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NESEFÎ’YE GÖRE NSANIN F LLER MESELES

Daniel GIMARET
Çev. Sefa BARDAKCI

Ebu'l-Muîn Nesefî'nin (v. 1114) Tebs ratü'l-Edille'siyle, Mâtürîdî yaz nlar n n
en önemlilerinden birine de inmi oluyoruz. Bu, hacimli (benim kulland m el
yazmas 1000 sayfadan fazla), bol kaynakl , yeterince kelâm eden bir kitapt r. Nesefî, k sa ifade eden bir yazar de ildir. Konularla ilgili her noktada çok ayr nt l
bilgiler vermi , tekrarlardan çekinmemi tir. Fakat bütün yap incelikli ve aç kt r.
Nesefî, meseleleri sistemli bir ekilde anlatmaktad r. Ba ta takip edece i plan aç klamakta ve o plan do rultusunda davranmaktad r. Daha önce dedi im gibi Nesefî,
ço unlukla Mâtürîdî'ye yak n durmakta ve birçok yerde ona at fta bulunmaktad r.
Nesefî, “halku'l-ef'al” ile ilgili hemen hemen her konuda bütünüyle Mâtürîdî’nin,
Cebriyye’yi çürüttü ü yönteme ba vurmaktad r. (356 b 16-357 b 5, cf. Tevhid, 225,
17s.) Her iki alimin eseri de ayn delilleri ve konular bar nd rmaktad r. Fakat Kitabü't-Tevhid’in dolambaçl ve imal ekilde sundu u hususlar Nesefî, sistemle tirmi
ve yeniden düzene koymu tur.
Ancak bu durum, fiil problemi ile ilgili Nesefî’nin dü üncesinin, çok tutarl
oldu u anlam na gelmez. Onun delil getirme tarz , biçimsel aç dan kesinlikle sistemlidir, fakat onun bu istidlali, teorik olarak bir sonuca, yani insan fiilinin tabiat n aç kça ortaya koymamaktad r. Bu noktada Nesefî insan hayal k r kl na u ratmaktad r. Nesefî, tart maya uygun dü ecek ekilde farkl yerlerden deliller getirerek farkl çözüm önerilerinde bulunmakta, bunlar n birbirileriyle nas l uyum
sa lad n söylemeksizin birçok alan üzerinde oynuyor izlenimini vermektedir.
Onun görü üne göre, bu konuda bir gizem vard r ve ilerde bizim de ele alaca m z
gibi, insan fiilinin tabiat tasavvur yoluyla karakterize edilemeyecek bir eydir.
(leyse bi mevhûm 387 a 7).
Hareket noktas aç kt r. Nesefî, yapt aç klamalarda bizim de iyi bildi imiz, temel iki prensibi aynen tekrar etmekten kaç nmamaktad r: Birincisi, tek
yaratma kudretine sahip Allah’t r ve insan fiilini yaratma yetkisi de O’na aittir.
Bu tercüme, Daniel Gimaret’nin ‘Theories de l'Acte Humain en Theologie Musulmane’adl eserinin 195208. sayfalar na aittir. Tercümede Gimaret, Daniel, Theories de l'Acte Humain en Theologie Musulmane,
Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1980 tarihli yay nlanm eser esas al nm t r.
Dr., Kelam Anabilim Dal ., e-mail: sefabardakci@hotmail.com
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(tevellâ îcâdehü 358 a 2; 369 a 18; 369 b 19; devam ; tevellâ tahlîkahû 358 b 9)
*kincisi, Allah’ n yoktan yaratma kudretiyle beraber insan n fiilinin varl d r. (inne’l-abd lehû fi’l 365 a 17; 379 b 4; devam ). *nsan n gerçekten fiilinde fâil ve hür
olmas d r. (muhtar) (380 b 18; 398 b 18s).
* te en güvenli yol bu (iki prensip)tir. Bunlar Nesefî'nin herhangi bir itiraz
söz konusu oldu unda cevap vermek üzere sürekli ba vurdu u sars lmaz sa lam
prensiplerdir. *ki prensip her biri ak l ve vahiy gibi kesin delillerden süzülüp gelmektedir. (cf. 356 b 16 s. et 359 a 8 s.). Kesinlikle bu iki asl beraber tutmak gerekti i gibi herhangi bir uygun olmayan sonuç ç ksa bile hükümleri onlardan ç karmak gerekmektedir. Cebriye ve Mu’tezilîler ayn mümkünün, iki kâdirin kudretine
ba l olamayaca n bahane edinerek delillerin sadece birini uygun görmü lerdir.
(356 a 3 s.). Oysa insan n gerçekten fail oldu u fakat yaln zca Allah’ n yaratmaya
muktedir oldu u ispat edildi inde bu ters yakla m uygun olmaktad r. Çünkü bizim buradan hareketle iki kâdirin kudretine ba l bir mümkünün olabilece ini
kabul ederiz. «Bu deliller yeterlidir ve ba kalar na ihtiyaç b rakmamaktad r.» (381 a
10-13). Mu’tezilîler, öyle derler: Fiili Allah taraf ndan yarat l yorsa insan n fâil
olmas dü ünülemez (gayri makûl). Nesefî, buna öyle cevap verir: Akledilen ey,
aklî bir delili var olan eydir. (el-Makûl mâ kâme aleyhi’d-delîl el-aklî). Bu delil vard r:
Bir taraftan Allah'tan ba ka yaratma kudretinde kimsenin olmad , di er taraftan
da insan n fiil sahibi oldu unu ispat edilmi tir. Dolay s yla bizim söyledi imiz
makuldür. (378 b 14-18). Mu’tezilîler buna itiraz etmekte ve demektedirler ki:
‘Sizin teziniz ya insanlar , (Allah' n kendilerinde yaratt
fiilden kaçamazlarsa)
mecbur edilmi kabul edilmeye veya (aksi halde) Allah'a güçsüzlük narh koymaya
sevk etmektedir.’ Nesefî bu görü e öyle cevap vermektedir: ‘*nsan n yaratmaya
sahip olamayaca ve öbür yandan insan n bir fiile sahip oldu u ispat edilmi tir.
*leri sürülen bu deliller: 1)Allah' n kâdir ve hâlik olmas n , 2) *nsan n fâil, kesb
sahibi ve tercihinde hür oldu unu ortaya koymaktad r. Sizin itiraz n z bu iki
önermeden biri veya di erinin yanl l n içermektedir. Oysa bir delille ispat edilen
ey yanl diye nitelendirilemez. Dolay s yla sizin itiraz n z yanl olmaktad r.’
(380 b 12 s.). Yine itiraz edilmektedir: Allah taraf ndan insanda yarat lan bir fiilden
nas l oluyor da insan sorumlu tutulabilmekte ve cezaland r labilmektedir? Cevap:
Mademki insan n yaratan olmasa da bir fiil sahibi oldu unu kan tlam olduk, o
zaman insan n fiilinden dolay cezaland r ld n da söylemekteyiz. (388 b 2-4).
Herkim bu iki delile ba l kal rsa (temesseke bi’d-delîleyn) (390 a 3-4) tüm itirazlara cevap verebilecek durumda olur. Gerçi, bu itiraz ek aç klamalar ve insan
fiilinin çe idine göre problemin daha aç k yakla m biçimlerini engellememektedir.
Fakat bu aç klamalar yapmak için hiçbir zorunluluk yoktur. Bunlar, üstelik bir
kar l k beklemeksizin daha iyi anla lmas amac yla verilmektedir. Bu ekilde
insan n hür seçimi ile Allah' n yaratma fiili aras ndaki ili kinin nas l oldu unu aç klad ktan sonra Nesefî u ekilde ekleme yapmaktad r: ‘Biz bunu iyi niyetlilikle
söylemekteyiz. (alâ ciheti’t-teberru’). Mademki bizim tezimiz, aç k iki delilden zorunlu olarak do maktaysa bizim bunu daha da aç klama ihtiyac m z olmamaktad r.’ (379 b 14-15). Ayn ekilde itiraza deliller geldikten sonra «Allah' n insanda
yaratt bir fiilden dolay insan nas l cezaland r labilir?» diye sorulmaktad r, ama
bunun hepsine cevap bizim kat m zda bir iyi niyet olarak sürmektedir. Mademki

202

Nesefî’ye Göre Cnsan n Fiilleri Meselesi

203

insan n yarat c olmamas na ra men bir fiil sahibi oldu unu delille ortaya koyduk,
o halde, insan fiilinden dolay cezaland r l r demekteyiz.” (388, b 2-4). Hatta kesbin öncelikli anlam n aç klamada Nesefî kendisini do rudan sorumlu hissetmemektedir. Fakat bununla birlikte Nesefî yararl bir amaç için kesbi aç klamaktad r.
(alâ tarîki’l-müsâhele 365 b 1-2): «Yaratma gücünü insana izafe etmenin imkans zl ve insana ait fiilin varl n izah etmeyle ilgili bu iki kan t bilindikten sonra kesbin ne oldu unu aç klamam za gerek yok (…) Biz kesb tan m n hakikat ara t rmac lar , anlat lmak isteneni iyice bilsin diye aç klamaya çal aca z.» (386 b 9-15).
En önemli nokta, her zamanki gibi insan fiilinin ne oldu unu anlamakt r.
Mant ksal olarak problem basit ve kolayd r. Mademki problem 1) sadece Allah' n
yarat c oldu u, 2) bununla beraber insan n güç sahibi olarak fiilinin oldu u. (lehû
fi’lun hüve makdûruhû 379 b 4) eklinde ispat edilmi tir, buradan hareketle, yaratman n farkl tiplerinin varl n zorunlu olarak kabul etmek gerekmektedir. «*ki
delilin beraberli inde yaratman n çe idine göre gücün fiille ili kisi olabilece i sonucu ç kmaktad r.» (bi ciheti’l-ihtira’) (379 b 5-6; 380 b 1).
Bu fark –ayd nlatmak için de ilse de- ifade etmek için Nesefî, Mâtürîdî ve
E 'arîler gibi sözcük yap s na, yani kesb ve iktisab kelimelerinin tan m bilgisine
ba vurmaktad r. Tabii olarak insan fiili, Allah' n fiili kadar fiil ad n hak etmektedir. Nesefî, Mâtürîdîlerin Bürgus'un görü üne dayanarak E ’arî’den bu noktada
ayr ld n söylemektedir. (356 b 8-16). Fakat Allah' n fiili yaratmayla ilgili ise,
insan n fiili kesbe dayanmaktad r. Böylece denilmek istenen: *ki kan ttan mümkünün iki kategorisinin varl n n oldu una ula lmaktad r: onlar, yarat lm (muhtera’) ve kesbedilmi (mukteseb) fiildir. Güç, yaratma ve kesb yönü diye birincisinin
sadece Allah’a ait, ikincisinin de sadece insana ait oldu u iki tarz üzere mümkünle
ilgili olmaktad r. (380 a 8-11).
Kesbin, iktisab kelimesiyle uyumlu bir tan m oldu u aç kt r. Ku kusuz Nesefî, onu bu anlamda kullanmaktad r. Onun kesbi aç klama metodu el-.ktisâd’daki
Gazzâli'nin metodundan çok farkl görünmemektedir: «hâl k ve muhteri' ismi,
kudretiyle bir eyi var eden kimseye uyguland ndan Allah, hâl k ve muhteri diye
isimlendirilmektedir. *nsan n gücüyle mümkün var olmad ndan insana hâl k ve
muhteri' ismi verilmemektedir.» Dolay s yla bu tür ili kiyi tan mlamak için ba ka
bir isim bulmak gerekmektedir, o da Kur'an'da insan n fiillerine isim olarak kullan lan “kesb” kelimesidir. (49, 20-25; cf. Benzeri ihyâ I 151, 7-15).
Bununla birlikte kesb ve iktisab Nesefî taraf ndan icad, ihtira' veya tahlîk
kavramlar n n z dd olarak s kça kullan lsa da o, sadece bunlarla kalm yor. (O genellikle halk kelimesindeki anlam belirsizli ini ve tekvin-mükevvenin ayr m n
isimlendirmeyi tercih etmektedir.) Nesefî'nin insan fiilini belirtmek için zor çevrilebilen, (Giri mek-üstlenmek) “entreprendre”, (me gul olmak-yapmak) “s’occuper
de” tan mlar yla aç klad terimler vard r. Nesefî, iktisâb kelimesini s kça “mubâ ara” kelimesiyle ili kilendirmektedir. (359 a 3; 370 a 13; 377 b 6 ve 17). O, “Evcede”ye bazen “ta’arraza li” yi, (360 b 1-2; 361 a12-14), bazen de “u gile bi” yi z t
anlam olarak koymaktad r. (371 b 13).
Fakat mesele tabiat yla sadece kelimelerden ibaret de ildir. Daha öteye gidilebilir mi? Nesefî kesbin ne oldu unu ortaya koyman n zor oldu unu bilmektedir.
Ne olursa olsun kesb, Mu’tezilîlerin dedi i gibi ak lla kavranamayan bir ey de il-
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dir. (gayri makûl) Kesb akla uygundur, çünkü akli delile dayanmaktad r. (akli) (378
b 14-18). Fakat bizim kesbi tasavvur yoluyla te his edemedi imiz bir gerçektir.
(386 13-14): lâ vuku’ li zâlike fi evhâminâ (386 b 13-14), lâ teka’u keyfiyyetü zâlike fî
evhâminâ «meydana geli ini tasavvura gücümüz yetmemektedir.» (388 b 4). Kesb
aklen imkâns z de il, o tasavvur yoluyla ortaya konulamamaktad r. (leyse bi mevhûm) (387 a 5-7). Bu sebeple Mu’tezile onu reddetmektedir. Çünkü onlar kesbi
tasavvuru (vehm) –ki bu duyulardan kaynaklanmakla anla labilirli in k stas (381
b 2-3) haline getirmi lerdir. (379 a 2; cf. 44 a 17 s.) Bir mümkünün iki kudret sahibinden meydana gelmi olmas gerçekten görülmü de ildir ve dolay s yla tasavvur
edilemez. (378 b 18 s.; 381 b 1-3Z). Fakat asl nda bir eyi tasavvur etmenin imkâns zl onun varl hakk nda delil varsa, imkâns zl n gerektirmez. (379 a 2-3).
Bununla beraber kelimelerin ötesine gitme imkân var ve de kesbin i leyi i
ve karakterine ili kin temel bilgiler Nesefî'de az de ildir. Fakat aç kça yukar da
söyledi im gibi Nesefî'nin bu yöntemi hayal k r kl na u ratmaktad r. Biz bu yöntemi iyi bilmekteyiz, üstelik bu davran zor sorular konusunda suda bal bo ma
metoduna dayanmaktad r. Asla Nesefî, gücün rolünü, insan fiilinin tabiat n veya
en az ndan bu noktada dü ünülebilen farkl tasavvurlar nas l aç klad n ba tanba a özgür geli me formu alt nda ortaya sermeye giri memektedir. O, kesbin ne
oldu u ile ilgili alt ba l kta aç klama yapmaya söz vermektedir. (Beyânü maiyyeti'lkesb) (365 b 1-2). Fakat söz konusu alt ba l k incelendi inde bunun bir aldatmaca
ve bir kaçamak ortaya ç kmaktad r. (386 b 9 s.) Nesefî, ‘Bizim ashab m z’ diyerek
girdi i üç tan mlar b rakmakta, daha önce denilmi olanla hiçbir ortak nokta olmadan ve cümlesinin gere ini yapmadan yorumsuz bir ekilde ek yapmakla iktifa
etmekte, sonra Mu’tezilî muhaliflerle tart may i lemeye dönmektedir. Nesefî
kendine özgü çözüm ve formülleri ara t rmas gerekirken ba ka konulara dalmaktad r. Fakat o çözüm ve formüller, kan t n dolambaçl k s mlar nda urada burada
k r nt lar halinde görünmektedir. Bu parça halindeki k r nt lar n birbiriyle uyum
sa lamas gerekmektedir. Ama maalesef durum böyle de ildir. Nesefî'nin savunduunu kan tlama metodunda farkl çözüm tiplerini ve farkl yorumlar alt alta, üst
üste veya yan yana s ralama gibi bir izlenim vard r.
* te Nesefî'nin öncelikle i aret etti i tan mlar (386 b 15 s.).
«Ashab m z n formülleri kesbin tan m ve halk ile farkl l konusunda farkl l k göstermektedir. Baz lar demektedir ki: ‘*nsan n kudretine ba l bir yerde üretilen her mümkün kesbtir (kull makdûr waqa’a fi mahalli qudratihî), insan n kendi
kudretine ba l olmayan bir alanda meydana gelen ise halkt r. Fiil kavram (fi’l)
kesb ve halk kavramlar n n her ikisini kapsamaktad r.’ Ayn ekilde bir di er tan mda: ‘Bir vas ta ile üretilen mümkün ‘kesb (bi-alâ)’, bir vas ta ile üretilmemi
mümkün ise (lâ bi-âla)halk olmaktad r.’ Yine ba ka bir tan mda: ‘Herhangi bir güç
sahibinin yaln zca tamamlad
ekilde meydana gelen mümkün halk olarak tan mlan rken, yaln z olarak tamamlamaya kudretli olmayan kimse taraf ndan meydana gelen mümkün i i ise ‘kesb’ diye tan mlanmaktad r.’ (mâ waqa’l-makdûr bihi1
min haysu yasihhu nfiraâdi l-kâdir bihi fa-huwa halk wa mâ waka’a makdûruhu bihi
1

Mahbûbi’ye göre -bu tan m n benzeri olan (Tawhîd, I, 187, 37s.) -, mâ yaqa’u bihi l-maqdûr eklinde
okunmaktad r.
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ma’a ta’azzuri nfirâdi l-kâdir bihi fa huwa kesb)». Nesefî hangi tan ma ekledi inden
emin olmad m ek yapmaktad r: «Fiil ad na gelince Nesefî diyor ki, fâilin yaln z
tamamlama kudretine sahip olmas veya olmamas na yönelik s n rlama koymadan
mümkünün gere ince meydana gelmesinde uygun dü mektedir».
Nesefî, bu tan mlar gerçekten Mâtürîdî kelâmc lardan m alm t r? ‘Ashab m z' tabirini kullanmas öyle oldu unu ima etmektedir. Her durumda biz onlardan nakletti inin ikisini bilmekteyiz. *kincisi Mu’tezilî *skafî'nin Makâlât' ndan
daha sonra aktard m z maddedir. (Supra 72-73). O nakilde insan n bir mümkün
üzerinde fail olmas için bir organa muhtaç oldu unu, hâlbuki Allah' n fail olarak
bir organa (âla daha özel anlamda «organ» ifade etmektedir), muhtaç olmad n
hat rlatmaktad r. Fakat bu tan m n Sünnî kelâmc lar taraf ndan kabullenilmesinde
a lacak bir durum olmayacakt r. 0erh, (370, 8-10) kesb teorisinin taraftarlar n n
önerdi i tan mlar aras nda buna i aret etmektedir. Mu ni de ayn ekilde buna
imada bulunmaktad r. (VIII 283, 7-9). Üçüncü tan ma gelince, o Ebu *shak *sferayini'den gelmektedir. 0ehristânî'nin Nihayesi'nde ona atfedilen üçüncü tan m formülü hemen hemen kelimesi kelimesine aktar lmaktad r. (78, 1-3): Tek ba na
yapamay p kendi kudretiyle meydana gelmesi insan n kesbi, tek ba na kendi kudretiyle fiilin meydana gelmesi ise halk diye isimlendirilmektedir. Ba dadi'nin formülünü de hat rlayal m. (O da Ebu *shak’tan almaktad r) Ki inin tek ba na fiilini
yerine getirmeye gücü yetmemektedir. (Usul 134, 2-3) (cf. Supra118-120). Nesefî,
ne derse desin, onun bu tan m do rudan Ebu *shak'tan alm olmas imkâns z
görünmektedir. Bu yazar Nesefî'nin çok iyi bildi i kimsedir, çok defa ona i aret
etmekte ve üç eserine at fta bulunmaktad r. (:erhu'l-.tikat, Tacizu'l-Mu’tezile, Tertibu'l-Mezheb).
Üç tan mdan birincisi, E ’arî olan Amidi'den nakledilen ve ayn ekilde problemli olan tan m (Supra, 156) hat rlatmaktad r. Burada “kudratihi” tuhaf dü mektedir. (Bu durumda sadece makdura dönen aid zamiri) olmas beklenilen: el-Kudra
(kudret) veya Kudratü'l-Kadir (kudret sahibinin kudreti) eklindedir. Fakat her ne
ekilde olursa olsun halk nas l olur da kudrete ba l bir mahal olmadan meydana
gelen ey diye tan mlan r? Formül sadece Allah' ilgilendirebilir. Oysa Allah mahal
ile zorunlu de ildir. (“Kudratihi” yerine “kudretin” ifadesinin varl gibi) denilmek
istenmedikçe her mükteseb ey meydana gelmesi için zorunlu bir mahallin (yani
bedenin) varl n içerir, oysa halk (yaratma) durumu de ildir. Bu durumda tan m,
a a daki tan ma denk dü mektedir. (bi âla/ la bi âla).
Nesefî'nin yorumsuz bu iki tan mlar verdi ini hat rlamaya çal al m, orada
ili kili ba l n gerisinde konuyla alakal hiçbir ey bulunmamaktad r. Nesefî (aç klamak için) üzerine döndü ü üçüncü tan m tekrar yaparak di er tan mlarda yapt gibi eksik b rakmakta, bütünüyle tan m tamamlay p ayr lmamaktad r. Öncelikle Nesefî üçüncü delili k saca yorumlamaktad r. (Fakat metin aktar m n n bitti i,
yorumun ba lad yer kötü görünmektedir.): «*nsanla ilgili olarak insan n, fiilini
(mümkünü) yaln z ba na yapamamakla, yaratma gücünü insana izafe etmemin
imkâns zl n ileri sürdü ümüz delil gere ince, insan yarat c de ildir. Fakat o
kasibtir. Bilakis Allah, kendisi tek ba na var etmeye kadirdir. (munferid bi’l-îcâd)
Allah' n var etti i eyde ba kas na ihtiyac yoktur; öyleyse O yarat c d r» (387 a 35). Öte yandan bölümün di er iki pasaj nda Nesefî benzer formülleri ele almakta-
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d r. (370 9-13) sayfada Nesefî öyle yazmaktad r: Allah' n kendine ait her fiilinde
sadece kendi zat na ait kudreti vard r (ala’l-infirâd ve’l-istibdâd). Fakat insana yani
bu özel hareketteki gibi yaratma kudret uygun dü memektedir. Biz demekteyiz ki:
‘Bir varl k var olmadan önce, Allah onu bilmekte ve Allah' n ona gücü yetmekte,
e er Allah kendi zat gere i var etmeyi dilerse, o yoktan varl k sahnesine ç kmaktad r. Buna kar l k meydana gelecek varl kta insan n, Allah var etmeden ne kesb
gücü ve ne de var etmeye giri me gücü vard r. (389 b 10-13) sayfada, Nesefî itiraza
cevap vermektedir: «Size göre insan mahlûku yaratmaktad r (yef’alu’l-mahlûk); oysa
her kim bir ey yarat yorsa o yarat c d r (hâlik)». Nesefî demektedir ki: ‘Mahlûkla
ilgilenen faildir. Sonunda o kimse fiili yaln z kendisi yapm sa hal k, yaln z kendisi
olmadan yapm sa o kasib olmaktad r.
Yine belirtmek gerekir ki, Nesefî, *sferâyinî'nin formülünü tekrar ele al yorsa
da tam olarak ayn manay vermemektedir. Ebu *shâk'a göre (Bize kalan öz bilgilerden yorumlayabildi im kadar yla) insan, fiilin var olu una i tirak etmektedir.
Daha yal n bir ifadeyle, asl nda bu fiili Allah tek ba na yaratmaya malik olmas na
ra men *nsan, fiilinin var olu unu sadece Allah' n yard m yla sonuçland rabilmektedir. Nesefî'ye göre, formül öyle demek istemektedir: *nsan n, fiili, kesbi Allah
var etmeksizin imkans z olmas na ra men, Allah, fiili, insan n kesbi olmaks z n var
etmektedir. Fakat bu durumda onun tan m tan m olmaktan ç kmaktad r.
Zaten bu üç formülün hiçbirisi beklentimize cevap vermemektedir. Kesbin
gerçek tan m fiil için de insan ve Allah aras nda rollerin payla m n s n rlamaya
dayanacakt r. Allah fiile varl n verdi inden dolay onu kesbeden kimsenin müdahalesi nerede yer almaktad r? *lk iki formül böyle bir eyden bahsetmemektedir.
Üçüncüye gelince *sferayini'nin kesbe verdi i tatmin edici anlam Nesefî'de daha iyi
de ildir.
Bu tan mlar listesi Mâtürîdî literatüründe revaç bulmu tur. Sâbûnî (Bidâye
114 4-6); Ebu'l-Berekât en-Nesefî –Tebs ra’y derledi i bir gerçek- (.timâd 57 b 1317); Mahbûbî (Tavzîf 187, 37 s.) ve Taftazâni’de (:erh Akâid 88 3-6) aç kça Nesefî'nin kopyas bulunmaktad r.
Bununla beraber dedi im gibi Nesefî ba ka yerde kesbin tan m için ba ka
ö eler sunmaktad r. Bu ö eler de bizim beklentimize daha iyi cevap vermekte,
yani: Fiilde insan ve Allah aras ndaki rollerin s n rlar n n belirlenmesi. Ne yaz k ki
bu ö eler karma kar kt r. (Veya en az ndan bana öyle görünmektedir): Bunlar,
Nesefî'nin önerdi i veya gerçekten telkin etti i çok çe itli aç klama tiplerindendir.
*lk tarz aç klama Mâtürîdî'de görüldü ü gibi fiilde farkl yönleri (cihât) ay rt
etmeye dayanmaktad r. Muhakeme a a daki gibi aç klanabilir. *nsan fiil sahibi
oldu una ve ayn fiil zorunlu olarak Allah taraf ndan yarat lmakta oldu una göre
ayn mümkünün iki kâdirin kudretine ba l oldu u imkân kabul edilmelidir.
(Cevâzü duhûli makdûrin vâhidin tahte kudratü kâdirayn) (365 a 18-19; 381 a 11-12;
vesaire). Ayn ey hem Allah' n hem insan n mümkünü olmaktad r. (‘ayn mâ hüve
makdûru’llah makdûru’l-abd) (398 a 5-6). Tabii olarak ayn ili ki alt nda ayn eye iki
kudret uygulanmas dü ünülemez. (cf. 381 b 4 s.). *ki kudret o mümkünü sadece
farkl cihete göre yap labilirler.
Bu prensip gere ince yaratma ve kesbetme tan m olarak ayr t r lm t r. Zira
hat rlayal m ki Sünnî bak ta baz formüllerde aç kça anlatt m z gibi biri di erin-
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den ba ms z fiilin iki ciheti de ildir: Bu ortakla a kudretlere göre olu an iki cihet
Allah' n ve insan n kudretinin tek bir objeyi payla malar eklindedir. Nesefî, ayn
fiil yarat c taraf ndan yarat lmakta, kesbedici taraf ndan kesbedilmekte demektedir. (381 b 9) Bir kudret, yaratma cihetlerine göre bir mümkünle ilgili oldu u zaman orayla ilgili ba ka kudretin alakas mümkün müdür ki, mahlûk olan böylece o
kudret sahibinin fiili olsun? Bize göre bu sorunun cevab "evet"tir. (381 b 15-17).
0imdi (suje aç s ndan) fiilde failin iki tarz ili kisinin fark (ayr m) kabul edilirse, ayn fiil içinde farkl ili ki tasavvuruna gidilir. Böylece denilecek ki fiil, baz
cihetlerden yarat c n n kudretine, di er cihetler alt nda kasibin kudretine ba l d r.
Kasib insan Allah' n yarat c eylemi ile ilgili olmayan eyi kesb etmektedir. Bu Tebs ra'n n baz paragraflar nda okunan gerçeklerdir.
Allah tek yarat c d r denildi inde, Nesefî’nin dedi ine göre ‘Allah, fiili yaratma imtiyaz n n tek sahibi (tevellâ î’câdehû) ve yoktan yaratan demektir.’ (377 b
5-6; cf. ayn ekilde 368 a 15-16). Fakat Mâtürîdî'de oldu u gibi Nesefî'ye göre yaratma Mu’tezilîlerin anlad gibi dar anlamda sadece varl k kazand rma eklinde
anla lmamal d r Allah, sadece önceden olu turulan özleri var etmekle yetinmemektedir. 0ey (cisim), eyli inde (varl a dönü memi halde) -yani bir eyin özüyarat c fiile ba l d r. Mâtürîdî'nin delillerini tekrar ederek (tevhid 229, 6 s. ve 230,
1 s.), Nesefî, insan n, hakikatte bir fiili bilmeden veya istemeden tamamlamas
halinde, onun faaliyetindeki fiilin temelde insana de il de Allah'a ba l oldu unu
ortaya koymaktad r. ‘Farkl cihetler alt ndaki fiilini insan bilmedi ine göre (min
hâdisihi’l-vucûh), bu fiile kudretinin olmad ve fiilin ba ka kudrete ba l oldu u
anla l r.’ (367 b 8-9). Allah, «fiili hakikatte oldu u gibi, yaratmada tek imtiyaz
sahibidir.» (tevellâ î’câdehû ‘alâ mâ hüve ‘aleyhi mine’l-vasfi) (369 a 18). Di er taraftan
Nesefî, failin kudreti sadece mevcuda uygulan r, ne eyin yarat lmadan önceki
vasf na, ne de ey hareket, siyahl l k, cisim, zât ve ayan olmas na uygulan r diyen
Mu’tezilîleri hatal bulmaktad r. Çünkü bunlar ezelde gerçekle mi lerdir. (387 a
12-14). Nesefî öyle kar l k vermektedir: «Bize gelince deriz ki: Allah âlemi yaratm ve siyahl l , beyazl , cismi, araz ve mevcûdu da var etmi tir ki önce ne bu
siyahl k, ne beyazl k, ne cisim ve ne de araz var idi. Nihayet insanlar n fiilleri bunlardand r, onun mevcudiyeti ve mevcut olmadan önceki eyli i ise Allah' n kudretine ne ba l d r» (387 a 17 s).
Fakat -burada bir nokta vard r ki- fiilin meydana geli inin Allah' n kudretine
ba l olma olgusu, ba ka etki alt nda insan n gücüne ba l olarak da meydana gelmesini engellememektedir. Benim verdi im al nt lar yetersizdi. Nesefî hakikatte
unu söylemektedir: «*nsan n farkl cihetler alt nda fiilini tamamlamay bilmedi inin tespiti, insan n bu cihetler alt nda kudret sahibi olmad n ortaya koyar(…)
Tersine mademki insan, hareket, devinimsizlik, itaat, itaatsizlik, emir yasak gibi
eyleri bilmekte, o zaman insan n farkl cihetlerle ilgili o konularda kudret sahibidir» (367 b 8-11). *kinci bölümde, «(… insan fiilinde, vücud ve ey’iyyet2 Allah' n
2

Ç. N. 0ey’iyyet, varl k ve hilkat anlam nda, existence ile e anlamda fakat existence mevcudu; chosité
ise yazar onun yerine quiddité kelimesini kulland ndan mevcudun özü anlam nda kullanman n daha uygun olaca n dü ünüyorum. Varl n kendisini kar layan isimdir. bkz. Le Petit Larousse *llustré, ‘quiddité’, Larousse, Paris, 2006, s. 887.
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kudretine ba l iken, hareket ettirme, hareketsizlik, itaat, itaatsizlik insan n kudretine ba l fiillerdir» (387 a 19 s).
Bu fikri Mâtürîdî'de biz daha önce tespit ettik. (cf. Özellikle Tevhid 229, 612). Fakat onu nas l yorumlanaca n aç kça bilmemekteyim. Nesefî onu, çok defa
yorumlamaks z n do rudan Kitabü’t-Tevhid'in formüllerini yeterince aç klama
yapmadan tekrar ederek yetinmektedir. Kudret, Allah’a özgü oldu undan, insan
Allah'a ait kudretten ayr , fiilde baz özel yönler tayin etti ini kabul etmek gerekir
mi? Bu durumda biz orada Bak llani teorisine benzer bir eye sahibiz. Fakat bu
ba lamda hiç böyle bir yorumu destekleyen hiçbir ey gelmemektedir. Mâtürîdî
hakikatte: ‘fiil, «insandan» hareket veya hareketsizlik, itaat veya itaatsizlik olarak
ortaya ç kar. Buradan anla lan, fiilde insan sadece nitelikleri belirlemede etkindir,
oradan insana uyan nitelikler meydana gelmektedir. Sadece insan bu fiil bak m ndan devinimli veya devinimsiz, itaatkâr veya itaatsiz denilebilir. Fakat Nesefî, daha
ileri gitmektedir. Ona göre, fiilin bu yönleri, ilahi kudrete ba l eylik ve vücud
bulman n aksine daha çok insan gücüne ba l d r. (387 a 1-2). Aç kças orada uzun
yorum gerektirecek temel fikir var, yaln z Nesefî o konuda daha fazla bir ey söylememektedir: Söyledi i iki küçük cümle, hepsi budur.
Daha da önemlisi: Nesefî’nin burada kendisinin yapm göründü ü fiilin
yönlerine benzer teoriyi, kendisi ba ka bir yerde yanl olarak de il, fakat faydas z
oldu u için reddediyor. Bana öyle görünüyor ki, Nesefî’nin ilgi kurdu u dikkat
gereken bölümlerde, daha çok ba ka tür aç klamalard r, yani fiil ve mef'ulün fark d r. Mâtürîdî'de oldu u gibi, gerçekte bu ayr m sadece baz itirazlara cevap niteliindedir: «0imdi siz tek bir fiilin iki etkenin fiili olmas n kabul ediyor musunuz?»
(377, a 13 s; 385 b 19 s); «Allah’ n yaratt kötü fiillerden dolay k nanmas gerekmiyor mu?» (388, b 9 s.); «Kötüyü var eden bizzat kendisi kötüdür» (393, b 1 s.).
Nesefî bu sorulara bize oldukça bilinen formülle cevap vermektedir. *nsan n fiili,
Allah' n fiilinin nesnesidir, -yaratt -, Allah' n kendi fiili (insana ait fiil) de ildir.
(377 b 3-4; 386, 388 b 17; 394 b 13). Fakat bu sorularda dikkat çeken u ki: ‘Nesefî
bir Mâtürîdî olarak Neccâriye ve baz gelenekçi kelâmc lardan kendini farkl gösterme ihtiyac göstermektedir. -Özellikle *bn Küllâb ve Ebu'l-Abbâs el-Kalânisî (377
a 19 s. ve 396 b 1 s.) –ki onlar fiil ve mefûlün ayn oldu unu desteklemektedirler
(377 a 17) ve bundan dolay aç kça fiilin yönleri kavram na ba vurmak zorunda
kalmaktad rlar. (394 b 14 s.). Nesefî’nin aç klamalar çok aç k de ildir. «Tekvinmükevven ayr l prensibi üzerine dayanarak fiilin yönleri kavram na ba vurma
ihtiyac m z yoktur (…) Sadece tekvin (Faire-etre), mükevvene (fait-etre), benzerdir
diye iddiada bulunanlara cevap verme ihtiyac vard r. Bu ekilde Neccâriler fiilin
yönleri oldu unu kendilerine göre savunmaktalar: Allah' n fiili olmas ndan Allah
kötü de il, insan n fiili olmas ndan dolay insan kötüdür. Gerçekte fiilin bu ekilde
yönleri olmas mümkündür (…) 0öyle ki: *nançs zl k Allah' n insan cezaland rmas
için bir hal, araz, inanç, sebeptir. Küfür, bir hal olarak kötü de ildir, aksi halde bu
ölçüde her nesne kötü olacakt r (…) Küfür bir yaland r, fakat kafirin mant ks z
sözünün kan t d r ve delil olarak do rudur (…) E er kafirlik cezaya uygunsa do ru
olmas ndan de il, yalana dayal olmas ndand r. Ayn ekilde karal k bir hal, araz,
bir renktir. Fakat o hal, araz, renk oldu undan dolay siyah de ildir» (395 b 14-395
a 9). 0imdi buradaki ifade harfi harfine Mâtürîdî’nin Kitabü't-Tevhidi'nde (238,12
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s.;239,7 s.; ve devam ), dedi i -bölüm içinde kabul edilecek- ve tek fiilde hem Allah' n yaratma fiili hem de insan n kesbi olabilece ini do rulamak içindir. Üstelik
Mâtürîdî birçok defa tekrarlayarak kendilerine özgü alt n çizip, «bir eyin yarat lmas ayn eyin ayn d r» tezini demektedir. [„Aj 8 ƒ~A { ]. Nesefî’nin her zaman
ki gibi, öyle demesi a rmaya engel de ildir: «Bizim ba lant yapmam za ra men
bu kavrama ihtiyac m z yoktur, dedi imiz de bunun anlam Ebu Mansûr'un dedi i
gibi: Fiilin yönleri ona ihtiyaçtan de il, sadece iyi niyetten ve her çe it hatalarla
mücadele içindir.» (395 b 18 s.).
Bir taraftan varl klar n kendi kökleri üzere yarat ld n savunan tez olarak
ileri sürülen fiilin yönleri teorisi ve di er taraftan tekvin ve mükevven, fiil ve meful
aras ndaki kurulan tan mlama aras nda do rudan bir ili ki olmaktad r. Bu ili kiye
ço u zaman Nesefî i aret eder. Bu, Neccâriye ve baz «geleneksel mütekellimlerde»
*bn Küllâb, Kalânisî) özellikle dayand r lan fikir, *nsan fiili iki failin fiilidir; biri
yarat c , biri muktesib; (386 b 1-3) kulun fiili ise Allah' n var etti i eyi kesb etmeye
dayan r eklindedir (377 a 19 s.). «Nesefî dedi ine göre bunlar, insan n fiili Allah’ n fiiliyle ayn diye dü ünürler. Allah' n fiili yaratma eklindedir. Hareket veya
hareketsizlik, itaat veya itaatsizlik olarak ise insan n fiilidir» (377 b 10-13). Fakat
bu da tam olarak Nesefî'nin kendine mal etti i yukar daki tez de il midir?
0üphesiz Nesefî, fiil ve meful ayr m n n, «yaratma» ve «kesb» aras ndaki ayr ma anlams zl k verdi ini kastetmemektedir. Aksine ona göre bu iki fark uygun
dü mekte, birbiriyle t pat p örtü mektedir. -*nsan fiili ile Allah fiili aras nda bir
beraberlik kurmaktan- Sünnileri suçlayanlara verdi i cevapta: «Bize göre, insan n
fiili, yarat lm ve Allah' n fiilinin (meful) objesidir, insan n fiili, Allah’ n fiili ve
yaratmas de ildir. Zira Allah' n fiili, Allah' n özü (zât ) içinde var olan ebedi bir
niteliktir. Fakat insan n fiili ise sadece Allah’ n fiilinin objesidir. Bu, (ba ka aç dan
bu Allah… diye anlamak gerekir mi?) Allah’ n fiili var etme ve yokluktan varl a
geçirme ayr cal na sahip olmas d r. *nsana gelince o, fiili iktisab eder ve i edinir.
(iktasabahû ve basarahû) Sonuç olarak, bize göre, insan n fiili Allah' n fiiline benzememektedir» (377 b 3-7; ayn ekilde 377 b 16-17). Bununla beraber Fiil ve meful
ayr m yoluyla Nesefî, fiilin yönleri teorisine ba vuran çözümden ba ka, (Fiil Allah
taraf ndan yarat lm olmas na ra men insan bir fiile nas l sahip olabilir?) sorulan
sorulara daha ba ka baz çözümler önermekten geri durmad görülmektedir.
O kadar ki Nesefî, bu iki tip çözümle yetinse karars z kald veya Kitâbu'tTevhîd'te Mâtürîdî'nin daha önce yapt gibi ikisi aras nda seçime b rakm oldu u
anla l rd . Fakat bir üçüncü çözüm önermesi gereklidir! Zira onun söz konusu
etti i üçüncü tip aç klamalar da çoktur: Onlarda da ba lant l ve tek bir çözüm
olan unsurlar görmemekteyim.
Sorulan soruya cevap verelim: *nsan nas l, Allah taraf ndan yarat lan bir fiilin failidir? Nerede bu fiil insan n fiili ile ilgilidir? Nesefî'nin cevaplar ndan birisi:
Üçüncüyü tekrarla söyleyerek, insan istedi i zaman Allah' n yaratt fiilin failidir
ve muktesibidir. Bu görü , (cf. supra 89-90), sayfadan bizim bildi imiz üzere me hur Mu’tezilî prensiplere cevap verir: Bir fiil kesin bir tarzda benimse, benim istedi im tarzda meydana gelir. Sünniler, birço unun insanda hür fiil kabul etmesinin
tam aksine, bu tarz bir fiilin varl n da inkâr etmemektedirler. Fakat onlara göre
fiille irade aras ndaki birbirine ba l düzenlemeye insan n neden olmas anlam n
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içermez: Sadece Allah, bütün varl n nedenidir. Yaln z hür fiil durumunda Allah
taraf ndan fiilin yarat lmas insan n iradesinden sonra gelmektedir. Bunu, Allah
taraf ndan olu turulan ola an ili ki (âdetullah) gere ince Allah' n yaratmas takip
etmektedir. «Nesefî: Allah insan n kesbetti i her fiili âdetullah halinde yaratt »
demektedir (370 a 10-11). «Allah insanda hür bir hareketi yaratmak istedi i zaman
(…), insan, o hareketi ancak istedi i, seçti i ve kesbetti inde Allah, onda yarat r.
Bu durumda Allah, zorunlu olarak insan istedi inde fiil yaratma olarak kurdu u
adet gere ince o hareketi yarat r. (li icrâihi’l-‘ada fî tahîk hî inde vucûdi kasdi’l-abdi)’
(381 a 4-7). *nkârc lardan bahseden Nesefî: *nkârc lar kötüyü bizzat kendileri seçtiklerinde Allah, onlar için kötüyü yarat r, der (392 b 12-13).
Orada tart mas z kesb kavram n yorumlama ekli var ki: Bir fiil insan n ise,
insan onu yaratma diye bir ey söz konusu olmadan iktisab eder. Zira o fiili Allah
yaratmaktad r. Fakat insan n fiili i lemeyi istemesi kar l nda Allah yarat r. Zira
Allah, insan n istedi i eyi zorunlu olarak yarat r. Bir di er anlamda fiil insan n
gücüyle ilgili olmaktad r. Ama insan yaratma gücüne sahip de ildir. *nsan n kendi
fiili olarak ancak yarat lm fiili yapmaya gücü vard r. (ceale zâlike’l-muhtera’ fi’len
lehû (381 b 16-17), ve bu, insan n o fiili yapmay seçmesinden ileri gelmektedir.
Nesefî: «Allah' n insanda yaratmas na gelince, insan n seçti i fiili, Allah insan n
gücüne uygun bir ekilde yine insan n kendisine ait bir fiil olmas için yaratm
olmaktad r, Allah' n da bunu yapmaya gücü vard r. (eseru taalluki kudratihî bihî
kevnuhû fi’len lehû)» yazmaktad r (379 b 11-14). Nesefî, buna «kudret etkisi» dese
de; biz, daha çok buna «irade etkisi» deriz.
Bu dü ünce Mâtürîdî'de bulunmamas na ra men Nesefî, onun bizzat mucidi
de ildir. Zira, -görüldü ü gibi- onun kulland formüller E ’arî’nin formüllerinin
ayn s d r veya en az ndan 0ehristânî'nin formülleridir. Sonra da E ’arî'nin görü lerine ekleme yapan Râzî'de görülmü tür: «Arizi gücün var etme etkisi yoktur (...)
Fakat Allah, sünneti (acrâ sunnatahû) gere i meydana getirir, insan fiili ister ve tam
uygulamak üzereyken Allah varl a getirir, bu sebeple "iktisab" diye isimlenirilir»
(Milel I 97, 4-9). «*nsan aç kça kendisi itaat istediyse, Allah kendisinde âdetullah
k ld ndan itaati yarat r ( emmeme azmehû ala’t-ta’), e er insan aç ktan itaatsizlik isterse ona da itaatsizlik yarat r» (Muhassal, 144, 4-5).
Nesefî’nin, E ’arî’ye atfedilen bu geleneksel kesb anlay n yeterince k s tlayan bir kesb dü üncesine götürdü ü sonucu do ru mudur? Bu kesin de ildir. Bu
ana kadar aç klamaya çal t k ama gerçekten kesin olmayan bir durumdur. E er
bizim iste imize ba l Allah, kesb edilmi fiili yarat rsa, o ne kadar bizim iste imize aittir? Bizim istek ve irademiz de yarat lm m d r? E ’arî ile ilgili olarak, 0ehristânî ve Râzî bu görü e hiç yer vermemektedir. Fakat Îcî'yi yorumlayan Cürcânî,
onu aç kça u ekilde söylemektedir: Allah insanda bir güç ve irade yarat r, ayn
anda fiil onlara ba l olur. Bu Nesefî'de denilmemi tir. Belki bilerek denilmemi tir.
Burada Mâtürîdî'ye özel teorinin hareket noktas n n aksine, biz bu aç klamay
Mahbûbî'de görmekte ve özellikle *bn Hümâm'da da geli tirildi ine ahit olmaktay z. 0öyle ki, fiil, iste e ba l fiilde, Allah taraf ndan yarat lm , insan taraf ndan
gerçekle mi tir. Fakat bu izah, Nesefî'de daha hipotez ve k sa geçilirken *bn
Hümâm'da, bilinçli ve tutarl hale gelmektedir.
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