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KELAM'DA YENİLİK ARAYlŞLARı 
PROF. DR. MUHAMMED BASİL ET-T Ai• İLE 

DAKIKU'L-KELAM ÜZERİNE BİR SOHBET** 

Tercüme Eden: Cahid Şeneı••• 

C.Ş .. Öncelikle bu söyleşıyi gerçekleştirmek 
üzere davetimi kabul ettiğinız içın teşekkür 

ederim. İlk olarak ~ahsi hayatınızdan ve yük
sek öğrenimizden kısaca söz eder misiniz'! 

Tai: İlkokuldan liscye kadar öğrenimimin bü
tün kadernelerini Irak'ta tarnamladım. Mu
sul'a yakın bir şehir olan Tella'fer'de doğdum, 
aslında eliılerıo başlannda orada oturuyon.luk. 
Daha sonra yaklaşık olarak ycdJ ya~ındayken 
Musul'a l~ındık ve ondan sonra öğrcnJmimc 
Musul' daki okullarda devam ederek I 96& 'de 
mezun oldum ve 1969-70 öğrenim yılında da 

ünı versiteye başladım Öğrenım i çın genel ortalamam tıp fakültesine girme m için ye
terli olmasına rağmen fizik bölümünü tercih ettim. FiLiği çok sevdiğim için bıı bölü
mü tercih etmıştıın Henüz imiversite öğrcnimim sırasında Einstcin' ın genel ve özel 
görelilik teorisi konusunda bir kıtap yazmak nasip oldu. Üç yüz kırk sayfalık bu ki
tabı özel ve genel görelilik teorisine ginş malıiyetınde. Arapça olarak kaleme aldım. 
Ünıversitc, bu kitabın değerlendirilmesi ve hakkında bır karara vanlması içın ha
keınlere gönderdiğinde dcğcrlendirmcyi yapanlar kitabı y::ızanın yiımi yaşındaki bir 
öğrenci oldui:runu bilmeden basılmasını \'C yayınianmasını tavsiye ettiler. Aynı dö-
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nemde ·Temel Partikiiller' adındaki bir küabı da ingilizceden Arapçaya tercüme ct
tim. Hem telif ettiğim hem de tercüme ettiğim bu iki kitap l 974 Şubatında basıldı. 
Ben o zaman üniversitenin dördüncü sınıf öğrencisiydiın. Başanlı öğrencilerden ol
tluğwıı için bana burs verildi. Mezun olduğum sene de kozmoloji (evrenbilim) ala
nı nda lisansüstü öğrenimi görmek için i ngilıere • dekj Manchester Ün i versitesi 'ne gir
dim. Eı·renin yaraltftşt lll! yaratthşuım temelleri alanlarında uzm::ınlık kazandım. 
Gerçekten evrenin y:uatıhşının esasları ve ilk anlan ile ilgili olarak oldukça derin 
matematiksel bir usul! c öğrenim gördüm ve tabi ki bu öğrcn im, giri ft matematik me
totlarla Einstein 'ın genel görelilik teorisi, Gamow ve diğerlerinin '"Big Bang" teori
sine dayanıyord1ı. Oradaki doktom öğrenimiın süresince birçok anıştınııa yaptım ve 
bunların hepsi uluslararası dergilerde yayımlandı. Üç sene yedi ay sonra (1978) dok
torarnı tamamlayıp memlcketim lrak'a döndüm. 

C.Ş.:Biraz da kendi alanınızla ilgili ilmi ara~lırmalannıza değınsck .. 

Tai: ilmi araştınnalanmın çoğlı asıl uzmanlık alanırn olan evrenin yaratılmasındaki 
ilk anlara dairdir. Tabii 10 bu araştımıalar. bahsettiğim gibi yakın bir zamana yani otuz 
ya da kırk sene öncesine kadar şu anda elimizdeki resimlerden edindiğimiz şekline 
göre eksiksiz ve doğru değildi. Fakat yetmişterin ortalanndan itibaren evrenin yaralı
lışıyla alakalı araşummlar. içerisinde bilimseluygulamalar bulunan başarılı bir metot 
geliştirdiler ve teori sadece teori ilc tahmini fikirlerden veya felsefeden ibaret olarak 

kalınak şöyle dursun bu teori şu anda incelemeye, araştımıaya ve kesinliğinden emin 
olacağımız pratik deneysel sınamalanı imkan verecek hale gelmiştir. Çünkü nrtık koz

moloji ( evrenbil im) tenkit ve ispat yapılabilecek bir duruma gelmiştir. Böylece neyin 
doğru olduğunu neyin doğru olımıt!Jğını biliyoruz. Diğer yandan kara delikler (black 
lıoles) üzerine bazı araştırmalar yaptım; bu araştırmalarda kara dcliğin 'olay ufku' 

(event lıorizon) diye isimlendirilen yerin yakınında parçacıklann içerisinde şeiUllen
rnesinin mümkün olduğu bir bölge bulunduğunu hesııpladını. Elimde bunuilla ilgili 
yeni bir yaZJ var. Aynca bizatihi kendi uzmanlık alanımla ilgili olarak "Bose-Einstcin 
Yobrunlaşınası" ilc alı1kalı olon meseleler ve evreusd sabite (cosmologicul c:onstant) 
üzerine de üç makalem yayınlandı. Bu makaleler evrerun bünyesi, evrenin bünyesini 
anlamak ve evrenin yaratılışının nasıllığını anlama üzerine yoğunlaşımştır. 

C. Ş.; İslam kclamma dair çatışıııalannızm da olduğunu bil iyoruz. Bu çerçevede fel
sefi' ilgileriniz ve tikri projelerinizden bahsedebilir misiniz? 

TU'i: Öncelikle ilk sorunuzia ilgili kozmolojiyc daiı- yaptığım araştırmalardan bahset

mek istiyorum. Bunun kclômm evrenin gelişmesiyle ilgilenen kısmıyla da bağlantısı 
vardır. Danışmanlığını yaptığım bir kaç yüksek lisans tezi dolayısıyla evrenin içe kat
lanmasının (inkimdş) imkanma dair bir inceleme yaptım. Modem nmştırmalar ve astro
nomik gözlemlerevrenin sonsuzca genişleyeceğinc işaret ediyor gibidir. Fvrenin geruş-
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lcınesi meselesi geçen yüzyıldan, yakJaşık olarak yirmilerden beri bilinen bir şeydir ve 
bu F.Jwin 1 Jubblc tarafından keşfedilını ştir. Fakat evren bu genişlemesine sonsuza ka
dar devam edecek mi yok~a düıiiJccck yani içine kallanacak ını? Şu anki gözlemleri 
modem evren teorisine göre tahlil edcı~ck evrenin sonsuza kadar genışlemeye devam 
cdcccğine işaret etmektedir. Fakat bu bazılannın zannettiği gibi gözlemlerin direk so
nucu değildir. Aksıne gözlemler sadeec evrenın gcnişlcdiğını söyler. Şu an lıiikım olan 
teori, evren gcnişliyorsa sonsunı koclar genişlemeye devam edeceğini ileri sümıcktcdir. 
Fakat en son olamk bir hafta önce öğrcncılerimdcn bıri ··Genişleyen Evrenm İçme Kar
lamııast" bnşlıklı bir tc7 savunmasında bulundu. Bu tezde genişleyen evrenin düriılme
sinın yanı ıçine katlanm:ısının mümkün olduğu ı.onucw1a ulaştık. Burada bazı koşullar 
söz konusudur ve eğer bunJar olursa genişleyen evrenin dünilmesi yani ıçine katlanma
sı mümkün olur Bu beni kelam felsefcsınc götürdü Gerçekte kclıiın ilmine olan ilgim 
yaklaşık onyedi-onsckiz yıl önce başladı. Yanı seksen dokttLla doksanlı yılların başın
dan ya da doksandan beri kaynak konumunda olan Kadi Abdülccbbar'ın t•I-Muğni Ji 
ebvdbi '/-ad/ ve ~-tc>ı·hid, Ebü Hasan cl-Eş'ari'nin Kircib Makıildtı '1-lshimiyyln ı•e ih
tila/i '!-musa/lin. imam Cüveyni Ebu'J. Meali'nin Kitcibü ·ş -Şiimilfl ustili 'd-din, Ebü 
Tayyib cl-Bukıllani'nin Kirôbii i-Temlıid veya Temlıidii '1-ewiil ı·e rel/ıisii 'd-deldi!, İbn 
Mctıcveyh 'in Kitribii ~-Te::kire ji 'f. eel'li lı ir ve 'l-a 'rdz, Kiidi Abdülcebbar· ın Ki1tibii '1-
Mullll bi i-rek/ifvc Mu'tezile kiraplannın en eı.kilerindcn bııi olan Hayyarın Kıtcihii'l
İnristir ve 'r-red afti İbn Rıivendi gibi kclaın kitaplan üzerinde çaJışmaya başladım. Ay
nca ikincil kaynak olan dığer kitaplan da yanı Dr Hü~aıneddin cl-Alfısi'nin eserleri gi
bi uraşlınna lan du incclcdim. Dr. Hüsümeddin el-Ailısi asnınızdaki kcliiın hakkında 
geıçcktcn iyi çalışmalar yapan ciddi araştırmacıJanian bıridir. Bütün bunlar bende 
kelfıın ilminde araştırınalar yapmak için sağlam bir zemin oluşturdu Kclarn ilmi bild.i
ğini7 gibi iki losımdır: Daki/w Ueltim ve Ce/i/ii '1-ke/am, buna Ebu 1 layyan et-lcvhidi 
ve Makd/ıir'ında Eş'ari işaret etmiştir. 

C.Ş .. Yani ilahiyyaı ve kozmoloJi. .. 

Tiii Evet takriben ılahiyaı ve kozınoloJi . Dakik.u'l-kclamın: barcl-ct ve :.ükiinu, za
man ve mekanı, ccvhcr ve arazları , ağırlığı, direnci, kuvvelı. itimadı ve doğu~u (te
vellüd) ve özclliiJc de cc,lıcr-araz tcorısini araşiırdığı sonucuna ul~tıın Yani fiilen 
gerçek. bir islam ihm fcls~fesini dakiku'l-kclıim esasları üzerine kurmak mümkün
dür. Bu sebeple kıtapiarda mevcud olan şeylcı i, bizzat iJk kclamcıların yazdıkların
dan veya onlardan nakledılenler llzennden iyice retkık etııın. Bundan dolayı kclam
cıların hepsinin olmasa bı le büyük çoğunJuğunun fikirlerini üzerine inşa ettiklcı ı beş 
illkc olduğunu ve bu beş ilke üzerinde hcmfikır olduklarını söylcycbilıriın. İlk ilke 
atoına ( eel'her el-ferd. e/-çuz ellezi la-yerecezza) dnirdir. Yani şeyler sınırlı olarak bö
lünchılirlcr, böylece bölüncıncycn en küçük parçanın var olduğu söylenır ve bu par
ça ccvher-i ferd olurak ısiınlendiriJir ve ayrıca dünyanın ccvlıerlcrdcn ve araziardan 
ya da ccvlıcr \'e araziardan oluşan cisımlerdcn meydana geldiği ifade edilir. Bu ılke 
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··Allah tabia1 kamınlanru aleme bırak.iı" derler. 1Ja1ta onların ilııhiyatçı lan dahi "Al
lah bu aleme tabi al kanunlarını koymuştur" demektedirler. Fakat biz onlara sonıyo
ncz: Allalı kanunlan koyduktan sonra nereye gitti? 

C.Ş.: Filozoflar onun ilk hareket ettirici olduğunu ileri siiri.iyorlar! 

Ttii': Evet, onlar onun ilk hareket ctririci olduğunu sonru da istifa ettiğini şöylüyor lar. 

Tabii ki bu İslam akidcsine ve islamın :ilem tasavvuruna ztttır. Beşinci ilke, filozofla
nı göre zaman ve mekan mutlak olarak. cisimleri mevcut olsa da olmasa da var olan 
ik.i varlıktır. Kclaıncılara göre hayır! Eğer cisiınler var olmazsa zaman da mekan da 
olmaz. Şimdi eğer kclaınctlann be~ ilkesini değerlendirmek istcrsek günümüz fiziği 
ve modem fizik için en doğru ifadenin, beş ilkeni n, modern fızikle -yani görelilik ve 
J.n.mntum teori lerini kastediyorum- taıruımcn uyuştu,b'tl sonucuna uluşabiliriz. Tabii ki 
t<wıamen kavramsal açıdan. Ben orada yani kc l aıncıların elinde gelişmiş bir fizik ol
duğunu iddia etmiyorum. Fakat ellerinde gelişmiş kavramlar olduğunu söylüyonıın. 

C.Ş. : Biraz u<ı dünya ölçeğindekj faaliyetleıinizden, uluslararası kongre ve çalışma 
gnıplartna katılımlarınızdan bahsetler misiniz? 

T~H: Uhıslaı-arası katılıınlanm. aslında çok sonra başladı yani iki üç sene önce dünya 
çapında bir şeyler yapmaya başladım. ingiliz Ekzitr Üniversitesi 2005' in başı nda be
ni davet etti. Orada Ekzitr Üniversitesi Islam-Arap Araştınualar Merkezi ' nde bir se
miner verdim. Bu seminer felsefe bölümünden hocalar, İslfun ve Doğu Araştıonala
rı hocalan ve hatta bazı fizikçiler ve doktora talebelen lar::ıfından beğeni komua.ı ol
du. Sonra yine aynı sene yani 2005'1c Oxford Üniversitesi'nde "Einstcin, Zamaıı ve 
Tunn" (Einstcin Time and God) isimli bir senıpozyuma ka.tıldıın . "İslam Kclanıında 
Zaman" (Time in lslaınic Kalam) başlığıyla müslüman kclamcılara göre zaman içe
rikli bir araşıınnayla kalkıda bulundum. Sonra 2006 Ilaziran ayında Oxford Cinive
sitesi ' ndeki Hristiyan-Müslüınan diyaloğuna dair olan bir çalışma grubuna kattldım. 

Bu ça l ışına gnıbu din ve i lım meseleleri hakkında karşılıklı konuşmak içindi ve top
lantı müs!Uman astronomi bilim adamları ve hocalardan bir grubu biraraya getirdi. 
Sonra 2006'nın Eylül ayıııda Manchester Üniversitesi'nde bir kongreye katıldım ve 
aynı senenin Nisan ayında kongre dergisinde yayınlanmak üzere "Müslüman Kclaın
cılara Göre Yaratıml ve Yaratıcı" başlıklı bir araştuıııııyla Romanya' da yapılan Xl. 
Esssat Scnıpozyumu' na iştirak ettim. 

C.Ş . Batılı bilim adamları kehım ilmi hakkındaki görüşlerinizi nasıl dcğcrleııdkiyorlar? 

Tal: Bıı gerçekten iyi bir soru. Bu hususu garipseyebilirsin ama Batıda ketanı ilmi ve 
kelam felsefesine dair olan tezlerirole alakah olarak daha iyi bir ilgi gördüm Hatta 
şimdiye kadar 2005 yılında batılı gazetecilerden birinin beninı le Science and Tlıeu
logy ısiınli dergi içın yapLığı röpoıtaj dışında sizden önce kimse benirrtle bu mcvzu 
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hakkında bir röportaj gcrçckkştinnedi Ayrıca pekçok batılı ara~ümıacı elektronik 
poı;ta kanalıyla ben im le i !eti şim kuıuyor, özcll i kle internette bana aıt olan www.cos
mokalam com adlı sıte vasıtasıyla pek çok problemle atakalı sonılara kaqılıiJ.ı gcni!:
ccvuplaru ulaşıyoruz. Amerika'dan islam düşüncesine dair bır çok sonı geliyor ve 
yakın ala ka gösteriyorlar. 

C.Ş .. Yakın zamana dair yapınayı planl:ıdığınız şeyler nelerdır'? 

Tiii Bıı sıralur oldukça çok ınc~h>tıli.im. Önüıni.izdckı doneındc 2006'nın dokuzuncu 
.Lyında Manchester kongresine gönderik•n ara;;tımıalardan elimde iki araştıona takibi 
var. 2007'nin dokuzuncu ayının bttşında Oxford Üniveısitcsi'ndcki konı::rc için hazır
ladığıın bir :ıru~tınna mevcut. Ayrıca Canterbury Üniversitesi'ndeki koogn:yle ılgili 
daha esk ı olan başka bir anıştııma dcıha var kı o da "Evrim ve Kuran" hukkJmladıı in
sanın evnıniııı kastediyorum ve kongre beşeri aklın evıımi hakkındaydı. insan görü
şiinun, aklının. ıdrakınin ve mantığının cvriını. Ben insanın bızatihi kendi evrimi yö
nünü ele alıyorum ve evrim görüşünün Kur 'an' la çclıştiğı sonucunn vamıı yon ı ın 
Kur'un ve cvıım arasında herhangı bir çclişkı görmüyorum ve ayrıca ını:anın şu <ında 
bulunduğundan daha az gelişmiş bulunan bir varlıktan evrim geçırerek geliştiği ni söy
lesck b ik bu, yani insanın evriminin gc.:rçekkşın ış olması Allah ·ın k.udrctıylc çel iş
mc;, Allalı'ın kudretini ortadan kaldınna7 ve onun btiyiiklüği.inc gölge düşünnez. 
Çünkü Yüce Allah her bir evrim işlemini yapm. Evrim teorisi yanlı~tır, Darwın'in gö
rüşleri yanlıştır şeklındckı sözler şu am.la mevcuttur. Peki, eğer bıyoloJı ılmınden ev
rim dü.;;ünccsinı çıkarırsal, biyolojı ilmi n~ ıl yi.iri.ıyccck'1 Allah 'ın bir p::trça çamur al
dığını onu yo~urduğıınu ve sonra ona ınsan şeklı verdiğinı sonra da onu üOcyip "Ey 
ALieın ı...alk.!" dediğini ve Adem 'in de kalkıp koşmaya başlaılığın ı mı söyleyeceğiz? 
Böyle biı teori işlemez ve biyoloji ilmi ue onunla meşgul olmaz. insan ve dığer canlı 
gcnomlrıııııı, aynca ınsan şcklıni, anataınısini nasıl açıklayacağız? Evrım var olan bir 
hakikat1ir ve ınsan evrim geçiıir ve bu Allalı'ın kudretine gölge düşünnez ve onu or
tadan kaldırmaz. Peki eşyalar o halkriyle evııın geçirirler mi'' Hayır, mümkün dcğiJ. 
Şeyler bulundukları halleriyle katıdırlar ve ruhlan yoktur. 

C.Ş. Burada yıne scheplılik me:.clesinc döni.iyonız sanının'1 

EL-Tiii: Evet scbeplılık meselesi gibi. Allah yarar, yönlendirir. !-vet, kanun \ardır, 
özellikler vardır, ıli:;;kilcr vardır, değişmeyenler vardır. deği:;;kcnlcr, sıeakJık, so6ruk
luk, kuvvet, direnç vardır, hepsi vardır, hepsı işler ve htmların hcpsı kanunlara, kla
sik mekanik ve kuantum ınckuniği, sıcaklık ve çckıın kanunianna göre i~lcr. ama hiç 
biri AUah olmadan i:;;lcıncz 

eş öyleyse burada ba~ka birşey somıamıt lazım: islam düşüncesinin ycnilenın~i 
hakkındaki görü~üııüz nedir? Çünkü ba.:ı müslüman diışi.ini.irler ı-.ebeplılığı ya da cv
rı mı lamamen reddediyorlar? 
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Tai: Bu bir tehlikedır ve burada bilerek reddetmeyle diğerini yanı bir şey bilmek:;i
zin, körü körüne reddetmcyi birbirinden ayırmalıyız. Yani burada herhangı bir konu
yu ya da mcsclcyi i lım le rcddcttiğiıni söyleyip onu tcıncllendirmemlc onu sadece lti
kadl bir sebeple reddetıncıu arasında fark vardır. Peki belki ben akideyi yanlış anla
dım. Bu mümkün değil mi? mümkündür. Bizim İslam düşüncesini ciddiyetic yenilc
nıeye ihtiyacımız var. İlk olarak. yenileme, sabitelerin tarif edilmesınc dayanır, sabı
tderi ve onun dışındakı değışkenlcn tespit etmek gerckır. Ikinci olarak, mukaddes 
olanla olmayanı birbirinden ayırmak gerekir, kutsal olan nedir? Kur'an 'ın iki kapa
ğı arasında bulunan Allah'ın katmdan indirilıniş olan kclarnı kutsaldır. Allah kutsal
dır. Peygamber nübüvvet sıfatıyla ve ona indirilmiş olan Kur'an kutsaldır. Sababe 
sözlerine gelince kutsal değildirler. Niçin kutsal olmayanı kutsal kılıyoruz! Başkala
nnın söyledilcleri gibi ümmetin dini otoritesi olan -kj isl:lmda dini otorıtcler yoktur
İbn Abbas 'tan yaptığı ri vayete dair sözleri ve diğer geçmiş uleınfuıın sözleri sadece 
ictihaddır. Hatta nebevi hadis bile gözden geçirilmeyc ve inceden ineeye tetkikc 
muhtaçtır Ayrıca hadisin sahihliğini tespit için sadece senede dayanmak yetmez. Ya
ni sened açısından sahih olanın metin açısından da tcnkidc ihtiyacı vardır. Ikinci ola
rak, senedin tashihi sadece mevcut ccrh ve ta'dil yoluyla tamamlanınaı:. Çünkü bu 
kural, fitncyle alakası olsun ya da olmuı.ııı sahabenin iidil olduğu esasına dayanır ve 
bu bir halndır. Fakat eğer hadis uzmanları sahabey i, cerh ve ta'dil yönünden herhan
gi bir yonıınla karşı kaışıya getirmek istcmiyorlarsa, olsun; ama biz metne bakınaya 
çağınyoru:r.. Metni hatalı olanı scncdı sahih de olsa reddediyoruz. Sahabenin yalan 
söylediğinı söylemıyoruz, haşa, ama "Metinde (manada) bu uzaklaşmaya da kesik
lik olabilir" diyoruz ve metni suçluyoruz vcssclıim. Eğer metin doğru olursa onu ulı
nz. Yenileme (tecdid) hususunda cesur olamak zorwıdayız. Yine var olan bir hakika
ti önümüze koymak zorundayıL Şu an asnmızda hüküm süren İslam ya da dedikle
ri gibi hüküm süren islam düşüncesi, çoğunlukla yolunu kaybetmjş bır düşünce du
rumundadır. Bundan şu anda hak..im olan ve hüküm süreni kastediyorum. Çünkü ma
alesef hastalıklı selefi akıma bağlı olmayanlar islam dışı sayılıyor. Yani gerçek ına
nadaki ycniliğe davet Selefilikle karşı karşıya geliyor. Sürelcli "En hayırlı asırbiziın
ki ve bizden sonra gelenler ve onlardan sonra gclcnlcrinkldir ... " sözünü tekrar edi
yorlar. Dördüncü, beşincı ve altıncı yüzyıldan sonnı gelen yüzyıllanı kapıyı kapatı
yodar. Du söz aslında ne vakıayla ne akılla ve ne de islamın ruhuyla uyuşuyor. Ay
rıca böyle bir hadisi nasıl kabul edebilirim'? Belki belirli hususlarda seçkin olabilir
ler, fakat kesinlikle bütün konularda değil Çünkü unutmamamız gereken bir şey de 
yanılgıların çoğunun lslam'a hadis yoluyla girmiş olduğudur. 

C.Ş.: Son olarak ketamın yenilenmesi (tecdid-i kelfun) hakkında konuşmak istiyorum 

Ta!: Ben kelfun ilmini rı gözden geçirilip iyi bir şekilde takdim edilirse yeniden kuru
labileceğini ve aynı zamanda islfuruo aslını ve imkanlurını koruyarak, geniş, kapsa
yıcı. yeni bır teoriye zemin teşkil etmc~inin mümkün olduğunu düşünüyorum. Çün-
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kü yapı, lslam'ın, Kur'an'ın temellerınden tiiremiştir. Söylemiş olduğumuz beş ilkc
nin bep::.i Kuran'dan kayııaklanmışlır. Allah herşeye bir adet takdir etmiştir. Allah 
göklerı ve yerı altı günde yaratmıştır, orada sonradan olmn (hudüs) prcnsıbi vardır; 
Yüce Allah'ın kendısinin her gün bir i~te olduğuna dair olan sözü yenilenme ve de
ğı~me (teceddıid ve teğayylfr) ilkesini ıçeric, yani hıç bir şey aynı hal üzere iki vakit 
kalmaz. Allah kendinden başka ilah olmayan, hayy ve kayyümdur. Evreni ayakta tu
tanuır. Nnsıl ayakta tıııtıyor? Eğer şeyler değışıyorsa nasıl ayakta ttilan (kayvıinı) olu
yor? Daha önce de söylediğim gibi şeyler i sürekli ycnıleyerek ayakta tutan odur. 
Eğer sana "bu gömleği" her gün olduğu gibi giymen gerekir desem bu elınde yeni
lemek ıçin herhangi bir fın;aı ya da bir seçim olmadığı manası na gelir Fakat eğer sa
na her gün "yeni bir gömlek giymen gerekir" descm şimdi artık sen hürsün ve elın
de hürriyet var Yenileme sana hürriyet verir. Senden her gün yeni bir gömlek gjyınc
ni isterscm bu yenileme, sana yarın gıyeceğın göm leği seçme özgürlüğü verır. 

C.Ş: Allah·ın iradesi sana bır gömlek giymen gercktığini söyler ama "hangı gömle
ği giyeccğinc sen karar ver" diyerek özgürlük verir öyle mi? 

Tı1i · Evet, sen scç. Bundan dolayı Yüce Allah Kitabında" Kalp/erinizde olanı ortaya 
çıkarmak ıçw" (2/154) demiştir. Her türlü noksanlıktan beri olan Yüce Allah müda
halede bulunmaz, O müdahalede bulunmayı istemez. O sana özgürlük vemıcyi ister. 
Neden bnzı Selefi müslümanlar bunu Allah'ın hükümranlığı konusunda haddi aşmak 
olarak kabul ediyorlar Allah ber şeye gücü yetendır Gömleği n izi değiştirmeye na~ıl 
güç yetı remcz? Elbcltek.ı güç yetircbilır. Fakat sana bu seçme hürriyetini veren de 
O'dur. Ve sana "seç'" der. Sen bana "Ailah ' ın bangi gömleği giyeceğıını bılmesi gc
rckır" dıyebilirsin . Evet, O bilir. Fakat bilmcsı irademe müdahale ettiği manasma 
gelmez. O halde ınsan amcllerindco ve fiilierinden sorumludur. ''Yaptıklarından so
rumlu tıllulacaklardll'." Eğer seçmcyi (ılrtLylir) insan hürriyetinı..len çıkarırsak scvabı 
ve cezayı da çıkarmamız gerekir Bu da doğru değıldir. 

C Ş .. Allalı zamanın ıçerisinde mi bilir yoksa zamansız mı bilir? 

Tai: O lam olarak zamansız bilir. Allah 'ın ilmi, zamansız ve mckansıi'dır. Bu mcsc
lc tabii ki fikri ve manlıki olamk önemlidir. Allıılı bilir. Bu rabb:inı bır ımtıya7dır. 

Çünkü O azizdir O'nun ilmi muılaknr. Ne zaman ne de mekan ona bir sınır çizeınez. 
Geleceği de geçmişı de bılır. 

C S : Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum 

1 ii ı Ben de teşekkür ederim. 


