
kabul edilemez. Ancak o, buradaki durumun farklı olduğu kanaatindedir. Her ne 
kadar burada datek bir makdura iki kudret tesir ediyorsa da, bu tesirierin ellietle
ri biribirinden farklıdır. Fiil fcad cihetiye Allah'ın makduru iken, kesbellietiyle 
kulun makdurudur. 

Akkirmani'ye göre, Kur'an-ı Kerim'de yer alan "Allah dilemeyince siz 
dileyemezsiniz" (Dehr 30) ayetine eş'ariler yanlış anlam vererek, insanın fiil-
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lerinde zorunlu olduğu sonucuna ulaşınışlardır. Her ne kadar ayet-i kerimede 
kulun tercih ettiği bir istikametin öncelikle Allah tarafından yaratılmış ve mu
rad edilmiş olması şart koşuluyorsa da, bu yaratma ve irade kulun tercihini 
zorlayan bir irade ve yaratma olmayıp, aksine kulun iradesine bağlı bir yaratma 
ve inldedir. Dolayısıyla maturidilerin bu ayetle ilgili yorumları cebr şaibesini 
ortadan kaldırmaktadır. Muhammed Akkirmani ayete farklı bir anlam veril
mek suretiyle de bu malesadın hasıl olacağı görüşündedir. Bu anlama göre 
insan kendi istikainetini belirlerken Allahın kulda bulunan iradeye mukaddem 
birtakım müdaheleleri vardır. O, burada Allah'ın müdahelesine konu olan şe

yin kulun bir fiile yönelik iradesi değil, bu iradeyi hazırlayan tasavvur ve bu 
tasavvurdan· sactır olan şevk olduğuna inanmaktadır. Durum böyle olunca mez
kur ayetin tafsili anlamı şu şekilde olur: "Ey kullar, Allah sizin iradenizin 
mukaddimesi ölan tasavvur ve şevki murad edip yaratmadıkça, siz istikameti 
murad edemezsiniz." Her ne kadar tasavvur ve şevk iradenin gerekli şartı ise 
de, yeterli şartı değildir. Her ikisi bulunsa da, tembellik, riya ya da utanma 
türü bir engel insanın ifadesini terk etmesine sebep olabilir. 

Yukarıda verilen açıklamaların ışığında Akkirmaru, insanın kendi irade
siyle gerçekleştirdiği bir eylemde beş unsurun bulunduğunu kabul eder. Birin
cisi bu fiile yönelik cüz'i tasavvurdur. Kendisinden şevk-i cüz'inin sactır oldu
ğu cüz'i tasavvurun insanın kendi ürünü olması imkansızdır. Çünkü hiç iste
mediği halde bile insanın zihnine doğabilmektedir. Buna rağmen insanın tasav
vuru terk etmesi mümkündür. İkincisi bu cüz'i tasavvurdan sactır olan ve yine 
Allah'a ait olan şevk-i cüzidir. Akkirmaru'ye göre şevk-i cüzi, yapılacak fiil 
üzerinde tasavvurun yoğunluğu ya da azlığına göre güçlenir veyahut da zayıflar. 
Şevkin zayıflaıriasıyla birlikte fiile yönelik bir nefret oluşabilir. Üçüncüsü fiilin 
irade ve kastedilmesidir. Dalı önce de zikredildiği üzere irade malılUk değildir ve 
insanın bir halidir. Dördüncüsü, azaların hareketi; beşincisi ise, kulun tercih 
ettiği bu fiili Allah'ın yaratmasıdır. Bu sonuncusunda kulun hiç bir müdahelesi 
yoktur: Her şeye rağmen ilk dört unsurun bulunması, Allah'ın o fiili yaratmasını 
zorunlu kılmaz. Ancak bunun sebebi, yukarıda bahsedilen birtakım engellerdir. 

İnsana sevabm veyahut da cezanın terettüb edebilmesi için, kendisinde bu 
fiili işieyecek kudretin bulunması ya da o fiilin zorunluluk arzeden fiillerden 
olmaması gerekir. iktidarsız olanın zina etmemesi sevabı·mucib olmadığı gibi, 
zorunluluk halinde yasklanan şeyleri yiyen ve içen kimseye de günah olmaz. 
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Son olarak Akkirmani'nin iyi ve kötü gibi değerler konusundaki görüşle
rine değinelim. Ona göre eş'ariler, insan fiilierinin tamamı vahy gelmeden 
önce değer bağımsız bir halde idiler. Yani bunların şeriat gelmeden önce iyi ya 
da kötü, sevabı ve günahı muktezi şeyler olarak değerlendirilmeleri mümkün 
değildir. Eş'ariler, ancak şari'nin emretmesiyle birlikte bunların iyi ya da kötü 
olarak nitelendirildiği görüşündedirler. Akkirmam bu konuda maturidilerin ve 
Mu' tezilenin eş' arilerden farklı düşündüklerine işaret eder. Çünkü her iki mezhep 
mensupianna göre, şeriat gelmezden önce de bir fıil kendi özünde iyi ya da 
kötüdür. Ancak Akkirmani maturidilerle Mu'tezile'nin bu mesele ile ilgili ay
ı;ıldıkları noktaya da işaret eder. Maturidilere göre, eşya ile ilgili değerler ko
yan aslında Allah'tır; ancak akıl bunları bilmede bir araçtır. Mutezileye göre 
iyi ve kötü aklın kendisinin eşyaya koyduğu değerlerdir. 

4-Risalenin Tanıtımı 

Akkirmani'nin İrade-i Cüz'iyye rislliesinin el yazması nüshaları çeşitli 
kütüphanelerde bulunmaktadır~ 39 Ayrıca birkaç değişik isimler altında basıl
mıştır. Matbu metinterin bazısı tam metin iken bazıları özet halinde risrue 
mecmualarında yer almaktadır. Bizim burada verdiğimiz metinde, risllienin 
İstanbul (1289) baskısı esas alınmış40 , ayrıca diğer baskılardan da yararlanıl
mıştır.41 Süleymaniye Kütüphanesi Nafız Paşa kolleksiyonu 445'te bulunan matbu 
nüsha ise risalenin kısa bir özetidir ve "Risale-i irade-i cüz'iyye" adını taşı
maktadır. 

Risalenin başında, Akkirmani kulların fıileri konusunda Şeytan'ın iğva ve 
sapı tmalarından ancak Maturidi mezhebine uymakla kurtulmanın mümkün ola
bileceğine işaret ederek konuya girmektedir. Daha sonra bu konuda, Cebriyye, 
Mutezile, Eş'ariyye ve Maturidiyye ve Felasife gibi muhtelifmezhep ve ekol
lerin bakış açılarını, Ebu İshak İsferayini, Bakıllam ve Cüveyni gibi kelamcı
ların görüşlerini etraflıca ele alır ve bunların yanlışlıklarına dikkat çeker, onla,. 

39 S.K., Serez 3856; Ayrıca bk.Süleymaniye Ktb. Yazma Bağışlar 2705/2. 
40 Ak ki rmfm i, Ej'alü 'l- 'ibfıd ve' l-iriideti 'l-cüz 'iyye, Matbatü' 1-0smaniyye, İstanbul 1289; 

Sül. Ktb. Hacı mahmud Ef. 1711. 
41 Matbatü'l-Amira, İstanbul 1283. 
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rın görüşleri ile ·ilgili akla gelmesi muhtemel çeşitli soruları cevaplandırır. 

Akkirmani'nin bu risalesinde dikkat çeken şey özellikle insan irade ve insanın 
fiilleri konusunda Maturidiliğin Eş'arilikten farklı yönlerini açık bir şekilde 
ortaya·koyması ve bu konuda Eş'ariliğin tutarsız olduğunu vurgulamasıdır. 

Risalenin latin harfleriyle yazımında büyük ölçüde metnin aslına sadık 
kalınmıştır. Ancak cümlenin anlaşılmasında önemli olan ve bugün kullanılma
yan bazı kelimelerili anlamlarını, ayetterin anlamlarını ve numaralarını paren
tez içinde vermeyi uygtın gördük. Metindeki vurgular bize aittir. 

İrade-i Cüz'iyye Risalesi 

Bismillahirrahrnanirrahim. 
Elhamdülillahi rabbilruemin. Vesselatü vesselamü ala Muhamrnedin ve 

efdali'l-mürselin ve 'ala ruihi ve ashabihi mine'I-ensar ve'l-muhacirin. 
Bundan sonra ma'lum ola ki bu Abd-i fakir Muhammed Akkirmani mura

d ider ki ef'fıl-i 'ıbad ve irade-i cüz'iyye beyanında !isan-ı Türki ile bir risrue 
yazakinefi (faydası) uinum üzere ola. Ma'lum olsun ki ef'ru-i 'ıbad hakkında 
mezruüb-i 'adide vardır. Lakin Şeytan-ıla'inin nüz'atından (insanı kendine 
çekmesinden) selfunet ve kaideten teklifm sıhhati ve taatde medh ve sevab 
ve masiyyetde zenmı ve 'ıkılb ancak İmamü'l-Hüda Ebu Mansur Maturidi 
mezhebinde olur. Ki bu mezheb cümle ashab ve tabi'in ve İmam Ebi Hanife 
mezhebidir ki insan efali ihtiyariyyesinde irade-i cüz'iyyesini bir makdur ca
nibine sarf ider, kasib olur. Allah Teala ol makduru halk ider. Bir makdur iki 
kudret tahtında dahil olmuş olur. Lakin 'abdın kudreti kasibe olur; Allah Teal
a'nın kudreti halika olmakla cihetler baŞka olup zarar virmedi. Belki zarar, bir 
makdur iki kudret..,i kasibenin yahud iki kudret-i halikil'nın tahtında olursadır. 
Mezheb-i Mansur'da (maturidilikde) bu zarar yokdur. 

Pes imdi ol mezılhib-i 'adideyi beyan itrhede fusı11-i 'adide beyan itmek 
lazım oldı. Ta ki hak olan mezheb batıldan fark olunup, batıllardan ihtiraz ve 
hak mezhebe i'tikfıd oluna. 

Fasl-ı evvel mezheb-i Cebriyye-i mahza beyılımıdadır. Bu taifenin reisi 

Cehm b. Safvan' dır. Bunların i'tikfı.dı budur ki 'abdm asla fi'li ve ilıtiyan. ve 
kudreti yoktur. 'Abd' dansudur iden ef'al cümle ıztırarıyyedir; mürte'ış (titre
yen)ın harekatı ve cemadat ve nebatatın harekatı gibidir. Ve ef' alin 'abde nispe-
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ti mahalline nispetdir; yoksa failine nispet değildir. "Cae zeydun" (Zeyd geldi 
) dimekle "tale 'l-gulam" (çocuk uzadı) dirnede fark yokdur dirler. Bu taifeıün 
delilleri akli ve naklidir. Delil-i aklileri budur ki eğer 'abdın fı'li ihtiyar ile 
olsa idi, (kul) bir cismin teskinini murad eyledikde Allah Teala ol cismin tah
rikini murad eylese, bu iki murad hftsıl oldu disek cem' -i nakizeyn lazım gelir; 
hftsıl olmadı di~ek ref'i nakizeyh lazım gelir.42 Birinin muradı hftsıl oldu ancak 
disek tercih-'i bila müreccih (tercih ettirici olmadan yapılan tercih) lazım gelir. 
Zira kudretllllah ve kudret-i 'abd bu makdura nispet te'sirde müstakil olmada 
beraberdir. Ve delil-i naklileri budur ki Allah Teala "hô.liku külli şey'in" (her 
şeyin yaratıcısıdır, En'aıiı 102) buyurmuştur. Ef'al-i 'ıbad dahi 'şey' dir. Lazım 
gelür ki anın haliki Allah Teala ola, ol 'abdın sun'ı olamaya. 

Biz ma'şer-i ehl-i sünnet cevab virürüz ki delil-i aklilerinden "kudretullah 
ile kudret-i 'abd beraberdir" dedikleri müsellem değildir. Böyle olıcak (Alla
hın iradesiyle 'abdın iradesi) ictima' eyledikde muradullah vftki' olur, 'abdın 
muradı vaki olmaz. Ve delil-i naklileri ehl-i sünnetin müsellemidir ki her şeyin 
haliki Allah Tealadır. Lakin ef'al-i ihtiyariyyede 'abdın sun'ı ve kesbi vardır. 
Onun için bazı ayat-ı kerimede ef'al 'abde nispet olunmıştur. "Yektubune'l
kitabe bi'eydfhim" (kitabı kendi elleriyle yazıyorlar, Bakara 79) gibi, ''femen 
şae fe '!-yü 'min" (dileyen iman etsin, Kehf 29) gibi . Bu nispet halk (yaratma
)itibariyle değildir, belki kesb itibariyledır. Ve dahi bu Taife-i cebriyyeye mu
araza ideriz ki eğer 'abd cemadat gibi olsa faide-i teklif batıl olur; ve taatde 
medh ve sevab ve ma'sıyetde· zemm ve 'ıkab batıl oli.ır. Zira bu şeyler ef'aı-i 
ihtiyariyyede olur, ıztırarıyyede olmaz. Bu taife(nin) "harekat-ı 'abd ile ha
rekat-ı cemadiyi fark itmeziz" dedikleri mükaberedir. Zira akıl olan kirnesne 
kendüden sadır olan fi'l-i ihtiyarın kasd ve iradesiyle olduğun cezm ider. Cu' 
ve 'ataş (açlık ve susuzluk) vaktinde ekl'e ve şürb'e (yemeye ve içmeye) ikdamı 
ve sahihu'l-a'zadan (azalan sağlıklı olandan) kıyam talebi sahih olup, muk'ıd 

42 Cem'-i nakizeyn: Birbiriyle çelişen iki şeyin birarada bulunması demekdir, aklen im
kansızdır. Keza birbirine çelişik olan iki şeyin birlikte ortadan kalkması da (ref'-i nakt
zeyn) de imkansızdır. Kelamcılara göre hareket ile sükfın, soğuk ile sıcak gibi birbiriyle 
çelişik olan şeylerin birarada bulunması imkansız olduğu gibi her ikisinin birlikte ve 
aynı anda bir mahalli terketmesi de imkansızdır. Bir şey ya soğuktur ya sıcak, ya harek-
lidir ya da sakin. · 
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(yatalak) olandan layarn talebi sahih olmadığı gibi. Hımar, bir cedvel-i sağir 
(küçük su akıntısı) gördükde kasd idüb ol cedveli tafra ider (atlar). Eğer cedvel 
vasi' olub tafra mümkün değil ise tafrayı kasd itmeyüb gayr-ı tarike sül'Cık ider. 
Ve bilcümle bu Cebriyyenin hayvan kadar idrald ohnamakla mezhepleri 
asla mültefet ve mu'teber değildir; anlara meyl itmeden hazer gerekdir. 

Faslı- sani mezheb-i Mu'tezile beyanındadır. Bu taife dirler ki '"abd, 
efalinin halikidir". Evail, "'abd efalinin mucididir" dirler idi. Ebu Ali Cübb
ai zuhura gelub "mucid ile balik beyninde fark yokdur" deyu halik demeye 
cesaret ve hark-ı icma' eyledi (icmaya aykırı davrandı). Ve bu taifenin dört 
delilleri vardır. Evvelki delilleri budur ki hareket-i ınaşi' (yürüyen) ihtiyarıyla 
olup hareket-i mürte'ış (titreyen) ıztırarıyla olduğu bedihidir. İkinci delilleri: 
Eğer 'abd, efalinin haliki olmasa teklif ve medh ve zemm ve sevab ve 'ıkab 
cümle batıl olur. Üçüncü delilleri: Eğer 'abd fialik olmasa AllahTeala-balik 
olsa, Allah Teala "kaim" (ayakta duran) ve "ka' id" (oturan) ve "ilil" (yiyen) 
ve "şarib" (içen) olmak lazım olur. Dördüncü delilleri: "Fetebô.rekallahu ahse
nu 'l-hô.likfn" (yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir, Mü'minun 14) "ve 
iz taflluku mine'ttin kehey'eti't-tayr" (çamurdan kuş biçiminde (bir şeyi) yara
tıyordun da ... Maide 110). "Bu ayetler delalet ider ki Allah Teala'dan gayrı 
balik var imiş" deyu dalalete düşdüler. 

Biz me' aşir-i ehl-i sünnet cevab virurüz ki iki evvelki delilleri Cebriyyeye 
variddir. Amma bizler ki maturidiyye (olub) kesb ve ihtıyarı isbat ideriz, 
maşi'(yürüyen)de kesb olub mürteı'şde (titreyende) olmadığını ikrar ideriz. Ve 
teklif ve medh ve zemm cümle yerinde olub butlanı lazım gelmez. Zira teklif, 
ihtiyar-ı fi'le ve sarf-ı kudrete sebep olur. Allah Teala dahi eğer mani' yok ise 
evvel fi'li halk ider. Abd'dan bu ihtiyar sebebiyle sactır olan fı'l şari'in taleb 
itdüğüne muvafık olursataat olub sevaba alarnet olur; muhalif olursa ma'siyet 
olub 'ıkaba alarnet olur. Bu cümlede 'abd'dan ihtiyar kafidir, te'sir ve halk 
lazım değildir. Böylece hıfz oluna. 

Üçüncü delilleri eelıl-i mahzdır. Zira, "kaim" (ayakta duran), mesela, 
layarn ile muttasıf olana dirler, layarnı halk idene dimezler. Sevadı ve beyazı 
halk edene "esved" ve "ebyaz" dinmediği gibi. Emma dördüncü delilleri merd
uddur ki anda halk, takdir ve tasavvur manasınadır, yoksa 'ademden vücuda 
getirmek manasma değildir. Ve bundan sonra anlara mıiaraza ideriz ki eğer 
'abd efatının haliki olaydı efalinin tafsiline alim olurdu. Zira bir nesneyi 
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halketmek ana vücud virmekdir, vücud virmek kasd-ı cüz'iye tevakkuf ider. 
Kasd-ı cüz'i dahi tasavvur-ı cüz'iye tevakkuf ider. Zira kasd-ı cüz'i ilm-i küll
iden sactır olmaz. Lacerem bir nesneyi halkeylemek ilm-i tafsiliyyeye tevakkuf 
eyler. Emma kesb-i kudret ve iradeyi makdur tarafına, makdur canibine sarf 
itmekdir, yoksa o makdurun icadında te'siri yokdur; fela cerem kesbe ilm -i 
icmali kafidir. 

Eğer sual olunursa ki 'abd efalinde tafsiline alimdir, lakin ilmine ilmi 
(bildiğine dair bilgisi) yoktur. Cevab oldur ki efalinden sual vaktinde yine 
alim değildir. Ve eğer ma'lum olaydı, ma'lumdan sual vaktinde ilmi yok dimek 
muh:ll olurdu. Bilcümle alim olmadığı kat'idir. Mesela bir katib tahrik-i ena
mil ile tasvir-i hurı1f eylese enamilinden olan harekata ve a'sab 'adalatda tefa
sıl-ı harekata .alim değildir; eğer halk olaydı alim olurdu. "EZa ya 'lenıu men 
Ila/eka" (O yarattığını bilmez mi? Mülk 14) nazm-ı kerirni delalet etdiği gibi. 
Ve onlara muarazada "va'llahu halekaküm vemtı ta'melun" (oysa sizi de yap
makta olduklarınızı da Allah yaratmıştır, Saffat 96) kavl-i şerifı kafidir. Keli
me-i "ma" masdariyye olsun mevsı1le olsun (farketmez). Masdariyye olsa 
masdarın izafeti istiğrak ifade eder, mevsı1le olsa (elfaz-ı) umı1mdan olmuş 
olur. Allah Teala sizleri ve cemi' arnellerinizi yahud cemi' ma'mı1llerinızi hal
keyledi demek olur. "Eğer müsned fı'li üzere müsned-i ileyhe takdim olunursa 
hasr ifade ider" kaidesine nazar i tse k "sizleri ve arnellerinizi halk itme k Allah u 
Tealaya maksı1rdur, gayri hiç bir kimsenin halkda alakası yokdur dimek olur. 
Mu'tezilenin kavilleri ayet-i kerimede olan hasra muhalif olmakla batıl olur. 

Hikaye olunur ki ernirü'l-mü'rninin Hazreti Ali'nin (r.a.) huzurunda bir 
mu'tezili "ben hayrı ve şerri icad etmede müstakilim" dedi. Hazreti Ali dahi 
"icada kudretin me'allah mıdır. yoksa bidı1nillah mıdır? Eğer 'kudretim icad it
mede me'allahdır' dirsen, Allah Teala ile icatda şirket da'va itmiş olursun. Eğer 
bidı1nillah müstakil olmayı da'va idersen tanrılık da'va itmiş olursun" diye hatm
ı kelam buyurdukda mu'tezili cühı1d olub cevab virmedi. Ve yine Cafer-i Sadık 
hazrederinden hikaye olunur ki bir mu'teziliye Sure-i Fatihayı kıraat ile emr idüb 
mu' tezili dahi tilavet idüb, "iyyake na 'budu ve iyyake nesta 'fn" ayetine gelince 
Cafer Sadık hazretleri buyurdular ki "sizler ki Mu'tezile taifesi 'abd, efalinin 
h:llikidir' dersiniz, niçin Allah Teala'dan istianet idersiniz?" deyu cevab taleb 
etdiklerinde mu'tezili mülzem olub cevaba iktidarı olmadı, elhamdü lillahi rab
bi'l-aleınin. 
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Bu taife-i Mu'tezile dirler ki Allah Teala iman ve sair taati murad ider 
emma küfr ve sair measiyi murad itmez . Eğer murad itse, kafir küfri ile ve asi 
isyani ile mı1ti' olmak lazım gelür. Ve bizler ol küfre ve ma'siyete razı olmalı-

' yız. Zira kazaya rıza vacibdir. Allahu Teala "la yerza liıbô.dihi'l-küfre" (0, 
kulları için küfre rıza göstermez, Zümer 7) buyurmuştur. Rıza 'ayn-ı iradedir. 
Küfre rızası olmayınca iradesi dahi olmaz. Ve dirler ki "irade emrin medlulü
dür, yahud lazımıdır". Bu mezkUr dört adet delili irad itdiler ki küfr ve sair 
measi Allah Teala'nın iradesiyle olmaya. 

Biz meaşir-i ehl-i sünnet cevab virürüz ki "kafir küfrü ile muti' olmak 
lazım gelür" dedikleri merduddur ki taat "me'murun bih olan nesneyi tahsile" 
dirler, yoksa murad olunanı tahsile dimezler. Ve "küfre razı olmalıyız" dedik
leri dahi merduddur ki üzerimize lazım olan Allah Teala'nın kazasına rızadır, 
yoksa makziye rıza lazım değildir. Küfr makzidir, yoksa kaza değildir; ve "rıza 
'ayn-ı iradedir" dedikleri dahi. merduddur. Zira rıza, irade ile terk-i i'tirazın 
mecmu'udur. Bu mecmu' iradeden ehassdır. Küfürden rızayı selb itmek, ira
deyi selb itmeyi iktiza itmez. Allah Teala küfürden razı değildir. Yani irade ile 
terk-i i'tiraz mecmu'u küfürde bulunmaz, belki irade vardır, lakin terk-i i'tiraz 
yoktur, belki i'tiraz vardır. Sair şürur ve measi dahi böyledir. Yani cümlesi 
muradullahtır, lakin marza (Allah' ın razı olduğu şey) değildir. Zira (Allah' ın) 
i'tiraz(ı) vardır. Emma "irade ernrin med!Ulüdür ya da lazırnıdır" dedikleri 
batıldır ki irade emirden ve emir iradeden başka bulunur. İrade emirden başka 
bulunduğu zahirdir ki bir şeyi murad ederiz, lakin bir mani' bulunmakla emr 
itmeyiz . Emma emrin iradeden başka bulunduğu misal-i meşhurda olduğu 
gibidir. Ol misal bir 'abdın mevlasından sultana şikayet idüb "beni çok darb 
ider" deyu arz-ı hal eylese, sultan dahi mevlayı muaheze eyledikde i'tizar idüb, 
(mevlası da) "sebeb-i darbım 'abd-ı mezbUrun kesret muhalefetidir; kendüye 
emrideyim muhalefeti zahir olsun" didik de ol 'abde huzurunda bir nesne ile 
emr ider. Lakin ol emrin vücuda gelmesini murad itmez ki i'tizarı tam ola. Bu 
meseleye binaen Mu'tezileden Arnr b. Ubeyd'den hikaye olunur ki: Bir Mecu
si ile bir sefınede idik. Beni bir mertebe ilzam itdi ki ömrümde öyle ilzam 
olmamıştım . Bu mecusiye dedim ki niçin islama gelmezsin? Mecusi dedi ki 
Allah islamımı murad itmez, murad itse islama gelürdüm. Ben dedim ki Allah 
Teala islamını murad ider, lakin Şeytan komaz. Mecusi dedi ki, çünki Allah 
Teala murad idüb. Şeytan mani oluyor, ben şerik-i ağleb ileyim, yani Şeytan 
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elinde muztarrım, beni niçun levm idersün? deyu beni ilzam eyledi, cevab 
bulamadım . Hikaye olunur ki rüesay-ı Mu'tezileden Kadı Abdu'l-Cı~bbar 
Hemedani, vüzeradan vezir Sfthib b. 'lbad'ın meclisine gelip üstad Ebı1 İshak 
İsferaini'yi ol meclisde gördükde "sübhiıne men tenezzehe ani 'l{ahşai" dedi. 
Yani şürı1r ve measiyi Allah murad itmez deyu üstada ta'riz eyledi. Üstad dahi 
muradına vakıf olmakla 'ale'l-fevr "sübhiıne men la yecrf fi mülkihi illa ma 
yeşae" dedi. Yani "dünyada olan hayrat ve measi cümle muradullahdır" deyu 
Kadı'yı reddeyledi. Kadı yine iade-ikelam idüb "e yürfdu rabbuna en ya'sf" 
didi. Yani, rabbilniz isyan olunınayı murad ider mi? Üstact dahi "e jeya'sf 
rabbuna kahran ?" deyüb reddeyledi. Yani rabbimiz kimsede cebr ile ma'siyed 
murad idüb halk itmez, belki 'abd irade-i cüz'iyyesini sarf ider, Allah Teala 
dahi halk ider, cebr yoktur. Kadı yine iadey-i kelam idüb "e raeyte en mene
'anf'l-huda ve kazaala bi 'r-rçdiyy ahsenu ileyye em esau" didi. Yani, haber vir 
ki Allah Teala benden imanı men' eylese ve küfr ile üzerime kaza eylese, ihsan 
mı etmiş olur, yoksa isaet (kötülük) mi? Yani "küfrü mutact itmek isaetdir, 
Allah Teala muract itmez" dise gerek. Üstad dahi "in mene'ake ma lekefekad 
esae ve in mene'a ma lehujeyehtassu birahmetiki ma yeşae" deyüb reddettL
Yani Allah Teala senin şeyini senden men' iderse isaet etıniş olur. Kendi şeyini 
men' iderse isaet yokdur. Zira Allah Tea.Ia murad etdiği kimseyi ehl-i hidayet
ten ider rahmet ve ihsanı ile. Ve muract etdiğini ehl-i dalaletden ider . Nitekim 
buyurmuştur: "Yudıllu men yeşaü ve yehdf men yeşaü" (dilediğini sapdırır, 
dilediğini hidayete erdirir, Nahl 93). Bu cümle, 'abdın iradesine tabidir. Allah 
Teala cebr ile kimsenin dalaletini ve hidayetini murad itmez; belki Allah Teala 
'abdın ef'al-i ihtiyariyyesin murad idüb, halk itmesiçun ';ıbdın irade-i cüz'iy
yesin şart-ı 'adi kılınışdır, asla cebr yokdur. Kadı (Abdu'l-Cebbar) cevaba ka
dir olmayub mülzem oldı. 

Hikaye: Mu'tezileden bir cemaat sell-i süyı1f idüb (kılıçları sıyırıp) İmam 
Ebu Hanife'nin üzerine dahil oldular. Dediler ki , "sen dersin ki Allah Teala 
'abdın küfrünü muract ider, bundan sonra küfr üzere 'ıkab ider. Çünkü murad 
ider, 'ıkab nice caiz olur, aklen kabihdir" deyu, "küfr ve sair measi muradul
lah değildir" deyu kendi mezheb-i batıliarını tervice başladılar. İmam-ı Hüma
m'ın ma'lı1mları olmcak buyurdular ki, sizlere bir sualim var: Allah Teaıa 
kafiderden küfrün sudı1r ideceğini bilür miydi, bilmez miydi? "Bilürdi" diye 
cevab virdiler. İmam hazretleri "çünkü Allah Teala bunlardan küfrü bilürdi, 
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Allah Thala bildüği gibi ilıninin muhakkak olasını mı ist~r. yoksa ilminin cehl 
olmasını mı ister. Yani bunlardan küfr sadır olmasını ezelde bilür ve ilmi(nin) 
cehl olması muhaldir. Böyle olmcak kafirlerin küfrünü yine kendi irade-i cüz
'iyyesiyle murad ider ve halk ider ki hatta ezelde ilmine muvafık olub ilmi 
muhakkak ola. Ve eğer kafırin küfrünü murad itmese ve yaratmasa ilmi eelıle 
mübeddel olmak lazım gelür" deyüb ol taife-i Mu'tezile İmam hazretlerinin 
kelamının sahih olduğunu bildiler ve cümlesi i'tizalden tevbekar oldular. Ve'l
hamdü lillahi rabbi'I-alemin. 

Sual: '"Abd, eraıiııin halikidir" dinıekle Mu'tezileye müşrik olmak 
lazun gelmez mi? İşrak; uluhiyetde şerik isbat itmekdir, mecusiler gibi; yaMd 
istihkak-ı ibadetde şerik isbat itmekdir, putlara tapanlar gibi. Mu'tezile böyle 
şerik isbat itmezler, belki "'abdm halkı Allalı Teala'mn halkı (yaratması) 
gibidir" dimezler. Zira "'abd halk itmede esbab ve alata muhtaçtır ki ol 
esbab ve ruatı Allalı TeMa halk ider, ikdar ve temkin Allalı Teruadandır" 
dirler. Bu sebebden müşrik değillerdir. Lakin ulemay-ı Maveraünnehr bun
ları tadiilde (sapıklıkla suçlamakta) mübalağa ve ifrat idüb, "anlar mecusiden 
eşerrdir, zira mecusi şerik-i vahid isbat ider, bunlar ise şürekay-ı bi-nihaye 
isbat iderler" dediler. Lakin İnsaf budur ki mecusi bir şerik isbat eder, emma 
müstakıl şerik dirler; mu'tezile aded-i 'ıbad mikdan şüreka isbat ider, emma 
"cümlesi Allah Tealaya muhtaçtır" dirler. Böyle olıcak, mu'tezile ehven mecu
si eşedd olmuş olur. Ulemay-ı Meveraünnehrin kelamları kıyas-ı şi'ridir, nesne 
ifade itmez; lakin muradları tafsilde mübalağadır, hakikat(te) müşrik demek 
değildir. Ehl-i kıbleyi ikfar etmemek adet-i Ehl-i Sünnettendir. Böylece 
hıfzoluna. 

Sual: Mu' tezile sual iderseki kafırin küfrü ve rasıkın fıskı çünki muradul
lahdır, kftfir küfründe fasık fıskında mecbur olmak lazım gelür. Böyle olıcak 
kftfire imanla emr ve fasıka mat ile emr nice sahih olur? Cevab : Ehl-i Sünnet 
tarafından cevab oldur ki, Allah Teala bunlardan küfrü ve fıskı murad itdi. 
Emma kendülerinin irade ve ihtiyarlarıyla murad itdi. Cebr lazım gelmez. 
Nitekim Allah Teala bunların küfrü ve fıskı imanvetaat üzerine tercih idecek
lerini ezelde bilüb ve bilmesinde cebr lazım gelmedi. Zira ilim ma'luma tabi
dir ve teklif-i muhftl lazım gelmez. Zira irade ve ihtiyarları zıddına yani vücUd 
ile 'ademe taalluk etmeye kabil idi. Su-i ihtiyarlarıyla küfür ve fıskı tercih 
idüb, imana ve taate iradelerini ta'lik etmeyi zayi' itdiler, 'ıkaba müstehak 

1 
1 
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oldular. Taife-i mu' tezile dirler ki Allah Teala kafirin imanın ve tasıkın taatini 
murad ider, kılfirin küfrünü ve tasıkın fıskını murad itmez. Za'm iderler ki 
kabih olan nesneyi murad itmek kabihdir, halketmesi kabih olduğu gibi. Biz 
meaşir-i ehl-i sünnet diriz ki kabih, kabihi kesb itmekde kabih ile muttasıf 
olmakdır. Yoksa irade-i cüz'iyyeye teb'an murad idüb ve halkeylemek kabih 
değildir. Kafir imanı murad itmedi v~ Allah Teala dahi murad itmedi. Ve keza
lik fasık taati murad itmedi ki Allah Teala dahi murad eyleye. Ef'al-i ihtiyariy
yeyi murad ve halk itmesinde 'abdm iradesi şart-ı adidir. Dünyada şürur ve 
measi iman ve ll\atden çokdur. Böyle ohcak ef'al-i 'ıbadm çoğu hilaf-ı mura
dullah olmak lazım gelür. (Mu'tezile), kafirden iman vefasıkdan taat muradul
lahdır dirler . Biz deriz ki eğer muradullah olan nesne vücuda gelmese murad 
iradetullahdan tahallüf eylemek lazım gelür. Eğer derlerse ki bu irade, irade-i 
cebr değildir, belki irade-i rağbetdir , nakz (çelişki) lazım gelmez. (Biz de) 
deriz ki irade-irağbet vücuda gelmeyüb , 'abdm iradesi Vüclld bulunca mağl
ubiyetde kafi değil midir? Buna reis-i karye (köy muhtarı) razı değildir, değil 
ki emir ve vali hususan Allah Teala ganiyy kebir mütealidir. Bilcümle Mu'te
zilenin i'tikadlarına gelen zararınıtak beyan-ı ihatadan kasırdır. fe neuzu bi'l
llahi Teala minhü. 

Fasl-ı salis, üstad Ebu İshak İsferayini mezhebidir ki ef'al-i 'ıbad mec
mu' -u kudreteyn ile hasıldır. Yani iki kudret asl-ı fi' lde te' sir etmek üzere bu 
mezhebde nazar vardır. Eğer muradı '"abdm kudreti müstakil bi't-te'sir değil
dir, kuqretullah zamm olundukda (eklendiğinde) müstakil bi't-te'sir olur kud
retullahm ianesi ile" dimek ise yine hakka garibdir. Ve eğer muradı "kudretul
lah ile kudret-i 'abd, her biri te'sir itmede müstekildir" dimek ise batıldır ki 
kudreteyn-i müstakilleyn makdur-ı vahid üzere tevarüd itmek muhaldir. 

Fasl-ı rabi', mezheb-i ebi Bekir Bakıliani Maliki beyanındadır. Allah 
Teala'nm kudreti asl-ı fi'le müteallıktır. 'Abdm kudreti fi'lin vasfma müteallik
tır. Ol vasf 'abdm fi'li taat olması ya ma'siyet olmasıdır. Latm-ı yetimde (yeti
min dövülmesi) olan gibi. Latm'ınzatı Allah Teala'nın kudreti iledir. Emma 
taat olması -latmdan murad te'dib ise-, yahud ma'siyet olması-latından murad 
iza ise- 'ab dm kudreti il edir. Zahir budur ki Kadı (Bakıllaru) nın muradı " 'ab
dm kudret-i balk-ı taatde ve halk-ı ma'siyetde müstakildir:' dimek olmaya, 
yoksa Mu'tezileye lazım gelen mahzur ana da lazım gelür. Belki muradı "'ab
dm kudretinin ol vasıfda medhali vardır, ol vasıf da 'abde göre ya taatdir yahlld 
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ma'siyetdir" dimekdir. Ve lakin bu mezheb mahzurdan kurtulmaz. Zira bu 
sıfat-ı umur-i i'tibariyyedir, 'abdın fı'line lazımdır; emrullah'a muvafık ol
makla taat, muhalif olmakla ma'siyet dinür. "Bu vasf 'abdın kudretinin asan
dır" dimenin hiç vechi yokdur. 

Fasl-ı hfunis mezheb-i felasife beyılınııda dır. Anlar dirler ki Allah Te ala 
abd'da kudret ve irade sıfatiarın icab (icad?) ider. Sonra'abdda bulunan kudret 
ve iradet makdurun vücudunu icab (icad?) ider. Lakin felasifenin bu mezhebi 
zahir kelamlarıdır, tahkik mezhebieri değildir. Zira tahkik budur ki cemi' hava
disin faili Allah Teruadır. Ve zahir kelamlarında olan vesait şürut ve alat kabi
lindendir. Zira cümle müttefiktir ki cemi'-i eşya Allah Teala'dan sadır olur, ve 
"cemi'-i mevcud ve mevadd mutlakananın ma'lumudur"dirler. Eflatundan 
menkuldur ki bu alem kürredir ve arz merkezdir, eflak kusiy (yay) dir ve 
havadis siham (ok) ve beden-i insan hedefdir, Allah Teala ancak ramt (ok atı
cı)dir. Böyle olmcak meferr (kaçılacak yer) gangi (hangi) mekandır? Yani, 
"kaza ve kaderden meferr yokdur" demişdir. Bu kelam delalet eder ki Allah 
Teala'dan gayri Mlik yokdur. Hazreti Ali (ra) Eflatun'un ''fe'eyne'l-meferr" 
kelamını işitdikde "Allah Teata hüve'l-meferr" buyurmuşlar. Yani Eflatun'un 
muradı(nın) dahi bu olduğunu keşf buyurmuşlardır. 

Fasl-ı sadis mezheb-i İmamü'l-Haremeyıı (el-Cüveyni) dir ki sahib-i 
Mevakıf(Adudiddin İci) "İmamü'l-Haremeyn'in mezhebi felasifenin mezheb
i zahirieri gibidir" didi. Lakin şarih-i Makfısıd, (Taftazam) "İmamü'l-Hare
meyn İrşCtd ismiyle müsemma kitabında sahib-i Mevaftk'ın hilafım tasrili it
mişdir" deyu sahib-i Mevakıfı tahtie etmişdir. Kitab-ı İrşCtd'da dir ki "balik-i 
eşya Allah Teala'dır, andan gayrı balik yokdur; ve havadisin küllisi Allah Tea
la'nın kudreti ile hadis olmuşdur. Kudret-i 'abd'a müteallik olan eşya ile olma
yanın farkı yokdur." Kelam-ı İrşad tamam oldı. Böyle olmcak İmamü'l-Hare
meyn mezhebi de Ehl-i Sünnet ve'l-cemaatdandır. Ve İmam Gazali hazretleri
nin amnla iftihar itdiği esatizesindendir, su-i zandan hazer gerekdir. 

Fasl-ı sabi' mezheb-i Eş'ari beyanındadır ki cebr-i mütavassıta kaildir. 
Bu mezheb ashabı dir ki ef'al-i 'ıbad kendi ihtiyarlarıyladır, ıztırarıyla değil
dir. Lakin 'ıbadın ihtiyarı Allah Teala'dan cebr iledir, yani '"ıbad efalinde 
muhtarlardır; lakin ihtiyar ve iradelerinde muztarrlardır" dirler. Bu mezhebe 
göre şeytan-ı Ia'in vesvese idüb dirse ki "a'mal-i saliha ve ana sa'y ve kasd 
mukadder ise elbette hasıl olur ve ınukadder değilse a'ınalin vücudu muhaldir 

/ 
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, insan arnelde ve terkde mecburdur, kil-u kal faide itmez" deyü vesvese ile bu 
mezheb erbabı nice cevab virür? Eğer def'i vesvesede dirlerse "irade-i cüz'iy
yede mecburuz, emma iradeyi amel cinibine sarf itmede muhtarız" fiide vir
mez. Zira ihtiyar ve iradede ıztırar ef'al-ü a'malde ıztırarı iktiza ider. Zira 
irade-i cüz'iyye dimezler. Ancak ol amel cüz'iyyeye müteallık olduğundandır. 
Böyle olıcak iradede ıztırar elbetde arnelde ıztırarı iktiza ider; vesvesey-i şey
tana cevab müyesser olmaz. Ve bu mezheb sahabe, tabi'in ve selef-i salihinin 
kavillerine de muhilifdir. Bunlar "cebr ve tefviz yokdur" deyüb "ve lakin emr 
beyne emreyndir" didiler. Yani "fi'l-i 'abd ancak halkullah iledir, 'abdın kesb 
ve ihtiyarda sun'ı yokdur disek" cebr lazım gelür. Ve eğer "fi'l, 'abdın kendi 
ihtiyarıyladır Allah Teala'nın halkda medhali yokdur" disek tefviz ve kader 
lazım gelür ve mezheb Mu'tezile mezhebi olur didiler. imdi hak ve savalı Ebu 
Mansur'Maturidi mezhebidir ki iradede ve arnelde mubtarız, cebr yok
dur, natıkasıyla ball-i işkal eylenıişdir. 

Fasl-ı samin mezheb-i şeyh İmamü'l-Hüda Ebu Mansur el-Maturidi 
beyanındadır ki mezheb ashib ve tabi'in ve mezheb-i İmam Ebu Hanifedir. 
Bunlar dirler ki Allah Teala ef'al-i 'ıbadın hillikidir ve cemi'i-i mevcudatın 
haliki oldur, andan gayri Mlik yokdur. Lakin 'ıbad içün ihtiyarat-ı cüz'iyye ve 
iradat-ı kalbiyye vardır ki taate ve measiye taalluk etmeye kabiledir. Ve bu 
iradat-ı cüz'iyyenin hariçde vücudu yokdur ki halk ve icada muhtac ola. Zira 
halk, ma'dumu icad itmeye dirler. Bir nesne ki mevcud olmaya, malıluk dahi 
değildir. Ol iradey-i cüz'iyyeyi murad iden haliki olmak lazım gelmez. Allah 
Teala 'abd'dan bu iradey-i cüz'iyyeyi, 'abd'ın ef'al-i ihtiyariyyesini halk ve 
icad itmeye şart-ı adi kılmışdır. Ef'al-i 'ıbad(ın), Allah Teala'nın ilmi, iradesi 
ve takdiri ve Levh-i Mahfı1zda ketbi (yazması) ile olması, efalin 'abd'dan 
sudurunun cebr ile olmasını iktiza itmez . Bilcümle, Allah Teala 'abd'ın fi'lini 
Mlikdir ve 'abd kasibdir. Tahkiki budur ki, 'abd'ın kudretini ve iradesini fi'l 
cinibine sarf itmeye kesb dirler. Bu sarf akebinde Allah Teala'nın fi'li icad 
itmesine halk dirler. Makdur-ı vihid iki kudret tahtına dalıildir, lakin ellietleri 
muhtelifdir. Fi'l, makdurullahdır icad cihetiyle, makdur-ı 'abd'dır kesb cihe
tiyle. Bazıları fark idüb dirler ki kesb alet ile vakidir, halk illet ile değildir; ve 
kesb mahall-i kudrette vaki (iken), halk mahall-i kudretde vaki değildir ve kesb 
ile kadir münferid olamaz, emma halk ile kidir münferid olur. Lakin' abd'ın 
sarf-ı kudret itmesine kesb didikleri Allah Teala fiili halk idersedir, eğer halk 
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itmezse kesb dinmez. Kesb zaten (zat olarak) halk üzere mukaddemdir, emma 
vasfen muahhardır. 

Eğer sual olunursa ki irade-i cüz'iyye zıddma yani vücud ve 'ademe nis
beti beraberdir. Bu suretde irade dahi irade ister(ki bundan) teselsül lazım 
gelir. Cevab budur ki; irade bir sıfatdır ki ehad-ı zıddına taalluku zat-ı mahs
usasındandır; sıfat-ı uhraya hfıcet yokdur. Yani ehad-ı zıddını tercih iradenin 
ş anın dandır. 

Eğer sual olunursa ki iradenin taalluku zatmdan olıcak, taalluk eylediği 
canib vacib olub, canib-i ahar mümteni' olur, 'abd' dan ihtiyarın meslub olmak 
(kuldan çekip alınması) lazım gelür. Cevab budur ki, şey'in irade ile vücubu 
iradenin ve ihtiyarın varlığını tahkik ider, yoksa yoksa ihtiyara münafi değildir. 

Eğer sual olunursa ki, 'abd'dan sactır olan fiile Allah Tefıla'nın ilmi ve 
iradesi olur. Böyle olıcak, 'abd' da ol fi'le müteallık ihtiyar ve irade müyesser 
olmaz. Cevab budur ki, Allah 'Ieala'nın ilmi ve iradesi, 'abd'ın ol fi'li ihtiyar 
ve iradesiyle işlemesine ya terk itmesine tabidir. Yani 'abd' m, ihtiyarıyla işle
mesini ya terk itmesini Allah Teala bilür ve murad ider. Cebr lazım gelmez. 
Ne'am, cebr lazım gelürdi eğer ilmullah ve iradetullah 'abd'ın ihtiyarına sebeb 
ve illiyyet ile mukaddem olaydı. Halbuki böyle değildir. Belki ilim ma'luma 
tabidir ve andan müsebbebdir. Zira ilm-i şeyin ilmi ma hüve aleyhi inkişfıfına 
dirler. Ve emma iradetullah, ilmullaha tabidir ve ilim ma'luma tabidir ki ma'l
um, 'abd'den ihtiyar ile sactır olan fi'ldir ki ol fi'l dahi 'abd'ın ihtiyarına 

tabiidir. İşte bu suretde, iractetullah fi'li mucib olub, cebr lazım gelmez. 
İmam Eş'ari tarafından sual olunursa ki 'abd'ın ihtiyarı Allah Teala'dan 

halk ile olmayub 'abd'dan sactır olsa, ol ihtiyar içün bir ihtiyar dahi lazım olub, 
devr ve teselsül lazım gelür. Cevab oldur ki, bu kelam bi'aynihi Allah Teala'
nın ihtiyarında caridir. Buna cevab virürlerse suallerine cevab olur, cevab vir
mezlerse sualleri varid değildir. Me'a Mza cevab virürüz ki, eğer kasd ve 
ihtiyar olunan şey savm ve salat gibi olursa elbetde kendüden evvel bir ihtiyar 
ve irade gerekdir. Emma zırnnen ihtiyar olunan şey olursa, kasden muhtar 
olan, mesela savının zırnnında ihtiyar gibi, ol zunnan muhtar olan ihtiyar ken
dinden sabık ihtiyar istemez; belki kasden muhtar olan savını ihtiyarı, ana tabi 
olan ihtiyarı dahi teb'an ihtiyardır. Me'a haza cevab virürüz ki fail-i muhtarda 
"tercfh billi müreccih" caizdir; caiz olmayan "tereccüh billi müreccih"dir. Böyle 
olıcak, fail-i muhtarın iradesi mürecih yok iken bir şeye taalluk itmek caizdir. 
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Sebu'dan harib olan (aslandan kaçan) kirnesnenin önüne her cihetten birbirine 
münasib ve müsavi iki tarik gelse birine süluk eylediği gibi ve ataşan (susuz) 
olan kirnesneye her cihetden müsavi , tatlu su ile dolmuş iki bardak arz olunsa 
birini ihtiyar itdiği gibi. Bu mezhebe göre Şeytanın vesvese-i ma'hıldesine 
cevab virrnek müyeser olur. Zira arnelde ve terkde rnecburuz deyu vesvese 
etmiş idi. 'Abd iradesinde ve ef'alinde mecbur olunca 'abd'a lazım olan irade
sin taat canibi11e sarf idüb Allah Teala'ya takarrüb tahsil itrnek gerek. "Taate 
sevab ve cennet va' d itrnişdir, va' dinde sadıktır. Müttekileri füccar gibi görme
yeceği kat'idir" deyu(cek) Şeytan-ıla'in hfıib ve hasir olur. Ve'l-hamdü lillahi 
rabbi'l-alemin. 

Ma'luın ola ki Allah Teala'nın "ve mfı teşôlme illa en yeşaellah" (Allah 
dilemeyince siz dileyemezsiniz, Dehr 30) kavl-i şerifmin zahir manası "ey kul
lar siz istikfımeti murfıd itrnezsiz meğer Allah Teala istikarnetinizi murad ey le
ye." Bu cihetle 'abd'ın iradesi Allah Teala'nın iradesine müteallık oldu. Cebr 
zfıhir oldu dimek olur. Lakin buı mana tarikat-i Eş'ariyye üzerinedir. Maturi
diyye böyle rnana virür ki "ey kullar, sizler istikametinizi rnurfıd idüb vücuda 
getürernezsiniz, rneğer Allah Tefıla ol istikarneti murad eyleye ve halk eyleye; 
ol vakitde istikarnet vücuda gelür, yoksa rnücerred 'abd irade-i istikamet etme
ye, Allah Teala irade-i istikarnet itrnedikce istikamete vücud viremez. Lakin 
Allah Teala 'abd' da istikamet rnurad idüb ve halk eylese istikamet vücud bulur; 
'abd murad itmese dahi. Bu suretde 'abd'ın istikametinde minnet Allah Teala'
nındır, 'abd'ın minnet itmeye mecali yokdur. Ve lakin bu tecviz bi'tariki'l
akıldır. Emrna bi'tariki cera'l-fıde, elbetde irade-i 'abd sabık gerekdir ki, Al
lah Teala ol murad olunan nesneyi rnurad idüb halk eyleye." (Ayete Maturidiler 
tarafından verilen) bu manaya göre asla şaibe-i cebr yokdur. 

Ma'lum ola ki cebr sualini def' içün ayet-i kerimeye ma'nay-ı fıhar virü
rüz ki "illa en yeşaellah" da olan meşietin rnef'Ulü 'abd değildir, Eş'ari dediği 
gibi, hatta cebr lazım gele. Belki meşiet-i 'abd'ın mukaddirnesi olan tasavvur 
ve tasavvurdan münba'is olan şevkdir. Ayet-ikerime'nin ma'nası budur ki "ey 
kullar siz istikfımeti murad itrnezsiz, rneğer Allah Teala sizin iradenizin mu
kaddimesi olan tasavvur ve şevki murad eyleyüb halk eyleye. Ol vakitde istikfı
metiniz(in) vücuda gelmesi mümkün olur. Zira Allah Teala 'abd' da şevk yarat
rnakdan, 'abd( e) iradesini sarf iktiza eylernez. Belki şevk baki iken bir rnfıni' 
men' eyleyüb iradesin 'abd terkİtrnek mümkün olur. Tafsil-i kelarn budur ki her 
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fi'l-i ihtiyaride dört nesne gerekdir. Evvelan ol fi'l-i ihtiyariyi bir veeh-i müla
yim ile tasavvur itme k gerekdir. Bu tasavvur-ı cüz'idir; zira bu tasavvurdan şevk
i cüz'i münba'is olacakdır. Tasavvur-ı külliden şevk-i cüz'i (nin) münba'is olma
dığı makamında mukarrerdir. Ve tasavvur-ı cüz'i insan kıbelinden değildir; zira 
ihtiyarsız dahi vili olur. Samyen ol tasavvur-ı cüz'iden şevk-i cüz'i münba'is 
olmalıdır. Bu şevk dahi Allah Teala'dandır. Ve bu şevk ziyade ve noksana kabil
dir. Eğer ol fi'l-i ihtiyariyi veeh-i mülayim ile tasavvur idüb, ol veeh-i mülayim 
üzere mülahazada devam iderse şevke kemal gelür; ve eğer veeh-i mülayimden 
i'raz iderse, yahud veeh-i mezkılr üzere devam mülahaza itmezse şevke za'f tari 
olur. Saliseri ol fi'l-i ihtiyariyi irade ve kasd gerekdir. Rabi'an tahrik-i a'za ge
rekdir. Beşlııci mertebede ol fi'Ii ihtiyar! Allah Tema'nın adetine binaen halk ve 
icadı ile vücud bulur, abd'dan te'sir yokdur. Ne istiklai tarikiyle ve ne iştirak 
tarikiyle, ne asl-ı fi'lde , ne vasfında 'abd'dan kesb ve ihtiyarın medhali vardır, 
cebr dahi lazım gelmez. Mezhebirniz, ki mezheb-i hakdır, bu tasvir üzere mu
karrerdir. Böylece zabt ve hıfz oluna. 

Bundan sonra ma'lum ola ki ol şevk, ki Allah Teala'nın halk ve icadı 
iledir, irade:..i cüz'iyyenin aynı değildir, hatta irade-i cüz'iyye dahi malıluk 
olub cebr lazım gele. Belki irade ne mevcud ve ne ma'dumdur, ahval kabilin
dendir. Kudret-i 'abd makdur canibine sarf olunmadan ibaretdir. Ve inkarı 
muhaldir ki şevkimiz var iken irademizi sarf itmernek olur. Ya kese! (tembel
Iik)mani', ya ha ya radi r (engelleyici), ya ri ya kami' ( vazgeçirici) bulunmak
la irademizi sarf itmemiş oluruz. Kah olur ki irade bulunur da şevk bulun
maz. Mesela bir fi'li ihtiyariyi ber veeh-i gayr-i mülayim ile tasavvur idüb, 
ol fi'lden nefret hasıl olmuşken bir garaz sebebiyle ol fi'le ikdam ideriz, 
şevkimiz ma'dum ve belki nefret var iken irademizi sarf itmiş oluruz. Velh
asıl şevk iradeden ve irade şevkden başka bulunmak mümkün ohcak, şevk 
iradenin aynı olmak mutasevver değildir. Kezalik, nefret terk-i filin aynı 
değildir; zira ma'lfım oldu ki nefret bulunur, terk-i fi'l bulunmaz, belki nef
ret fi'l ile cem' olur ve terk-i fi'l bulunur, nefret bulunmaz, şevk ile terk-i 
fi'l cem' olduğu gibi. 

Ve ma'lfım ola ki her fi'l-i ihtiyaride dört nesne lazımdır denildi: tasav
vur, şevk, irade, tahrik-i a'za, beşinci mertebede Allah Teala ol fi'li bi tariki'I
ade halk ider. Bu dört nesneden evvelki tasavvurdur. İnsan anı terketmeye ka
dirdir, tasavvurdan i'raz idüb gayr-ı şeye iştiğal etmekle. İkinci şevkdir. Ol 
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şevk münba'is olmuşken veeh-i gayr-ı mülayim ile tasavvur idüb, şevk-i izale 
belki nefreti tahsil mümkündür. Üçüncü iradedir. Anın terki li'mani' (bir ma
ni' den dolayı terki) mümkün olduğu zahirdir. İrade terk olunca tahrik-i a'za 
dahi metrı1k olur. Lakin bu dört nesne mecmı1' bulundukda, Allah Teala (için) 
ol fi 'l-i ihtiyariyi halk itmernek olur mu? Olur, zira Allah Teala'nın halk itmesi 
mani' olmamak ile meşrı1tdur. Anın içün, Allah Teala yaratmadıkça 'abd'ın 
sarf-ı kudretine 'kesb' dinmedi . Allah Teala'nın 'abdın fiilini halk itmesi, 
'abd' ın iradesinden sonra, sair adiyyatın esbabı üzere terettübü kabilindendir; 
mani' olmamak şartdır. Ve'l-hasıl 'abd, kudretini makdür cambine sarf aleebin
de Allah Teala ol makdı1ru halk ider. Dediğimiz ta'kib-i zamani değildir, belki 
ta'kib-i zatidir. Zira Ehl-i Sünnet ındinde kudret, me'al-fi'ldir, kable'l-fi'l de
ğildir (fiil ile beraberdir, fiilden öl1ce değildir). Bazı kere "kudret kable'l
fi'ldir" dirler. Andan murad, selamet-i alat ve esbab manasınadır, Allah Tea
la'nın teklifine medar olan kudretdir. Hakikat kudret, ki İstitaat dirler, elbette 
mea'l-fiildir. Mes'ele-i sabıkda ma'lı1m oldu ki ehl-i hakka göre, mübaşeret-i 
esbab ile olan ef'al-i ihtiyariyye, 'abd'ın kesbiyle ve Allah Teala'nın halkı ve 
icadı iledir. Ta.hldki budur ki 'abdın sarf-ı kudret ve mübaşeret-i esbab itmesi 
kesbidir ve 'abd'a mahsusdur ve Allah Teala'nın icadı halkdır ve Allah Teala'
ya mahsı1sdur. 

Lakin fiil kelimesi amındır (umı1midir), kah Allah Teala'ya nisbet olunur. 
"Va'llahu halekaküm vema ta'melun" (oysa sizi de yapmakta olduklarınızı da 
Allah yaratmıştır, Saffat 96)' de olan gibi. Ve kah 'abd' e nisbet olunur. "Yek
tubune'l-kitabe bi'eydflıim" (kitabı kendi elleriyle yazıp ... , Bakara 79) gibi . 
Bundan ma'lı1m olur ki Allah Teala 'abd'a teklif idüb "akfmü 's-salate ve atü'z
zekate" gibi emr eylese, murad budur ki "ey 'ıbad sizler ikamet-i salate ve ita
i zekata sarf-ı kudret idiniz, aleabinde biz halk idelim" dimek olur; Nehy ile 
teklif dahi böyledir. Nitekim "vela takrebu'z-zina" buyurub zinadan nehyet
mek gibi. Yani, "ey kullar, sizler sarf-ı kudret idüb zinadan keff-ü imtina'ı 
kesb idiniz, biz akebinde imtina' fi'lini halk ideriz" dimek olur. Zira keff-ü 
imtina' ef'al kabilindendir, 'adem-i mahz değildir. Esbab-ı ma'sıyyet hazır 
olub, 'abd'a ilcdam itmek müyesser iken Allah Teala'dan havf idüb kendüyü 
ma'siyetden sakınmak "keff-ü imtina' olmakla elbetde fiil kabilinden olur ve 
sevaba nail olur. Emma es bab bulunmayub ma'siyet vücuda gelmese ana "adem
i mahz" (saf yokluk)dirler, keff -ü imtina' dimezler. Anda sevab olmaz. A'ma 
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olan kimesne veeh-i cemilenazar itmemekle sevaba nail olmaz ve 'anin (ikti
darsız) olan zina itmediğinden sevaba vasıl olmaz. Zira 'adem-i mahzdır. Ef'
al-iihtiyariyyeden değildir, belki ıztırariyyedendir. Iztırari olan eşyada ne sevab 
ve ne 'ıkab olur. Halet-i mahmasada(ölecek dercede açlık ve susuzluk halinde) 
ekl-i meyt ve şürb-i haınr itmek gibi. 

Bazı ef' al vardır ki mübaşeret ile değil belki tevlid tarikiyledir. Bir kimes
neyi darb itdikde anda has ıl olan vee' (acı) ve elem gibi ve kesr-i züccac itdikde 
akebinde bulunan inkisar gibi, ve kati akebinde bulunan mevt gibi. Bu hasıl 
olan elem, inkisar ve mevt müvaledatdır. Bunlar Mu'tezile indinde 'abd'dan
dır. Zira "' abd'ın fiili iki türlüdür. Biri mübaşeret iledir; hareket-i yed, darb ve 
kesr gibi ve kati gibi. Ve biri tevlid iledir ki mübaşeret ile olan fi'lden tevellüd 
ider, ikisi dahi 'abd'ın halkı iledir, Allah Teala'nın haiki ile değildir" dirler ki 
batıldır. Emma Ehl-i Sünnet indinde, cümlesi Allah Tealanın halkı iledir. 'Ab
dm halkda alakası ve medhali yokdur. Lakin kes b ile midir, değil midir? Mübfı
şeret ile olan ef'al, darb ve kesr gibi, 'abd'ın kesbiyledir. Emma müvelledat, 
elem ve inkisar gibi, kesb ile değildir. Zira ol müvelledat mahall-i kudret olan 
'abd ile kaim değildir. Anın içün 'abd, anıterkekadir olmaz. Ef'al:-i ihtiyariy
yeden olaydı, terke kadir olurdu. Mesela abd'dan kesr-i züccac bulundukda, 
inkisarı terk itmeye kadir değildir. Ve kezatik darb bulundukda husı11-i elerni 
terke kadir değildir. Kati bulundukda husı11-i mevti terke kadir olmadığı gibi. 
Emma kesr ve kati ve darb uriıur-i ihtiyariyyeden olmakla t'erk itmeye kadirdir. 
Böylece hıfzoluna. 

Mes'ele: Ef'al-i 'ıbadin küllisi, gerek taat ve gerek measi Hakk Teala'nın 
iradesiyle ve kazasıyla ve Levh-i Mahfılzda takdidiyledir. Lfıkin taat olan ef'al 
ki dünyada zemm ve fıhiretde 'ıkab sebeb olmayandır, Allah Teala'nın enir, rıza. 
ve muhabbetiyledir. Emma measi olan ef' al ki , dünyada: zemm ve ahiretde 
'ıkaba sebeb olan ef'aldir, Allah Teala'nın emriyle ve muhabbetiyle ve rızasıy
la değildir. Zira, muhabbetllllah "irade-i sevab"a dirler, ve rızaulİah, "terk-i 
i'tiraz" manasınadır. Ma'siyetde muhabbetullah yokdur. Ana sevab virmek 
murad itmez; rızaullah dahi yokdur, ana i'tiraz ider. 

Mes'ele : Ma'lum ola ki taat ve ibadetin cümlesi hasendir ve measinin 
cümlesi kabihdir. Lakin husn ve kubh, üç manaya gelür. Evvelki manası sıfat
ı kemal ve sıfat-ı noksandır ki "ilm hasen, cehl kabihdir" denildiği gibi. İkinci 
manaları, garaza-i mülayim ve garaza-i münafirdir ki, "her şey ki garaza-i 
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ınülayiın ola hasendir ve her şey ki garaza-i ınünafir ola kabihdir" denildiği 
gibi. İkinci manadan kahice öyle tabir olunur ki "hasen şol fiildir ki kendüde 
masiahat ola ve kabih ol fi'ldir ki kendüde mefsedet ola. Üçüncü manaları, 
hasen oldur ki medh ve sevaba müteallık ola ve kabili oldur ki zemm ve 'ıkaba 
müteallık ola. Husn ve kubh içün, iki evvelki manaları ittifakan aklidir. Emma 
üçüncü mana Eş' ari indinde şer' i dir. Zira mezheb-i mezkı1r eshabı "ef' alin 
cümlesi şer'i şerifin vürı1dundan evvel müsavidir; ne medh ve ne zemm ve ne 
sevab ve 'ıkab , (bunlardan) asla birisi ef'al zatında muktezi değildir. Belki 
şari' bazı ef'alullahı eınr eyledi, ol ef'al hasen oldu ve bazı ef'alden nehy 
eyledi, ol ef'al kabih oldu. 

. Ve emma Maturidiyye ve Mu'tezile indinde üçüncü mana dahi aklidir. 
Zira şer' i şerif gelmezden evvel eğer ol fiilin zatında cihet-i muhsinesi var ise 
faili ınedh ve sevaba layık olur, ve eğer cihet-i ıpukbihası var ise faili zemm ve 
'ıkaba layık olur. Ve bundan sonra ol cihet bizzarı1re ma'lum olur, sıdkın hüsnü 
ve kizbin kubhü (duğruluğun iyi, yalanın kötü olması) gibi; ve imanın ve şük
rün hüsnü, küfr ve küferanın kubhü gibi. Bazı cihet vardır ki akl ile bilinmez, 
şer' vürfıd itdikde bilünür ki ol cihet ya muhsineya mukbihadır. Cihet-i muh
sine, Ramazanın ahır gününün savmında olan cihet gibi. Cihet-i mukbiha, Şev
valin evvelki gününün savınında olan cihet gibi. Maturidi ile Mu'tezile indinde 
bir şey zatında hüsn olursa şari' emr ider, bir şey zatında kabih olursa nehy 
ider. Ve Maturidi ile Mu'tezile beyninde olan fark, matfıridiyye dirler ki "eşya
nın hüsnü ve kubhü ile hakim olan Allah Teala' dır. Lakin akl bazı eşyanın 

hüsnünü va bazısının kubhünü bilmekde aletdir." Ve emma ınu'tezile dirler ki 
"hüsn ve kubhde hakim ancak akıldır." Ve'l-hasıl Eş'ari indinde hüsn ve kublı 
eınrin ve nehyin mfıcibidir; Maturidi ve Mu' tezile indinde medlulüdür, mfıcibi 
değildir. 

Faide : Ma'lum ola ki irade-i kalbiyyeye münasib olan eşya ki beş aded
dir. Evvelki, fi'li kasd kalbe gelür ve gider, müks eylemez (orada baki kalmaz); 
buna "hacis" (kuşku, kaygı) dirler. İkinci, kalbe gelür ve müks ider, emma 
işlemekde tereddüd itmez; buna da "hatır" (fikir, düşünce, istek, meyil) dirler. 
Üçüncü, kal be gel ür ve işlemekde tereddüd ider; buna "hadis-i nefs" (nefsin 
konuşması) dirler. Dördüncü, kalbe gelür ve işiemek tarafını tercih ider; buna. 
"vehm" dirler. Beşinci, kalbe gelür ve işlernek tarafını cezm ider ve kasdmı 
kavi ider; buna "azm-i musammem" dir ler. İki evvelki, ki "hacis" ve "hatır"-
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dır, ihtiyari değildir, insan anlarla muaheze olunmaz. Kezalik üçüncü ki "hadi
s-i nefs"dir ve meyl-i kalb ve heyecan-ı şehvet gibi ki emr-i ihtiyari olmamaları 
hasebiyle bunlarda dahi müaheze yokdi.ır. Peygamber (a. s. ) buyurur ki "ha
dis-i nefs ma 'kUlesi (türü) olan şeyleri Allah Tetıla ümmetimden affeyledi . " 
Emma dördüncü ki "vehm"dir, ihtiyari olur, ıztırari olur; ihtiyari olanında 
muaheze olunmak görünür, ıztırar1de muaheze yokdur. Emma beşinci ki "azm
i musammem"dir; eğer azimetinde kalub, fıil vücuda gelmezse, bu suretde fiili 
terk itdiği havfullahdan olursahasene yazılur. Zira azimeti seyyie idi, imtina'ı 
hasene olur. Azimetinde tab'ına muvafakat ve Şeytana mütabeat itmiş idi, im
tina' itmesi Allah Teala havfından, tab' ve Şeytan'a muhalefet itmekle, azim 
mücahed olmakla hasene yazılmak mukarrerdir. Emma fiili terkettiği Allah 
Teala havfından olmayub nasdan haya, yahud riyadan naşi olursa, bu sı1retde 
ulema ihtililf itmişdir. İmam Gazali'nin muhtarı budur ki seyyie yazılur ve 
muaheze olunur. Zira kendü ihtiyarıyla kabul idüb, azm-i musammem eyledi. 
Bu manaya Cenab-ı Hakk'ın "ve in tübdu rn!ıfi enfüsukum ev tuhjUhü yühtısib
küm bi/ıi 'l-lahü" ( içinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz ·de, Allah sizi 
onunla sorguya çeker, Bakara 284) kavl-i şerifı dalldir. Ve peygamberimiz (a.s) 
"bu nas niyetleri üzere haşr olunurlar" buyururlar. Bir adem gece vaktinde 
azimet idüb, sabaha dahil oldukda zina yahud katl-i müslim etmeye niyyet ey
lese ve ol gece bu azirriet üzere ısrar ile vefat itse bu niyyeti ile haşrolur. Anın 
içün hadis varid oldu ki "e/ıl-i İslamdan iki kimse sell-i seyf idüb birbiriyle 
mukatele eyleseler, kfıtil ve maktUZ nar-ı cehennemdedir" Sual olundı ki "ya 
resutellalı, kfıtilin hali ma'lum, maktulün suçu nedir? Buyurdular ki "ol dahf 
sahibini katl-i murfıd itdi idi." İmam Gazali dir ki , "bu hadisde tasrili vardır; 
mücerred azimet ve irade ile ol maktı11 ehl-i nardan oldu." İmam Fahreddin 
Razi dahi bu mezhebi ihtiyar itmişdir. İmam Kadıhan ve Bezzazi ve sahib-i 
Hulasa didiler ki, "bir §.dem bir ma'siyeti kasd eylese ve amn üzerine azimet 
itmese asim (günahkar) olmaz, azimet iderse asim olur." Bezzazi daha ziyade 
tevsi' idüb (genişletip) dir ki "azimet üzere asim olur ise de, cariha ile işlediği 
mertebe asim olmaz. Mesela zinaya azimet eylese bi'l-fı'l zinaya terettüb iden 
ve bal yaz ılmaz, belki azimetin vebali yazılır." İmam Kirmani dahi bu mesleği 
ihtiyar idüh demişdir ki "bir adem yimi günden sonra bir vakt namazı terk 
itmeye azimet eylese, ol saatde azimeti üzere asim olur, yoksa terk-i salat üzere 
değil. Ve bazı ulema (demişlerdir ki), "ihtiyari üzere azimet mertebesinde 
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muaheze yokdur." Bu manaya delil Cenab-ı Mevlanın "lehtı ma kesebet ve 
aleyhtl me'k-tesebet" kavl-i şerifidir. Kelime-i "lam" ~ayrda müsta'meldir. Bu 
sebebden tasarrufa muhtac olmayan lafz "kesb"i zikr eyledi. Emma "ala" keli
mesi mazarrat içün olmakla, ziyade tasarruf ve mualeceye muhtac olan "iktisa
b" kelimesini kelime-i "ala" ile zikretti. 

İmam Buhari Ebu Hureyre'den rivayet ider ki, peygamber (a. s.) buyur
muşlar ki "Allah Tefıla benim ümmetimin kalbinde olan şeyleri affetmişdir, 
madem ki ümmetimden olan kimse ol kalbine gelen nesneyi tekellüm itmez 
yahud anınla amel itmez. " Lakin bazı nesne vardır ki mücerred azimet ile 
ternam olurve muktezasıyla arnele hacet yokdur, küfr gibi, i'tikaddaki bid'at ve 
dahi kibr ve 'aceb gibi. Bunun emsali şeylerde bi'I-ittif<).k muaheze vardır. 
Bundan ma'lüm oldu ki, bu mezheb ki "mücerred azimet mertebesinde muahe
ze yokdur" denildi hak ve savab olduğunda şübhe yokdur. Eğer muaheze vardır 
denilse, hadis (-i şerit) in ahırı olan "ma !em tekellem ev ta'mele bihi" (konuş
madıkça ya da onunla amel etmedikçe) ibaresinin lağv olması lazım gel ür. 
"Kalbe gelen affolunur" kavl-i şerifinden murad, azimet mertebesinin gayri 
hernın (niyet, plan) ve hadis-i nefs ve meyelan-ı kalbdir denilse, bunlar uruür
i ihtiyariyyeden olmadıklarından, sair ümmetden dahi ma'füdür, zira umur-i 
ihtiyariyyeden olmayan(ın), umür-ı kalbe gelmekle ümmetierden hiç bir üm
.met muaheze olunmaz. Eğer hemm, hadis-i nefs ve meyelan-ı kalbe hami olun
sa, peygamber (a. s.) ın, "'affı 'an ümmetf" deyu ümmetini tahsise vech kal
maz. Böyle olunca baid değildir ki bu ümmet-i merhüme cümle ümmetden 
hayırlı olduğunu habibullah'a tekrimen ve safıyyullah'a teşrifen, cümle ümern
den hayırlı olduğu cihetle, kalbierine gelen eşya fı'le çıkmadıkça ma'fı1 ve 
mağfür ohnaları bir emr-i müstab'ad değildir. 

Bu süretde İmam Gazzali (r.a.), rahmet-i vasi'a hazretlerinin tazyik ettiği
ne bakılmaz ve zikr eylediği deliliere cevab virürüz ki, Allah Teala'nın, "ve in 
tübdu ma fi enfüsukum ev tuhjUhü yühtısibküm bihi 'l-lfıhü" ( Bakara 284) kavl
i şerifinden murad kitman-ı şehadetdir. Yani, "ey şahidier kitman-ı şehadeti 
izhar itseniz ya ihfa itseniz, muhasebe olunursunuz" dimekdir. Yahud murad 
kefereye muhabbetdir. Yani "mü'min olan kimse, kılfire muhabbet itse, gerek 
izhar eylesin gerek ihfa eylesin muhasebe olunur" dimekdir. Yahud bu ayet, 
"la yükellifu'llahu nefsen illfı vüs'ahfı" (Bakara 286) ayet-i kerimesiyle mens
ühdur. Yahud muhasebe ahiretde azab içün değildir. Belki "muhasebe ider" 
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dimekden murad-ı ilahl, "dünyada insana isabet iden musibetler, emraz, evca' 
makUlesi şeyler ile mukabele ider" dimekdir. Yahud muhasebe mücerred i'lan 
ve ihbardır, yoksa azab değildir. Emma "katil ve maktıll nardadır" hadisi, 
maktı1l mücerred irade ve azımetle kalmadı, belki sell-i süyı1f idüb meydane 
geldiğinden asim olub ehl-i nardan oldu. Emma "nass, niyetleri üzere haşrolu
nur" hadisinden murad, "a'mal-ı haseneye niyet ve azımetleri üzere haşrolu
nur" dimek ola. Zira haseneye niyet ve azimet itmede hasene yazılması mukar
rerdir. Teslim olunsa, niyyet(le) ma'siyyet murad olduğu, anınla haşrolunma
dan azab ve 'ıkab olunınayı iktiza itmez. Belki mücerred ihbar ile mu'atebe 
ola. Yahud ol dahl afv oluna. Müsamahada kala, kelamırnız muaheze olma(
mak)dadır. Böylece hıfz oluna. 

Lakin inkara mecal yokdur ki, kemal-i 'ubı1diyyet insanın kalbini cümle 
rezailden ve sıfat-ı habise ve 'azaim-i fasideden tathir idüb, ahlak-ı hamide ve 
sıfat-ı tayyibe ve niyyat-ı salihaile tezyin ider. İşte bu halet-i enbiya (a.s.) ve 
asfiyanın tarikatıdır. Ve 'abd'a lazım olan, ceml'i enfasını Cenab-ı Hakk'a 
takarrüb esbabına sarf itmekdir. Eğer rızaullahdan teb'id iden esbaba sarf ider
se, (bu hal) bir hüsran-ı iZimdir ki asla tedariki mümkün değildir. Ve 'ınde'l
mevt ve ba'de'l-mevt ve ebedü'l-ebed hasret ve nedameti muktezi olub hiç bir 
vech ilaca kabiliyyeti yokdur. Bu sebebden hadis-i şerifde "salih ve talih (fa
sık)den bir kimse yokdur ki yevm-i kıyametde peşfman olmaya. Zira fasıle 
nedamet ve hasret çeker ki 'niçün dünyada istikfımet üzere olmadım?'; salih 
nedamet ve hasret çeker ki 'niçün dünyada itaat ve ibadatı ziyad idüb dereeCit
ı refi'aya nail olmadım?" diye varid olmuşdur. 

Tenbih: Ma'lı1m ola ki bu kalbe gelen hatır, insanı ef'ale bais olur yahud 
terke bais olur. Bu havatırı, Allah Teala insanın kalbinde ihdas ider. Eğer 
ibtidada ihdas iderse, yani melek ve gayri nesne vasıtasıyla olmazsa ana 'hatır' 
dirler. Alameti budur ki kavi ve musammem olub, asla kendüde tereddüd ol
maz ve a'mal-ı batinede olur; iman , islam, ihlas veriya ve ahlak-ı hamide ve 
lnsal-i zemime gibi. Ve bir hayırlı nesnede ictihad ve taat akebinde olub, hatır 
dahi hayırlı olursa Bari-i Teala'dan ikramdır; buna hidayet ve tevfik dinilür. 
Kahic~ bir zenb akebinde olur, Bari-i Teala'dan ihanet ve ukı1betdir, buna 'hızlan' 
ve 'idlal' dinülür. Eğer ibtidada ihdas itmezse, ya melek vasıtasıyla, yahud 
şehevata riıaile tabiat vasıtasıyla, yahud Şeytan vasıtasıyla ihdas ider. Eğer melek 
vasıtasıyla ihdas iderse, alameti budur ki, elbetde hayırlı şeyd~ olur ve insan ol 
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şeyi işlernek ile terk beyninde tereddüd üzere olur ve galiben insandan taat ve 
ma'siyet sadır olmaksızın olur ve a'mal-i zfthir ki, savm ve salat ve hacc ve 
zekat gibi eşyada olur ve bu melek insanın (kalbinin?) sağ kulağı üzere cüh1s 
itmişdir ve bu meleğe 'mülhim' dirler ve davetine 'ilham' dirler. 

Ve eğer şehevata mail tabiat vasıtasıyla ihdas iderse alameti budur ki, 
elbetde şerr olan şeyde olur. Halet-i vahidede sabit olub, Allah Teala'yı zila 
itmek ile ma'dum olmaz, belki kıllet ve za'fa dahi gelmez. Bu tabiata 'nefs' 
dirler ve davetine "heva" dirler. Ve eğer Şeytan vasıtasıyla ihdas iderse, alame
ti budur ki insan muzdarib ve mütereddid olur ve gaiben insandan bir günah 
sadır olmaksızın olur ve Allah Teala'yı zilaetmekle kendüye kıllet ve za'f ge
lür, belki mün'adim olur ve galiben şeytanın davet etdiği nesne şer olur. Ve 
kahice bir hayr-ı mefzule (önemsiz hayra) davet ider ki efdal olan taatden men' 
idüb sevab-ı kesirden mahrum itmek içün, yahud 'aceb ve gurur ve kibir gibi 
vebal-i azime isal itmek içün. Ve bu şeytanın davet itdüğü şeyin hayırlı olduğu
nun alameti budur ki, insanın kalbi ol işi işlemede neş'et ve acele emn veeman 
üzere olub, haşyet ve teenni ve havr üzere olmaz ve ol işin akıbetini mülfthaza 
idüb hasiret üzere olmaz. Ve bu Şeytan insanın kalbinin sol kulağı üzere cülus 
itmekdedir. Ve bu Şeytana 'vesvas" ve 'hannas' dirler ve davetine 'vesvese' 
dirler. Hadis-i şerifde varid oldu ki, İbn Ebi'd-Dünya Enes hazrederinden riva
yet ider ki Resul-i Ekrem (s. a. v) buyurmuşdur ki "şeytan hortumunu insanın 
kalbi üzerine vaz' itmişdir ki, insan Allah Tetıla 'yı zikr iderse te 'hfr eder; eğer 
Allah Te ata 'yı zikr itmezse insanın kalbini bir lokma gibi ağzına alu b· vesvese 
ider." Şerrinden Allah Azimü'ş-şane iltica ideriz, büyük düşmandır. 

Sual: Kalbe gelen hatır, hayır mıdır, şer midir? Neden ma'lum olur ki 
insan hasiret üzere olub, muktezay-ı hayr ile amel idüb muktezay-ı şerden ha
zer ide? Cevab: Ma'lum ola ki hatır-ı bayrı ve hatır-ı şerrifark içün dört mizan 
vardır ki mürettebdir: Evvel ki budur: Ol hatırı şer' -i şe rife tatbik ideriz, eğer 
şer'de naziri var ise hayrdır, yoksa şerdir. İkinci: Bir mürşid kamile, ulema-ı 
ahiretden olan kirnesneye arz ideriz; eğer "hayırdır" dirse, hayırdır, "şerdir" 
dirse, şerdir. Üçüncü: Sulehanın ahvaline tatbik ideriz; eğer hatırı işlemede 
anlara iktida bulunursa hayırdır, bulunmazsa şerdir. Dördüncü: Nefs-i emm
aremize arz ideriz; eğer nefs andan teneffür iderse, lakin nefreti Allah Teala 
havfından olmayub, belki bi'hasbi't-tab' (kendi tabiatma göre) olursa hayırdır. 
Eğer ol hatıra meyl-i tab' ile meyl idüb, Allah Teala' dan rahmet ricasından naşi 
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(olan meyl ile) meyl itmezse şerdir. Zira nefs, kendü tab' ı üzere kalursa elbette 
'emmare bi'su' (kötülüğü emredici)dir. 

Sual : Şeytan-ı larnin mekr ve bilesi ne tarzdır ve andan hazer nice müm
kündür? Cevab: Ma'lı1m olsun ki şeytanın bilesi ve insanı taatden men' itmede 
mekr ve hadi' ası yedi türlüdür. Evvelki budur ki insanı taatden men' ider. Eğer 
insan muvaffak ise dir ki "elbette insan içün dünyada, ılhiret içün zıld-ı iddihar 
amel gerekdir." İkinci budur ki, taati te'hlr ile emr ider. Eğer muvaffak ise dir 
ki, "her gün içün Allah Teala amel ta'yin itrrıişdir; bugünün arnelini yarınki 
güne koysam, yarınki günün arnelini ne zaman iderim!? Hem benim ecelim 
elimde değildir ki arneli te'hir i tmek zarar virmeye!!" Üçüncü budur ki, taatde 
acele ile emr ider; "bu taatden tezce fılriğ ol ki bir gayri taat işleyesin" dir. 
Eğer muvaffak ise dir ki, "amelin kalili tamamca olunca, nakıs olan çok arnel
den hayırlıdır; zira, acelede noksan mukarrerdir". Dördüncü budur ki, riya ile 
emr ider. Eğer muvaffak ise dir ki, "Allah Teılla'nın benim arnelimi bildüğü 
kafidir, nas nef' ve zarara kadir değildir, anlar arnelimi bilmiş bilmemiş kayır
mam." Beşinci budur ki, "ne aceb mütenebbih ıldemsin , aferin! Senden gayrı, 
senin gibi arneli salihle meşgul olan yokdur" dimesidir. Bundan murıld acebe 
ika' idüb asim itse gerekdir. Eğer muvaffak ise dir ki, "Allah Teiila bana tevf
ikini refik itrnişdir, bu hususda minnet Allah Teala'yadır; yoksa benim ma'si
yetim ve Allah Teala'nın bana olan in' arnı ve ihsanına nisbet, arnelin ne kıyme
ti vardır!? Arneli kabul idüb i'tibılr iderse kerem ve tafaddul yine kendinden
dir." Altıncı budur ki, "amel itmeye hılcet yokdur; Allah Teala seni said yaratdı 
ise arneli terk itsen de zarar virmez; şaki yaratdı ise, amel de faide virmez, 
niçün rahatını terk idersin?" dimesidir. Eğer muvaffak ise dir ki, "ben Allah 
Teala'nın kuluyum; kula lazım olan seyyidinin emrine imtisaldır. Eğer sa'id 
isem ziyade sevab içün arnele muhtacım; eğer şaki isem amel itdükde kendi 
nefsimi levm itmem. Me'a haza, muti' olub nara girmek, asi olub danara 
girmekden evladır; bıl husus ki Allah Teala taate cenneti va' d itmişdir, va' din
de sadıkdır." Yedinci budur ki, "a'mal mukadderedir, takdire muhalefete kıldir 
değilsin, arnelde ve iradede mecbursun" deyu ve~vese ider. Eğer muvaffak ise 
dir ki, "amelde ve iradede muhtarız, cebr yokdur; murad idersek taat idüb 
sevaba nail oluruz; murfı.d idersek ma'siyet idüb 'ıkaba müstehak oluruz. İra
de-i cüz'iyye meselesi sabıkda ma'lı1m oldu, ol kaide ile şeytanın hilelerinden 
emin oluruz. Felhamdü lillah. 


