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MATURiDi'NiN ULUHiYET TASA VVURU 

Ibrahim ASLAN ' 

K
ur' an, Hz. Adem Je ba§layan ve Hz. Muhammed Je son 
bulan ni.ibiivvet geleneginin son halkast ve Allah' m insan
hga yaphgt son haki.kat ~agnstdli. Bu ~agnya kulal~ veren 
miiminler, farkh bakt§ a~Janyla onda.ki mesajt tarihsel di

nam.ikler i~erisinde sistemati.k a~tdan anlamaya ve bir haki.kat olarak 
temellendirmeye ~ah§rm§lardJI. Bu temelde orlaya g~an ilk disip
lin Kelam ob.u§tur. kelamcJar, kendil.erini bir yandan ait oldu.klan 
cogra.fyarun tarihsel ve kiilturel kodlan il.e butiinle§en batJ iddialan 
giiriitmeye, diger yandan da islamm Kur'an' daki inan~ haritaslill 
ottaya koymaya ve tevhide dayanan iti.kadi esaslanru tespit etmeye 
adarm§lardu-. Bu temelde inang meseleleri, u.luhiyet, ni.ibiivvet ve 
mead olmak iizere birbirini tamamlayan ii~ ana teolojik zeminde 
ele ahnmt§ ve inan~ ilkeleri rasyonel bir dJ ve manhl orgiisii i~eri
sinde degerlendirilmi§tir. Bu sistemati.k perspektife stkt stktya bagh 
kalan ve kendisini Kur'an'a adayan kelamcJardan biri de hi~ ku§
kusuz imam Matiiridt'dir. Bu yazt, Matundt'nin uluhiyet anlay:t§liD 
Kur'an'm muhte§em yonununu i~eren Te'vllat adh eserini merkeze 
alarak irdelemektedir. <;ah§ma, Matiiridl'nin Allah'm ne oldugu ve 
ne olmadtgl lwnusundaki yakla§linlnl uluhiyetle il.gil.i ayetlere getir
digi yorumlar iizerinden tespit etmekte ve ~arplCt ba§hklarla ktsa ktsa 
oliaya koymal~tadu: 

ALLAH HAKKINDA TARTI~~lAYA GiRHENiN DORT 
ANA ZEMiNi VE BiLGi KAYNAKLARI 

'i§te (cy insanlar), ;~ormez misiniz k; Allah gokferde ve ycrde bufunan 
her ~c!li emrinize amade k,fmt§ltr; Oftktan ve giz/i ofarak size nimetferini 
ba/ ba/ iftsan etmi~tir . . Ylne de insanlar iferisinden fterftangi bir b;/[!if/e, 
!JOI [JOSterici bir kt!avuza L'C avdmlattCI bir kitaba dayanmakstZ/11 AJ/a/1 
17akkmda tarlt§all kimseler ftkabi/mcktedir. ' 1 

Yrd. Do~. Dr., Ankara Universitesi iJahiyat Fakultesi Ogretim Uyesi. 
1 Lolunan 31.20. 



HA.TORIOI"NIN ULUHIYET TASAVVURU 

Mai:ili.1d?'ye gore Allah hakkmda yapJabilecek tarh§mala
nn dort: ana zemini olabilu·. Bunlali Allah'm birl.igi, peygamberW~ 
{risalet), yeniden dirilme {ba's) ve i.lalu mesaj. Matiirldi, ayetteil yola 
~Ik~rak bu konularda tarh§ma yapabil.mek igin §U ii~ bi.lgi kaynagma 
vakrl olmak gerektigini ifade etmi§fu. 

1. Genel bi.lgi kaynag1 olarak akJ, 
2. Hidayetin beyaru olarak s~et, 
3. Beyanlanyla karaohga kar§l aydtnlanmaci olan ilahl rnesaj. 
Dii§iinme yetenegi olarak akJ i.le bilgiye ula§Jabi.lecegi gibi 

Siinnet'in beyaru i.le de bilgiye ula§Jabilir. Her yoniiyle aydtnlanma
CI olan ilahl mesajlarla da akJ ve siinnet ile bilinebi.lecek bususlara 
a~ill getiri.lir. 

Matiindi, peygamberlere ve i.laill mesa~ara inanmayan Mekke
li rnii§riklerin Allah hakkmda tarh§ma yapJabi.lecek konularm yam 
sua soz konusu bi.lgi kaynaklanndan da yoksun olarak Hz. Muham
med i.le tarh§maya girdi.klerini ifade etrni§tir. Meleklerin Allah' m 
bzlan olduklanna i.li§kin iddiada bulunmalan bunu destekleyen en 
gii~lii omeklerden birisidir.2 

EHL-i KiTAB iLE ALLAH VE DiN KONUSUNDA 
TARTI9MA YAPMANIN ME9RuiYETi 

Onceki vaf,ip/erin me11sup/~nyla tarlJ§Irken, /1aks,z/,k etmcdik/eri sii
rece en !jiize/ yo! L'e yontemden ba~kasma itibar etmeyin ve dey in ki: 'Biz 
bize indiri/ene de, size indiri/ene de inamm§IZ; bizim de sizin de i/a/umz 
bir IJe tektir; ne ki biz kaytlSIZ §OrlSIZ sadece O'na teslim olmll§UZ. '3 

Matiiridi, isim vermeden bazJannm "kendi.leriyle anla§ma bu
lunan kafirlerle delillere dayah miinazara yapJabilir, ancak kendi.le
riyle anla§ma bulunmayan kafirlerle sadece sava§ yoluyla {bi's-su}'llf 
- u _;;:.J4 } miicadele edilir" §ekl.indeki gorii§iinii kabul etmemi§ ve 
bu gorii§ii Kur' an' a aykm bulmu§tur. Ona gore An.kebut suresinin 
46. ayeti, din konusunda kafirlerle tarh§ma ve miinazarada bulun
maya izin vermektedir. 

2 Tc 'vr!at, 11/240-241. 
3 .Ankbut 29.46. 
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HATURiDi'NiN ULUHIYET TASAV\rURU 

Alla,h'm Dinin {.;agmrken Tarb§mamn Temel ilkeleri 

"Rabbinin yolrma lrikmet/e ve JJiize/ O§iit/e davet et; ve onlara kar§l 
oy/e bir miicar/ele !fOntemi ortaya koy ki o en !Jiize/i ve en etki/isi ofsun! 
9iinkii senin Robbin, kendi yofundan sapan kimseyi de, do§ru yo/a yo
neleni de en iyi bilendir. "4 

Matiindl'ye gore Nahl suresi 125. ayet dinde tarh§manm ve 
ba§kalanyla. i.leti§im kurmanm temel i.lkelerini ortaya koymaktadJI. 
Buna gore dini an.laruken veya ba§kalanyla din konusunda tarll§JI
ken gozetilmesi gereken ilkeler §un.lardu: 

• Hikmet 
• Giizel ogiit 
• En iyi ve en etkili tarh§ma metodunun kullaru.lmas1 

Matiilidi, hi.kmet kavrarnm1 beyan olarak Kur'an'l ve burhan 
olarak da akli delilleri igine alacak §ekilde kullanml§ID. Ona gore 
Kur'an'da belirtilen Hz. Musa'nm Firavun Je yaphg1 miinazara ve 
diger peygamberlerin miinazaralan, birer model tarh§madular. 

ALLAHVE iSlAM H.AKKINDA YAHUDiVE 
MUSRiKLERiN (J~ FARKLI ELESTiRiSi 

"Bir de O'nun sa§nst kabul edildikten sonra Ius/a Alia/, /,akkmda 
tarli§Oillar var: On/ann i/eri siirduk/eri deli/ Rableri katmda tiimden. 9e
~ersizdir; ba§.lanna (O'ndan) buyiik bir gazap qokecektir ve on/an §iddet/i 
bir azap beklemektedir. "5 

Marundi, bu ayetin te'vil..ini ug rivayet iizerine kurmu§tur. 
ilki, Mel~eli mii§riklerin, Hz. Muhammed' e ve onun 

Allah' tan getirdigi mesajlara inanan miiminlere "sizin dininiz islam, 
Muhammed'in hayah ile smrrhdJI. Onun vefatutdan soma hepini.z 
bizim dinimize geri doneceksiniz" §eklinde gorii§ belirtmeleridir. 

ikincisi, Hz. Muhammed' e gelen Yahudilerin Miisliimanlara, 
"bizim dinimiz sizin dininizden ,daha iistiindiir. <;iinku bizim dini
miz, nebilerin dinidir" demeleridir. 

· Ugiincii riyavet ise Kurey§Wer'in "Gormedigirniz ve kim oldu
gunu ve nasJ bir varhk oldugu lwnusunda higbir belirlemede bulu-

4 Nah.116.125. 
5 $urS 42.16. 
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namad1guruz bir varhga nasJ ibadet ederiz" §eklinde bir ele§tiri.d~ 
bulunmalandu·. . 

Matiirid1, Yahudi.lerin tezine kar§l ayette gegen "anlaim ileri 
sfu:dukleri bu deW Rableri katmda tiimden gegersizdir" ifadesine da
yanarak, §ayet Yahudi.ler, Allah tarab.ndan elgi alarak segi.le~ nebi.le
rin yalunda iseler, Allah da Kur' an' da bu yalu islam alarak nitelemi§ 
ve Hz. Muhammed' e gelen: vahyin bu ~agnYI hahrlatmak aldugunu 
ifade etmi§tir. DalaYlsiyla Islam, Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e 
butiin nebi.lerin tebligde bulunduklan yalun ad1drr. 

Mti§riklerin ve Kurey§Werin Allah hakkmda i.leri surdukleri 
tezi de degerlendiren Maturidi, islamm temel esas1 alan tevhit ve 
marifetullah' m [ akli] deliller ve ins an tecrubesine agik alan ayetler 
uzerine kurulu aldugunu soyler. Eger Allah mti§ahede yaluyla bili
nebilir alsayd1, bu durumda insanligm denenme gerekgesi artadan 
kalknn§ alurdu. 6 

Allah'm HalJuyla Tal~dir Etmel~ Mii.m.kiin miidiir? 

"Nitekim on/ar, AJ/a/1 ', /1akk,y/a takdir edemcdi/er; oysa biitiin yer
yiizii k1yamet giinii O'nzm tasarru/u aftmdad1r; gokler ise O'nun kudret 
e/iy/e diirii/mii§tiir: Yiice/er yiicesi ofan 0, on/ann §irk ko§tuk!an /1er §e
yin iitesinde a§km bir varf,kllr. '7 

Allah, kendisi hakkmda marifet sahibi almaYI fiillerindeki de
li.llere dayanaral~ istidlalde bulunmaya baglami§trr. Duyusal yonte
me ba§VUl'arak 0 bi.linemez, mahlukatm bi.lgisiyle tal~dir edi.lemez. 
Allah' m yaratt1g1 mahlukat iki klSlmdrr: idrak edi.lebi.len ve mahiyeti 
l~avranabi.len varhklar ki buna akJ, gorme, i§itme, 1uh ve diger ye
tenelJerle kavranabi.ldilJeri igin 'duyusal [mahsus]' denmi§tir. idrak 
edi.lemeyen ve kavranamayan varlik!ara gelince de buna 'istidlal' den
mi§tir. Elbette ki varlik!an yaktan var eden ve anlan yaratan zat, 
duyusal varlik!ann idrak eJi.ldigi ve kavrand1g1 gibi idrak edi.lemez ve 
hakk1yla kavranamaz. ~unku O'nun bi.lgisine gotiiren §ey, duyular 
degi.l, varlik!ardaki rasyanel delillere dayah akli istidlalde bulunmak
trr. 

6 Te 'vilat, 13/180. 
7 Ziimer 39.67. 
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~1.\TORiOi'NIN ULUHIYET TASAVVURU 

Bunun yam srra Allah, istiva etmek gikmak ve gelmek gibi 
mahlukata oispet edi.len fiilleri kendisi..tle de nispet ettigi fiiller, mah
lukat igin kullaruld~gmda ifade ettigi aolamda degerlendirilemez 
ve takdir ecli.lemez. Ayetlerde gegen Allah'm gel.mesi, yola gikroas1, 
goklerin 0' nun "kudret eliyle" diiri.ilmesi, bir §eyin olmasrm iste
digimizde 'ana "ol" demerniz" yeterlidir gibi ifadeler, §ahit alemdeki 
varlllar igirl kullanJdtkla~da ifade ettikleri aolamlardan butiiniiyle 
farkhdrrlar. 

Matiirldt'ye gore i§in ash §Udur: Allah, insanlara kendi arala
noda uzla§hklan ve bi.ldikleri di.l i.le hitap etrni§tir. insanlann kendi 
aralannda yerle§ik hale gelen bu di.l orfu, Allah igin kullanJd1gmda 
{delalet ag1Smdan) olumsuzluk igerse de Allah bunu tercih etrni§fu. 
Matiiridt, h.igbir §ey O'na benzemez8 mealindeki ayete dayanarak 
Kur'an'da Allah'a nispet edi.len bu ve benzeri ifadelerle i.lgili §oyle 
demi§tir: 

AkJ a~1smdan Allah, benzerlikten ve ortakhktan miinezzeh bir 
varhktrr. Bu temelde te§bih ifade eden ayetlerde Allah i.le mahlukat 
arasmda kesinlikle yaratma ve fiil ag1smdan higbir benzerlik yoktur. 
<;iinl<ii 0, yaratma ve meydana getirme baglauunda butiin mahlu
l<attan aynhr. Matiindi, Kur'an'da gegen 'Allah'm smrrlan'9, "Allah' a 
yardrm ederseniz 0 da size yardrm eder"10, "Kim Allah'la gorii§meyi 
umarsa .... " 11 ve "bir hususta aola§mazhga duzerseniz, onuAllah'a ve 
peygarnbere gotiiriin ... "12 §eklinde Allah i.le diger varhklar arasmda 
benzerlil< ifade eden kullanrmlardaki. kastm nihai olarak bi.l.inemeye
cegini dii§iinmii§, Kur' an' da gegen bu ve bunun gibi pek gok ifadeye 
iman etmek gerektigini, fakat Allah'1 herhangi bir §eye benzemekten 
de tenzih etmenin zorurJu oldugunu savu.nmu§tur. Matiindt, Allah 
igin ayetlerde kullamlan nitelemelerin goriiniir alemdeki kullanrmla
nnda soz konusu edi.len lunaye sanatma dikhat gel<mi§ ve bunu 'bir 
beldenin birinin elinde ol.mas1' ifadestnin 'o yerin onun gucii, otori-

8 Qura 42.11. 
9 Bakara, 2.187, 229, 230. 
10 Muhammed 47.7. 
11 Ankebut 29.5. 
12 Nisa 4.59. 
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tesi ve hakimiyeti altmda olmas1' anlammda kullaruldiglD.l soyleyerek 
c:hneklendirmi~tir. 13 . 

Allah'a 'S:u:ur'da Kullul.:. Yapa:nlar 
"Yine insanlardan kimileri uard1r ki AJ/a/1 'a s1mrda ( u...? ~) 

kul/uk eder; oy/e ki e§er kendisine bir iyi/ik dokunsa onunla tatmin o/up 

seuing duyar; /akat ba§ma b;,· musibet gelse yiiziistii doniiuerir; dunyay1 
da af1ireti de kaybeder. Nitekim te/af;si en zor kay1p da budur. "14 

Maturidi, onceli.kle ayette gegen harf - u_;.:.. kelimesinin an
larru koousunda gorii§ ayn.Lg1 oldugunu soylemi§ ve buounla ilgili 
yapJan baz1 yorumlara deginmi§tir. 

Kimilerine gore harf kelimesi, ku§ku anlammdadu. Buna gore 
ayette belirtilen kimseler, taleplerine olumlu yamt verip vermedigi 
konusunda Rablerini smarlar ve alacaklan kaqiliga gore uluhiyet ve 
ibadet konulannda tavu belirlerler. Beklentileri gergekle§medigi za
man ise Rableriyle olan ili§kilerini kopanrlar. 

BazJanna gore ise 'harf', ko§ul aolamma gelir. A.yette arulan 
ki§ller, Allah ile olan ili§kilerini "Allah' m hep vermesi" ko§uluna bag
larru§lardu. DolaylSlyla boylesi ki§llere gore Allah' a ibadetin temel 
esas1, Allah'm ki§isel beklentilerini siirekli kar§Jamas1du. 

Ba§ka bir gorii§e gore de ayette gegen 'harf' kelimesi, 'Allah 
ile olan ili§kisini tek bir hal ve yon ile siirdurmek' demektir. 15 Bu, 
ayette belirtilen insan tipirlln sadece 'iyilil~ ve yarar getiren' ko§ullar
da Allah'a ibadette bulunmas1 demektir. HalbukiAllah ile kurulmas1 
ve surdiiriilmesi gereken ili§ki, insaolann iginde buluoduklan iyi ve 
kotu ko§ullardan bagrmslZ olmahdu. 

Bu baglamda Matiirld1, bireylerin sahip olduklan ko§ullarla ili§
kili olarak Allah ile kurduklan lli§l~i bigimlerini bireylerin durumunu 
§U iki teolojik kirolik iizerinden degerlendirmi§fu·. Mumin, ko§ullar 

13 Te'vi/at, 12/367-370. 
14 Hacc22.11. 
15 Te'vi/iit, 9/350. 
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· ne olursa olsun Allah ile olan ili§kisini surduren ki§idir. Munab.k, 
sadece bollu1 ve bereket durumunda Allah'la ili§kisini siirdiiriir. 

KUR'AN'DA iNSANLARIN ALLAH'IN DI$INDA 
TAPTIKLARI VARLIKLARIN OZELLiKLERi 

Acizdirler, Kendilerine Bile Faydalan Yoktur. 

"Hem on/ann vuriiyecek auaklan nu var? Ya da tutacak elleri veya 
gorecek goz/eri, yalwt i§itecek kulak/an m1 var? De ki: "Haydi fagmn 
AJ/a/1 'a ortak ko§tuk/amuz,, sonra oniime luJr turk tuza§1 kurun ve bana 
goz agtmnaym !"16 

Matiiridi, bu ayetin Mekkeli mu§ri.klerin yiiriiyecek ayaklan, 
gorecek gozleri, tutacak elleri ve i§itecek kulaklan ol.mayan putlara 
tapmmasmm tutarsiZLgliD ortaya koydugunu soylemi§tir. o, ayetin 
her baklffidan aciz olan, ba§l~asma fayda vermek bir yana l~endilerine 
dahi bigbir yaran olmayan bu putlara Tann olarak inamlmast ve on
lardan fayda umulmas1 akJ almaz ve kabul edilemez bir §ey oldugunu 
gosterdigine dikkat gekmi§tir. 

ilah Olaral~ Kabul Edi.len VarlJJar Kendilerine Tapanlar 
Gibidirler. 

"jJJ; bi/in k; Allah 'tan ba§ka y_alvanp yakard1§1mz kimseler de si
zin gibi yarat,/m,§ var/,k/ard~r. Nitekim eger dogru/ugunuzdan eminseniz 
ltaydi yakarm da duamza icabet etsinler!"11 

Matili:idi'ye gore, ayet, insanlann Allah'a ortak ko§tuklan ve 
kutsalLk degeri atfettikleri putlann, meleklerin ve ilah olarak isirn
lendirdik.leri cisi.mlerin, akL.w kullananlar igin yarablmt§ varLlJar 
olduklanna, kendileri gibi mahluk olan varLklann Tann olarak kabul 
edilmesinin kabul edJebilir olmad1gma dikkati gekmel~tedir. 

GergelJi.kleri Yoktur, Uydu.ruhnu§ i simden Ba§ka Bir Sey 
Degi.ldirler. 

" ... §imdi, Allah'm haklannda hi~bir deW indirmedigi, yalruzca si
zin ve atalartnlZtn yiicelttigi isimler hakkmda rm tarh§Iyorsunuz? ... "18 

16 A..af7.195 
17 Araf 7.194 
18 Araf 7.71; Yusuf 12.40; Necm 53.23. 
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Onlar Hi9bir $eydir. 

"Ve onlara sorulaca~: "H~oi nerede ilah11 yab.§hrdtgrm; varhk
lar; [ilahlar hiyera~isinde) Allah'm astlarmdan saydt~ID1Z?"19 

Etlnsi2;dirler: Ne fayda ne de 2;arar verebi.lirler. 

"0 kimse, Allah dt§mda, kendisine ne zarar veren ne de yarar sa~
layan nesnelere yalvanp durur: ki§iyi [haktan] uzakla§hran en valu;n 
saptkhk da budur. "20 

Matiiridi, ayete konu edi.len mi.inahklann putlara tapmadt~lU11 
fakat Allah'a sl.J1lida (sadece menfaat beklentisiyle) inandJJarlUl ki 
bunun oziinde Allah' a i.badet sayilinadi~lUl sayler. 

Aydm1ga Nispetle "Karanhl~"; Goren Goze Nispetle De 
"Kor" Gibidirler. 

"Onlara: 'Goklerin ve yerin Rabbi kimdix?' diye sor ve 'Allah'tu 
cevabrm ver!. (Simdi de] de ki: "Ne yani, §imdi siz Allah't buaktp 
da kendilerine bile bir yarar saglayamayan ve muhtet:nel bir zaran 
onleyemeyen varhklan yar ve yardrmct m1 atadlDlZ?" Ilave et: "Hi~ 
gorenle gormeyen bir olur mu? Ya da, karan1klarla [bir t§tk] kayna~t
na sahip olan aydmltk nasJ bir tutulabi.lix?"21 

Mati.iridt, ayette Hz. Muhammed'in agzmdan Mekkeli mi.i§
riklere yonelti.len ilk sorunun' "Rabbiniz l~imdir" §eklinde degi.l de 
"Goklerin ve yerin Rabbi l~imdir?" §eklinde olmaslUlU nedeni i.izerin
de durmu§; bu soru formunun kendi.lerine bile hi~bir yaran olmayan 
putlann gokleri ve yeri yaratma konusundaki acizliklerini gostermeye 
ve putperestlerin 'varhk'tan yola ~tkarak Allah'm birligini kavrama
lannm oniinde en buyi.ik engel olan dogmatik tutumlarlnl k1rmaya 
yonelik olabi.lecegini di.i§iinmi.i§ti.ir.22 

Yaratamazlar, Aksine Kendileri Yarablnu§trr. 

"$imdi siz 0' na has birtakrm oitelikleri, bix §ey yaratmaktan aciz, 
aksine kendi.leri yara~ bulunan §eylere mi yak§hnyorsunuz?"23 

19 Mum.in 40.73.74. 
20 Haec 22.12. 
21 Ra'd 13.16. 
22 Tc'vi/at, 7.407. 
23 A:..af 7.191. 
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. Mati.ixidi, burada ayetin gaxplCl bir §ekil.de putperestleoo, ken
d.ilerini yaratmadJJanm apagi.k bil.dikl.eri ve kendil.eri gibi ya1-ahlnu§ 
olan putlan kutsamalanmn tutamzh~rm gostermesi ba.bmmdan son 
derece onernli oldugunu belutmekle yetinir. 24 

Oliime de Ya§ama da Gugleri Yebneyen Sahte $eylerdir. 

"N e ki yine de 0' nun ili§I.Ilda, hi~bir §ey yaratama}'_lp kendi.leri 
yarahlml§ bulunan; kendilerinden bir zaran defetmeye de bir yaran 
talep etmeye de gu~leri olamayan; ne hayat, ne oliim, ne de oliim
den sonra d~e dair bir yetkisi bulunmayan birtakun sahte i.lahlar 
peydahladJar. "25 

Dogru.ya Gotiirmezler. 

"Sor (oclara]: 'Yoksa hak yola yonelten ortak ko§tuklanmzdan 
biri midir? Cevap ver: "Hak yola yonelten sadece Allah' hr. Peki, hak 
yola yonelten ~ uyulmaya daha laytkhr, yoksa yol gosterilmedi.k~e 
kendi ba~ma do~ru bulamayacak olan rru? ~u halde ne oluyor size; 
nasJ boyle bir hlikme varabi.liyorsunuz?"26 

ilahla§bnlan Varhl~ ve Nesneler, ilalti YargJ amada 
Kendi.lerine Tapanlan Yalanlayacaklardn:. 

"Bu faibi/er} Al/a/1 'tan ba§kalanm, kendi/erine statii ve nii/uz sagla
mak ifin ilaMa§tmrlar. Ama J,ay1r! Aksine [aMrette} on/ar kendi/erine yo
ne/ik tiim tapmmalan reddcdcccklcr ve beriki/crin alcy/lino zillet ve utanf 
de/i/i olacaklar. "27 

M~tiirtdt, mti§Liklerin I~endileli.ne ne fayda ne de zarar verebil.en 
varli.klan 'Allah kahnda kaymcJanm1z' §eklindel~i iddiasrm semantil.~ 
ag1dan §U §ekil.de kritik etrni§tir: "Kaymc1 (§etl'), l~elime olarak bir 
ki.msenin kendisine §efaat ve I~aymna yetkisi verdigi ki§i il.e e§it diize
ye sahip olmastdJI. Halbuki insanlar, Allah nezdindeki konumlanru, 
yapacaklan ibadetlerden ve maksimum seviyede ifa edecekleri i.ba-

24 Tc'uilat, 6/140. 
25 Fuzl.aa 25.3. 
26 Yunus 10.35. 
27 Merycm 19.82 
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detlerden alacaklardu. BunJan uzak olanlar, Allah nezdinde, ayet:t:e 
i.fade edildigi uzere, hi~bir deger v.e itibarlan olmayacakhr.28 

FiRA VUN iLE ALLAH'IN EL<;iSi HZ. MUSANIN 
ULUHiYET UZERiNE TARTI~l'-·IASI 

"Firavun: 'lJemlerin Rabbi de ne demek?' dedi. 
Musa: 'Eeer ger~e~e boyun e~eceksen, bil ki. o, goklerin, yerin ve 

bunlar arasmdahl her §eyin Rabbi'dir.' 
Firavun ~evresindelillere yi:inelerek: 'Ne diyor duydunuz degil 

mi?' 
Musa: '0, sizin de, atalanruzm da Rabbi'dir.' 
Firavun dedi ki: 'Size gonderildigini iddia eden el~iniz ger~ekten 

delinin tekiymi§.' 

Musa dedi ki: Eger kafaruz1 gah§hriisaruz aolayabi.li.rsiniz ki 0, 
dogunun, bat1n1n ve bu i.kisi aras1ndaki her varhgm Rabbidir. "29 

Firavun, ayetteki ifacleden anla§Jabilecegi gibi Hz. Musa'ya 
Allah' 10 mahiyeti ve nasJ bir varhk oldugunu sormu§, fakat Hz. 
Musa verdigi yarutta Allah'm mahiyetinden degil, O'nun fiillerin
den ve mutlal~ ilahhgmdan ve rububiyetinden soz etmi§tir. Diyalogun 
devaiD.l.Ddan Firavun'un, Hz. Musa'run, Allah'm mahlyeti ile ilgili 
soruya ilgisiz bir yarut verdigini du§iindugu anla§Jmaktadu. <;u.nku 
Firavun, Hz. Musa'run verdigi yarut ile ilgili olarak 'ne diyor duydu
nuz mu?' diyerek yarundakileri:D. di.kkatine sunmu§tur. 

Matiiridi, insan tecrubesine ag~ olan butiin varhklann Allah'm 
Rabhg1n1n ve ilahhg1n1n del.ili olduklanna di.kkati gekmi§ ve bun
lann akh ve sagduyusu olan herkese a~~ oldulJanm ifade etmi§tir. 
Bu baglamda Matiiridi, Hz. Musa'run yarut vermedigi Firavun'un 
Allah' 10 mahlyeti ile ilgili sorusuna kelam ag1smdan soyle bir d~ger
lendirmede bulunmu§tur: Zah itibanyla idrak edilemeyen ve a§km . 
olan bir varhgm mahlyeti 1ilinemez. 0' nu sadece yarathg1 varhklar 
uzerinden istidlalde bulunarak bilmek mu.mku.ndur. Hz. Musa da 
bunun imkanslZ oldugunu bildigi igin idrak edilebilir olan varhklar 
uzerinden istidlalde bulunarak yarut vermi§tir. 30 

28 Tc'IJI1ot, 7/32. 
29 ~uara 26.24 
30 Tc'vilat, 10, 289-293. 
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Va~lJJar, Allah'm Hiil~iimranhgrm Dort Farkh Tarzda 
(Seccle) Onaylarlar 

"(By insan!) Gakferde ve yerde bufunan /1erkesin, giine§in, a!lm, 
y,/d,zfarm, dagfann, agagfarm ve /~ayua_nfarm (ister istemez) Allah 'm 
ermine amade oldugunu gormez misin? lnsanlardan niceleri (bilingli ter
ciM~rinden do/ayt idu/ii), niceferi ise azabt fwk etmi§/erdir. "31 

Ayette gegen men -l>'> keli.mesi, nielek, cin ve insan gi.bi Allah 
tarafmdan denenmek iizere yaranhru§ olan varhklara i§aret eder. Bu 
nedenle soz konusu "edat", canslZ varhklar igin kullawlmaz. Fakat 
'rna' edah, hem canh hem de cans1z varhklan kapsayacak bir delalete 
sah.iptir. Ayette gegen "secde" keli.mesine gelince, delal~t olarak sec
denio ge§itl.i. yonleri vardrr. 

Yarab.L.§ (hilkat) secdesi: Buna gore her §ey, Allah tarahndan 
yaratJd1g1 igin 0' nu tespih etmektedir yani 0' na boyun egmel~tedir. 

ibadet (ibadet) secdesi: ilahl denenmeye muhatap olan melek, 
cin ve insan cinslerinin iradt olarak Allah'a secde yapmalan ya da 
yapmamalanrun e§it derecede miimkiin oldugu bir secde bigimidir. 

Bah§etme (bezl) secdesi: Su, giine§, ay, agag, hayvan ve benzeri 
butiin canh ve canslZ varhklann insan yaran igin yaratJnu§ olmalan 
durumudur. 

F1trat secdesi: Kur'an'da Fussilet suresi 11. Ayette de belntil
digi iizere32 Allah' m tabiattaki varhlJara l<endisine itaati ve boyun 
egmeyi ilham etmesidir. 33 

Gecenin Gundii.ze Gund.ii.zii.n Geceye Donii.§mesi, 
Allah' m Hiil~iimranhgrm Gosterir 

"Park etmez misin ki (ey insan): AJ/a/1 geceyi uzaltp giindiizii ktsaf
ltyor v~ piindiizii uzattp geceyi ktsaftt!lor.; 0, £liil!e§i ve ayt bir yasa!la 
tabi k,/d, da, /1er biri sonu yasayfa belirfenmi§ bir siire dofuncaya kadar 
hareketini siirdiiriiyor. "34 

31 Haec 22.18. 
32 Ayette §oyle buyrulrnaktadtr: "Da/tast 0, duman lui/indek; gogii §cld/cndirdi. Ona ve arza: 

'Her ikiniz, isteyerek ya da istcmcyerek (va,/,k safmesinc) gdin!' dedi. ikisi birden '"Bizfcr 
bayun egerek (varf,k salmcsine) gdd;k!' dediler." Fussifct 41.11. 

33 Te'uilat, 9/306-307. 
34 Lokman 31.29. 

55 
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Ayet, inkarcJara Allah'm · kudretini, otoritesini, bi.lgisini ve 
hu1iimranhgliD habrlahnal~tadu;. Bunda yeniden di.rilmeye delalet 
vardu:. Gecenin giindii.ze, giindii.ziin geceye donii§mesi, bir yasa ile 
bu. duzenin hi~r bir §a§ma olmakslZm korunmast Allah' m kudretine 
i§aret eder. Manhk olarak bundan §U sonug gtkar: Buna giicii yeten 
bir Zat, big bir §ekilde acze dii§mez ve hig bir §ey kendisine gizli 
kalmaz. Ayru §ekilde bir giin ve gecede kat ettil~leri mesafe normal 
bir yiiliiyii§le be§ yii.z yJ alan giine§ ve aym bel.irl.i bir yasaya tabi 
olmast, insan idrakiyle dii§iinuldugiinde kat edilmesi ve dii§iinulmesi 
irnkanstz bir mesafedir. Gece ve giindii.zden biri var oldugunda digeri 
kendisinden hig bir eser kal.mayacak §ekilde butii.niiyle yak olur. Bu 
durum, goren gozler ve du~iinen akJlar igin oldu1ten sonra yok olup 
giden varhklann yeniden diriltilmesinin irnkanma delalet eder. 

ALLAH-iNSAN iLi$KiSiNDE UC FARKLI TESPIH 
(ANMA) 

Yaratili~ (hilkat) tespihi: insanm iiyesi oldugu ve igerisinde ya
§adtgt varhklar iizerinde dii§iindi.igiinde, her bir varhk cinsinin, ozsel 
ve htrat olarak Allah' m birllgine, a§l~tgma, noksanlJJardan mii
nezzeh bir varhk olduguna i§aret ettigini gorecektir. i§te varhklardaki 
bu kozmolojik anlam, kendilerini yaratan varhgt gostermeleri bakt
nundan sozsel olmayan varhksal bir anmadu.35 Yarahl§sal tespih, her 
§eyin htrat olarak Allah'm birl.igine ve uluhiyetine tarukltk etmesi 
olarak da ifade edilebilir. DolaylSlyla yaratili§sal tespih, kafir olsun 
miimin olsun herl~esin ve her §eyin yaratili§t, tabiab ve htrah iizel'ine 
kuruludur. Allah, denenmek iizere yarathgt varhklardan sahip olduk
lan bu htrat ile ihtiyari ala ral~ ozel bir tespihte yani lisan tespi.hinde 
bulunmalanru irade etrni§tir. 36 

Bilgisel (marifet) tespih: Allah' m, bir lutuf olarak, aktllannuz 
her ne kadar aciz ise de, kendisini bilmek ve diger varhklardan ten
zih ehnek igin her §eyde 'gergel~ bilgi' yi kodlamastdu:. Bilmez misin 
ki Allah Kur'an'da bununla ilgili olarak, "yedi gok ve yer ve onlar
da ya§ayan her §ey O'nun sonsuz yiiceligini dillenduirler. Daha da 

35 Tc'uildt, 15/147. 
36 Tc'vilat, 14/331-332. 
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ote, {lis~n-l hal ile) 0' nun ululugunu ovgiiyle dile getirmeyen bir 
tek nesne dahi bulunmamaktadu: ve fakat siz onlann ululayan dili.ni 
anlamamal~ta (IsrarclSl.mz) ... "37 Fakat ayette de vurgulanan bilgisel 
anma, bu anmaYJ gergekle§tirecek olan varhklann hayat niteligine sa
hip olacak §ekilde yaratJmalan aracilig1yla miimkiin hale gelir. Zira 
bilindigi iizere bilgi, hayat olmadan var olamaz. 

Buyruksal (zorunlulul~) tespi.h: Diger bir deyi§le bu, Allah'm 
bir §eye emretmesiyle gergekle§en 'telkin' ve 'zaruret' ifade eden bir 
aru:na bigimidir. Bu tiir bir aru:nada nesne, 'bilgi' sahibi olmakslZln 
i.laht buyrugun geregine gore hareket etmektedir. Buna Kur' an' dan 
Allah' m Hz. Musa' run a sa' s1 aracilig1yla gosterdigi ayetleri ve gemile
ri su iizerinde yiizdiirmesini omel~ vermek mumkiindiir. A.yette lwnu 
edilen asa ve gemilerin iizerinde seyretti.kleri su, canlt varhklar ol
madJJan igin Allah tarafmdan kendilerine yoneltilen bu zorunlulul~ 
halinin bilgisine yani bilincine sahip degillerdir. Asa, yJana donii§me 
bilgisinden, su da kalduTila kuvvetinden yol~sun olarak, i.lalu iradenin 
telkinine gore hareket etmel~le bir tiir 'tespi.h'te buluru:nu§ olmal~ta
drrlar.38 

Allah'm Varhgma ili§ki.n Deliller 
insamn topraktan yaraWrru§ olmas1 Allah' m varLgmm ve 

ahiret'in deWlerindendir. 

"Sizi toprak tiiriinden yaratmas1, O'mm mucizevl de/i/lerindcn biridir; 
sonra siz [bir siircf iferisinde] bc§cr ofarak ge/i§ip k;§;/;k kazand11uz. "39 

Matiiridi, ayette soz lwnusu edilen insanm topraktan yaratJ
masmm birgok yonden delil niteligi ta§1d1grm ifade etmi§tir. Ona 
gore insawn topraktan yarahlmas1, Allah'm birligine, rububiyetine, 
yeniden dirilmeye ve risalete delalet ehnektedir. Matiiridi insawn 
topraktan yarahlmasrm iig yonden te'vil etmi§tir. 

ill~ine gore vahye muhatap olan insan, topraga nispet edilmi§tir. 
<;iinkii biz, her ne kadar gergek anlamda topraktan yarahlmad1ysak 
da, insarthgm atas1 Hz. Adem, oz olarak topraktan yarahlmt§tu:. 

37 isro 17.44. 
38 Tc'vifot, 15/147-148. 
39 Rnm 30.20. 
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Insarun topraga nispet edi.lmesindeki i.kinci muhtemel anlam 
ise insan cinsinin beslenme kaynaklanrun ve varh~rm siirdiirmede 
gereksinim duydugu g1dalann hepsinin koken olarak topraga dayan
d1grm vurgulamakhr. 

A.yetin igerebJecegi iigiincii delalet, insan cinsinin esas olarak 
topraktan yaranldtgrm haber vermektir. <;iin.ku ayette kul.larulan ya
ratrna keli.mesi (tah.lik) dJde takdir etmek anlarruna gelir. 40 

ksamn Kendi Tiiriinden <;ift <;if [E§lere Sahip Olacak 
$ekilde] Yarablmas1Allah 'm Varhgmm D elillerindendir. 

"~ne sizin ifill kendi/eriy/e fwzur bu/as11112 diye kendi tiiriiniizden 
e§fer yaratmast, aramza sevgi ve merhameti yerle§tirmesi de O'nun 
mucizevf i§aret/erinden biridir: $iip/1esiz biitiin bunfarda dii§iinen b; top
fuluk ifill almacak birders mutlaka vardtr?"·U 

Mati.i.ridi'ye gore ayet ik.i farkh §ekJde anla§Jabilir: 
m~ yakla§rma gore ayet, Allah'm insanlan ayru cinsten erkek 

ve di§i olarak yarathgm1 vurgulamaktadrr. Birbirine e§ olan erkek ve 
di§i insan, a§ina olduklan aym cinse ve yap1ya sahiptirler. DolaylSlyla 
her ti.ir kendi tiirde§i Je huzur bulabJecegi Jalu bir takdire sahiptir. 

ikmci anlama bigirn:i.ne gore ayette kastedJen Adem ve 
Havva'd~r. Buna gore Allah, ayette A.dem'i ve e§i Havva'}'l bir nefis
ten yaratmt§, birbirlerine ulfet ve iinsiyet igerisinde yakm olabJecek 
ve huzur bulabJecek §ekJde takdir etmi§tir. 

Mati.i.ridi, ayette soz konusu edilen Allah' m e§ler arasmda var 
ettigi "sevgi ve rahmet baglan" iizerinde de durmu§tur. 0, bir hal ola
rak sevgi ve rahmet baglanrn iki farkh bakl§ ag1s1yla yorumlarm§hr. 
Mati.i.ridi, sevgiyi, ki§inin sahip oldugu arzu ve iste~i kar§Jamasrm 
saglayan bir duygu olarak; rahmeti de birinin, herhangi bir engel 
dolaytslyla kendi arzu ve istegine kavu§amayan ba§ka birinin aclSl
ru payla§maSl ve ona acrmas1 olarak tarumlarnl§tlr. ikmcisine gore 
ise insan tiiriiniin sahip oldugu sevgi ve rahmet ba~lan yaratili§sal
drr. Allah, insan tabiatma bu iki duyguyu yerle§tirmi§tir. insano~lu, 
kendisine Allah tarafm.dan bah§edJen sevgi bagrm refah, bolluk ve 

4{) Te'utlat, 11/168-169. 
41 RQm 30.21. 
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mu~lul~ durumlannda; rab.met bagnn da ba§kasmm ba§ma gelen 
herhangi bir §iddet ve musibet durumunda kurar.42 

Goklerin ve Yerin Varhg1 Allah'm Varhgmm ve Birliginin 
Delillerindendir. 

'!Yine gok/eri ue !!eri yaratmast, dil/erinizin ue renklerinizin {ark/,/,g, 
da O'nun mucizevl de/illerinden birisidir. $uphesiz bunda darkhltgm de
gerini} bilen/er igin mut/aka almacak derskr uardtr. "43 

GolJerin yarahlmas1, havada yakseltilmesi ve sabitlenmesi 
Allah' m varhgmm del.Jlerindendir. Aym §eki.lde yerin yaratilinas1, 
yayilinasl, msan yaranna i§leyen bir duzene sahi.p ohnasl, su iizerin
de tutulmas1 da Allah' m varhgmm del.Jlerindendir. Goklerin ve yerin 
yaratilinas1, mkarcJann I~w.untulan gibi olmaYlp duyusal olarak tee
rube edi.lebi.len gergek bir degere sahlptir.44 

Uyku, Allah'm Varhgmm ve Yeniden Di.ri.lmenin 
Delillerindendir. 

"Yine gece/eyin ue ;Jiindiiziin uyuyabilmeniz ue O'nun /ut/undan {pa
ynuza dii§eni] arayabi/meniz de O'nun mucizeul i§aret/erinden biridir. 
$iiphesiz bunda {uarltgm] sesine kulak ueren herkesin alacagt bir ders 
mutlaka uardtr. "45 

Maturidt, uyku, ki§iyi nereden geldigini bilmeden kendisini ha
yat sahibi ~en aknf olan i§itme, konu§ma, kavrama, gonne ve diger 
butun yetenelJerini devre dl§l buaku. Kur' an' daki nitelemeyle ifade 
edilecek olursa uylm, bir bakrma oliimiin karde§i sayilir.46 <;unku 
soz konusu yetenekler, l~i§i uyandtgmda l~endisine istemsiz §el~ilde 
geri doner. Ayet, uykunun bu hake vurgu yaparak, uyku omeginden 
yola gikarak "boylesi bir §eye kadir olan bir Zat' m, mant~sal olarak 
insanm ruhunu ahnaya ve onu yeniden diri.ltmeye elbette kadirdir" 
onermesini kavramasma katk1da bulunmaktadu.47 

42 Te'vrlat, 11/170. 
43. Rii.m 30.22. 
44 Te'vrlat, 11/172. 
45 Rii.m 30/23. 
46 "Nitekim 0, gcceleyin sizi alii [gibi] yapar ... " (En\1m 6.60). Buracla uyuma, "olme" olarak 

Jade edJmiil:ir. Zira insanm diri iken sahip oldugu butiin yetenekler uyb ile birlikte yok 
olrnakta ve uyanma ile beraber isternsiz §ekilde geri gelmektedir. 

47 Te'vr!at, 11/173. 



~IAT·ORiDi'NiN ULUHiYET TASAVVURU 

Gogiin ve Yerin Belirk Bir Yasaya Bagh Olmast Allah'm 
Varhgmm Delillerindenclir . . 

"Gogiin ve yerin O'nun yasas1 sayesinde ayakta durmas1 da O'mm 
mucizeul delilferindrm biridir. "-IS 

Gok ve yer, hava, su ve riizgar gibi ger~ek bir ilalu yasa ile ayakta 
durmahadrr. Halbul~i inkarcJann zihi.n.lerindeki §irk telakl~isi birer 
kuruntu ve zandan ibarettir. NasJ olur da inkarcJar gergekligi apag~ 
olan bu yasa)'l anlamazlar ve oltimden sonra yeniden d.irilmeyi inkar 
ederler! <;;iinku bunlardan birisine kadir olan digerine de kadir olur. 
Bu apag~ bir tutars1z~trr.49 

Esen Riizgarm Yagmur Getirmesi Allah'm Varhgmm 
Delillerindend.u·. 

"Nitekim {yagmurun} miijdecisi olarak {onden} riizgarlan gonderme
si O'nun kudretinin de/i!lerindendir. Bu sayede size ralunctini tattmnak
ta, gcmi/eri yasas1 sa!/esinde yiizdiirmekte, yine bu sayede O'nw1 fut/u 
kereminden pay afmaktasm1z. Umu/ur k; §iikriinii eda edersiniz. "50 

Matiirid! riizgan 'delil nitellgi' ve 'miijde niteligi' agtsmdan iki 
farl~ baglamda yorurnlaml§trr. Havada, karada, daglarda ve gokyii
ziinde esen riizgar, canh varL1lara olum.lu ve olumsuz olarak etki eden 
bir §eydu·. Baz1 riizgarlar, ho§ bir esinti olarak; diger baz1 riizgarlar ise 
her §eyi silip siipiiren §iddetli v~ kotii bir felaket olara ortaya g~ar. 
Hz. Peygamber'in bir hadisinde belirti.ldigi iizere riizgar kimileri i~in 
azap nedeni; kimileri igin ise zafer nedenidu·.51 DolaylSlyla riizgar, 
bazen canlJann kendisini gormedilJeri ve rnahiyetini bilmedikleri 
halde zarar gormesine ve eziyet gekmelerine neden olabilmektedir. 
$u halde delil niteligi ag1smdan riizgar, Matiiddl'ye gore, insanlann 
gozlerin gorernedigi ve duyu}arm idrak edemedigi baz1 var~ann ola
bilecegini bilmeyi saglamast bakurundan onernli bir delildir. 

"Mujde" niteligi agtsmdan ise riizgar, bitkilerin, agaglann ve 
hurmarun dollenmesini saglamas1, yerin agJmas1 ve karada nebatat'm 
yeti§mesine katkt saglamas1, dag~ vaziyetteki bulutlan bir araya 

48 Ro.m 30.25. 
49 Tc'vilat, 11/175. 
50 Ro.m 30.46. 
51 Hz. Muhammed ~oyle buyurmu§tur: "Ben Saba tilzgan ile galip kilindtm. Ad kavm.i ise 

Dd.iir (ters esen ~iddetl.i riizgar) ile helak edild.i. • Bkz. Tc 'uilat, 11/208. 
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geti:rmesi, ya~murun yagmasma neden olmast, gemilerin durgun su 
ve denizlerde yiizmelerini sa~lamas1 gibi pek gok faydayt temin eder. 
Tarihen sabittir ki riizgar, bir yonuyle faydah diger yoniiyle zararhdu. 
Bu nedenle Allah, Ku'an'da riizgarm insan yararma i§leyen yap1sllll 
bir rahmet olarak nitelemi§tir. Maturidi, liizgann Hz. Peygamberi.n 
bir hadisinde "mujde" ve "fayda" olarak isimlendirilmesini, Kitab, 
haret ve Risalet gibi soz ve kelam cinsi d1§mda da mujde ve fayda 
olabi.lece~i yoniinde degerlendirmi§tir. Nitekim riizgarm ne konu§a
bi.lecegi dill ne de soyleyebi.lecegi sozu vardu. 52 

Alemdel~i Duzen ve YasahlJ~ Allah'm Birliginin Delilidir. 

"Egcr fJOkferde ve ycrdc AJ/a/1 'tan baika i/aldar olsayd,, {gok!er vc ztcr} 
kaos ;~indc ma/wo/urdu: i§tC bu ncdcnle 0 /1er §ayden yiice o/an Af/a/1, 
0 mut/ak otorite sa/,;b;, on/ann yakt§ttrd,k/an fu3r §eyin otesindedir. "33 

Matiiridi, alemin Allah'm birligine deW olu§u i.le i.lgi.li meseleyi 
birbirini tamamlayacak §eki.lde iig farkh ag1dan yorumlarm§tu. 

Ona gore alemdeki duzen ve yasahhk Allah'm birl.iginin bir de
Widir. Bu tersinden anla§Jd1gmda §U anlama gelir: Mii§riklerin iddia 
etti.lJeri. ve inandJJan gibi gergekten Allah'tan ba§ka bir i.lah olsay
dt, alemdeki duzenin bozulmasl ve 'fesat'm ortaya gtkmim gerekirdi. 
Alemde fesat olmad1gma gore Allah birdir. 

Ayetin i.kinci yorumu ise §U §ekildedir: iddia edi.ldigi gibi §ayet 
Allah'tan ba§ka bir i.lah olsaydt, bu durumda, i.lahlardan biri.nin in
sanl.arm yararma i§leyecel~ iradesi digerinin iradesinden bagrmsiZ ola
cagl igin buinin iradesi digerinin iradesini engellerdi. Bu da alemde 
var olan diizenin ve hukiimranl.tgm birden gok i.lah eliyle bu §ekliyle 
devam etmesinin miimkiin olamayacag1 anlamma gelir. 

Ugiinciisii de §ayet iddia edi.ldigi gibi birden gok i.lah olsayd1, 
alemdeki duzenin ve yasahhgm siire~ ta§rmamasl gerekirdi. Eger 
alemdel~i planlama, belirl.i bir yasaya ba~h olarak siirekWi.k nitel.igi 
ta§Iyorsa, bu durum, aleme hukmed'en ilahm birden CfOk olamayaca
~ma delalet etmektedir. !i4 

52 Te'vilat, 11/208. 
53 Enhiya 21.22. 
54 Tc'vrlat, 9/269, 270. 
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Allah, Hikmet Sahibi Bir Varhk Olaral~ Her Seyi Yerli 
Yerirte Koyan ve insanlardan Her Seyi Yerli Yerirtde 

· Yaprnalarrm i steyendir 

':Al/a/1 hikmeti (/,ak edene} venne!Ji diler; ama kime /,;kmet ba/,§edi/
mi§SC dogrusu ona tar;fsiz buyiik/iikte bir servct ba/l§edi/mi§tir. Fakat 
derin kavrayt§ sa/11·p/erindcn ba§kast bww dii§iiniip kavrayamaz. "35 

.t\yetin ba~lamma bakJdtgwda hikmet kavrarm, ibn Abbas' tan 
gelen merfu bir rivayete gore Kur'an bilgisi ve onun tefsiri ile ilgili
dir. Bunun dt§wda bir gorii§e gore hikmet, Kur'an hakkmda "derin 
kavrayt§ sahibi olrnak", diger bir gorii§e gore de "nubiivvet" ve "dogru 
hukiim verme yetenegi" anlammdadu . .Anla§Jdtgt iizere hikmet dog
ru hukiim verme anlarm aglSlndan "igtihat"w dindeki me§ruiyetine 
bir deW te§kil eder. Hikmetin te'vili konusunda gorii§ aynhg1 vardu. 
Kimi.lerine gore o, nm; huda, ru.h ve §ifa olarak nitelenen 'Kur'an 
anlamwdadu. Bu yoniiyle Kur' an, e§yanm haki.katini gozler online 
sermesi bak1rrundan nfu; zarara kar§t korumast ve hayra kaynakhk 
etmesi bakrmmdan huda; hayat sahibi olan herkese can olrnast bakt
mwdan ru.h; ozrii olanlann oziirlerin.i ve hastahklanm iyi}e§tirmesi 
yoniiyle de §ifa olarak nitelenmi§tir. Biitiin bu isimlendirmeler iyilige 
ve hayra kaynakhk eder. 

Esasmda hikmet, 'bir §eyi yerli yerine koyrnak ve bir §eyi hak 
sab.ibine vermek' demektir. Bu nedenle fi.lozoflar, hikmetin tanrmt 
konusunda §U gorii§e yer vermi§lerdir. Hikmet, bilgi, bir §eyi yerli 
yerine koyrnak agtsmdan bilginin geregini yapmak ve bir §eyi hak 
sahibine ula§hrmak anlamma gelir. Buna gore bir §eyi geregince ve 
dosdogru §ekilde yapmak bir tiir hikmet olarak kabul edilrni§tir. 

Kimi. Kur'an yorumcu.larwa gore Kur'an'da hikrnet, bir §eyi 
zahiri agtdan degil, hakikat agtsmdan onaylamak veya reddetmek, 
s~arw ve sularw bilgisine sahip olrnak demektir. Bu, hikmet sa
hiplerinin ve din koruyucularmm yonternidir. Ba§kalarwa gore keli
me, hkh yani derin kavrayt§ sahibi olrnak demektir. Bilindigi iizere 
kelime olarak hkh, bir §eyin anlamnn, delalet ettigi benzeriyle birlik
te bilmektir. <;unkii gayb, §ahit aracthgtyla; kapah olan, anlamt ag~ 
olan ile fer' de asl ile bilinebilir. 

55 Bakara 2.269. 
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. .A.yetteo an..la§Jd1gma gore Allah'm lutfu ile elde etse de ve hik
met sahi.binio fi.il.i olsa da, 0, ~eti herkese vermemektedir. Ken
disine hikmet veril.eo ki§i, soz koousu hikmeti almamazhk edemez. 
Biit:iin bu gorii§ler M-utezile'oio hikmet kavrarmyla ilgili ileri siirduk
leri gorii§lerle gel.i§mektedir. 56 

Allah, Yunus suresinde Kur'an't hakun olarak nitelemi§tir. Bu
nuo iki yorumu yapJ abilir. ilki, Kur'an'm srlah olarak hakim, 'iger
digi hukiirnler, emir ve yasaklar ag1smdan 'mub.kem' anlammda ha
k.im olarak isirnlendirilmi§tir. Bu kullarum, Kur 'an' m tutarsiZhktan, 
yalandan ve batJdan uzak ve miinezzeh olduguou ifade etmektedir. 
Ba§ka bir ayette bu durum §U §ekilde ifade edilmi§tir: 'H igbir anlam 
ve amacmdan saphrma gabast ona ne oniinden ne de ardmdan gizl.ice 
ili§ebil.ir .. .' 57 Thinci an..lam ise §udur: Allah, Kur'an't hakim olarak 
isimlendirmi§tir. <;iin.ku iizerinde dii§iinen..ler ve fikir yiiriiten..ler 'hik
met sahi.bi' olurlar. Bu, mectd yani §erefli olarak nitelenen Kur'an 
iizerinde dii§iinen..lerin §eref sahi.bi olmas1 gibidir. 

Allah, .Ahirette inananlar Tarafmdan Gorulebilecek 
·J· ? nu u. 

"'14 Musa tayin ettigimiz vakitte tespit ettigimiz yere ge/ince Rabbi 
de ona konu§tu. {Musa} 'Rabbim! Goster bana zatmr, gore!Jim scni' 
dedi. (A}/alt) 'asia goremezsin beni' dedi. 'Fakat §U da§a bir bak; e§er ye
rinde kaltrsa, beni ancak o zaman gorebilirsi11'. ve Rabbi daga tecel/i eder 
etmez, o11u toza ~evirdi. Musa ise baygm dii§lii. Kendine geldigi zaman 
dedi ki: '§anm ne yiicedir senin! Pi§manlrk duyarak sana yoneldim ue 
ben (bu ger'fege, ya§ayarak) inananlarrn onciisiiyiim. "58 

.A.yette gegen ve H z. Musa'ya ait olan 'Rabbim! Goster bana 
zahm, goreyim seni' bsrmyla ilgili olarak baz1 Kur' an yorumculan, 
Hz. Musa' nm Allah'tan kendisi igin degil, iimmetirlln ISran ile boyle 
bir talepte buluodugu gorii§iinii ileri siirduler. On..lara gore Bakara 
suresi 55: ayet buou teyit etmektedir. Orada §oyle buynJmaktadu: 
"Bir zaman da demi§tiniz ki: Ey .Musa! Allah'1 agikga goriinceye dek 
sana kesi.nlikl.e inanmayacaglZ ve ardmdan siz bon bon bakarken yJ-

56 7i!u;/dt, 2/188-189. Aynca bkz. Tc'vr!dt, 13/220. 
57 Fussi.let 41.42. 
58 A: .sf 7.143. 
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dmm garpnu§a donmii§tiiniiz. Daha sonra, bell~i te§elJ~iir edersiniz 
diye olumuniiziin ardmdan sizi bir daha dirilhni§tik. "59 

Fa.kat bize gore bu gorii§ uzak bir ihtimaldir. Zira eger Hz. 
Musa ger~ekten kendisi i~in degi.l de iimmeti i~in bu soruyu sormu§ 
idiyse, o zaman, Hz. Mus a, Allah' a hitaben, 'Rabbim! Gaster bana 
zahru, goreyim seni' yerine "Rabbim! Gaster kendini onlara" demesi 
gerel~irdi. DolaylSlyla Hz. Musa tarafmdan di.le getiri.len talep bizzat 
kendisi i~indir. 

Diger bazt Kur' an yorumcularma gore ise Hz. Musa, ayetin 
lafz1 uslubunda oldugu gibi Hz. Musa'nm talebi Allah\ gormeye yo
nelik degi.l, bilakis 0' nu gormeyi miimkiin kJacak del.illeri, ayetleri 
ve i§aretleri gormeyi istemi§tir. Bu gorii§ de, bizce, uzak bir ihtimal
dir. C::~u Allah, Hz. Musa'ya asasm1 ta§a vurdugunda on ilii goz 
su kaynagmm ~Ikmast, IG.zJdeniz'i asas1 ile ~iye bolmesi, dii§maru 
helak etmesi ve yed-i beyza gibi pek ~ok deW ve mucize verdigi i~in 
boylesi bir talep makul degi.ldir. 

Bu gorii§ de tutarslZ olduguna gore, o zaman, geriye sadece §U 
ihtimall~almaktadrr: Hz. Musa ger~ekten kendisi i~in Allah\ gonne
yi istemi§tir.60 Bizce, Kur'an ayetlerine bakJdtgmda Allah, idral~ ol
malmzm Ahiret'te gergekten gorulecektir. Bunun delili En' am suresi 
103. ayettir. Orada §Oyle derulmektedir: 

"Hif.bir b!!§eri !JDrii§ ue tasavvur O'nu idrak edemez/ku§atamaz, /a
kat 0, Iter tiir/ii be§eri gorii§ ve tasavvuru f_l!pl!f.I!Vre ku§alrr. Yalmzca 
O'dur her §eye 11ii[uz eden, Iter §eyden haberdar alan. "61 

Allah, ger~el~ten goriilemeyecek olsaydt, bu durumda ayetin id
raki nefyetmesinin bir anlanu olmayacakh. c;unl~u Allah'm dt§mda
ki her §ey, gorme olmadan idrak edilemez. DolaylSlyla idrakin olum
suzlanmasmm baglanu, sadece gorme yoluyla idrak edilebilen §eyleri 
kapsamaktadrr. Ruyetullah ger~ekten olas1 olmasayd1, o zaman, Hz. 
Musa'nm Allah'1 gorme talebi bir cehalet eseri olacakh. Allah ile il
gili olarak boylesi bir cehalet i~erisinde olan zat da ne risalet gorevini 
eda etme ne de vahyi ta§rma l~onusunda ehil olmad1g1I11 gosterecekti. 
Bu talep kar§tsmda Allah, Hz. Musa'yt reddetmemi§ ve ona olumsuz 

59 Bakara 2.55. 
60 Tc'vtlat, 2/47. 
61 En'am 6.103. 
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bir yarutvermemi§tir. 0, Hz. Musa'ya §oyle dedi: 'Fakat §U daga bir 
bak; eger yerinde kalrrsa, sen Beni ancak o zaman gorebili.rsin'. 

Allah'm ahirette go.riilecegini teyit eden diger bir ayet de §Udur: 
"0. giin baz1 yiizler mutlulu.ktan I§J l§J olacak. Rablerine tarifsiz bir 
bigirnde nazar edecek ... "62 ayette gegen nazua keli.mesi, iddia edi.l
digi iizere, "Allah' m verecegi odul ve sevab1 beklemek" anlammda 
degi.ldir. Buna §U gerekgelerle br§I gtkmakta}'l.Z: Birincisi, abet, bir 
bekleme zamaru degi.ldir. Diger bir gerekge de ayetm ilk ktsmmda ge
gen "0 giin bazt yiizler mutluluktan I§J l§J olacak" i.fadesidir . .A.yet, 
Allah tarafwdan odul ve sevabm veri.ldigi zaman di.lirnine i§aret et
mektedir. A.yetin. ikinci ktsmma bakJd1gmda ise "Rablerine tarifsiz 
bir bigirnde nazar edecek ... " anlammdaki ayette gegen "ila" edah, 
nazar keli.mesine bir §eye bakmak anlam1 kastedi.ldiginde ilave edilir. 
Dorduncii gerekge ise ayette gegen i.fade, kendi.lerine bah§edilen ni
metlerin buyii.k bir miijde olduguna vurgu yapmaktadu. Bu nedenle 
iddia edildigi gibi nimetleri beklemek, bu turden bir igerik ta§rmaz. 
Oyle anla§thyor ki ayette sozii edilen "Allah' m gorulmesi" meselesi, 
ancak, higbir §eye benzemedigi temel tenzih i.lkesine sadtk kalarak 
ve onu Kur' an' da Allah' a olumlu anlamda nispet edilen l~elam, fiil, 
lmdret ve irade sJatlan gibi ele alarak agJJanabi.lir. {,;iinl~ii Allah't, 
ancak, te§bi.hten uzak kalarah niteleyebi.liriz. Hestiyye ekoliine men
sup olanlar bu gorii§tedirler.63 

Allah, Hayata ve Varhga Dair Her i§e Miidahil Dinamik 
Bir VarlJ~br 

"Gok/erde ve yerde bu/unan /1er var/,k O'na mu/Jtar;ftr. Her an 0, 
/1ayata ve uar/1ga dair /1er i§e muda/ddir ... "~ 

A.yet, gol~ ve yer ehlinin inayetin kesUmesi yahutAllah'm kendi
lerinden umudunu kesmesinden endi§e ettiklerini haber vermektedir. 
Bunun yaw sua ayet, insanlann iginde bulunduklan korku ve endi§e 
durumlann1 orlaya gikaranm Allah oldugunu; nzkm ve kurtulu§un 
sadece o· na a it oldugunu hahrlatmaktadu. Bu, Kur' an' da gegen §U 
ayetlerle de teyit edilmi§tir: 

62 K.yamet 75.22-23. 
63 Hestiyye, Fansa'da "bir ieyin 'ayan'da \'ar olmast" anlaJTWla gelmektedir. 
64 Rahman 55.29. 
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"De ki: 'siz, ta yiire~inizden, 'eger 0 bizi bu (musibet)ten kurta
rliSa kesinli.kle §iikedenlerden olaca~lZ· diye dua ettiginizde, karanm 
ve denizin goriinmez karan1klanndan sizi kurtaracak olan biri var 
rru? De ki: 'Sizi ondan ve diger tiim srkwtJardan kurtaracak olan 
yalwzca A!lah'hr ... "05. 

Allah, insanlann Ya§am Standartlanni .Arhrarak Onlann 
Azgmhk Yapmalaruu. ve Sap1tmalaruu. ister mi? 

"Ve eger Allah kul!amJa rl'zk, bol bol verseydi, elbet !feryiiziinde az1p 
saparlard1; lakin 0 d;/edigine ak,/ SIT ermez bir olfiiy/e indirmektedir. 
9unkii 0 kul!armm fu~r fu2/indenf,aberdard~r. Her §eyi tari/siz bir giirii§/e 
gonnektedir. "66 

Yorumcular, ayetin Hz. Muharnmed'in rahle-i ted1-isinden ge
gen Ashab-1 Suffa hakkwda nazil oldugunu kaydederler. Rivayete 
gore gogunlugu yoksu.llardan olu§an Ashab-1 Suffa, Allah'tan hol bol 
nztk temenni etmekteydi. <;;ii.n.ku bu temenninin kar§Janmast, igin
de bulunduklan darhk ve yoksullugun ortadan kalkmast aclanu.na 
geliyordu. BazJanna gore ise ayetin " ... elbet yeryiiziinde aztp sapar
lard1" ksrrunda gegen sapmayt, "onlar, bir giyim ku§am konusunda 
bir ktyafetten ba§ka bir ktyafete, ula§rm konusunda da bir binekten 
ba§ka bir binege sahip olm.a gabast igerisinde ko§U§turup dururlard/' 
§eklinde yorumlarru§lardrr ki gogu sapma, bu §ekilde gergekle§me
mektedir. Bu nederJe ayeti bu gergevede yorumlamak dogru degildir. 
Bize gore ayetin "Ve eger Allah kullanna nzk1 bol bol verseydi, elbet 
yeryiiziinde aztp saparlardt" ksnn, talepte bulunanlann sapkmhgma 
neden olacag1n1 bilse de, onlara arzu ettikleri §eyleri birer lutuf ve 
nimet olarak bol bol vermek 0' na aittir. Bu §U anlama gelir: Allah 
Firavun' a bolbol nimet vermeseydi, uluhi.yet iddiasmda bulunmazdt. 
Bu nedenle Allah, bazt inananlara nimet vermi§ fakat azgmla§ma
malan igin onlara darhk takdir etmi§ ve bu durumda olmalanrun 
§ukriini.i eda etmelerini kendilerinden istemi§tir. Dolayts1yla ina
nanlann, kendilerini sapthnaya ve azmaya kar§l koruma i§levi goren 
darhk iginde olmalan bir nimettir. "Allah' m engellemesi, aslmda, 
0' ndan bir lutuftur" rivayetiyle ifade edilmek istenen budur. 

65 En' am 6.63-64. 
66 !}iuS 42.27. 
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· Allah , Kendi Kendine Yeten ve Mahlukata Kar~l Acuna 
D uygu su Olan Bir Varhktrr 

"Ve ya/n;zca Rabbindir kendi kendine yefen, rahmet sahibi alan ... "67 

Ki§i, bir §eyi yaphgmda ya zorunluluktan veya duydugu bir ih
tiyag iizerine ya da iginde bulundugu zorunluluk ko§ulunu ottadan 
kaldmnak igin yapar. Allah, butiin bunlardan miinezzeh olup kendisi 
igin ihtiyag ve zorunluluktan soz edilemez. 

A.yette gegen rahmet vurgusu iki §ekilde yorumlanabilir. Biri, 
Allah, inkarcJann yaphk.lailD.lD. kal"§iliglill vermede aceleci degildir, 
anlarnma gelebilir. Digeri ise Allah, mahlukata kar§l rahmet sahi
bidir, anlarnmda genel bir delalete sahlp olabilir. A.yetten Allah' m, 
insanlan birbirine yaran olacak §ekilde ve kendi menfaatleri igin 
yarathg1 aola§Jmaktai 0' nun rahmet ettigi ki§ilerin rahmet yiiklu 
olacaklanmj rahmet etmediklerinin ise intikam sahibi olacaklanru 
i.fade etmi§ ol.maktadrr. 6S 

Allah'm Ki§i ile Kalbi Arasm a Girmesi Ne Demektir? 

" ... zira iyi bilin ki Allah ki§iyle kalbinin arasma siirekli miida 
bale eder. .. "69 

Allah'm ki§i ile kalbinin arasma girmesi, O'nun zayrl olaru 
guglii, guglii olaru zayJ, rezil durumda olaru aziz, cesur l~i§iyi kor
kak, korkag1 guvenli, giivende olaru korkak yapmas1 demektir. A.yet, 
Allah'm giiglii durumda olan i.nkchcJara kaq1 zayrl olduklanm du
§iinen ve endi§eli olan inananlara Hz. Muhammed ile birlikte ciha
da kahlmalan konusunda destek'te bulunmaktadrr. Buna gore ayet, 
Allah' m, elgisi ile birlikte cihada gitmeye karar verenlerin kalplerine 
girerek onlann dii§mana kar§l gi.iglii kJacak bir ilahl desteklemede 
bulunabilecegine vurgu yapmaktadu. Bu temelde ayeti iki §ekil
de yorumlamak mumkiindiir: :tiki, ol:Um vakti gelmeden ewel tov
be etmekte acele etmekten soz etmekte ve ayet §U §ekilde bir mesaj 
vermektedir: 'Ki§inin kalbi ile tovbesi arasma oliim girmeden once 
Allah' ave elgisine olurnlu yarut verin. '70 Digeri ise yaphklanndan do-

61 En"am 6.133. 
68 Tc"vilat, 5/219-220. 
69 En.W8.24. 
70 Tc "vifat 6/195. 
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la}'l hl§inin kalbinin muhux:lendigi fiillerle ilgilidir. Oyleki ki§i, yap
hk.lannm bir neticesi olarak kenctisi ile yoneldigi §ey arasmda zulmet 
yani karanhk meydana gelir.11 · 

Allah'm SJ.Il.ll'lan (Hududullah) insanhgm SJ.Il.ll'landJ.r. 
Hududullah kelimesinin iki §ekilde te'vll edilebilecegi anla§J

maktadu. il.ki, Allah'm ernirleri, yasaklan, haram ve helal kJd1g1 §ey
ler olarak 'ibadetler', i.kincisi ise, ibadetlerin s1n1rlan anlammdadu. 
Bilindigi iizere insanlara nispet edilen smrr kavram1, iki farkli kulla
nrma sahlptir. ilki kendisine nispet edilen §eyin smm anlammda olup 
varhklann onti.k smm buna ornek veri.lebilir. ikincisi ise, kendisine 
nispet edilen §eyin fonksiyonel smm anlammdadu. Bu tiir bir smrr, 
sJatlar ile ilgilidir. Yetenek olarak alli, duyu olarak goz ve i§itme 
s1fatlannm s1n1rlan buna ornek veri.lebilir. Burada vurgulamak is
tedigimiz husus, Allah'a nispetle kullanJan 's1n1rlar' anlanundaki 
hudud kelimesinin insanlar igin kullanJdtgmda ifade ettigi anlarm 
vermedigi ve ta§rmad1grm gosl:ermektir. <;unkii Allah, mahlul~atm 
sahip oldugu anlam ve delaletlerden miinezzehtir. Dola}'lstyla akJ ve 
Kur'an ayetleriyle sabitttir ki bir fiil olarak Allah'm aqa ve semaya 
istiva etmesi, gelmesi, gorii.lmesi, insanlara nispetle ifade ettikleri an
larrJara paralel §ekilde anla§Jamazlar.12 Ozetle had, bir §eyin nihai 
noktas1 ve a§Jamaz smm demektir. Bu anlamda itaat ve isyanm, he
lal ve haranun goriinmeyen ilalu s1n1rlan vardu ki bu s1n1rlar itaatin 
itaat olu§, isyarun isyan olu§, helalin helal olU§ ve haranun haram 
olu§ hukiimlerinin ve birbirinden ayn}an gizgileri arJanuna gelir. 73 

Allah 'm insana Yakmhg1 Fiziksel Degil B ilgiseldir. 

"Dogrusu insam yaratan Biziz ve if beninin ana nefer fis,fdadl§llll iyi 
bi/iriz: Zira Biz insana §a/1damarmdan da/1a yakm1z. "74 

Ayetin iki yorumu yapJabilir. ilki, Allah, hl§inin soze dokse 
de dokmese de nefsinin her turden niyetini, dii§iincesini ve iradesini 
bilmektedir. Allah, butiin bunlardan haberdardu. Ki§i, nefsini arzu 

71 Tc'vrlat, 6/194-195. 
72 Tc'vrlat, 3/73-74. 
73 Tc ·.rlat, 15/216. 
74 Kaf 50.16. 



HATORIDI'NiN ULUHiYET TASAVVURU 

ettigi ve yapmaya gagrrd1g1 §eylere kar§l kontrol altma ahp akhw.n ve 
zihni.nin gagrrd1g1 §eylere yonlendirirse kazanffil§ ve kurt:ulmu§ olur. 

Allah' ill ins~na yakmhg1, insawn O'na yakm1.g1 ile olguliir. in
sawn Allah' a yal~m olmas1 ancak, itaatla, emirlerini yerine .getirmek
le v~ kendisine boyun egmekle miimkiindiir. Allah' a yakmhgm ifade 
ettigi anlam bundan ba§kasl degildir. Allah' ill insana yakmhg1 ise 
0' nun insarun itaatine icabet etmesi, yardrmda bulunmas1 ve destek 
vermesidir. 

Aym §ekilde 'yakm olma' durumu, ili§kili oldugu ki§inin agtk 
gizli butiin hallerinin bilgisine sahip olmas1 anlarmnda da kullamla
bilmektedir; 

"E~er kul/anm sana Benden soracak olurfarsa, iyi bi/sinler bi Ben 
r;ok yak11um. Bana dua edenin r;a§nsma hemen kar§tM~ veririm. Oy/eyse 
on far da Bana kar§tftk versinfer ve Bana tam giivensinfer k; J,ak yo/una 
yiinefti/sinfer. '75 

Bunun yam sua Mucadile suresindeki §U ayet, insanlar niyetle
rini ve dii§iincelexi.ni ag1ga gtkarsalar da gizlesele.r de Allah' m butiin 
bunlan bildi.girli. habex vermektedir: 

"Gormedin mi k; Allah goklerde ve yerde alan /1er §eyi bilir? Giz/i 
giirii§mlZ yapan iir; ki§i yoktur k; 4ordiinculeri 0 o/masm. ~ya be§ ki§i 
yoktur k; altmc,/an 0 olmasm. lster bundan dalw az ister da/1a r;ok 
ofszm, nerede ofurlarsa ofsunlar, il/a k; 0 kendi/eriy/e beraberdir ... '76 

Allah, insa:nlan Diinya Hayatmda i§ledikleri. Hatalardan 
Dolayt Utandmnaz. 

"0, flilnahlan ba§t§!ayan, kendine yiinefenin yiineli§ini kabul eden, 
cezalandtrmast r;etin, keremi de smtrstz olandtr. O'ndan ba§ka ilah yok
tur ve tiim yo/farm sonu O'na r;tkar'77 

Allah' ill bagl§laytcl olmas1 ilii §ekilde anla§Jabilir. Biri, ozellikle 
inananlarla ilgili olarak "giinahlan ceza konusu olmaktan gtkaran" 
olarak yorumlanabilir. ikincisi ise, "gunahlan arlen" anlammdadrr. 
Bu ilii.nci anlam hem m~ hem inkarclyt kapsar. Buna gore Allah, 

75 Bakara 2.186. 
76 Mudiclile 587. 
77 Miimin 40.3. 
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dunyada miimin ve inkarcJ ann hatalanru orler, onlan utandmnaz, 
ozellikle de inananlann giinahlanru gormezden gelir. 

. Ayetin "tovbeleri kabul edendir" ksrm ise "i§lenen masiyet ve 
giinahlar ne kadar buyiik ve gok olursa olsun, Allah bag1§lanma ta
leplerine olu.mlu yarut vereodir" anlarmna gelmel.:tedir. 

Allah , Hakk't Del.il ve Biirhan :ile Ustiin Kilan; Bat:J'1 da 
Aym Sek:ilde Del.il ve Biirhan :ile Yol<: Eden dir. 

"Yoksa, 'uydurdugu !/a/am Al/all 'a is nat etmek sureti!J/e ;ftira etti mi 
diyorlar? Fakat Al/a/l di!erse sen in ka/bini de mii/liirleyebilir. Evet Alla/l 
ktt/, siler /1akk, kendi saz/eriy/e ortaya koyar: $up/1esiz 0 gogiislerin en 
ma/JTem s1rlanm bilendir. " 18 

.A.yet iki farkh §ekJde te'vil. edJebJir. :tlki, 'Allah dJerse senin 
alaym me§akkatini ve yalanlamanm aclSlru ortadan kalduacak §e
kJde senin l<:albini 'sabrr' ile muhiirleyebJir. il<:incisi, 'Allah dJerse 
inl<:arcJann kalbini muhiirledigi gibi senin kalbini de muhiirleyebi
lir. Allah, ayette bu §ekilde dJemesi durumunda elgisinin inl<:arcJar 
gibi anlamayan ve hakkt batJdan ayrramayan bir ki§i olabilecegini 
hahrlatarak, Hz. Muhammed' e b~ettigi ihsan ve fazhnm §ukriiou 
eda etmesini ve kalple1ini muhurleyip kendJerine ge§itli azapla.r in
dirdigi inkarcJara kar§l ba~t§laytct olmas1 gerektigi uyansmda bulun
mu§ olabJir.' Fahr ve Kehf surelerinde Allah'm elgisinirl inkarcJara 
yonelik §efl~at ve rahmetinin derinligini ortaya koyan §U J~i ayetle 
birlikte dii§iindiigiimiizde bu yorum daha iyi anla§Jacakhr. Orada 
§oyle buyrulmaktadrr: 

"Hal boy/eyken demek sen ka/k,p_, -bu hitaba inanmalan durwmm
da- on/arm verdigi tepki/er iizerine k1z1p kendini J1elaka siiriik/eyecck
sin." ve" ... §II flalde onlann (imana ermesi} ifin duydugun azlem seni 
y1pratmasm ... '79 

Bu iki ayet de gostermektedir ki keodisine kar§t uyguladJJa
n bash §iddet ve suJ<:ast te§ebbuslerine ragmen Hz. Muhammed, 
inkarcJara kar§l son derece sabrrh ve bag1§laytc1ydi. 

.A.yetin "evet Allah bahh siler hakkt kendi sozleriyle ortaya ko
yar" anlammdaki k1srm da iki §ekJde anla§JabJir. ill~i §Udur: AI-

78 ~urS 42.24. 
79 Fabr 35.8. 
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lah, hak eb.lini yani Allah' ill birl.igine inananlan batJ iizere olan 
inl~arcJara kal:§l iistiin ve baskm gelmelerini saglayacakbr. Bu irade, 
hakkill ger~ekle§mesi, batJm da yok olmas1 demektir. Diger yorum 
ise 'Allah, herkes, dayand1g1 delJ ve biirhanlar iizerinde dii§iinecek ve 
anlamasilll saglayacal~ §ekJde hah~ati orlaya koyacakbr. 80 

Te'vll etmeye gah§hgrmiZ ayette gegen 'Allah'ill kelimeleri' an
lammdal~i ifade, 0' nun deWleri ve burharJan anlamma gelir. Bu, 
Allah' ill hak din olarak islarru, batJ din ya da dinler olarak diger 
inanglara kaq1 nasJ bir yontem izleyerek iistiin kJmak istedigini or
taya koymas1 baklffiilldan son derece onemlidir.81 

Allah, Oluden Diriyi Diriden Oliiyii <;Ikarandrr. 
"Ku§kusuz Allah 'ttr tohumu ve ~ekirdegi yaratan, bu siire~e o/iiden 

diriyi var edetz ve diriden o/iiyii ~tkaran. "82 

.Ayette yaratma konusu tohum ve gekirdege tahsis edJerel~ ele 
almmasmm nedeni diinyada var olan her §eyin tohum ve gekirdek
ten yaratJd1gnn habrlatmak olmahdrr. Nitekirn bu durum Kur'an'da 
Nisa suresinde insan cinsinin tel~ bir ozden yaratJd1gw1 vurgulamak 
iizere ·~ah, sizi tek bir nefisten yarath?' §eklinde ifade edJmi§ ve soz 
konusu "oz" de bir yaratma olarak Allah' a nispet edJmi§tir . 

.Ayette gegen falak - l~ kelimesi bir §eyi 'yarmak' anlamma 
gelir. Allah, zorluguna ragmen gekirdegi yaranm ve ondan yumu§acrk 
ve yemye§il bitki gJ~aranm l~endisi oldugunu haber vennektedir. Bu 
oyle bir §ey ki biitiin bir insanlt.k bir araya gelse ve biitiin imkanlarlll 
seferber etse, onu ya da benzerini yapmaya kesinlikle giig yetireme
yeceklerdir. Bu vurgu iizerinden grkarsama yapJmas1 beklenen sonug 
ise §udur: Boylesi bir §eye giig yetiren bir zat, elbette oldul~ten ve 
tamannyla yok olan §eyleri yeniden yaratmaya kadirdir. Bu, Allah' m 
insanlarm kapasitelerini a§an rnutlak kudretine yapJrru§ alan bir vur
gudur. Zira 0' nun kudreti, zati ve ezel.i olup sebepsizdir. Yani bu srlat 
varhgnn ba§ka bir §eyden degJ, kendisinden alan bir zata aittir. 

80 A yet, Tevbe suresinde ge~en §U iiyetle daha i)~ anla!iJnbilir. "O'dur din in liimiinii kcndisine 
bildinnek ifin clfisini dogru yo/ bi/gisiy/e ve f,ak din ile gonderen, §irkc gomii/iip gidenlcr 
fto§lamnasa da ... " {Tevbe 9.33.) 

81 Tc'vilat, 13/189-191. 
82 En\'im 6.95. 
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A yet, Allah' m alii olarak nitelenen gekirdek ve tohumdan yem
ye§il bir hayat gtkard1grm, sonra ge~irdek ve tohum kendisindeyken 
onu oldiirdiigiinii haber verrnektedir. Bu, oldukten sonra yeniden· di
rilmeye delalet ehnektedir. Bu §U anlama gelir: Higbir canLhk ema
resi b.ulunmayan olii gekirdek ve tohumdan yemye§il bir bitki gikaran 
bir giig, elbette higbir hayat belirtisi kalmasa da insanlan oldukten 
sonra yeniden yarahnaya da gug ye~. Ayet, irtkarcJara olup biten 
her §eyin failinin sadece Allah oldugunu hahrlahnakta, tannsal giig 
ve deger atfettikleri putlann bu olup biten mucizevi §eylerde higbir 
dahillerinin bulunmad1grm ifade etmektedir. Hal boyleyken nasJ 
olur da Allah' m d1§mda higbir giice sahip olmayan kendi elleriyle 
yaptJJara putlara ilahlar olarak inarurlar?83 

Varhk Teolojik Agu:lan i g ige Dort Farlili D elil ve i§arete 
Sahiptir. · 

"Onlar, iizerlerinde saf/ar /1a/inde kanat q1r£"P uqan ku;lan dii§L"in
mezler mi? Onlan 0 sonsuz rahmet sal1ibinden ba§ka f10uada tutan yok. 
$upf1esiz 0, /1er §eyi gormektedir. "84 

Ayet, ku§lann havada kanat gup1p ugmas1 iizerine dii§iinmeyi 
ve onun Allah' m varhgma ve birligine olan delaletini kavramaJI oner
mektedir. A yet, aguhklanna kar§m ku§lann yer ve gol~ gibi mekansal 
niteligi olmayan ve higbir §eyin kendisinde duramad1g1 havada kanat 
guparak ugabilmelerinin Allah' m varhgma delil oldugunu soylemek
tedir. Ayet, ku§lann ugmalanru mu.mkiin kJan iki hareket olaral~ 
kanat agmaya ve kapamaya vu:rgu yaparak, h~vada dii§meden ugabil
menin yasasma di.kkat gekmektedir.85 Bu ve bunun gibi ayetlerde be§ 
§eyin ispat edildigi goriilmektedir. 

1. Yeniden Dirilmenin ispah: Kur' an yeniden dirilmeyi, ba§lan
gigta yaratma ile ispat ehnektedir. "insan, kendisini nutfe'den yarat
hgliDlZI gorrnez mi"86 ve "ve sadece 0' dur her §eyi yoktan var eden, 
sonra bu (yarah§l) tekrarlayacak olan. Bu, O'nun igin gok kolaydu ... 
" 87 ilk yarahna yeniden yaratmarun delili olarak kulla~§br. 

83 Te'vr!at, 5/150-151. 
84 Miilk 67.19. 
85 Te'vllat, 15/307-308. 
86 Yasin 36.77. 
87 Riirn 30.27. 
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. 2. 4llah'm Birligi.n.in ispab: insan tarafmdan idrak edilebilen 
varhklar, varolmak bakuru.ndan .Allah'm birligine i§aret eder. (;iin
kii varhklar, All~h tarafmdan yarahlnu§br. Bu husus ayette §oyle 
beli.rtilrni§tir: " ... yoksa onlar Allah' a 0' nun yarathg1 gibi yaratan 
orlaklar tespit ettiler de, bu yarah§ l~endilerine {Allah'm yarah§m
dan) aflrl edilemeyecek kadar benzer mi goriindii?"88 ve " ... O'nunla 
birlikte ba§ka bir ilah da yoktur. Aksi halde her bir ilah kendi yarat
hgLW kendinden yana geker, boylece biri digerine iistunluk kurmaya 
k II d "1>9 aJRar 1 ... 

3. Allah' m Hikm.eti.n.in ispah: Goklerin ve yerin yarahlmas1 
gibi varLklarla ilgili ayetler, Allah'm hikmeti.n.in delilidir. Birbirini 
butunleyen gokler ve yerler iizerinde dii§iindiigiimiizde bunu bile
biliriz. Varhk.lann hem kendi iglerinde hem de dige.r varhklarla olan 
bagmhsmda kavrad1guruz temel Jke ictima' yani varhklan olu§turan 
pargalann mukemmel bir butiinliil~ igerisinde bir arada olmas1 ya da 
farkli varhklann fonl~siyonel olaral~ birbirine bagun.h ol.mas1 bunu 
gosterir. 

4. VarhlJan yaratan bilgisine de sahiptir. Miilk suresi 14. ayette 
bu husus §U §ekilde gegmektedir: "Yaratan, yarathgLW bilmez mi?"90 
Buna gore bir §eyi var eden, onun bilgisine de sahip olmahd1r. 

5. Kur'an'da yaratmaya deW getirilen §eyler, Allah'm insanlara 
bah§ettigi ihsaru ve nimetidir. 9l 

Mii§ril~ ile Miimin Arasmdal~i Fark, Allah'1 Bilmek Degil 
O'na ~ukretmel~tir. 

"Eger onlara ka/k,p da sorsan 'gok/eri ve yeri yaratan kimdir?' diye, 
/1if tereddiitsiiz :Allah 't•r' derler. Sen de 'Hamd AJ/af,'a mafrsustur' de! 
Ne var k; on/ann fo§tt bww daM kavramaktall acizdirler. "92 

Ayet, Allah'a orlak ko§anlann tevhidi, Allah'm hu.ku.m.ranhg1n1 
ve yaratma konusundaki birl.igini onayladJJanru haber vermektedir. 
Bunun iki farkh agJJamas1 vard1r: Biri, ayet, Hz. Allah'm rububiyeti 
ve birligi konusunda de4le ihtiyag duymad1g1 ig.in Muhammed' den 

88 Ra'd 13.16. 
89 MiiminQn 23.91. 
90 Mutk 67.14. 
91 Tc 'ulf8t, 15/306-312. 
92 Lokman 31.25. 
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mii§riklerin i.krar tutumlarmdan farkh olarak hamd etmesini emret
mektedir. <;iinku ayette belirt:ildigi.iizere Allah' a ortak ko§an mii§rik
ler, Allah' m birligini onaylamakta fakat 0' na hamd etmemekteydi.ler. 
A.yet bu farka di.kkat ~ekerek mii§ri.kler gibi denewne durumunda bt
raldma}'lp kurtanld1g1 i~in Allah' a §uluetmesi gerektigi hatulahlnu§
hr. Halbuki mii§ri.kler denenme durumunda olduklan igin Allah'm 
birligini onayladJJan halde ve uluhiyetini kabul ettikleri halde i.laht 
mesajlan yalanlama, putlara tannsal deger atfetme ve onlara tapma 
gibi sapkmhklara dii§mekten kurtulamairu§lardu. Bu nedenle Allah, 
Hz. Muhammed' den kendisine §uluetmesini ve igerismde bulundugu 
nimet ve ihsan durumunu bi.lincinde olmasml istemi§tir. 

A.yet, aynca mii§tiklerin. bi.ldikleri i.le inandJJan arasmda kriz 
i~erisinde olduklarmdan, onayladJJan Allah' a hamd etme ve sadece 
O'na ibadet etmenirl geregini yerine getirememi§lerdir. Kur'an'm, 
mii§ri.klerin sahip olduklan duyulara vurgu yaprnast, bi.lginin ki§i
yi yanh§tan kotuyan ve dogtuya yonelten niteligine dJJ~at ~ekrneyi 

. ama~lamaktadlr. Bu bakrmdan mii§ri.kler, Kur'an'da sahlp olduklan 
bi.lgi aktlamn kullanarak dogruyu ve vahyin ~agudtgt haki.kati kav
rayabi.lme imkanlan oldugu halde, onlar bi.lgi yollanru kullanma}'l 
reddettikleri igin mazur gorulmerni§lerdir. 93 

VarlJJann Yasalarla Donab.lnu§ Olmast Allah'm 
Varhgllllll Delillerind endir. 

"Denizde siiziilerek giden daglar gibi ~emilcr de O'mm de/il/erinden
dir. Dilerse riizgt!in kesiverir de, o zaman de~~izin iizerinde /1areketsiz kala 
ka/,rlar. $iiplwsiz bunda da IJCr daim sabreden ve §iikrii eda etmek igin 
gaba /1arcayan /1erkes ifill ibret/er vardtr. "9" 

A. yet, Allah' m birligini, rububiyetini, kudretini, hikmetini, bi.l
gisini ve hul~i.imranhgrm konu etmektedir. Butiin bilge insanlar bir 
araya gelseler Allah' m gemi.lerin yap1Inl0da kullarulan odunda yarat
hgl mana}'l ve ondaki lutfu idrak edemezler. Odunda bizim igin su 
ve meghul olan mana, onu, aguhgma ve buyi.ilJiigiine kaqm, suyurt 
yiizeyinde kalmasrm saglayan §eydir. Bu durum, ag1rhg1 ve bu~
liigii odun cinsinin ozgul agultgrmn altmda olmalarma kar§m diger 

93 Tc'v#at, 11/246-247. 
94 $Uri 42.32-33. 
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nes~eler igin gegerli degi.ldir. Ah§ap malzemeden in§a edi.len gerni.lere 
yiiklenen buyiik agJihga sahip ihtiyag maddeleri, odundan in§a edi.len 
gem.iler olmasay~1, ku§kusuz onlar da suyun yiizeyinde kalamaz ve 
batardt. Ayette ges:en a'lam- ~i kelimesi, onde gelen te'vilcilere 
gor~, "denizlerde daglar gibi" demel~tir. Kutebi ve Ebu Avsece'ye gore 
a'lam l~elirnesi, 'daglar' anlamma gelir. Kelimenirl tekili, 'alem §el~
lindedir. Bu, yeryiiziiniin igindeki.lerle birlikte dorrmesi, suyun yiize
yinde alup gitmesi ve onu daglarla sabitlemesi olarak agiklanabili.r. 
Allah, lutfu ve keremiyle, yeryiiziinii daglarla sabitlemi§ ve onun akp 
gitmesini, igindeki.leJe birlikte batmas101 engellemi§fu. Gem.iler de, 
yeryiiziinde. kara ktalannw daglarla sabitlenmeleri gi,bi, suyun yii
zeyinde batrnadan seyredebilmektedir. Ayette gegen 'a'lam kelime
si i.le, ayru §eki.lde, gerni.lerin, uzak mesafede ve temin edi.lmesi zor 
ko§ullardaki menfaatlere ula§mada sebep ve yol olmalan anlam1 da 
kastedi.lmi§ olabi.lir. Zira yiil~ sahipleri, yiikler gerni.lerle bir yerden 
ba§ka bir yere ta§IIUXken kendi.lerine ula§maslOl bekledi.lJeri gemile
ri ufukta gorduklerinde ve selamet ige1i.sinde kendi.leti.ne ula§bgwda 
buyiik bir seving ve mutluluk duyarlar. Bu malzemeleri gerni.lere yiik
leyip gonderenler de maddi getirisi dola)'lslyla ayru duyguyu ya§arlar. 
i§te bu yoni.iyle gerni.ler, insanlarw ihtiyag duyduklan malzemelerin 
ve menfaatlerin kendi.lerine ula§masww "delilleri" ve "gostergeleri" 
olduklan igirl ayette a'lam kelimesiyle nitelenmi§tir. 95 

Allah, Mahiyet Olarak MiUeal Yani Hig Bir $eye 
Benzemeyen ~km Bir VarlJ~hr. 

"0, bi/inemeyen ve bi/imbifcn /1cr §Cyi, mut/ak buyuk v_e mutfak a§km 
ofa rak bilendir. "'lb 

Ayette gegen miiteal kelimesi Allah'w a§kw ol.mas1 yani mah
lukatw mahiyetlerinden butiiniiyle ayrtl.mas101 ve higbir §eye benze
meyen bir varhk ol.maSlOl ifade eder. Ayette gegen kebir kelimesi ise 
Allah'm buyiikliigiine ve yiiceligine i§aret etmektedir. Bunu, Arap
ga'daki buyi.ik ve yiice toplum veya zamanm tek adann gibi kullarum
larda da gormek miimkundur. Araplar, bu kullanJiolarla ki§inirl fizik
sel buyiikliigiinii veya sa)'lsal anlamda birligini kastetmezler, tersine, 

95 7i!vlf4t, 13/197-198. 
96 Ra'd 13.9 



~1.\.TllRIDI'NiN ULUHiYET TASAVVURU 

~i.oin etkinli.~ini, giiglii iradeye sahip oldugum.t, insanlar kendisine 
boyun egdikleri igin de otoritesini kastederler. $u halde Allah'm Ev
vel, Ahir, Zahu; Batm, Azim ve Latif isi.mlerinden l~astedi.len anlam
lan, insanlara bispet edi.ldiklerinde ta§ldJJan anlamlardan mahiyet 
olarak butiiniiyle farkhdu. Allah'm miiteal yani a§km olmas1 bu ger
gegi vurgttiamaktadu. 97 

Allah, Be§ Duyu J.e idrak Edilerneyen ~km Bir VarlJ~tu-. 
"Gazier O'nu idrak edemez, /akat 0 gozleri idrak edcr. Yalmzca 

O'dur Iter §Cye nii/uz eden, Iter §eyden ltaberdar olan. "98 

A.yette gegen gozler anlarnmdaki ebsar kelimesi, idrak niteligine 
sahip varltklardan kinaye olup, ifade §U anlamda ktJlarulnu§ gibidir: 
idrak yetenegine sahip canh varhl~lar O'nu goremez, fakat 0 onla
nn her birini goriir. Kinayenin anlanu budur. Arapgada goz, §eylerin 
algJanmasrm, kavranmas1W rniirnkiin kJan bir duyu ve yetenektir. 

Allah, duyusal ve alg1sal ag1dan degi.l, ayat ve deli.lller aracilig1yla 
bi.linir. Bi.linme yolu ayet ve deli.ller olan her §ey, ku§aWamaz ve idrak 
edi.lemez. ~iinkii idrak ve ku§atma, deli.l iizere bilindigi gibi degi.l, 
sadece idrak ve tecriibe edi.lebi.len varlJJar igin gegerlidir. Bu nedenle 
Kur'an, Allah'm t.Juhiyet ve birligini, duyusal gerekgelere degi.l, deli.l 
ve akJ yoluyla kavranabi.len biirhan ve ayetlere dayandmru§ttr. A.yette 
gegen Iatif l~elimesinffi iyiliksever ve bagi§laytCl ve her §eyi butiin giz
li.likleriyle bi.len anlamma geldigi i.leri si.iriilrnii§tiir. Bir ba§ka gorii§e 
gore de o, buyiik ve yiice anlammda yorurnlaililll§tu. Fakat bu dogru 
degi.ldir. ~iinkii Arapga' da biiyiik anlammdaki az1m kelimesi i.le Iatif 
kelimesi birbirinden tamamen farkh anlamlara sahiptir. <;iinkii aztm 
Arapga' da, diger nesnelerle kar§Ja§tuJdtgmda her hangi bir §eyin yo
gunltJ~ ve fiziksel buyiikluk ag1smdan ba§ka bir §eyden daha fazla 
orana sahip olmas1 demektir. Halbuki latif kendi iginde bir §eyin ince 
olmas1 anlarnma gelir. DolaytSiyla her i.ki kelime birbirleriyle ge~
mektedir. Bu, ayetteki kttilanrmda Allah, insanlann kastettiginden 
biitiiniiyle ayrJacak §eki.lde anla§Jmasi gereken bir varll oldugun-

97 Tc 'vilat, 7/s.395. 
98 En'Sm 6.103. 
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dan,· onun azim ve "Iatif olmasl, ewel, ah.ir ve zahir ve babn olmasl 
gibi fark11 bir delalete sahi.ptir.99 

Allah, Kendisine Yab§tmlan Biitiin Temelsiz 
i nan 9lardan ve i ddialardan Miinezzeh Bir Varhktu. 

,;Gi:ik/eri, yerin ve bu ikisi arasmdaki mii/ka kendisine a it alan AJ/a/1 
ne yiice bir varf,kflr ... "100 

Kur' an yorumculan, ayetir! ba§mda ge9en tebareke kelimesirlin, 
Allah'm kendisine ko§ulan §irkten ve nispet edilen gocuk, e§ ve diger 
vehi.m ve kuruntulardan miinezzeh oldugunu, yiicel.igini ve buyiik
lugiinii ifade ettigini dii§iinmii§lerdir. Genel anlamda a yet, Allah' a 
atfedJen butiin iddialan ve inanglan reddetmektedir. Bu bak.rmdan 
kelime Kur'an'da gegen diger bir oneml.i kel.ime subhane ile ayru an
lamdadrr. Her ikisinde Allah, kendisine yak1§tuJan ve bJgi temel.i 
olmayan iddialardan tenzih edilir. 101 

islam, i nanan i9in Kaynagrm Allah' tan Alan Bir Liituf 
ve Nimettir. 

"E§er AJ/a/z (aksini) di/eseydi, onlar (A}/a/z 'a ragmen) §irk ko§amaz
lardl. Ne Biz seni on/ara mulzapz yapt1k ne de sen on/an korumak/a 
yiikiim/iisiin. "102 

MutezJe, ayetteki Allah'm iradesi yani me§iet'inirl cebr yani 
zorunluluk anlammda oldugunu savunmu§tur. Buna gore ayetm 
anlam1 §U §ekilde olur: Allah di.leseydi, onlar aciz kak ve §irk ko
§amazlardl. Bu dururnda denenme ko§ullan da ask1ya alwmi§ olur
du. Fakat bize gore ayette gegen me§tet Mutezile'nin iddia ettigi gi.bi 
degil, ozgiir segim iradesi ve denenmenirl geregi olan itaat anlamma 
gel.ir. Cebr me§ieti, yaratma ile ilgilidir. Bu anlamda ayete konu olan
lal'j yarahh§ta Mu§rik degillerdi. DolaYls1yla Mutezile' nirl yorumu 
tiimiiyle gegersizdir. Zira cebrin ve zorlamamn oldugu yerde irnan 
ve inkar olmaz. Cebr ve zorlama, bir fiili.o gergek anlamda l~i§iye 
~idiyetini ortadan kaldrrd1g1 igin irnan ve inkar, ancak ozgiir iradenin 

99 Bu l~onuda §U ayct:lere bakJabilir: Bakara 2.258; Taha 20.49-50; En' am 6.97; 
Ynnus 10.50. 

100 Zuhruf 43.85. 
101 Te'uilat, 13/s.284. 
102 En'am 6.107. 
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oldugu yerde anlamhbr. Bu durumda ayette gegen me~iet, islarrun 
Allah tarafmdan butiiri insanhga sunulmu~ bir lutfu ve i.hsan oldugu
nu gosterir. Kimin boylesi bir lutuf ve nirnete ehil olacag1 hususu ise 
tiimiiyle Allah' a aittir. ~u halcle Allah, islam nimetine sahip olma ya 
da olmama i..le i..lgili olarak ki.mileri igin bu nimeti di..lemi§tir, kimileri 
igin de di..lememi§tir.103 

Allah , Gizli A~ H er ~eyi Bilendir. 

" ... 0 giz/i ofam b;/digi gibi, ondan daha giz/i ofam da bi/ir. "IIJ.I 

Allah' m bi..lgisinin gayb, agLk ve gizli her §eyle ili§ki..lendiri..lmesi, 
insanlarm fiillerinde derin bir di.kkat igerisinde olmalarlnl saglama
ya yoneW~ olmahdu. Bu, insanlardaki egilim ve i..lgiyi mahlukat'tan 
Halik yani yarahc1ya gevirmek anlarruna gelir. BazJarma gore ayette 
gegen Sur kelimesi, ba§kasma kapah olan anlarruna gelirken; ayette 
gegen diger bir kelime ahfa ise hl§inin kendi iginde sakh tuttugu ve 
hig kimseyle payla§mad1g1 §ey demektir. Diger bir gorii§e gore ise 
sur, ki§inin gizli tuttugu fakat kendisinde soze dokerek m olmaktan 
gtkard1g1 ~ey anlaffilna gelu·ken; ahfa ise Allah' m olmakta olaru ve 
l~i§i tarafmdan bilinmeyen heniiz meydana gelmemi§ olaru bilmesi 
demektir. Ba~ka bir gorii§e gore de sur, ki~inin kendisinde sakh tut
tugu §ey; ahfa ise ige dogan §ey anlamma gel.ir. l05 

Allah , B ilgi.nin Kaynag1 ve Biitiin Bilenlerin U stiinde 
H er $eyi Bilen Bir Varbl~hr. 

" .. ./u1r bi/enin iistiindc /1cr §eyi bilen bir (A}/a!J} vard1r. "100 

A.yet, bir ki§i ne kadar go.k bi..lgili ve ne kadar iistiin zekaya sahip 
olursa olsun, mutlaka ;ndan daha iistiin zekaya ve bi..lgiye sahip olan 
ba~ka birinin olduguna dik.kati gekmekte; Allah' m her §eyin iistiinde 

103 Tc 'vi/at, 5/s.l73. 
104 Taha 20.7. 
105 Tc'vi/at, 9/181. 
106 Yiisuf 12.76. 
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bilgiye sahlp oldugunu ve herkese bilgiyi i:igretenin kendisi oldugunu 
haber vermektedir. 107 

Allah, Varh~1, Mahlyetini ve Zamam Biitiin incelikleriyle 
· Bilen B ir Varhkhr. 

"Son saatin bi/gisi yafmz O'na /1ava/e edi/ir. O'mm bi/gisi olmadan 
ne me!lve ~ekirdaklari kabukfanm ~atfatabi/ir ne de her /1angi bir di§i gebe 
ka/abilir ... "108 

A.yet, Allah'm uluhiyetini, birligini, kudret, i.lim ve hukiim.ran
hgmm delillerini ortaya koymaktadu. <;iinku meyve gekirdeklerin.in 
kabuklanm gatlatarak ye§ermesi ve meyve vermesi, bir kadmm gebe 
I~almasl ve gocuk dogurmas1 Allah' a delalet eder. Allah, meyve ge
kirdeklerini kabuklarmm iginde yaratnn§, gocugu da anne rahminde 
besleyerek, varhgrm tehdit edecek tehlike ve risklerden koruyarak ve 
geli§im siiregleri igerisinde en giizel §ekilde takdir ederek var etmi§tir. 
Bu iki i:imek de gi:istermektedir ki Allah, zati, ezeli bir kudret ve 
ilme sahlptir. Onun kudret ve ilm.i miistead degildir. <;iinku miistead 
kudret ve bilgi ile ayette soz konusu edilen fiillerin gergekle§tirilmesi 
miimkiin de~Jdir. 109 

Allah , Ogreten ve Bilgisini i nsanlarla Payla§andrr. 

"~.Adem 'e tiim isim/eri ogretti ... "llO 

A.yette si:iz konusu edilen ogretme melek aracilig1yla dolayh 
§ekJde gergekle§mi§ olabilir. Bunun tespitinde iki farkh bakl§ ag1s1 
kullamlabilir: 

N edenler olarak deliller iizerinde dii§iirtuldiigiirtde §eylerin ger
gek bilgisinin zorunlu olarak meydana gelmesi bigiminde olabilir. 
Gi:iz kapaklan agJdtgmda ve dii§iinme yetenegi aktif oldugunda gi:ir
me fnlinin gergekle§mesi gibi. 

107 Te"uilcil, 7/s.341. 
108 Fussilet41.47. 
109 Te'vilcil, 13/s.149-150. 
110 Bakara 2.31. 
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Ogretile~ bi.lgJerin Allah tarafmdan ki§ide yarahlmas1 §ekb
de olabi.lirlll ki Kur'an'da burlurJa ilgili §U ayetler omek verilebi.lir: 
"sana Beyan\ 0 ogretti" 112 "Biz ona §iir ogretmedik; bu ona g~rekli 
d d ;:~iJ "113 e e5 . . . 

Kur 'an, i~erdigi Bil~i, Hilunet ve Degerlerle Tuketihnesi 
Miiml~iin Ol.mayan Ilalu Bir Kelamdrr. 

"\4 e§er dunvanm tiim a§a!{/an kalem ofsa deniz/eri de miirekkep, 
buna yedi deniz dalta ekfense, Allah 'm ke/ime/eri yine de tiikenmez ... "114 

A. yet, Allah' m bi.lgisinin smusiZhgrm ve tiikenemezligi.ni aolat
makta, insanlann bi.lgisinin son derece slD.lih oldugunu hatulatmak
tadlr. A.yet, iki farlJ1 agtdan te'vll edi.lebilir. 

Allah' m mahlul~at ii.zerindeki otoritesi ve hukiirnranhg1, deniz
ler mii.rekkep agaglar kalem olsa yine de yazmak.la ku§atJamaz ve 
bitirilemez. 

A. yet, inkarcJann Kur' an' 1 ku~ii.msemeleri ve Allah' m bi.lgisi.ni 
onunla smtrh gormelerine bir yarut olarak olabi.lir. Nitekim on.lar, 
Kur' an gibi smtrh ve hacim olarak kuguk bir kitap, nubuvvet tari
hi boyurrca Allah tarafmdan gonderil.mi§ olan i.laht mesajlann hep
si.ni igeriyor olabiln; ele§tirisinde bulunmaktaydJar. Allah, bu ayet 
i.le hikmet, bi.lgi ve manalan Kur'an'da birle§tirdigini haber vermi§ 
ol.maktad1r. Buna gore ayet, denizle mu.rekkep aga~lar kalem olsa, 
Kur' an' da birle§tirilen soz konusu bi.lgi, hikmet ve manalann tiiketi
lemeyecegini soylemi§ olmaktad1r. Bu, anlama bigimi, -ki en doglu
sunu Allah bi.lir- ayetin sebeb-i nuzulu i.le 6rlii.§mel~tedir. 115 

Allah, Varhgm Gayesirll Takdir Eden ve Hayata Anlam 
Katandrr. 

" . . . i§/erin sonu~/anm takdir etmek Af/a/t'a ma/1sustur. "116 

A.yet, iki §eki.lde yorumlanabi.lir: 

111 Te'vilat, l/s.79. 
112 R.a.hman 55.40. 
113 Yasin 36.69. 
114 Lokman 31.27. 
115 Te'uilat, 11/248. 
116 Lokmiin 31.21. 
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· Her §eyin sonucu, ta.kdir ve yetki olara.k insanlara degi.l Allah' a 
aittir. 

Bir §eyin ta.kdir ve yetkisi kime ait ise o i§in sonucu da ona 
aittir. 

Ayetin baglamma baldd1gmda alemin yarablmasmdaki temel 
gayenin i.kinci alem yani alem-i sam [ahirette hayah] oldugunu an
la§Jmaktadu:. <;iinku varolu§un hi.kmeti anca.k bu §ekilde kavrana
bi.lme.ktedir. Allah, ayette bu gayenin .kendi uhdesinde oldugunu 
hatu:latma.kta, yeniden diri.lme i.le ba§layaca.k olan hayahn tarh§ma 
gotii.rmeyen bir ger~ekli.k oldugunu belirtme.ktedir. 117 

Allah Eal~l§larda SalJ1 O lan ihanetleri ve Yiirelderde 
G izlenen Sulan Her Yoniiyle i §iten ve Gorendir. 

"0, bakt§farda (sak!t) iltaneti ve yiireklerin giz/edigi ~ey/eri bi/ir ... 
O'nu btraktp da ya/vanp yakard,k/anysa ltifbir §CY ltakkmda hiikLim 
veremezfer. 9unkii sadece AJ/afr her §Cyi i§itir, Iter §Cyi giirendir. "118 

ibn Abbas'tan gelen bir rivayete gore ayette ge~en Allah'm her 
§eyi i§itmesi, inananlara; 0' nun her §eyi gonnesi ise inkarcJara 
yoneW~tir. Allah' m inananlan i§itmesi, onlann dualanru her daim 
i§ittigi; inkarcJan gormesi ise inkardann yaphklanru her dairn gor
dugii anlammdadu:. Ba§ka bir gorii§e gore ise ayet genel bir delalete 
sahip olup Allah her sozii i§itir ve her yapJan ameli goriir, anlamma 
gelir. Bir onceki ayetle ili§kili olarak du§iinuldugunde Allah' m her 
§eyi i§itmesi ve gormesi anlammdaki isirn.leri §U anlama gelmelidir: 
Allah onlann soz ve eylem olaral~ or!:aya ~a.kan her §eyini i§itir, .kalple
rinde sakladt.klan her §eyi goriir. Ayetin bu §e.kilde bir vurgu i~erme
si, insanlann Allah tarafmdan her yoni.iyle gozlem altmda oldugunu 
unuhnamalan gerektigini haber vermektir.U9 

117 Te'vllot, ll/s.244. 
118 Mu'min 40.20. 
119 Te 'v;lat, 13/s.33. 
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Allah Hamid yani kullanm oven ve ovgiiyii hak edendu. 

" .. . ama kim d~ (ka/irleri) dost' edinerek (bu emre) yiiz ~evirirse, iyi 
· b;/sin ki Af/a/1, kimseye mufttaf deg;/dir. Hamdin tatitaml zatma maftsus 

ofand,r." 120 

A.yet, inananlar arasmda inkarcJan dost edinme egil..imi i~eri
sinde olanlara hitaben Allah' m onlann itaatine higbir gereksinimi 
olmadtgl, kendilerine emredil.en ve yasaklanan §eyleri yapmanm ya 
da yapmamanm Allah' a hi~bir faydasmm olmadtgt uyansmda bulun
maktadtr. Allah, sadece kendi ihtiya~lan dolaytstyla onlara emretmi§ 
ve belli yasaklamalarda bulunmu§tur. 

Allah'm ayette ge~en Ham.ld isminin ise biri hamid digeri 
mahmud olmak iizere iki anlanu vardtr: ilk anlaxruyla kel.ime, Allah' m 
insanlan, kendilerine fazlastyla odullendirmel~, az olan amellerine 
fazlastyla seva}? v~rmek ve odullendirmek i~in onlan over ve onlan 
methedendir. ikinci anlamiyla ise kelime, sadece Allah, insanlara ver
digi nimetlerin kar§thgt olarak ovgiiyii hak edendir. Her iki anlamda 
da Allah ham.ld yani kullannt oven ve ovgiiyii hak edendir. 121 

Allah, H er $eyin Ger~ek Sahihi, Gergek Ovgiiye 
LayJ~, H er $eye Ustiin Gelen ve Her $eyi Yerli Yerine 
Koyandrr. 

"Gok/erde o/an da, yer de ofanlar da mutfak otorite saltibi, mukad
des, Iter i§inde miikemme/ ve Iter ftukmunde tam isabet saltibi Af/a/1 'i~in 
/1arcket ederfer. "122 

A.yette Allah' m dort ismi dMat gekmektedir: Melik ve Kuddus, 
.Aziz ve Hakim. 

Melik, Allah' m her §eyin gergek sahibi oldugunu ifade eder. 
Buna gore Allah, her §eyin sahibi oldugu igin Melik, 0' nun dt§mda
ki her §ey ise mulk olarak isirrJendirilir. 

Kuddus ismi ise iki §ekilde anla§Jabil.ir. Allah, butiin eksi.klik
lerden, oziir ve gereksirtintlerden veya kendisi dt§mdaki varhklann 

120 Miimtel:une 60.6. 
121 Te'vt!at, 15/s.lll. 
122 Cum' a 62.1. 
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sab.ip olduklanndan miinezzehtir. Allab, buti.in hayu ve bereketlerin 
sadece kendisi ile elde edilebilecegi hayu ve bereket kaynagtdu . .Ayette 
gegen Kuddus kelimesinin bu anlarru ile butiin eksi.kliklerden, oziir 
ve aYlplardan ben olmas1 bir arada dii§iinulebil.ir. <;iinku Allah, hayu 
ve bereket .kaynag1 olarak nitelendiginde, aslmda, 0, aym zamanda, 
her ti.irlii eksi.klik, aYlp ve oziirden de tenzih edilmi§ olur. 

Aziz ismi, Allah'm her §eye iisti.in gelen ve higbir §eyin kendi
. sini aciz buakamadtgt bir varhk olmast anlamma gelir. Bu anlamda 
Aziz ismi.nin ztddt, Zehl' dir. ZeW kel.imesi, yetersizl.ik, yokstmluk, 
mutlak gereksinim ve ib.tiyag igerisinde olan demektir. 

Hakiln ismi de, Allah' m her §eyi yerl.i yerine koymast anlamma 
gelir. Her §eyirt yarahc1s1 olan Allah, fiillerinde bigbir hata, hukiim
ranhgmda da higbir zaaf yoktur. Allah, varhklan yaratuken belirl.i bir 
amag gozeterek her §eyi bu amag dogrultusunda ait oldugu i§levi ve 
fonksiyonu gorecek §ekilde takdir etmi§tir. 123 

Hikrnet, Haber Verrnede "Dogrulugu ", Karar Verrnede 
"Adaleti", Konu§rnada "Dogru Soz Soyleme Becerisi" 
Dernektir 

"Gok/eri ve yeri gerfek bir amaf ugruna 0 yaratt1 ... "124 

Hakk, her §eyde daha hak sahibi, daha laytk, daha uygun gibi 
farkh anlamlarda kullarulabilen bir kel.imedir. Haberler Je ilgili kulla
w.ldlgmda dogrulugu, hu.kiimler konus110da adaleti, konu§ma ve soz 
baglammda ise dogru soz soyleme becerisi anlammdadu. Yukandaki 
ayetin bag~amma bak.Jd1gmda ise, kelimenin ayete kafugt anlam §U 
§ekilde ifade edilebil.ir: Allah, gokleri ve yeri bikmetle yarath. Ba
zJanna gore ayette gegen hikmet kelimesi, oldukten sonra yeniden 
dirilrneyi ifade eder. Bu dururnda ayet, Allah yeniden dirilme ile ba§
layacak olan hayah amagslZ ve bo§ yere yaratmad1. Bilakis onu kul
lan igin yaratrnl§tu. 125 

123 Te'uilat, 15/s.l48-149 
124 Te~ahun 64.3. 
125 Te'vrlat, 15/s.l90. 




