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M. Sait KAV$UT'

iNSANIN YERYUZU SER0VEN1
YERYUZUNE HAKiH.iYETiN iLK ADI£.'11: iNSANIN

HALiFELiGi
"Han~ Rabbin mefekfere, 'Ben yenJiiziinde bir !?afi/c yarataca§11n' dcmi~ti. Onlar, 'Orada bozguncu!uk vapacak, kan dokecek birini mi }JOratacaksm? Oysa biz sana /1amdedcrck daima seni tesbi/1 ve takdis ediyornz.'
demi§/er, .AJ/a/1 da, 'Ben sizin bi/medi§inizi bi/irim' demi§ti. "1

Yeryiizi.ine hal.ife bhnaD.I.Il sadece Hz. Adem degil, tiim insan
cinsi oldugunu bel.irten Mati.irldi, halife terimine farkh yorumlar getirir: Bunlardan J.ki., insanm, cinlerden ve meleklerden sonra yeryi.iziine
hakim. kJmmas1 demektir.2 i:kin.cisi ise insanlann birbirleline hal.i.fe
k.Jmmas1 §eklindedir.3 Matiiridl'nin, "uar alma ue oliimde, hasta/,k ue

s1hhatte, zengin/ik ve /akir/ikte, ub. diger lu1/lerde insanlardan baz1/anmn,
baz,/anna J,a/;fe o/mas1 "4 §eklio.de ifade ettigi bu durum, insan neslin.in
birbirini takib etmesini ve bi.rbiri ardmca ayw insani halleri ya§amaslDl
ifade eder. Nitekim., insanlann bir defada toplu olara.k yaranlmaytp,
birbiri ardmca tek tek yarahlmas1 sayesinde, insan kendi yarahl§lDl
kavrayabilir ve ya§acag1 hayat evreleri ha.kkmda bilgi sahibi olabilir. 5
Hal.ife~, yeryiizi.inde Allah'm huki.imlerinin ya§atJmaslDl saglayacak
bir irnar ve yonetirn vazifesi olara.k da anla§Jabilir.6 "By Davad! Ger-

fekten biz seni yeryiiziinde /,a/;fe yapflk. jnsanlar arasmda J,ak ile hakum
ver... "7 ayeti, bu anlarru destekler.
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Mati.i.rid!, melekleri.n, "Orada bozgunculuk yapacak, kan dokecek
birini ml yaratacaksm" si:izii iizerinde herhangi bir yorumda bulunmazI~en, bu si:izii; "itiraz", "§a§l~mhk" ve "!cab" (onay) anlamlannda ele
alan.iig farkh gi:irii§ nakleder.
Mati.i.ridi' nin aktardtgt ilk gi:irii§te, melelJerin itirazt, isyan ifadesi
olarak yoru:m.J.arur. Allah'a bu §ekJde bir kar§ilik verilemeyeceginden
hareketle yapJan bu degerlendirmede, melekle1; irade sahibi ve imtihana tabi varhlJar olaral~ kabul edilir.8 ikincisi ise "Bizler sana /1amdedip,
tespih ediyor iken, onlar verdigin l1er tiirlii nimete ve sa/1ip olduk/an akla
ragmen yeryiiziinii i/sat m1 edecekler" §eklinde i:izetlenebilecek, meleklerin si:iziinii hayret ve §a§bnltk anlammda agJJayan gi:irii§tiir.9 lcab
anlammdaki son yorum ise "Evet, Sen bunu yaparsm. lira Sen, kuffannm isyanmdan zarar gormekten de /ayda elde etmekten de miinezze/1sin"
anlammdadrr. 10
Mati.i.rid!, melelJere cevaben soylenen, "Ben sizin bi/mediginizi bi/irim" ifadesini ise §i:iyle yorumlar: "$uphesiz Allah, melekleri, yet-yi.iziinde kan dokecek insanlann varhgmdan haberdar etmi§ti. Nebilerin
ve diger salih insanlann varhgt hakkmda ise onlan bilgilendirmemi§ti.
i§te, Allah'm bilip de meleklerin bilmedigi §ey, insanlar arasmdaki bu
•
} J·rr .. . "11
salih I~seer

ADEM'E SECDE EMRi
, AJ1dofsun, sizi yaratbk. Sonra size §eki/ verdik. Sonra da mefek/cre,
'Adem 'e secde edin' dedik . ... "12

Mati.i.ridi, ayettel~ secde emrinin zamam, kapsarm ve mahiyeti hakkmda farkh bilgiler vermektedir. "Onu duzenleyip ruhumdan
afledigim zaman, onun ifin secde ederek yere kapanm "13 ayetini anan
Mati.i.ridi, secde emrinin Hz. A.dem'in yarauhh§mdan once verildigini,
secdenin ise yarahl§m tamamlamnastyla gergekle§tirildigini soyler. 14
Mati.i.ridi'ye gore, secde emri Hz . .A.dem'in §ahsma yonelik olup, bu
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emir, melekler ve ibl.is'i kapsar. 15 Mati.i.rtdi, biiti.i.n melelJerin secdeyle
mukellef tutululup hitulrnadtgt ha.kkmda ise net bir agtklama yapmarru~. .Ancak "\fe (A}/ah) Adem 'e isim/erin /1epsini iigretti"16 ayetinin
agtklamasmda, bu isirnlerin Hz. Adem'le imtihan edil.meyen meleklerden biri tarafmdan ogretil.m.i§ olabilecegini soylemesinden, buti.i.n
mele!Jeri bu ernrin l~apsarrunda gormedigi sonucuna vanlabilir. 17
Marundi, secde emrinin mahlyetine ili§ki.n olarak da bu keli.menin liigavi anlarruru esas ahr. Ona gore, her ne kadar yorumculann buyuk
bir brru, Hz. Adem' e yapJan secdeyi gergek secde olaral~ ele alrru§sa
da bu emrin, Hz. Adem'in iisti.i.nliigiinii kabul ebne, ona boyun egme
anlarrunda yorumlanmas1 daha dogru olacaktu. 18 Matiirldi bu yorumunda, meleklerin secdesini fiil.i olarak gerge!Je§en bir durum olarak
dii§iinmez. Zira secde kelimesinin boyun egme anlammda kullaruldtg1
ba§ka ayetler de vardu:
"Y,/dr:zfar ve a§a£/ar A}la/,

asecde ederfer. " 9
1

Hz. Adem'in melelJere olan iisti.i.nliigii, ilimle ili§kilidir. Allah'm
ozel olarak Hz. Adem' e ogrettigi e§Yanm asl.ma dair isirnlet; bu konuda melekleri Hz Adem' e muhtag kJ.rru§, Hz Adem'le isimleri tamyan melelJer, bu sebeble ona boyun egmi§ ve onun iisti.i.nliigiinii l~abul
etmi§lerdir.20 Marundi, Hz. Adem'in iisti.i.nliigiinii kabul ebnenin,
mele!Jerin imtiharu olarak du§iinulebilecegini de ekler. Buna gore,
melelJer, riitbe ve §elill bakurundan kendilerinden daha alt bir l~onum
da olan Hz. Adem'in iistiinliigiinii algakgonulluluk gosterip kabul etmekle, l~i.birlenerel~ bundan I~agmma arasmda imtihan edilmi§lerdir.21
Mati.i.tidi'nin bu yorumundan, ineleklerde sUJ.J.r!r da olsa bir iradenin
varhguu kabul ettigi anla§Jmaktadu.
Mati.i.tidi, ayettel~ secde ernrinin hakiki secde olarak agtklanmasi halinde ise bunun iki §ekJde yorumlanabilecegini bel.irfu. ilki.,
selarnlama (ta/1iyyat) secdesi anlarrundadu ki bu, insanm ba§langlgtaki iistiin ve §erefli l~onumnnun bir gostergesidir. Nitel~im, mfunin15
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ler bu §e.ref!i .konuma, cennette meleklerin selanu ile kar§Janarak
geri donmektedirler. 22 Secdenin bizzatihi ibadet olmachg1 bu 'yommda, secde, eylem olarak insan igin, taat olarak ise Allah igin yapilir.23
.Matiiridl'ye gore bu d~um, secdeye kble tayin edilmel~ suretiyle, Hz.
Adem'm: yiiceltilmesi olarak da anla§Jabilir. ibadetlerin kabeye dogm
yapJmas1yla kabenin diger bolgeler arasmda §erefli bhnmas1 gibi, meleklerin Hz. Adem' e dogru secde etmesiyle de Hz. Adem diger insanlara iistiin k.Jmrru§trr. 24
.Meleklerin maddi varhk.lar olmad1g1 goz oniine ahnacak.olursa;
Hz. Mem'e yapJan secdenin, bu kelimenin di.ni literatiirde kavramsalla§hgl §ekliyl~; "alru yere lwymak" anlammda agJk!anamayacag1 ortadadu. Her ne kadar bu go1ii§e meleklerin bedene biiriinerek secdi
ermi.ni yerine getirdilJeri §elilinde bir itiraz yapJabilecekse de boylesi
bir izahm, Kur' an-1 Kerim'de farkh anlam igerigine sahip olan secde kavramm125 dar gergevede, bedensel bir eylem olarak smulayacag1
kesindir. Bu duru.mda meleklerin Adem' e secdesinde, s-e-d teriminin
sozluk anlarm olan boyun egme, itaat etme anlamlamu on plana gikarmak gerekir ki esasen Matiiridi'nin yaphg1 da budur. Nitekim, insanm
varLk hiyeral"§isindelu iistiinliigii de.bu yorurnda anlamm1 bulur.

iBLiS'iN SECDEDEN KA<;INARAK ~EYTANLA~:tv!ASI
"... ibfis harif, secde etti/er. 0, secde eden/erdcn ofmad1. (A}/a!J; b!IY.Ilrdu ki: Ben sana cmretmi§ken scni secdc etmcktcn a/,koyan ncdir? (Ib7is):
Ben ondan da/1a iistiiniiin. (:iinkii bcni afe§fen, onu ise famurdan yarattm, dedi. "26

Matiirldi':nin, Hasan Basri (o. 110/728), Ebu Bekr el-Asarnm
(o. 255/840) gibi a4mlerden naklettigi ilk gorii§e gore; meleklerin,
Allah'm emrine kar§l gelme gucii bulur1rnarnas1 oedeniyle, iblis'in ba§langlgta melek oldugunu dii§iinmek irnkanslZdlL Buna mukabil gorii§te ise ibl.is, meleklerin cin kolnndan biri olarak ta1-if edilir.27 Matiiridi,
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Bk., R.a'd, 13.23-24.

Tc 'vrlat, 1/87.
Te'vi/at, 1/87.
Secde kelimesinin tiirevleriylc birli.kte Kur'an-• Kerim'deki fa,IJ, anlamlan i<;in bk.,
Bakua, 2.58; Yusuf,l2.100; Haec, 22.77; Furltan, 25.60, Rahman, 55.6.

26 1\raf, 7.11-12.
27 Tc'vll6t, 1/83-84.

I

f

iNSAN, TEOLOJiK ANTROPOLO}i

her iki tarafm gerekgelerini uzun bir §ekilde aktarmasma ragmen, her
hangi bir gorii§ iizerinde tercihte bulunmarm§hr. Ancak, "jbfis /1arig
butiin mefek/er secdeye kapand1/ar. 0 ise kibir/enip, secde edenfer arasmda
yer cilmadl "28 ayetini agJJarken, ayetin yalm ifadesinden, iblis'in, meleklerden biri oldugunun anla§Jd1grm soyler.29
ibl.is'in, Hz. Adem'e secde etmeme gerekgesi olarak, ate§in topraktan iistiinlugiinii one siinnesirri, Matiirld!, bu iki farkh objeyi kar§Ja§hrarak agJJar. Ona gore, toprak ve ate§ bir iistiinluk s1.ralamasma
tabi tutulacak olursa; topragm hem mahi.yet hem de fayda baklilll11dan
ate§ten iistiin oldugu goriilecel~ir. 30 Matiirld!, ibl.is'in bu kyaslamadaki yanJg1s111111, ate§in, yap1s1 geregi yukselme; topragm ise algalma
(algakta buluruna) ozelligine sahip olmas1 nedeniyle gergekle§mi§ olabilecegirri soyler.31 Nitekim iblis, bu yau.Jg1 nedeniyle, kyasta hata
yapanlann Jki olarak kabul edilmi§tir. 32

SEYTANIN ALLAH iLE DiYALOGU
"($eytan) dedi ki: Bana insanlann tekrar diri/ti/ecek/eri giine kadar
siire ver. Alia/, da: Sen siire verilen/erdensin dedi. ($eytan): Beni azd~r
mana kar§l/,k, yemin ederim ki ben de on/an saptmnak ifin senin dosdofl.ru yo/unun iizerinde oturaca!Jmz, sonra onlen·nden, ardlanndan, sag ve
sollanndan onlara soku/aca{f11n; fO!Junu sana §iikreder bulamayacaksm,
dedi. "33

Matiirldt, ayette gegen f;)eytana verilmi§ muhleti, yeniden dirili§
giinii olarak agJJar. Bir ba§ka ayette "bilinen giin" 34 olarak ifade edilen bu siire, her ne kadar kirni yorumcular tarafmdan k1yamet giinii
olarak agJJanrm§sa da Mati.i.ridt, ayetin butiinlugiinden, bu yorumun
gtkarJmas1 gerektigirri bildirir.35 Bununla birl.ikte, geytanm kendisine
verilen muddet hakknda bilgilendirilmedigirri sayler ki bu, siirekli yok
olma korkusuyla ya§amas1 demektir.36
28
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Hie.; 15.30-31.

Te'vilat, 8/29.
Te'v.lat, 5/299-300; 12/283.
Te'vilat, 12/283.
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.A:raf. 7.14-17.
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Mati.iridi, "Beni azdmnana kar§ili.k" ifadesindeki 1gva (azdrrma) fiilin.in Allah'a nisbet edi.lme cihetini, dolaylSlyla, gergekte bu
eylemin faili.ni.n kim oldugunu, Hasan Basri, Ebu Bekr el-Asamrn
ve Mutezile' nin lwnuyla il.gili gorii§lerini naklederek degerlendirir.
Hasan Basri, i§va fiili.ui., lanetleme anlanunda Allah'a izafe ederken;
· Ebu Bekr el:-Asamm, bunu Hz. Adem' e secde emri il.e ili§kil.endinni§,
Mutezil.e'den bazJan ise Allah'm kimseyi azdmnayacagmdan hareketle, geytanm iddiasilll yalan ve bo§ bir soz olarak nitele.rni§lerdirY
Mati.iridl'ye gore, her iig gorii§iin de dogru kabul edi.lmesi miimkiin
degil.dir. Zira, azduma eylerni, lanetleme anlammda Allah'a yab§tmlacak olursa; .her lanetlenenin azdrrJdtglll kabul etmek gerekecektir
ki bunun boyle olmadtgi agthlrr. A:z.ma eyleminin sebebi il.e yani Hz.
Adem' e secde emri il.e bu durumu Allah'a izafe etmek ise kavimlerirri
hakka gagrran ve akabinde yalanlanan tiim peygamberlerin, kavimlerinin azmasma sebeb oldugunu iddia etmek kadar gergeklikten uzak bir
yorumdur. 38 Mati.iridi, Mutezilenin yaphg1 yorumu da ""U:! size nasihat
etmek istedigimde, §ayet AJ/a/1 sizi azdmnak isterse, benim nasil1atim size
/ayda vermez. 0, sizin Rabbinizdir ve O'na dondiiriifeceksiniz "39 ayetiyle
giiriitiir. 40

Matiiridi'ye gore ayetteki azdmna fiili, tek bir ag1dan Allah'a nisbet edil.ebil.ir. Bu da Allah' m, geytanm azma ve sapttma eylemlerirri
yaratmastdrr. 41 Matiirid1, ktssanm 15. Hicr, 28-43. ayetlerdeki varyanhm degerlendirirken, soz konusu ifadenin vulm bulmu§ bir konu§ma dt§mda dii§tinulebil.ecegini de ekler.42 Buna gore, "Rabbim!
Beni azdmnana kar§1/1k, andofsun ki yeryiiziinde kotii/uk!eri onlara giizef
gi:isterece§im ... "43 ifadesi, $eytanm sapkmhktaki azim ve kararliligrm

haber vermektedi.r.44
Matiirid1, ayetin devammdaki, "Senin dosdo§ru yolunun
iizerinde oturaca§1m" ifadesini, geytanm, hak yolurm gizlemesi ve
37
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Te'v;lat, 5/302.
Te 'vilat, 5/303.
Had, 11.34.

Te'vilat, 5/302; 8/33.
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Te'uilat, 8/34.
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hakla batth ka1i§'hrrnas1 anla.zru:nda yoruml.ar. $eytanm, insanlara
on ve ardlanndan, sag ve sollanndan sokulmasl ise her §ekilde onlan
kandu:maya .gah§masl demektir. 45 Matiiridi, ayetteki, "9o§unu Bana
§iik~eder bufamayacaksm" ifadesini de vuku bulmu§ bir soz olarak ele
almaz. Ona gore, $eytawn Allah i.le diyalogunda sarf ettigi sozlerden
bu-i olmayan bu ifade, $eytanm zan ve arzusunu haber vem1ek iize1·e
kul.larulnu§hr.46

SEYfANIN (CE:t\TNETIEN) KOVULUSU I (SEHADAN)

iNDiRiLiSi
"CAJ/a/1) dedi ki: Kmamm§ ve kovufmu§ ofarak oradan flk . .Ando/sun,
onfardan kim seni iz/erse, ce/1em!emi sizlerle do/duraca§nn. "47

Matiiridi, ayette, $e}rtanm cenD.etten kovulu§ §eklini bildiren
mez 'um ve med/nir te1-imlerini, srras1yla; "yaraulmt§lann tlirnii tarahndan kmanau" ve "her tiirlii hayrrdan uzak tutulan" anlamlan.nda agtklar.48 Ayetteki lwriic (gtkma) elTI1-i, semadan yeryiiziine induili§i ifade
edebi.lecegi gibi, cennetten kovulma anlamma da gelebi.lir. 49 Matili-Idi,
ilave olarak §U yorumda da bulunur: "Bu emir, $eytamn, kimsenin
goremeyecegi ve ebedlyyen tamnmayaca§1 ba§ka bir surete sokufmak
iizere, onceki suretinden f!kanfmasl anfamma da ge/ebi/ir. "50 Matiiridi,
$eytamn lwvulu§unun gergelJe§tigi zaman hakkmda ise herhangi bir
agtklamada bulutlillalTI1§hr.

ADEM'iN CENNETE YERLESMESi VE YASAKLI AGAQ
"By Adem! Sen ve e§ill cennette ka/m. Dilediginiz yerden yiyin. Fakat
•
§U a§aca yak/a§may1_n. Yoksa za/imlerden olursunuz. "51

Matiiridi, ayette gegen s-k-n terimini, "Guven ve emniyet igereu
bir yere yerle§mek" §eklmde agtklar. Bu anlamda, Hz. Adem ve e§iniu
cennette giiven iginde bulutlillas1, nimetlerin bitme endi§esinden uzak
45
46
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50
51

Tc'vilat, 5/303-304.
Tc'vilat, 5/305.
A'raf, 7.14-18.
Tc'vilat, 5/305-306.
Tc 'vi/at, 5/300, 305.
Tc 'vi/at, 5/301.
A'raf, 7.19.
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olmalan demekfu. 52 Matiirldi, Hz. Adem'in yede§tiri}digi cennet hakkmda ise iki. :fat:kh gorii§ nakleder: "Kimileri, bu pennetin al1irette miimin/ere vadedilen cennet ofdugunu sayler. Kimleri ise bu cennetin, semada Hz.
Adem ifin in§a edi/mi§ cennet ofdugunu sayler... "53
.
Matiirldi, ayetin devammdaki, "Fakat §U agaca yakla§maym" ifadesini, lafzi anlanuyla '~agtan ka~lillll" §eklinde agJJamaz. ".. .Agaftan tatilklannda kendilen'ne avret yerleri gariindu"54 ayetinden anla§llacagl iizere, bu emir, agacm meyvelerinden tatmamaya yoneliktir. 55
Matiirldi, Hz. Adem ve e§ine yasaklanan agacm; iiziim agac1, bugday
agac1 ve ilim agac1 olarak a~JJamhg101 aktarmakla bi.rlikte, bu yorumlar iizerinde pek durmaz: "Kimileri, insanlann anne ve babas~
imtihanmda $eytana da bu aga~tan bir pay verilmesinden dolap, bu
agac1 iiziim agac1 olarak yorumlanu§lardrr. K.imileri ise Hz. Adem'in
~ocuklannm temel gldasl olmasmdan otiirii, bu agaca, bugday agacl
demi§lerdir. Kimileri de, bu agacm meyvesini kopardJJan zaman birbiderinin avret yerlerinden haberdar ol.malan nedeniyle onu, Jim agac1
olarak adlandliiDl§lardrr. "56
Muellife gore yasaklt aga~a aslolan, bunun bir imtihan olu§udur.
Matiirldi, insanm ilkin nimetlede, sonrasmda ise stkmtJada imtihan
edJdigini dii§iiniir. 51 Hz Adem'in de Jk imtiharu, sayt51Z cennet nimetlerinden sadece biriyle ger~ekle§mi§, sonrasmda ise i§ledigi giinaha
mukabJ ~e§itli zorluklarla smannu§trr.58

$EITANIN ADEM VE HAWA'YI KANDIRMASI
"Derken Seytan, kendi/erinden giz/enmi§ alan avret yerleriui onlara Ofmak ifin kenJi/erine vesvese verdi ve dedi ki: Rabbiniz size bu a§act ancak,
melek olmayasmrz, ya da (cennette) ebedr kafacaklardan olmayasrmz diye
yasakladr. "59

Matiirld1, ~eytanm Hz. Adem'e verdigi vesvesenin mahiyetini
ve bunun nerede ger~ekle§tigini farlJI yorumlan alrlararak a~JJar.
52
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Tc'vlldt, 5/306.
Tc'vi!dt, 5/307.
Kraf, 7.22.
Tc'vi!dt, 5/307.
Tc'vlldt, l/99.
Tc 'ulldt, 5/306.
Tc'utfdt, 5/306-308.
Krnf, 7.20.
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Matiiridi once, Hasan Basrl'den "$eytan, Allah 'm vermi§ o/dugu kuvvet/e semada bulunan Adem 'e, yeryiizunden vesvesesini u!a§brabi/mi§tir"
gorii§iinii nakleder. Matiiridl' nin, vesvesenin niahi.yeti iizerine aktardtgl yorum.lar ise genel olarak, $eytanm cismanile§mesi meselesi
iizerinde farkhla§maktadrr. 60 Matiiridi'ye gore, $eytamn Hz. Adem ve
e§ine verdigi vesvesenin nitellgini ve bunun gergekle§tigi yeri bilmek
miim.kiin degildir. Dahast, konuyu mecrasmdan saphracak her tiirlii
yorumdan da kagmmak gere.kix.61
Matiiridi, ayetteki sev 'at (kotii, aytb) terimini ise Kur'an yoru.mcularmm buyiik gogunlugu gibi, avret yeri olarak agtklar. Ona gore,
bu kel.ime ozel olarak avret yeri anlammda kul.la.w.lnu§ olabi.lecegi gibi,
avret yerinden kinaye olarak, "gorulmesi girkin, kotii olan" anlammda
da kulla~ olabilir.62 Matiirldi, $eytanm, Hz. Adem ve Ha~'ya
avret yerlerini gostermeyi amaglamasrm da bu rna hallin goriilmesinin girkinl.igi ile agtklar. 63 Miiel.lifin, Hz. Adem ve e§inin avret yerleri
goriindiigii zaman, derhal cermet yapraklanyla ortiinmelerine64 getirdigi gerekge ise 'haya'drr.6 5
Matiirid1, $eytanm Hz. Adem ve Havva'yt, 'melek olma' ve
'ebedilik kazanma' ile kandl.IITlaya gah§masrm ise Hasan Basn'nin
konuyla ilgili gorii§lerini ele§tirerek agtklar: "Hasan, ayetteki ifadeyle
ilgili olarak §Oyle derni§tir: l;?iiphesiz, Hz. Adem, ebedi olmadtgmm
farkmdaydt. Ona (bir giin) olecegi bildiri.lrni§ti. Aynca melekler gibi olmadlgmm da farkmdaydt. Kendisinin topraktan, meleklerin ise nurdan
yaratJdtgrm ve meleklerin kendisinden iistiin oldugunu bilmekteydi.
$eytan, sozlerinin nasihat olduguna yemin ettigi zaman ise bu sozlerin
dogrulugunu takdir ederek degil, agacm meyvelerini yiyerek ona tabi
oldular. Zira, :;?eytanm soylediklerinin nasihat oldugunu kabul etmek,
agacm meyvelerini yemekten daha buyiik bir giinahhr. Bilakis onlar,
§ehvetlerine kanarak ve hevalanna uyarak, ondan yediler ... "66

60 Bu yorumlar i~in blu. Tc'uilol, 1/100-101.
61 Tc'uila.t, 1/101.
62 Tc'vi!O.t, 5/308, 311-312.
63 Tc'vi/ot, 5/311.
64

Blu. .A:raf, 7.22.

65 Tc'vifa.t, 5/312.
66 Tc 'vi/ot, 1/100-101
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. Hasan Basri'nin agJJamalanrun dogru kabul edilmesi halinde;
bundan, Hz. Adem' in ~eytandan gelen vesvesenin farbda oldugu sonucuna vanlacagrm belirten Matfuidt, bunu son derece sakmcah bir
yorum olarak niteler.67 Ona gore, Hz. Adem, kendisine bsJdanan sozlerin ~eytan vesvesesi oldugunun farkillda degildi. Belki 0, bu sozleri
Allah'tan gelen bir ilham samyordu veyahut bu sozlerin ~eytandan
geldigini bildigi halde, onun kendisine dii§man oldugunun farkmda
degildi. Matiirldl'ye gore, her iki durumda da Hz. Adem ve e§i, §ehvet
ve arzulanru.n diirhnesi ile degil, yasakh agagtan yemenin hayuh olacagi yanJg1s1 ile ~eytana maglup oldular.68 Matiiridt, Allah' ill, "Fakat
§U agaca yak/a§maym. Yoksa za/im/erden olursunuz" bJdirimine ragmen
bu yanJgmm oasJ olup da gergekle§ebildigini ise "unutma" ile agJ.Jar.
Allah' ill yasagrm unutmalan igin ~eytanm, melel~ olma ya da ebedilik
vesvesesiyle onlan me§gul ettigini belirten Matfuidt, bunun sonucunda
da Hz. Adem ve Havva'run Allah' ill emrini unuttugunu soyler. Hz
Adem ve e§inin unuttugu emir ise agacill yasakh olmas1 degJ, agagtan
yemekle zalim olunacag1 gergegidir.69
Maturidi, Hasan Basri'nin, Hz. Adem'in kanmasilla gerekge
olarak one siirdiigii; "9unkii, .Adem, mefek/erin kendisinden iistiin oldugunun /arkmdayd," soziinii de bo§ ve anlamsu bir gorii§ olarak niteler.
Zira, yaranh§lan geregi giinah i§leyemeyecek varhklar, bu ozellikleri
nedeniyle iistiin goriilemezler. Ustiinliigiin htri giinahsiZlJJa agJJanmasi halinde, hayvanlann da insaolardan iistiin oldugunu kabul etmek gerekir k.i bu gorii§iio sagmahg1 orl:adadu.1° Mue!life gore, Hz.
Adem'in melek olmaya tamah etmesi, tek bir ag1dan agtklanabi.lir. Bu
da Allah'1 daha sok zikretme ve 0'oa daha fazla itaat etme arzusudur.11
Matfuidi, Hz. Adem'in olecegini bildigi igin ebedi olmaya tamah etmi§
olmasrm ise rniimkiin gormez. Oliim bilgisinin dogu§tan getirilmeyip,
mii§ahede ve nakille hasJ olduguou belirten Matiirid1, varlJJann cevherinde yok olacaklanna dair bir delilin bulurrmad1grm savunur. DolaylSlyla, Hz. Adem'in olecegini bilm~si, ancak .AJlah'tan gelecek bir
haberle gergekle§ebi.lir ki. bu konuda kesin bir delilin oldugu da soylene67
68
69
70
71

I
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Te'vilat, 1/101.
Te'vi/at, 1/101-102.
Te'vilat, 5/309.
Te 'vilat, 1/103.
Te'vr!at, 1/103; 5/309.
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mez. 72 Sonug olarak Matiirldi, Hz. .Adem ve Havva'wn Seytana kanmalaruu unuhna ile gerekgelendi.rmekte; ~eytarun vesvesesini ise bu
amaca yonel.ik zihinleri me§gul ehne gabast olarak yorwnlamaktadrr.

ADEM'iN Pi~MANLICH VE ALLAH'TAN AF DiLEMESi
"Dediler ki: Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eger bizi ba§t§lamaz
ue bize actmazsan mut/aka kaybedenlerden o/uruz. ' 73

Matiirldi, ayette gegen zuliim kel.imesinin sozl.ukte; "bir §eyi bulunmast gereken yerin dt§ma koymak" anlanuna geldigini soyler. Bu
gergevede, ayetteki, "Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik" ciimlesi, Hz .
.Adem ve Havva'wn nefi.slerini stkmhya dii§iirmelerini ve ya§amlanru
zorla§hrmalanru ifade eder.74 Matiirldi, peygamberlerin buyiik giinah
i§lemekten masum olmalan nedeniyle, Hz. Adem'in hatasrm kuguk
giinah olarak nitelemektedir. 75 Bu hatayt unuhna ile gerekgelendiren
Matiirldi, ilim ehlinden bazJanrun Hz. Peygamber'in; "$up/1esiz Allah, iimmetimden, hata, unutma ve yapmaya zor/andtk!an §eyin hiikmiinii kafdtrmt§ftr76 hadisine dayanarak, hata ve unuhnaya giinah terettiib etmeyecegini savundugunu hattrlatsa da bu gi:irii§ii ah.ntJachg1
ba§ka bir yorwnla giiriitiir: "Bizim nezdimizde hadisin anlanu §Udur
ki; bizden oncek.i iimmetler, unutarak veya hata i.le Allah'a kar§t i§ledikleri giinahlardan sorwnlu turulmu§, bizim iimmetimiz ise gegmi§
iimmetlere iisti.i.n kJmarak, bu konuda sorwnluluktan muaf tutulmu§tur. Ancak, insanlarm birbirlerine kar§t bi.lerek veya bi.lmeyerek i§ledikleri suglarda ise sorwnluluk esasttr. "77

ADEM iLE E~iNiN YERWZONE iNDiRiLMESi
':Allah, dedi ki: Birbirinize dii§man olarak inin (oradan). Size yeryiiziinde bir zamana kadar yer/e§me ve yararlanma vardtr. "78

Matiirldi, ayettek.i ihbitu (inin) emrinin anlanu ve Hz . .Adem ve
e§ine ilaveten, bu emrin daha ba§ka ki.mleri kapsadtgt hakkmda fark72 Tc"vilat, 1/103-104.
73 Xraf, 7.23.
74 Tc'vi/at, 5/313.
75 Tc 'vilat, 5/316.
76 ibn Mace, Ebu A1dullah Muhammed b. Yezid, Siincn,
77 Tc 'vilat, 5/315-316.
78 Xraf, 7.24.

istanbul, 1992, "Talak ", 16.
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h gorii§ler nakleder. ibn Abbas'm, (o. 68/687) cennetten l~ovulanla
n; Hz. Adem, Hawa, ~eytan ve yJan olarak agJJad1giD.l kaydeden
Matii.ridi, Hasan Basn'den de "$eytan, semada bulunan Hz. Adem 'e
yeryiiziinden vesvese verdiginden, ayetteki inme emn~ bu vesvesenin ve
.AJ~m i/e Havva 'nm indiri/i§ini ,fade eder" mealindeki ~Orii§ii aktanr.Z 9
Matiiridi'ye gore, ayetteki inme emri, ~eytan ve Hz. Adem'in cennetten bi.rlikte kovuldugunu ifade etmez. Zira ~eytan, Hz. Adem' e secde
ebnediginde; Adem ve Hawa ise yasakh agacm meyvesini yedikleri
zaman cennetten kovulmu§lardrr. 80
Aynca, bu emir yiiksekten ini§ anlamma da gelmemektedir. "...
Haytrft ofam, da/1a degersiz ofanfa mt degi§tirmek istiyorsunuz? (Oyfe ise)
Mtstr'a in in (ihbitu) ... "81 ayetine referansta bulunan Matiiri:di, ;hbita
kelimesini, konaklamak anlamwda agtklar. 82 .A.yetteki, "Birbirinize dii§man ofarak" ciimlesi ise ~eytan ve insanlan.n kai'§iliklt dii§manhglnl
i:fade etmektedir. Matiiridi, ayetin sonunda lmllamlan ila hiyn (belli
bir zamana kadar) ifadesini de mahdut bir siire olarak ele almaz. Ona
gore, yaygm olarak te'vil edildigi §ekilde bu kelime, ecel ve kyameti anlatmak iizere degil, Adem ve Havva'ya diinyad.aki ikametlerinin kahc1
oldugunu bil.dirmek amac1yla kullamlmr§hr. 83

TANRI'NIN, CiNSELLiKLERiNi GiZLEMELERi ic;iN
ADEM NEZDiNDE iNSANOGLUNA (ELBiSE YAPMA
BiLGiSiNi) OGRETMESi
"Ey Memoguffan! Size avret yerlerinizi iirtecek 9[!Jsi vc siis/enecek e/bise indi;d;k. Takva elbisesi ise da/1a hay,rf,d,. Bu, Allal1'm ayetlen·ndendir.
Umufur ki ii§iit a/1p dii§iim1rfer. "84

Matii.ridi'ye gore, ayette gegen Allah' m giysi indirmesinden maksat; giyinmeyi saglayacak sebeplerin/nimetlerin indirilmesidir. Ba§ka
bir deyi§le, Allah'm, avret yerlerini orlecek giysi ve siislenilecek elbise
indirmesi; yeme, igme, giyinme gibi temel insan ihtiyaglannm kar§llanmaslW saglayan su vb. sebebleri v~ bunlan.n il.mini indirmesi demekfu.S5
79 Te 'vilat, 5/316.
80 Te'vilat, 5/316-317.
81 Bakara, 2.61.
82 Te'vilat, 5/317.
83 Te'vilat, 5/317.
84 1\raf, 7.26.
85 Te'vilat, 5/317.
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Matiirldt, ayette kullamlan /;basu 't-takua (takva. elbisesi) i±adesindeki /ibas {elbise) kel.imesinin i.ki·§ekilde okundugunu aktarmaktadtr. Kelime, ref' (otre) halinde libasu olarak okund.ugunda ayet, t~a
elbisesinin diger elbiselerden daha haytrh oldugunu Jade etmektedu.
Matfu:ldl, bu okuyu§a gore takua e/bisesinin; Din, Kur' an, iman ve haya
olaral~ agJJand1g1ID soyler.86 Mati.irldt'ye gore, takva elbisesinde aslolan mana; ~inin giinahlardan sakmmas1du: Zira, takva elbisesine buriin.mii§ bir miimin, giyinik ol.mad1g1 zamanlarda bile avret yeclerinin
gorulmesinden sakiDtrken, giinahkar bir kimse ise giyinik iken dab bu
rna hallin gorulmesini engellemeyebilir. 87 Matiirld1, libas kel.imesinin
nasb (iistiin) halinde libase olarak okunrnaSl durumunda ise ayetin §U
anlama gelecegini sayler: "$uphesiz sizlere auret yerlerinizi ortecek giysi
ve siis/enecek e/bise indirdikten sonra, s1caktan, soguktan ue ge§it/i eziyetferden korunmamz1 saglayacak 2/bise de indirdik. "88

iNSANIN DONANIMI AKIL: iNSANI ALLAH'A VE VARLIGA
BAGLAYAN YETi
"fJiipftesiz sizin Robbin iz, gok!eri ve yeri alt1 fiilll ifinde (alii evrede)
!/aratan veAr§'a kurolan, geceyi, kendisini dunnadan takip edengiindiize
katan, giine§i, ayl ve hiitiin y,IJ,zlan da buyro1una tabi olarak varatan
4}/a/1 'ttr. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalmz O'na mahsustur.
Alemlerin Rabbi ola11 Allah 'm §0111 yiicedir. "89

.A.yette zikredilen omekleli evrenin bir hikmetle yaratJd1grm ortaya koymaktadu. Zira, e§siz bir yarahli§ omegi olan bu eserlerin, kendileri igin ve yok olmak iizere yarahlmi§ olmas1 abestir. 90 Matwidi' nin
bu noktada akla bigtigi gorev ise kainattaki hil~etleri kavramakttr.
AkJ, ~ diinyadaki verilet·den hareketle, her §eyi bilen ve hikmet sa.hibi
olan bir yarahc1010 varligwa ula§makta ve yeniden d~inin gereklil.igine hukmetmektedir.Aynca giizellikleti girkin.liklerden; hikmet; bo§
§eylerden; oviilmeye degen.ler, kwanmas1 gerekenlerden hep ald sayesinde aytrt edilebilmektedir. AkJ, tii.m bu i§levleri itibanyla, bir pargas1

86
87
88
89
90

To 'vlfat, 5/318.
T.'vlfat, 5/318-319.
To 'vlfat, 5/319.
1\. raf, 7.54
7D 'vrlat, 5/368.

iNSAN, TEOLOJiK ANTROPOLOJi

oldugu kainahn yarahl§ hikmetini tarumakt:a, insarun bo§ ve anlarnslZ
yer~ var. edJrnedigini hab.rlarnaktadrr.9l.

HANiF: GER<;EGE MEYLETMEYE YETiSi
. "Kim in dini, iyi/ik yaparak kendini AJ/a/1 'a teslim eden ve l10n;f alan
fbrahim 'in dinine tabi alan kimsen in dininden dal1a giizeldir? Alia/,,
Ibrahim'; dast edindi. "92

Matiiridt, ayette gegen "Allah'a teslirn olrna" ifadesini, Hasan
Basn'den yapbg1 nakille; "Her turlii i§te Allah'a yonelerek yalruzca
0' nun riZasrm gozetrnek" §eklinde agiklar. 93 Matiirldi' nin, "hanif olmaya" gefudigi tarif de bu tanrma uygun olarak "ihlash olmak"trr. Aynca bu kavram, /1-n-/ teriminin sozluk anlarnmdan94 hareketle, gergege
rneyleden kimse anlarnmda da agiklm.95 Matiirldt, ayette kullarulan
mil/ete ibrahim ifadesindeki millet kavrarnrmn ise din yerine, siinnet/
§eriat olarak anla§ilinaslrun daha dogru olacagrm belirtir. Matiirldt'nin
bu konudaki gerekgesi §6yledir:"9unkii, Peygamberferin hepsinin dini
aymd1r. Hz. jbrahim 'in dini i/e digerlerinin dini /ark/,/,k gostermez. $eriat
ve siinnetferin /ark/, ofmas1 ise miimkundiir. "96 Matiirldt, Allah'ill Hz.
ibrahirn'i Jost edinrnesini ise ona kendi katmda §erefli ve iistiin bir
konurn verrnesi olarak yorurnlar.97

HAKiKATi KESi F ARA<;LARI OLARAK HiLKAT VE
FITRAT AHDi
"Ey AJemagullanf Ben, sizferden $evtana tapmayacaguuza dair af,;t
almad1m m1? Mu/1akkak k; a, size apaflk bir dii§mandlr. "98

Matii:.rldt, Allah'i l l insandan ald1g1 ahdi, iig §ekilde yorurnlar:
Ilki, yaranh§ ahdidir. Yarahl§ ahdi, insarun Allah'ill varhgrm taruYlp,
91
92
93
94
95

Te'vilat, 5/367-369.
Nisa, 4.125.
Te'vilat, 4/48.
H-n-/ kokiinden tureyen bani£ kelimesi sozlukte; "korulukten iyili~e ya da iyilikten
koruliige meyleden kimse" anlanuna gelmektedir. Bk, ihn Manzur, Lisanul-Arab, III.
Bask., Beyrut, 1993, 9/57.
Te'vilat, 4/49.

96 Te 'vtlat, 4/48.
97 Te'vilat, 4/49.
98 Yasin, 36.61.
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0'na kulluk edecek htratta yaratJmas1 demekfu. 99 i.kincisi ise Allah' m
emir ve nehiylerine itaat hususunda, Peygarn.berler aracilig1 Je alman
Matfu:idi, son olarak bu d~un, insanm, Allah'm verdigi
nirnetlere §ulttetmesini saglayacak arzu ve ihtiyaglarla yarahlmasi olarak du§iinulebilecegini soyler. 100 Matw.-!di, ayetteki $eytana tapma
ifadesini ise lafzi anlarruyla agJJamaz. Ona gore, $eytan ile insanlan
Allah' a kullul~tan sakmduan kafu:lerin onde gelenleri kastedilrni§tir.
Matiirldi, $eytan ile bu kunseler arasmda, Allah' m rahmetinden uzak
k.lm.ma anlarrunda ortak bir bag kurar. Bu gergevede, $eytana tapma,
I~afirlerin onde gelenlerine tabi olrnayr ifade eder. Muellife gore ayetteki
ifade, putlara tapma olarak da yorumlanabilir. Zira, ki§i, putlara taparak $eytanm emir ve arzusunu yerine getirmektedir. 101
Bu htrata ve ahde uygunlul~ Kur'an'da kalb-i selim olarak da aru-

ahittir.

hr:
Allah 'a sekm kalple gelenler harir;, 0 giin, ne mal /ayda verir ne de
evlat. "102

A.yette kullarulan "kalbi selim" ifadesinden maksat; kalbin, §irkten ve giinahlardan uzak olrnas1drr. Kalbin htri temizl.igine dJJ~at geken bu ifade, amellerde, Allah'tan ba§kasma paye vermeyecek §ekilde
ihlash olrnayr da ifade eder. Bu kunseler igin, ahirette, Allah yolunda
kullandxklan mallan da, giizel ahlakla terbiye ettikleri evlatlan da fayda
getirecektir. Ancak, bunun igio. bir §art daha gerekir 1~ bu da, oliinceye
kadar tevhid iizerine ka.hnaktrr.l03

EHANET: iNSAN OLMA ~ARTLARI
"§uphesiz biz emaneti gok/ere, yere ve daglara tekl;f ettik de onlar onu yiik/enmek istemediler, ondan r;ekinJiler. Omt insan yiik/endi. 9unkii o r;ok
zalimdir, r;ok ca/1ildir. "104

A.yette sozii edilen emanetin; kelime-i tevhid, kelime-i §ehadet, Allah'm farz kJd1g1 emi.rler vb. §ekillerde agxkland1grm aktaran
99
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104

y.;,,rfat, 12/99.
Te 'urlat, 12/99.
Te'urlat, 12/99.
:;luara, 26.88-89.

Te'urlat, 10/309.

Ahzab, 33.72.
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Matiiridi, bu konuda l~esin bir yargtda bulunulamayacagnn soyler. Ona
gore ema~etin ne oldugu hususu, ancak Allah'tan gelecek kesin bir
haberl.e bi.linebilir. 105 Mati.iridi, goklerin ve yerin bu teklili yiiklenmek
istememesi, onda~ gekinmesiyle Jgili olarak da ge§itli yorumlan nakleder. Onun aktanmda bulundugu §U yorum, zikredilrn.eye degerdir: "BazJanna gore, ayetteki, 'Onu yiiklenmek istemedile1; ondan geki.ndiler'
ifadesi, yarahl§ geregi {ondan) kagmdJar anlarmndadrr. Yani, goklerin
ve yerin emaneti yiiklenmekten kagmmast, emaneti yiiklenebJecek §ekJde yaratJrm§ olmamalan demektir. insanm bu emaneti yiiklenmesi
ise emaneti ta§tyabJecek htratta yarahlmi§ olmas1 demektir. " 106
Mati.iriJ.fnin aktardtgt bir diger gorii§te ise, emanetin tekli.f edJdigi gokler, yer ve daglar; buralarda ya§ayan canlJJarla te'vJ edilir. 107
Mati.iridi, her iki yorum iizerinde de herltangi bir degerl.endirmede bulunmanu§trr.

iYiLiK VE KOTULUK YAPlvlA POTANSiYELi: TEVFi K ~J,ll VE HIZLAN- w'J1i...ll
"Ba§anm ancak Al/a/1 'm yard1m1 iledir. Ben sadece O'na tevekkii/ ettim ve sadece O'na yoneliyorum. "108

"Tevflk'i.n, itaatkar insanlann; "hdan'm ise asilerin srlah olaral~
l~abul edJdigini belirten Mati.irldi, tevfik ve klan'm tarumlanna ili§lcin
§U bJgileri aktanr: "Tev:f:ik, taatler hususunda soz ve eylemin birbiriyle
Otii§mesidir. Hdan ise giinahlarda, soylenenlerle yapJanlann birbiriyle
uyu§mamastJ.rr. Hiiseyin en-Neccar ise tevflk ve kzlam iyilik ve kotiiluklere giig yetirme anlanunda yorumlanu§hr. " 109 Matii.ridi' nin tev.flk
ve kiana getirdigi agtklama da Hiiseyin en Neccar'dan {o. 220/835)
aktard1g1 bu son yorumla benzer ozellikler ta§rr: "Tevfik", hayrrh ameller Je istitaat {giig) arasmda uygunluk bulunmastdrr. "Hnlan" ise bu
durumun tersidir. Ba§ka bir deyi§le "hdan", kotii amailer Je istitaat
arasmdaki uygunlul~tm-." 110 Ozetle ifade etmek gerekirse; Matiirldi,
105
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110

Te'vi!at, 11/393-394.
Te'vilat, 11/394.
Te 'vi/at, 11/395.
Hud, 11.88.
Te'vilat, 7/223.
Te'vilat, 7/223.
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te& ve luzlan't, hayrrh veya kotii amellere giig yetirebihne anlammda,
bi.rbirinin tersi durumlar olaral~ dii§iinmektedir.
. YENiDEN KENDi SINIRLARINA D6mtE YETiSi:
TOVBE
':Al/a/1 katmda tovbe,. bi/me!lerek giina/1 i§/e)Jip sonra ~ok gepneden
tovbe eden/erin tovbesidir. l§te Al/a/1, bun/ann tovbelerini kabul bu}lurur. AJ_
/a/1, llakk,yfa bifendir, l1iikiim ve /1ikmet sa/1;b;d~r. Yoksa tovbe, kotii/iik/eri
;~/eyip dururken kendisine oliim gelip f_atmca, 'l§te ben §imdi tovbe eitim
diy_en kimseler de kaftr olarak olenlerinki degildir. Bunlar ir;in al1irette elem
dofu bir azap /!aztrfamt§t'Zdtr. "111
I

Matiirldt, ayette gegen "bilmeden i§lenen giinahlan", kugiik gunahlar olarak agtklar. Ona gore, kuguk giinah sahibi heniiz tam ki.rlenmemi§ bir kalbe sahlp olmasmdan otiirii, tovbe ebneye daha yabdu:
Buyiik giinah sahibi ise kalbi kahla§hgwdan, bir takrm zorluklarla
karg1 kar§lya gelmeden tovbe ebneyecektir ve bu halde iken yapacag1
tovbe de kabul gormeyecelrtir.112 Matiirldt, ayetin devamwda yer alan
"ka.fir olarak olme" ifadesini de stkmb ve zorluk anwda yapJan tovbelerin kabul olmamasiyla agJJar. Kurtulu§ i.irnidimn kalmadtgl ve yok
olma korkusunun baskw oldugu bu an.larda yapJan tovbeler, kabul
gormez. 113 Matiirldl'nin, bu gorii§iinii gerekgelendui.rken, tovbenin
"iradt" ve "rlii§iinsel" boyutuna vurgu yapan §U sozleri dil~at gekicidir:
"<;iinku, bu andaki tovbe, ozgiir (miimekken) bir tovbe olmaytp, zorunlu bir tovbedir veyahut i~inde bulunulan stkmbL durumdan kurtulmaya yoneliktir. Zira bu an.lar, istidlalden ve rlii§iiruneyi saglayacak
sebeblere vak.J olmaktan uzaik kahnan an.lardrr... "114
TOVBEDEKi ETiK SINIR
"Babamt da bagt§la.
§a§tranfardandtr. "115

Mul1akkak

ki

o

gerr;ekten

yofunu

A.yetin, "Yolunu §a§rran.lardan biri olan babarm bagl§la" §eklinde anla§Jmamasl gerektigini beli.rten Matiirldt, ayetin iki brm ola111
112
113
114
115

Nisa, 4.17-18.

Te'vifat, 3/94.
Te'vilat, 3/95.
Te'vilat, 3/95.
~uar.i, 26.86.
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rak dii§iinuhnesini ister. tiki, Hz. ibrahim'in ba.bast igin ba~l§lanma
taleb ettigi; ikincisi ise onun §a§Jianlardan oldugunun bildirildigi ksrmdtr. Allah'tan kufur ve dalaleti bag1§lamasWIIl taleb edilemeyece~i
ne ~ikkat gelken Matiirldi, bu gergevede Hz. ibrahim'in duaslill §6yle
okur: ':Al/afwn! babama yapttklarmt aflettirmeyi, yani, tevhide u!a§mayt
nasib ey/e " 116 Matiirldi'nin, bagl§lanma talebindeki etik SlDlil bekleyen bu ifadeleri, eylem merkezli istigfar anlayt§lillil bir sonucu olarak goriilebili.r. Zira, Matiirldi dii§iincesinde istigfar talebi, salt dilsel
bir taleb olmad1g1 gibi, affedilmede Allah' m merhameti kadar, hl§inin
yaphklarlill da onceleyen bir talebtir. 111 Bu bakmdan Matiiridi, Hz
ibrahimin'in duaslill da ':Al/ahtm! babamt affet" §eklinde basitge yapllan bir dua olmaktan gok, af talebinin eylemlerle orlaya kondugu bir "
hal" e ula§mawn temennisi olarak dii§iiniir.

BASiRET: VARLIKTAKi DELiLLERi GORME GUCU
"(REsufumf) De ki: j§te bu benim yofumdur. Ben ve bana uyanfar
basiretle Al/a/1 fa§mnz. Al/a/1 'm §am yiicedir. Ben, Allah 'a ortak
ko§anlardan degi/im. "118

a

Basiret, hiiccet ve biirhan'a dayanmak, bilgi ve beyan iizerine olmakru. Basiretle Allah' a gagmna; halkikati kesin deli.llerle, bilgi ve beyanla ortaya koymak demektir.U 9 Matiiridi'nin, basirete kar§tt olarak
kullandt~l kavramlar ise heva ve §ehuet'tir. Basiret; bilgi, beyan ve kesin deli.llere dayamrken; heva ve §ehvet ise bu temellerden yoksund~ · ~
Matiiridt, bu bJgtler l§tgmda ayeti, Hz. Peygamber'in lisaruyla §oylece
anlamlandmr: "Bilgi, beyan ve l~esin deli.lle sizle1i. gagJidtgrm bu yol,
heva ve §ehvetle kendisine gagnda bulunulan ba§ka uydurma dinlerden
tamamen farkhdrr. " 120
"Rabbinizden size gerfek/eri gosteren delil/er ge/di. Art,k kim (gerfe§i}
goriirse yaran kendisine, kim de rfferfe§t! kar§t} kor ofursa zaran kendisinedir. Ben sizin iizerinize bekfi degi/im. "121

116
117
118
119
120
121

Tc'uilat, 10/307.
Bkz. Tc'u;lst, 4/28.
Yusuf, 12.108.
Tc'urfot, 7/372.
Tc "urfot, 7/372.
En's.m, 6.104.
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"Basiret"; beyan, hidayet ve de1l anlarmna gelmekle kirlikte,
Mati.irldt, terimin 'de1l' kar§Ihgun .terci.h etmektedir.122 Mati.irldt'ye
gore, Allah'tan gelen bas1retlelj O'nun ulu.hiyyetini ispatlayan deWIer Je peygarnbederdir. 123 Matfu:td1, derin tefekkiirle anla§Jabilecek
bu deliller kar§ISmda insanlann iki l~sma aycld1gun soyler. tlk, bu
deli.ller iizerinde dii§iirliip, onlarm gergekligini fark eden, ancak kibir
ve inatlarmdan dolaYI burJann geregini yerine getirmeyen insanlardii.
tkmcisi ise Allah' tan gelen apa9Ik deli.lleri tefekkiir etmeyip, burJardan
gafill~alan l~imselerdir. 124 Basirete dayah olarak amelde bulunmaYI gok
onemseyen Mati.irldt, ayette yer alan "korluk" ve "gormeyi" de bunurJa
i.li§kilendirir: ":Arbk kim (gerge§i} goriirse yaran kendisine, kim de {gergege kar§l) kor ofursa zaran kendisinedir' ifadesi, h akk ve dogru yolu
taruYip, bunun gereklerini yerine kimse, bunu kendi yararma; bu yiiki.i..rnlulugii yerine getirmekten kagman kimse ise bunu kendi zararma
gergekle§i:irir, anlarmndadu. "125
Mati.irldt'ye gore, ayetteki, "Ben sizin iizerinize bekgi de§ilim" ifa_
desi ise peygarnberlerin kavimleri iizerinde tebli.gden ba§ka bir sorumlululJarunn bulunmadtgun hahrlatmaktadrr. 126

HiKiviET: OGRETiLMEYENi: OGRENME, AMA<;LI i$
YAPMA VE YAPTIGI i$i SAGLAM YAPMA YETiSi
':Alfalz, /zikmeti di/edigine verir. Kime ltikmet veri/mi§se, §iipltesiz ana
fDkfa ltay~r ueri/mi§ demektir. Bunu ancak ak,/ sahip/eri anlar. " 127

Hi.lttnet kavrammm sozlukte; saglam kJmak, her §eyi yerli yerine
koymak, her hakkt hak edene vermek, §eklinde agJJand1gun kaydeden 128 Matiiridt, insana verilen ~etin mahiyeti hakkmda ise farkh
yorumlara yer verir. Kur'an, Siinnet, hkh (derin kavraYI§), Kur'andaki
ince sularm bi.lgisi, her §eyin hakikatini tuttw:ma, Mati.irldt' nin aktardtgt yorumlardan bazJandu.129 Mati.irldt, bu yorurnlar iizerinde her122
123
124
125
126
127
128
129

Tc'vilat, 5/168.
Tc'vflat, 5/168-169.
Tc'vilat, 5/169.
Tc'vilat, 5/169.
Tc'vilat, 5/169.
Bakara, 2.269.

Tc'vilat, 2/189.
Tc'vilat, 1!246, 273; 2/188-189.
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hangi bir tercihte buluri.mazken, bikmetin tiim bu farkh yonlerinin,
ayetin devammdaki "gokga hayrr" ifadesinde birle§tirilebilecegini soyler. Matiirldt, bikmetin sozluk anlarm iginse; her tiirlu i§i:e saglarn.liligi, ba§ka bir deyi§le, gergege isabet manasrm tercih eder. 130 Muellilin
bu tercihinden; bikmeti, genel olarak, soz ve fiillerin e§Yamn mahiyet
ve amacm~ uygunlugu anlarmnda yorumlad1g1 soylenebilir. Matiirldt,
hikmetin, dirU literatiirdeki anlamrm ise, i.lgili ayetlerin igerigine bagh
olarak farkh §ekillerde agtklarm§hr. Omegin; Hz. Davut'a, hukiirndarhk ve bikmet verildigini haber veren Bakara 146. ayette gegen hikmet
terimini, peygamberlik131 ; Hz. Peygamber'e, guzel ogut ve hikmetle
tebligde bulunmaYl tavsiye eden NaM 125. ayetteki hikmeti ise Kur' an
olarak agtkla:rm§i:rr.132 Tiirn bu veriler dikkate ahnd1gmda, denebi.lir ki
Matuddi, gol~ga hayn ve gergeklige vukufiyeti saglayacak olan farkh
obje ve miiesseleri hikmet kapsammda degerlendirir. Ktsaca hikmet;
1. Kur' an'1 anlaYip bi.lmektir.
2. Derin anlaYl§ kabiliyetidir.
3. Soyledigi §eyde isabet etmektir.
4. Her §eyi yerli yerine koymaktu.
5. Hadleri ve srrlan anlamaktu.
6 . Hukmederken aynm yapmamaktu.
7. YargJarken adi.l olmaktu.

i NSAN HALLERi
KALP URPERMESi
"Miiminfer ancak o kimseferdir ki; AJ/a/1 amfdt§t zaman ka/p/eri iirperir. 0'11un ayet/eri kendi/erine okundu§u zaman, {bu) on/ann imanlanm
artmr. On far sadece Rab/erine tevekkiil ederfer. "133

Kalp iirpermesi Vee/- ~.J, "Allah'tan (O'nun azamet ve celalinden) §iddetle korkmak" anlanundadrr. 1 ~ Vee/, kayg1 ve endi§e anlamma
da. gel.ir. Bu baglamda, "Rabbferine donecekferi igin verdikferini kalp/eri
130
131
132
133
134

I

\

Te'vilat, 2/78, 189.
Te 'vilat, 2/146-147.
Te'vilat, 8/217-218.
Enfal, 8.2.

Te'vilat, 9/377.

iNSAN : TEOLOJIK ANTROPOLOJI

iirpererek verenler " 135 ayetini di.kkate aldlguruzda, soz konusu iirperme

§ekilde agJJanabili.r: ilki, yapJaa infaklann Allah kabnda kabul
goriip. gormedi~i kayglSrm ta§rmaktu-. i.kincisi ise· Allah'a ne §ekllde
donulecegiyle ilgi.lidir. Miiminler, 0'na, saadetle mi yoksa §ekavetle
(rnutsuzluk) mi donenecekleri hususunda daimi bir kaygl (hav/- w_,:..
) igerisindedirler. 136 Matiirld!'nin, her i.ki yorumda da hav/ sozciigiinii,
kayg1 ve endi§e anlanunda kullanmas1 onemlidir.
Bu bi.lgiler l§lgwda, Matiitidi' nin, kalb iirpermesirri, hl§iyi devamh teyakkuz halinde tutan ve iginde iimidi bannduan kayg1 ve endi§e hili olarak yorumlad1grm soyleyebiliriz. Matiirldl, yukandaki ayette
miiminlerin kalbi iirperen kimseler olarak taw.mlanmaswdaki rnaksad1
ise birkag §ekilde agtklar: Amlan eylemle, miiminlerin imanlarrm saglamla§bnnasl ifade edilmi§ olabilecegi gibi, bu terim, miiminlerle munahklar arasmdaki fark ortaya koymak amaClyla da kulla~ olabil.ir. Miinahklann ibadetleri yeri.ne getirmedek.i isteksiz ve samimiyetsiz
tuturnlarmL haber veren ayetleri 137 konuyla ili§k.ilendiren Matiirldl,
ha§yet ve kalp iirpermesirri, bu durumun kar§lU olan ih/asrn tezahiirii
olarak du§iiniir. 138

i.ki

HU~U- t~ VE ~YET- ~J.~..:,
"On/ark; namazlannda hu§O ifindedir/er. "139

Kur' an-1 Kerim' de Allah korkusu, ltav/ ve vee/ kelimelerine ilaveten, hu§tl ve ha§yet gibi terimlerle de bir insan hal.i olarak ifade
edi.lmektedir. 140 Arapga' da i.ki ayn kokten tiireyen bu terimler, gene!
olarak korku anlanuna gelse de her i.ki kel.ime arasmda ince anlam
nuanslan bulunur. Buna gore hu§fi; korkmak, iirpermek ve algalm~k
anlarnlannda kullamlan bir keli.me iken, ha§Yet korkuyu, daha dogrusu,
sayg1yla birlikte bulunan korkuyu ifade eder. 141 Nitek.im, Matiirld1 de
135
136
137
138
139
140

.MiiminCtn, 23.60.

Te 'vi/at, 10/40.
Nisa, 4.142; Tcvbe, 9.54.
Te'vilat, 6/170.
MCtminCtn, 23.2.

Hu~ ve ha~et kelimele~ bu ~eiJiyle Kw;,'an'd.a g~gi yerler i~in bk. isra, 17.109;
Bakra, 2.74; Nisa, 4.77; lsra, 17.3 1,100; Enbiya, 21.28; ~IUminG.n, 23.57; Hafr.

59.21.
141 ibn Manzur, Lisauui-Arab, 8n1; !sfaha.u, el-i'vf.;f,-dat, Daru'l-ma'rifc, Beyrut, t.y./149.
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bu anlam farkru. goz oniinde bulundurur. Hu§llllun, "kalbte kokle§Il'li§ korku" ve "kalb igin gerekli olan daimi korku" §eklinde taDJ.In.!andigllll aktaran Mati.irldi, bu ka~anu daha ziyade, kalpteki korkunun
bedene yansunas1 olarak dii§iiniir. 142 Muellife gore hu§U, korkudan
. kaynaklanan zillet {algalma/tevazu) izinin yiiz ve diger organlara
yanslinas1drr. 143 Mati.irldi, bu yorumunu desteklemek igin nakli delJlere miiracaat eder ve §U iki ayeti deW olarak getirir:
"0 giln birtakml yuzfer vard1r k; zil/eta biirilnmil§ferdir (ha§ietun). "i.U
"Gazleri yerde dla§ieten), kendi/erini zillet kaplaml§br. Halbuki Onlar,
sa/imkim {sa§/,k/, ve se/amette iken) secde etmeye davet olunmu§fard,. "145
inkarcJann kyamet giiniindeki durumlannm tasvir edildigi bu
ayetlerde, lu1§;e kelimesi, korkunun yiizlerdeki tezahiiriinu ifade etmek
iizere kullarul.nu§trr. Matiiridi, namaz ibadetindeki hu§unun nasJ tezahiir ettigini ise "...Allah 'a gonulden boyun egerek (kanitln) namaza
durun " 146 ayetini agtklarken ele alrr. .A.yetteki kanitln sozciigiinii, hu§u/
ha§iln ile anla;dand~ran Matiiridi, bunun formunu ise kyam rukniinu
tevazu ile yerine getirmek, §eklinde agtklar. 141
Tiim bu bJgiler I§Igmda denebilir ki Matiiridi, hu§fiyu, kalbteki
korku b.issinin organlara ozellikle de yiize yansrmas1 olarak yorumlar.
Bu d1§a vurum, l<!yamet giiniinde inkarcJar igin zillet izleri §eklinde gergekle§irken; miiminler igin, namazda sukfinetle, ba§l one egip
bak§lan a§ag1 gevirmekle tezahiir eder. Matiiridi, miiminlerin Allah
korkusunun nedenini ise h-§-y teriminin fark!J tiirevlerle kullanJdxgx
ayetlerde148 degerlendirir.
Buna gore miiminlerin Allah'tan korl~masmm ba§hca iki nedeni vardrr. ilki, Allah'm heybet ve celali kar§l5mda duyulan korkudur.
ikincisi ise i§lenen giinahlara mukabJ, Allah tarafmdan cezalandml.ma
korkusudur. 149 Matiiridi'nin aktardxgl her iki nedende de Allah korkusunun {ha§Yetullah) salt psikoloji.k bir korku olmaktan gok, marifetul142
143
144
145
146
147
148
149

Tc'ui/at, 1/117; 10/8.
Tc 'ui/at, 10/8.
G61iye, 88.2.
Kalem, 68.43.
Bakra, 2.238.
Tc'uilat, 2/125.

Omekleri i~in bkz. Nisa, 4.25; Maide, 5.44; .Ab.zab, 33.37; Yasin, 36.11.
Tc'vilat, 12/36, 66.
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laha ctayanan ve .Allah'm azamet ve celah kai'§lSmcta acziyetin ve kullugun idraki anlamma gelebi.lecek ·bir korku oldugu ag~hr. Nitekim,
K~'an-1 Kerim'de, .Allah'tan ancak alirnlerin geregince korktug~un
bi.ldirilmesi150 bunu gosterir.

KAYGI (HAVF) iLE UMiT (RECA) ARASINDA iNSAN
"$up/1esiz bize kavu§aca§ml umma!/an ve dunya /1ayatma raz1 ofup
onunfa yetinerek tatmin ofan kimsefer i/e G!:fetferimizden gaf;/ ofanlar var
ya; i§te on/ann kazanmakta ofdukfan giinahlar yiiziinden, varacakfan yer
ate§tir. "151

Mati.iridi, ayette gegen "Allah'a kavu§maYI iimit etmeme" ifadesirrin iki §ekilde agik!and1gllll aktanr. ilki, Allah'm va'd ettigi miikafatlar igin bir belJenti ta§rmamaYl ifade eder. i.kincisi .ise bu bulu§madan higbir §ekilde korkmamak, demektir. 152 Mati.iridi, bu noktada,
lfav/ (kayg1) 153 ve reca (umut) arasmda kurulmasi gereken dengeyi §6yle
agrklar: "Olmas1 gereken, igmde iimidi banndrran kayg1 Je kaygiYI banndrran iimittir. Zira, iginde iimidm bulunmad1gi kayg1, ye's (umutsuzluk) anlamma gelir. KayglDlil olmad1g1 funi.t ise,emn (emniyet, giiven) ifade eder." 154
Bmn'in kar§Ih olarak kayg1 «1avj}, iki turlii olabJir: Allah'1 reddedenleri gelecege ili§kin saran kaygl; bir de Allah'a teslimiyet gosterenlerin, 0'na kar§I duydukla? sayglDlD yarathg1 kayg1: bu kayg1,
itaatsizlikte bulunma, 0'nun tarafmdan yasaklanan bir eylemi i§leme,
§er bir varhga donii§me, Allah'la arasma mesafe girmesi ve 0' na yakm
olamama kayglSldrr. Boyle bil.· kayg1 miimin kulda, if/et, vera, takva,
s1dk, adalet gibi erdemlerin gel.i§mesirrin yolunu agar. Bunlar da, insanm husrana ugramasrm engeller.
150
151
152
153

Faru, 35.28.
Yunus, 10.7.
Te 'ui/at, 7/18.
Hau/ terimi, gelecekle dgili kullarulcl,gwda korkuclan ziyacle kayg1 i.facle ebnekteclir. A.yette gesen, a·m·n kokii, korkuclan uzak olmak ve giiven i>incle bulunmak anlamuu ta§lr·
F.ilin masl:an clurumundaki emn de giivenligi ve korkudan ve kayg1dan ozgurle3meyi
ifade ecler. Buracla kasteclden korku; bilinmeyenin, yalmzhgm, olumiin ve oliirn otesinin
yaratbg1 korkudur k; siirekl.i bir zihin balini alcl,gmda, bunun kayg• olarak acllanclmlmas1
claba dogru olmakt:aclJI. iman sabibi olup cia kenclderiniAllah'a isyan ebnekten sakmclmp
salih ameller i§lemekte sebat gosterenler, bu clurumcla, emn i>incleclirler ve biliruneyenin
yaratbg• kayg•clan ~zav/l ozgiirle§rni§lerdir. $u ayet.lere bkz. .Maide 5. 69; En'am 6.48;
.A:raf 7.35; Yilnus 10.62; Ahkaf 46.13.
154 Te'vrlat, 7/18, 157-158; 10/239.
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. Matiirid1'ye gore, ·yapJan iyiliklerden kaynak.lanan i.imit, biraz
korku ve kaygt ta§rma.h; giinahlardan duyula.n kaygt ise en alt derecede de olsa iimitten yoksun olmamaLdiL Kayg1 ve iimidin kal"§ili.kL
ahengine dayanan bu den.klemin gergek oznesi ise ki§inin kendisidir.
Matfuidi, bu itibarla, ba§kalan adwa duyulan kayg1 ve i.imidin gergek anlamda bu duygulara tel<!abu.l etmeyeceginirl altrm gizer. 155 Hud
suresinirl 26. ayetinirl devanundaki "Dogntszt ben sizin adm1za efem
dofu bir giiniin azabmdan kayg1 duyuyorom" ifadesirll bu bu dogrultuda yorumlayan Matiirldl, Hz. Peygamber'in mii§rikler adwa duydugu
korkuyu iki §ekilde anlamlandmr. iJ.ki, bilmek demektir ve bu gergevede ayet, mii§riklere inecek azabm bilinmesini ifade eder. 156
Matiirid1, Kur'an-1 Kexirn'de, liav/ terirninin 'bilme' anlarrunda
kullanJd1g1 yerlere iki omel<! daha verir:
"... (KJ:zdm i/e kocamn) Aralannm aif,/masmdan korkarsamz (in IJi/tum), bu dunnnda erke§in ai/esindcm bir !?akem, kadmm da ai/esinden bir
/1akem gonderin ... " 151
".. . Kadmlara verdik/erim':zden (bojanma esnasmda) bir §ey almamz
size /,e/a/ olma:z. h1cak erkek vc kadm Af/a/2 'm Slmrlannda ka/1p cv/i/ik
/1ak/anm tam tatbil~ edememekten korkarlarsa (en ye/1aja), bu duncm
miistesna ... " 158

Ayetteki ifadeye yiiklenebi.lecek diger bir anlam ise acrma ve §efkattir. Bu baglamda Hz. Peygarnber'in mii§riklere §efkati, insanm,
ba§kalannm ba§ma gelen musibete elem duyacak htratta yarahlmaslyla ilgilidir. Gexgek anlamda I~ayg1 ve iirnit ise lU§i.nin, gelecekte vu.I~u
bul.mas1 be!Jenen olaylardan olumlu veya olumsuz anlamda bizzat etkilenmesiyle ili§kilidir. 159
ESEF,

HUZVNVE GAZAP

"Musa, kavmine k1zgm vc iizgiin o/arak dondii§iinde, 'Benden sonra
arkamdan nc ko_~ i§ler }Japtlm:z! Rabbinizin emrini bek/emeyip ace/e mi
ettiniz?' dedi. (0/kesinden) lev Mlan ·alt1 ve karde§inin safmdan tutup,
onu kendine do§ru fek!neye ba§/ad1. (Kardl!§i}: 'Ey annemin o§/u! Kav-
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Tc'vi/at, 7/157.
Tc 'viliit, 7/157.
Ni!a, 4.35.
Bakara, 2.229.
Tc 'vi/at, 7/157.

/

iNSAN: TEOLO)iK ANTROPOLO)l

mim beni !fUf.SUZ buldu. Az ka&m be,,; aldiiriiyorlardl. Sen de bana boyle
davranarak dii§manlan sevindirme. Beni o zalimler top/u/ugu i/e bir tutma'
dedi"l60
.
.
.

Mati.itidi'ye gore esef; hiiziin ve kzgmhgm (gadab) son noktas1;
hiiziin, bzgmhgm bir iist derecesi; bzgmhk ise bunlardan daha alt bir
derecedir. Matiiridi, hiizniin son noktas1 anlammda kullarulan "esef'e,
"On/ardan yiiz fevirdi ve {Ya Ese/a) 'VaM Yttsu/'a vaM' dedi ve iiziintaden iki goziine ak dii§tii. 0 artJk QC/Sin/ ifinde sak/1yordu "161 ayetini
omek verir. "Onlar bizi bu §eki/de esef/endirince, biz de onlardan i5g a/d,k,
hepsini suda bogduk"162 ayetindeki "esef'i ise bzgmhgm son noktas1
olarak yorumlar. Matiiridi, Hz. Peygamber'in, "By Muhammed! Miimin olmuyorlar diye adeta kendini J,e/ak edeceksin/"163 ayetinde ifade edilen dunununun ise hiizne omek oldugunu soyler. 164

KAZM- ~ CEZA'- ~~~ HUZN- ~ VE HEMM- ~
I

I

"Onlardan yiiz fevirdi ue (Ya Ese/a) 'Vah! Yusu/'a uah!' Jed; ve iiziintiiden iki giYziine ak dii§tii. 0 arllk actS/111 ifinde sak!tyordu. "165

Matihidi, ayette haber verilen Hz. Yakub'un hiizniinii agrklamak
iizere, Arapga'da e§ anlamh.Lk baglammda iiziintii ifade eden "kazm",
"ceza', "hiizn" ve "hemm" kavramlan arasmdaki farklara deginir. Buna
gore, kazm, ki§inin kendisini sdanmaktan ahkoyup, huzniinii igine
(kalbine) gommesidir. Bu durumun kar§1b olan ceza' ise huzniin dl§a
vurumu, yani eylemlere yansunas1drr. 166 Matundi, acmm ya§anma
§eklinde farkhhk gosteren her iki kavranu, psikolojik bir siireg olarak degerlendirirken, bu siirecin temel nesnesi olan iiziirltiiyii/kederi
ise kendi iginde suu.flara aymr. Mati.itidi'nin verdigi srra i.le aktara·cak olursak; "gam", kalbi orten ve kaplayan iiziirltii; "hemm", hl§iyi
kasd' a (karar verme) yonelten iiziintii; "hiizn" ise hl§ide bedensel gokiintiiye167 sebebiyet veren iiziintiidiir. 168 Matiiridi, bu gergevede Hz.
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Xraf, 7.150.
Yusuf, 12.84.
Zuhruf, 43.55.
$uac.i, 26.3.
7i!urlat, 6/69.
Yusuf, 12.84.
Tc'urlat, 7/347.
.Marundi' nin "hilkatte tagyir" (de~i§im) olarak ifade ettigi bu durumu, ayetin i>eri~ini
de goz online alarak, beden;e} ,akiintii ~eklinde ~evirmeyi uygun gorduk.

168 Tc'udat, 7/347.
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Yakub'un .ii.zi.i.ntiisiinii, kazm ve /1iizn kavramlan ile agJJar. A.yette,
Hz. Yakub'un kazm ile nitelenmesinin sebebi, hiizniinii igine gommesinden kaynaklamr ve bu baglamda "(Ya Ese/a) Vah! Yusu/'a vah"
ifadesi, aclnl.Il sozel aktanrru olmaktan ziyade, bu psikolojik durumu
haber veren hir tarumlamadu-. Mati.iridt, Hz Yakub'un gozlerine aklar
· dii§mesini de, iginde sakladtgt bu hiizniin ethlsine baglar. 169

BENLiK KAYBI VE DERiN UZUNTU: HASRET
"Onlar iyin duydugun derin iiziintii (/10sret) }Jiiziinden kcndini /,e/ak
etme! $iipltesiz k; AJ/al,, on/ann yapt,klanm ftakk,yla b;/endir. " 170

A.yette sozii edilen derin iiziintii (/1asret), putperestlerin gorecegi
azab ile ilgilidu: Bu gergevede, ayetteki, "Onlar ,~;n duydugun iiziintiiler
yiiziinden kendini he/ak etme" ifadesi, "inkarlanna kar~ putperestlere inecek azaptan otiirii merhamet duyup, kendini iiziintiiden helak
etme" anlarrundadu-. 171
H-s-r, kokiinden gelen hasret sozciigiiniin kel.ime anlanu;
mahrumiyet, korumastzhk ve gorme bozuklugu demektir. Terim olarak
ise, elden kagmlan ve bir daha geri gelmesi miimkiin olmayan hrsahn
insanda yarathg1 buyiik pi§manh.k ve derin elerni ifade etmektedir.
.A.bretle ilgili kullaruldtgmda /1asret, Allah'tan yiiz gevirip hayatrm heba eden birinin, oliimiinden sonra geriye doniip kaytplannm telafisinin imkansLZL.glD1 fark ettiginde ya§ad1g1 derin pi§manhk
halini anlabr. Bu insanlan, ig geki§lerin ve lugkmklann hakim oldugu
bir elem giinii (yevm ii 'l-/1asret) beklemektedir. 172 Boyle bir ana l~ar§t
Kur' an onceden uyanda bulunmaktadu:
"i~in i~en gegti.gi, p~man11 ve elem giinii konusunda insanlan
uyar."t73

Hasret, ayru zamanda, Allah\ unutmanm insanda yarathgt
bir zihin udrrab1Dl da tarumlamaktadu. Kur'an'm, ·~ah't unutanlara Allah' m da benlikleri.ni unutturacag{174 yoniindeki uyans1 bu
baglamdadtr.
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T.!vilat, 7/347-348.
Fahr, 35.8.
Tc 'vi/at, 12/18.
Meryem 19.39.
Meryem 19.39.
H"ir59.19.
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Baz1 iiyetler de hayah §irndi.ki (el-an) ve gelecek (ahir) boyutuyla gorememe korlugfuie tutularak kendilerine yaztk edenlerin halini
Uu1siru en[iise/1iim ), bu terimle Jade ehnektedir. 115
A6KIN YARAITICH KONTROLSUzLUK: 6EGAF "Seftirde birtak11n kadm/ar, .1\.ziz'in kans1, (/,izmelfisi o/an} delikan/,smdan mural almak istemi§. Ona alan a§k' yiire§ine i§/emi§_ (§e§a/e-lus
fwbben). $up/msiz biz onu af1k bir sap1k/,k ifinde goriiyornz' dediler. "176

Matili:ldt, Aziz'ml~ans= (Zilleyha) Hz. Yusuf'tan murat almak
istemesini, kendisiyle birli.kte ol.maya davet etmesi, §ekl.inde agJJaL
Matfu-lclt, iiyette gegen §ega£ kavranurun anlarru hakkmda ise farlJt al~
tarunlarda bulunur. Kalbm orrulmesi, sevgiyle kaplanmasl, mecnunluk
Matiiridl' nirl aktarcl1g1 yorumlardan bazJandu. Bu kavrarru, ayn harfiyle §e 'a/ olarak okuyaolar ise "Ak/, yitirecek derecede seumef~" §eklmde
bir taru.mlama getiLmi§lerdiL Matiiridt'ye gore ise, §ehrin kadmlanrun §egaf sozciigii i.le neyi kastettigini tam olarak belirlemel~ miimkiin
degi.ldu·. 177
ZORLUGA KAR6I KOLAYLIK: 'USR VB YUSR'
"{Var/1gm devam etti§i siirece) zorfukla beraber bir ko/ayf,k da uard1r. "178

Insanlar husran halini anduan bir 'iisr (zorluk ve darlJ~) durumuna du§ebi.lirler. Ancak benli.klerini siirekli Allah bilinciyle canh tutan
(muttaki) irlsanlar, zaman zaman, ba§kalannw kar§Ja§hgx gibi hayatta
acl bir tecriibe ya§adJJarmda, bunu trajik anlarruyla bir bedbaht~ ve
husran olarak yorumlamazlaL Aksme 1Zduap, bu irlsanlar tarafmdan
bir denenme (ibti/a) siireci olarak goruliir. Ya§adJJan lZduaba ragmen,
hayatlanrun iizerine oturdugu temeb kolay~ ve mutlulul~ oldugunu
ve her zaman doniip gelecekleri asJ duru.mun da bu oldugunu §Uurlu
olarak bi.lirler. Zira Kur'an, vurgulu bir §ekilde, guglugiin yanmda kolayhgm da bulundugunu hatu:labnaktadu:

175 Bk. En'am 6.12, 20; Kraf 7.9, 53; Hod 1121; MiiminU.o 23.103; Ziimer 39.15;
$u.ra 42.45.
·
176 Yusuf, 12.30.
177 Tc'vrlat, 7/297.
178 ~ir.ib, 94.5-6.
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. "Her JJ.iif/ii/Je b;r/;kte, ku§kusuz, bir ko/ay/,k da vard1r. Gerfekten de
/1er giif/iikle bir/ikte, bir de kolay/,k vard1r. 0 /,a/de sen bir giifliikten bir
s1kmt1dan kurtuldugun zaman dimdik ayakta du,._ eski olagan durumuna
don ve bu yoilde sadece Rabbine ragbet ;dip, kulak ver. " 179

A.yette gegen, inne, (inne me'al-usri yiisra) inniyyet keli.mesinin
de kokudiir ve zat ve varlJ~ anlamlanna gel.ir. Bu da §U demektir; bir
insarun varhg1 devam ettigi siirece, ya§ad1g1 zorluklar zamanla yiisre ve
kolayhga donii§ecekt:ir. Yeter ki iimitsizl.ige dii§mesin.
Aym iimidi Kur'an, Duha suresinde de a§Jamaktadu:
"~u§fuk vaktine, karanh§1 fi:iktiigii vakit gece!ie andolsun k; Rabbin
seni ne terk etmi§ ne de sana danfm,§tlr (mo vedde 'ake Rabbiike ve makala). Gel~in, i~inde bulundugun bu ba§langt~ durumundan daha
hayuh olacaktu (vele'l-ahiretu bayrun leke bine'l-ula). Zira, Rabbin
sana ba/1§edecek ve srmi /1o§nut k,/acakhr. " 180

RUH VE ZiHiN DiNGiNLiGi: SEKiNE "Sonra .Allah, Resul'u i/e miiminler iizerine sekmetini (siiktlnet ue
fwzur duygusu) in~irdi, sizin qonnediginiz ordular {lnelekler) indirdi de
kap·rlere azap etti. l§te bu, o kajir/erin ce:zas1d,r. "181

Matii.ridt, sekine kavrarrum, §iddetl.i bir korku ve iizii.ntiiden sonra
kalbin yah§mas1, guven ve huzur bulmas1 (itmi'm1n) §eklmde agJJar. 182
ayette gegen sektne'nin; melelJer, Allah'm yarduru, Allah'm rahmen
gibi farlili anlamlarda agJJandtgrm al~taran Matii.ridi, bu farkh yorumlan sektneyi saglayan dt§ etbenler olarak dii§iinfu. Ona gore, ayette
b"a§l~cmda Musliimanlann
ifade edJen sel~me; Huneyn sava§mm
bir bsrrumn geri gekilmesi iizerine Hz. Peygamb'er.'in duydugu §iddetli
hiizniin, yelini guven ve huzur duygusuna bual~astdu. 183 Korkunun
son bulmas1 anlammda gergelJe§en sekmenin ise, Hz. Peygamber igin
dii§iinulemeyecegini kaydeden Matii.ridJ, bu baglamda, hicret yolculugunun sevr duragmda ya§ananlan konu edinen ayeti ele alu:
".. . Hani onlar ma§arada bulunii}JOrlardl. 0, arkada§ma, 'Uziilme,
fiinkii .AJ/a/1 bizimle beraberdir' diyordu . .Allah da onw1 iizerine sekfnetini
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in§irSh, 94.5-8.
Duhs, 93.1-5.
Tevbe, 9.26.
Tc'vrfat, 6/323.
Tc'vilat, 6!323.
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indinni§, sizin kendilerini giirmediginiz birtak11n ordu/ar/a 01111 destek/emi§,
boyfece inkar edenlerin siiziinii affaftmt§fl ... "184

Soz konusu sekmenin Hz. Peygamber'e mi yoksa Hz. Ebubeki.r'e
mi indirildigi hakkmda i.htilaf edJdigini belirten Matfu.idi, her ik.i
yoru.mu da dayanaklanyla birl.ikte nakleder. Matiiridi' nin aktard1g1
JI~ yoru.mda, Hz. Peygarnber'in zarar gonnesinden endi§e eden Hz.
Ebubekir'e, Peygam.ber'in, "By Ebubekir! jk; ki§inin iigiinciisii Al/a/1
ofursa, sen ne olaca§m1 samyorsun!" soziiyle bi.rlikte sekmenin indigi
savunulur. ikinci yorumda ise, koruyucu melek ordusunu gormesinden oti.irii, Hz. Peygarnber'in giiven ve huzur buldugu kabul edilir. 185
Matfu.idi'ye gore, ikinci yorumun dogru kabul edilm.esi mi.imkun degil.du·. Zu-a, Allah'tan ba§ka kimseden lwrkmayan ve Allah'm yardliDlOlO
gelecegini bil.en Hz. Peygam.ber'in, putperestlere yakalanma korkusu
ta§rmayacag1 ag~. Matiiridi, ibnAbbas'm (o. 68/687), "Seklne, Hz.
Ebubekir 'e indirilmi§tir. Zira, Hz. Peygamber bir an bile bu duygudan (ru/1
/1a/inden) uzak kalmamJ§tir" gorii§iiyle de bu yoru.munu destekler. 186

i<;-HUZUR: iTMiNAN
"Onlar, inananlar ve ka/p/eri Al/a/1 ', anmakfa fwzura kavu§anlardtr.
Bi/iniz ki ka/pler ancak Al/aJ, ·, anmakla fwzur bufur. "187

itmi'nan; ne§e ve seving bali ve kalbin sukfina ermesi aolammda~ 188 ayette, kalbin huzura: kavu§ma yolu olarak tarif edilen zikrullah ifadesini ise Matiiridi farkh agJardan yorumla11ll§br. ilk olarak,
zikrullahm. Kur' an alaral~ dii§iioulebil.ecegini soyler. Ancak, gele-

nel~sel aolaYl§tan farkh alar~, ayetteki ifadeyi salt Kur' an akwnak
degil., Kur'an'daki hakikatled dii§iioiip, tefekkiir etmek alar~ agiklar.189 ikinci ol~, ':Allah, b;r tek (i/ah) olarak amfd,gmda a/1irete inanmayanfann ka/pleri daral1r. Alla/1 'tan ba§kalan (ilah!an) amld,gmda ise
bakarsm ki sevinirler"190 ayetinde haber verilen kafirlerin seving sebebi

il.e miirninlerin dururnunu kar§Ja§hran Matiiridi, ~arcJarm aksi184
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Tevbe, 9.40.
Te'vilat, 6/363.
Te'vilat, 6/363.
Ra'd, 13.28.
Te'vilat, 7/427.
Te'vilat, 7/427.
Ziimer, 39.45.
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miiminleri.n kalblerinin Allah'1 anmakla ne~elenecegi.ni belirtir.
Matiirldi'nin Allah'1 anmakla kasteddigi ise O'nun kudret ve celalini, kullan i.izeri.ndeki nimetleri.ni clii§iinmektir. 191 Matiiridi'ye gore
ayetteki ifade, Allah' m miim.i.nleri zikretmesi olarak da anla§Jabilir.
Matfu.idi, bu ikinci anlarmyla ayeti ~oyle agiklar: "Ayettek.i ifade, iki
§ekilde agiklanabilir. ilki, Allah'm miimi.nleri zikretmesiyle, miiminne;

ferin ka/b; huzura kavu§ur, demektir. Al/a/1 'm miiminleri zikri ise, onlar
iizerindeki "tevftk" ve "us met 'idir. 192 iki.nci olarak ise miimi.nlerin Allah' 1

zikretmesi anlanuna gelir. .. "l93

iMTIHAN VE iBTiLA (ZORLUKLAR VE BELALARLA
SINANMA)
"Bir zaman Rabbi jbraltim 'i birtakun emir/erie smaml§, jbrahim on/ann J1epsini yerine ge_tinni§ de Rabbi §iiy/e buyunnu§tu: 'Ben seni insanlara
onder yapacag1m' Ibrahim de, 'Soyumdan da (onderlcr yap, ya Rabbi!}'
dcmi§ti. BwiUn iizerine Rabbi, 'Bcnim altdim (verdigim soz) zalimleri kapsamaz' demi§ti. "194 ·

Kur'an-1 Kerim'de i.nsam.n imti.ham, bela ve f;tne . kavramlanyla ifade edilmi§tir. 195 imti.han etme ve smama anlamlarma196 gelen bu kavramlar, islam dii§iince gelenegi.nde genel olarak birl.ikte
degerlendu-i.lmi§tir. Mati.U:ldi de bela (ibtila) ve f;tne kavramlal'lill birli.kte ele alnu§, Jgili ayetlerin tefsiri.nd~ bu kavramlan birlikte kullanrm§b.r. Bununla birlikte o, her iki kavram ~rasmda bmi bir ayn;!Jcl:a--da bulunur. Fitne'yi, iginde stkmh ve zorluk bannd~ran imti.han, §el~li.nde agJdayan Mati.iridi, ibtila')'l ise daha geni§ kapsamda dii§iinfu.
ibtila'da, Allah kullanm, skh ve zorluklarla imti.han edebilecegi gibi,
rahatL.k ve zengi.nlikle de imti.han etmektedir. 19 7
imtihanm igerigi ise ~iden ki~iye fa~ gosterir. Yukandaki
ayette gegen Hz. ibrahim'in imti.ham, ate§ ile ve dogdugu diyardan
hicret etme Je gergekle§mi§ken, Uhud Sava§l'nda sava§an MusliimanTc'vrlat, 7/427-428.
Matundi, tev&k ve 'usmet i.le hidaycte enneyi kasdetrneldedi.r.
Tc'vrlat, 7/428.
Bakara, 2.124.
Bu ayetlerden banlan i~in bk. Bakara, 2.155; Maide, 5.48; En'am, 6.165;
17.60; Enbiya, 21.35.
196 ibn ManziU', Lis611ui-Arab, 13/317.
197 Tc 'ur!at, 9/221, 251.
191
192
193
194
195

isra,
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lar ise Allah'a olan giiven ve sam.imiyetlerini her durumda muhafaza
edebilmelJe imti.han e~lerdir. Yiile, Samiri'nin yaphg1 buzag1 heykel.inin, Allah'm verdigi canla bogiirmesi, Sina goliinde Hz. Musa')'l
bekleyen Yahudi.lerin Allah'a olan inanglarllll smamak igindir. Ozetle
Matiirldt, kendi imtihawm anlamal~ isteyen herkesin, kendi durumuna bakmas1 gerel~tigini soyler. 19 8
Matiirldt' nin imtihanla i.lgili olarak ele aldig1 bir diger kavram ise
musibet'tir. "Ba§II11Za /1er ne musibet ge/irse, kendi yaptlklanmz yiiziindendir. 0, yine de go§unu affeder " 199 ayetindeki "yapnklarllllZ" ifadesini,

"giinahlarllllZ" §eklinde degerlendiren Matiirldi, musibetleri, giina.hlann kar§ilig1 olarak goriir. 200 Matiirldt'nin burada soziinii ettigi giinah, bireysel giinahtan ziyade, toplumsal giinahtu. Musibetlerin dogas1
geregi suglu sugsuz herkesi kapsad1gW1 belirten Matiiridt, buna bagh
olarak da musibetlerdeki hikmeti i.ki l~ma aymr. ilki, giinahkarlar
igindir ki bu, onlan uyarmay1 ve iginde bulunduklan yauh§tan donmelerini saglar. Matiirldt, musibetlerin, gocuklar ve diger salih insanlar
igin hikmet ve faydalarllll ise §6yle s~ralar: "Bu, sahip olduklan iyi/ik
ue giizel/ik/erin, sd1/1at ue se/ametin Al/a/1 tara/mdan kendi/erine ueri/digini
l?ailrfamalanm saglar. Aynca, /1erkesin Al/a/1 'm mii/kii ue ku/u ofdugtmu
ue O'mm di/edigini /1e/ak edip, di/edigini ise yok edecegini ftatn.fatlr. ''2° 1

Matiiridl'ye gore, musibetlerden dolayt bu kimselere ahi.rette ayn bir
kazang ve bedel de veri.lecektir. Tiim bu nedenlerden qtiirii, musibetler
miiminler igin birer cefa ve eziyet degi.l, birer nimet olarak kabul edi.lmelidir. 202
Son olarak, Matiirldt'nin. imtihan olgusuna yalJa§lil1llll daha anla§ilir kilinak igin, imtihan i.le Allah'm bilgisi arasmdalu ili§l~iyi nasJ
agJJadigma deginmemiz gere:kir. Muellif, konuyla i.lgili gorii§lerini,
':Andofsun k; Biz, sizden cihat eden fer i/e giig/ukfere gii§iis gerenferi b;/inceye ue duntmlanmZI oriaya koyuncaya dek sizi smayacag1zf''203 ayetinin
yorumunda ele ahr. Ona gore ayetteki ltatta na 'feme ifadesi, -insanlarda

oldugu gibi- imtihan edi.lenle ilgili heniiz bi.linmeyen bir bi.lginin elde
edi.lmesi anlammda dii§iinulemez. Zira Allah, ezelden ebede l~adar olacak her §eyi bilmektedir ve 0'nun ilrninde yeni bir bi.lgiden bahsetmek
198
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Te'v;lat, 1/2?7; 2/448; 9/221.
$Ur.i, 42.30.
Te'vilat, 3/339; 13/195.
Te'vilat, 13/195.
Te'vilat, 1/279; 13/195-196.
Muhammed, 47.31.
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mi.imkun degildir.2~ Mati.irld1, bu ili§ki.yi; "Allah'm, var edilecek olarak bildi.klerini, mevcut (var edil.m.i§) olarak bilmesi" §ekl.inde agtklar:
''Ayetteki, 'sizden ciltat edenfer i/e giig/iik/ere gii§iis gerenferi bi/inceye kadar' ;fadesi, var edifece§ini b;/digimiz bu durumzt, mevcut ofarak bi/inceye
kadm; demektir... "205

.
Mati.irld1, Allah'm, §ehadet (goriiniir alem) ve gayb alemini bildigini beyan eden ayetlerle206 de bu sozlerini destekler. Buna gore, soz
konusu ayettek.i ila.hl bilginin gayba taalluk eden yoni.i, bu kimselerin
miicahit olacagmm bilinmesidir. Bu l~irnselerin miicahit oldugunun
bil.inm.esi ise Allah'm §ehadete taalluk eden bilgisidir. 207
'SOZ' OLARAK iSTiGFARDAN,
iSTiGFARA

'HAl: OLARAK

Mati.indl, istigfan; bagl§lanma talebinin eylemsel olarak ortaya
konmas1, §eklinde agJJar. Ona gore istigfar, sozel bir taleb ol.maktan
ziyade, hl§inin yapblJarlDl affettirecel~ eylemle1· odaya koydugu bi.r '
hal'dir: ':Alla/1 a isti§/ar etme, insanlann yapb§t §ekildei :Allalwnf bizi
af/et' demek degildir. Bilakis, ayette, Allah §W1U emrediyor gibidir: Giina/1lanmzt, yapttk!anmzfa af/ettirecek bir hafde!durumda ofun... "209

Mati.irldl, Hz. Hud'un, giinahkar kavmini once istigfara, sonra
da tovbe etmeye davet ettigi ayetle210 bu yorumunu delillendirir. Hz.
Nuh' un da gi.inahl~ar l~avmini magrifet talebi yerine, isti~far etmel~
le yiikumlu kJ.mas1, 211 bu durumun bir sonucudur.212 Ote yandan
Mati.irld1, istigfan, giinahlardan vazge~mek ve Allah'tan bagl§lanma)'l
talep etmel~ §eklinde ~ill bir aynrna da tabi tutar. 213 Bu aynm, yukandaki agJJamalar ile birle§fuilecek olursa; denebilir ki Matund!, dille
204 Tc'vi/dt, 1/226.
205.. Tc 'vi/at, 1/226.
206 Bkz. En'&m, 6.73; Tevbe, 9.125.
207 Tc'vi/at, 1/226.
208 Nis8, 4.106.
209 Tc'vi/dt, 4/28.
210 Hud, 11.25.
211 Nuh, 71.10-12.
212 Tc'vildt, 4/28.
213 Te 'vi/at, 4/28.
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yapJan istigfara kategori.k olarak kal"§l olmamakla birli.kte, istigfann
eylemsel olarak orlaya konmas1 halinde asJ anlanuru ifade edecegini
dii§iinmektedir.

DUA: TANRI'YA i<;TENLi KLE YAKARI~
"Rabbinize alr;ak gonulluce ve samimice dua cdin. (:iinkii Q /1add;
O§all/an scvmez. "214

.Ayette, duarun yapili§ §ekl.ini bJdiren tadorru 'en ve ha/yeten
sozciikleri su:as1yla; alsakgonulluluk ve sam.im.iyet anlamlanna gel.i.r.
Aynca bu ifadeler; gizli ve agt.k dua ehne, duada sesi yii.kseltmeme,
manalannda da agiklanm1§trr. 215 Matiiridi, bir sonraki ayette yapJan
':Allah 'a korkarak (hav/en) ve umutfa (tame 'an) ya!varm" anlanundalu
sagn}'l ise "ibadetlerdeki kusurlardan endi§e ederek ve bunlann bagl§lanmaslDl umarak dua edin" §ekli.nde yorumlar. 216 Duada haddi a§ma
ise, peygam.berl.ik makanu talep etmek veya melek olma}'l istemek gibi
"§er'an" im.kanslZ olan taleplerde bulunmakru.217
Matiiridi, dua-ibadet ili§kisine de deginir. Bu baglamda, "Dua,
ibadetferin beynidir''2lS hadisini konuyla Ji§kJendiren miiellif, duarun
diger ibadetlerden farklDl §i:>ylece ortaya koyar: "ibadetler ah§kanhk sonucu yapJabiliyorken, dua ise ihtiyas halinde yapilir. Ki§i, aciz kald1g1
durumlarda veya ihtiyag hlssettigi hallerde Allah' a s1gmmaktadu. Bu
nedenle de, dua taklit'ten uzakhr ve ibadetlerin beynidir."21 9

iNTiKAMA KAR~I BACH~LAYICILIK
"Bir /1avn ar;rklar vcY.a gizlerscniz, yahut bir kotuliigii al/ederscniz (b;.
lin ki), Allah da r;ok a/lediddir, her §eye hakk,yla giicii yetcndir. "220
•

Affehnenin, Allah kahnda intikamdan daha hayuh oldugunu befuten Matiiridi, ayetten gt.kanlabJecek sonuglan iki ba§h.kta toplar. ilk
olarak; Allah' m giicii yettigi halde intikam alma}'lp affetmesine dikkat
214
215
216
217
218
219
220

A:raf, 7.55.
Tc'vilat, 5/386-387.
Tc'v;lat, 5/388.
Tc 'vi/at, 5/386.
Tmnizi, Sunen, ·vaaoot", 2.
Tc 'vi/at, 5/386.
Nisa, 4.149.
250
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gekilerek, insanlara §U rriesaj verili.r: "Sizler de galib gelmeye giiciiniiz
yettigi halde, iginizden size halmzhk yapanlan bagi§laym ve bilin ki bu
durum sizler igin Allah katmda sevab getirecektir"221 Matiirldi'ye gore
ayetten, Allah'a veya insanlara kai§l i§lenen suglann Allah tarafmdan
bagi§lanabil.mesi igin, insanlann birbirlerin.i affetmeleri gerektigi so. nucu da gtkanlabilir.222 Matiirldi'nin bu son gikanrm, lml hakk temelinde yomm.lanabilecegi gihi, af kultiiriine sahlp olmamn erdem ve
gerekliligi an.lammda da dii§iinulebilir.

BOYt!KLENME: iSTiKBAR VE iSTiGNA
"Bize kavu§acak/anm ummayan/ar, 'Bize mefek/er indiri/se!/di, yaftut
Rabbimizi ;;orseydik ya!' dedi/er. .Ando/sun, onlar kendi ben/iklerinde biiyiik/iik tas!ad,/ar ve .biiyiik bir ta§km/,k gosterdiler. "223

Matiirid!, ayette gegen isti.kbar {buyiiklenme) kavramrm iki §ekilde agiklar. ilki, ba§kalanm kendine denk gormeyip, herkesten farkh
oldugunu dii§iinmektir. Putperestlerin, maddi durumundan oti.irii Hz.
Peygamber'i .kendilerine denk gormemeleri ve bu nedenle peygamberllgin kendi haklan oldugunu dii§iinmeleri, bunun bir i:imegidir.224
Matiirldi'ye gore, gergegi bilerek kabullenmemek de buyiiklenmenin
bir diger forrnu olarak yomrnlanabilir. Bu durumun omegi ise putperestlerin, Hz Muhamrned'in Allah' m hak peygamberi oldugunu bilmelerine ragmen, ona boyun egmemeleri ve kendisine tabi olmamalandrr.
Matiiridi, ayet metnindeki 'utuvv- jJr:. {ta§kmhk gosterme) kel.imesiniri. ise isti.kbarin ileri derecesi olarak ag~and1giD1 aktai11'.225

KOFURDEN ASAGI BiR HAL: NiFAK
"$iiphesiz ki miinapk/ar, cef1e1mem ate§inin en G§ag1 tabakasmdadlrlar. Onlara hi~bir yardm1c1 da bufamazsm. "226

Matiirich'ye gore, miinab.klann kafi.rlerden de a§ag1 olarak, cehennemin en alt tabakasmda bulunacak olmasmm iig neden.i vardrr.
M iimin.leri her anlamda zayrflatmaya gah§malan, onlan dinlerinde
§iipheye dii§iiriip imandan gikmalan igin gaba sarfetmeleri, bu sebeple221 Te'vtfat, 4/93.
222 Te'vilat, 4/93.
223 Furka.n, 25.21.
224 Te'vilat, 10/239-240.
225 Te'vilat, 10/240.
226 Nisa, 4.145.
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rin Jk.idir. ikmcisi ise sava§ vb. durumlarda casusluk yaparak, miiminlerin sulanm ve noksa:nLklanru kafu:lere bJdinneleridir. Miiminlerin
ve kafu:leri.n giiglii olduklan zamanlara gore taraf tlegi§tirmeleri de bu
ceza}'l hak etmelerinde bir diger etkendir. 221 Matfuidi, miinahklann,
§ehvet ve arzularmdan ba§ka bir §eye tapmamalanm da bu sebeplere ek
.olaral~ zikreder. 228

iLKESi.ZLiK: NiFAK
"Miinaf,k erkekler ve miinaf,k kadmlar birbirlerindrmdir. Kotulii§ii emredip i!fi/i§i pasaklarlar, el/erini de s1k1 tutarlar. Onlar AJiaJ,•, unuttular;
Al/a/1 da onlan tmuttu. $up/Jesiz miinaf,k/ar, /as,k/ann ta kcndi/eridir. "229

Matiliidt, ayetteki, "Munafik erkekler ve miinafik kadmlar birbirlerindendir" ifadesini, "birbirlerinin dostudurlar" anlammda agtklar.230 Miinab.klar arasmda yardunla§ma ve dayam§manm hi!Sbir
zaman gergekle§meyecegini soyleyen Matiiridt, bunu, miinahklann iizerinde birle§ecekleri ortak bir esastan mah.rum olmalan Je
gerekgelendirir. Miim.i.nlerin, hatta kafirlerin dahi bir araya gel.melerini,
yardunla§malanru saglayan odak bir di.nleri. var i.ken, miinab.klar igi.n
bunu saglayacak hi.gbir sebeb yol~tur. Zira, on.lar i.gi.n din, mezheb gi.bi
ortak degerler soz konusu degi.ldir. Matiirich, §U garp1c1 sozleJe miinab.klann temel karekterini ortaya koymaya devam eder: "Onlar, rahathgm ve dunyevi nimetlen'n ka/esidirler. Edi.nebi.ldi.kleri kadar mal edi.nirler
ve aralarmda herhangi bir dostluk da soz konusu degJdir. "231
Matiiridt' ye gore, miinahklarm birbirlerine emret:tikl.eri I~oru.J.uk
{miinl~er), alJm, girl~gi.ne hul~metti.gi. her §eydir. Brmlarm ba§mda
da §irk gelir. Yasakladtklan iyili.k ise tev.hit ve Allah'a imandu. 232
Matiiridi, ayetteki, "ellerini s1k1 tutarlar" ifadesini ise "iyi.lJJerle me§gul olmaktan kendi.lerini ahkoymalan" anlammda, temsili bir a.n lahm
olarak yorumlar. Bu temsi.li.n, el kelimesiyle ifade edi.lmesi, kotuliik ve
iyiliklerin gogun.lukla elle i§leniyor ol.masmdan kaynaklamr. Miiellife

227 Tc'viMI, 4/88.
228 Tc'vffat, 4/89.

229 Tevbe, 9.67.
230 Tc'viMt, 6/403.
231 Tc 'vllat, 6/404.
232 Tc'vilat, 6/404.
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gore, Allah' m miinabklan unutmas1 da ahirette onlan rahmetinden
mahru.m brrakmas1drr.233
Miina.hk kel.imesinin. fastk sozciigiinden crok daha kotii ve 9irki.n
bir a~am ihtiva etmesine ragmen, ayette, miinab.klann fastk olarak
isim.lendirilmesinin sebeb ve hik.metini de sorgulayan Matiirldl, muh. temel nederileri §oylece srralar: "Dilleri ile (biz miiminiz diyerek) miiminlerle ortak bir goriintii sergileyen miinab.klann goriindukleri gibi
olmadtklannl haber vermek iizere bu i:fade kulla~ olabilir. Yine,
nifak l~elimesiniftsk'tan daha girkin kabul eden diger insanlann aksine, miinab.klar igin en girkin kel.ime fisk olmas1 nedeniyle de bu ifade
kullarulnu§ olabilir. Ya da hsk' m, herhangi bir dine bagh oldugunu
iddia eden herkesin nitelendui.lmeye gekinecegi bir isim olmasmdan da
.•. ••. "234
kaynaklanabUll:

HiDAYET
KUR'AN'IN HiDAYETi
"Bu, kendisinde §iipf1e ofmayan kitapflr. Allah 'a kar§l gelmekten saklnanlar i~in /,;dayet re/Jberidir. "235

A.yette, Kur' an-1 Ketim'in hidayet rehberi olarak tarumlaomasmda l~arulan huden kavrarm iki anlama gelir: illu, beyan demel~tir
ve bu anlarmyla huda, inkarcJ.an da kapsar. Zira Kur'an'da, kafirlerin
de ihtiyag duyacagt hususlar, akli ve semi agJ.ardan beyan edilmi§tir.236
ikincisi ise hiiccet anlammdadrr ve Kur'an-1 Kerim'in bu anlamdaki
hidayeti, bizatihi deli! olmas1 demektir. 237

PEYGAMBERLERIN HiDAYETi
"$upf1esiz sen sevdigin kimseyi dognt }lola iletemezsin. Fakat AlIa/,, Ji/edigi kimseyi do§ru yo/a eri§fin·r. 0, do§ru yo/a gefecekleri dal1a iyi
bilir. ''238

233
234
235
236
237
238

Tc'uilat, 6/404-405.
Tc 'vi/at, 6/405.
Bakara, 2.2.

Tc 'vi/at, 1/33.
Tc'uilat, 1/31.
Kasas, 28.56.
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.A.yetin, Ebu Talib hakl~da indigini belhten Matiirld!, bu durwnda Mutezile' nin, "Hidayet, ancak beyan'd1r" gorii§iiniin ~iiriidiigii
nii savunur. Zira Hz. Peyga:m.ber, tebli.g ve beyan vazifesini yerine 'getirrne~ine ve ~ok istemesine ragmen amcasnn hi.dayete erdirememi§tir.
Matiirid!, bu noktadan hareketle, hi.dayete erdirmenin sadece Allah' a
ait oldugunun altnn ~izer. 239 Matfu.1:d1, hi.dayete ula§mada peyga:m.berlerin roliinu ise "Bu Kur 'an, Rab 'lerinin izni i/e insanlan karan/1klardan
nura; Aziz, Hamid o/anm yo/una g1karman igin sana indirdigimiz bir kitapilr"'MO ayetinin a~tklamasmda ele ahr. Ona gore, Hz. Peygamber'in
Kur' an'la insanlan hi.dayete ula§hrmas1, dart a§amada ger~ekle§mek

tedir. ilk ii~ a§ama; insanlan hakka ~agu'llla, bu ~agnYI agtklama ve
tergili-terhlb (te§Vik ve sakmdu'llla) a§amalandll' ve bu a§amalan gergekle§tirecek olan Hz. Peygarnber'dir. Matiirid!, son a§amaYl ise "hi.dayetin gergekle§mesi" olarak agtklar. Tevflk ve 'usmet olan bu a§ama,
sadece Allah' m dilemesiyle gergekle§ebilir. 241

HiDAYETiN GER<;EK ANLAMI: TEVFIK VE 'USMET
BAGLAMINDA ALLAH'IN HiDAYETi
':Allah, esen/ik yurduna ~a§mr ve di/edi§ini do§ru yo/a i/etir. "242

Matfu.1:d1' nin, hi.dayeti ifade etmek iizere kulland1g1 teri.mler yer
yer degi§mekle birli.kte, hi.dayetin ilahl kaynakh bir olgu olmas1, tiim
bunlann birle§tigi ortak nokta olarak on plana gikmaktadl.l'. Matiindi'ye
gore, hi.dayetin ifade ettigi anlamlann ilki, "beyan'dl.l'. Matiirid!, beyan
anlammdaki hi.dayeti, ':An do/sun biz onlara, bi/erek aglk/ad1§1m1Z .bir kitabl, inanan bir top/um igin /1idayet ve rahmet olarak getirdik "243 ayetiyle
omeklendirir.244
Beyam, Kur' an ve Siin.net olarak tammlayan Matiiricl1,245 beyanhi.dayet ili§kisincle ise Mutezile ile arasmdaki fark1 beli.rginle§tirir. Ona
gore, Mutezile'nin iddia ettigi gibi, hi.dayetin sadece ·~ah'm dogru
yolu beyan etmesi, emir ve neb.iylerini bildirmesi" olaral~ anla§Jmasl
239
240
241
242
243
244
245

Te'vllat, 11/57-58.

ibrahim, 14.1.
Te'vilat, 7/454.
Yunus, 10.25.
Xraf, 7.52.
Te'vilat, 7/44.
Te 'vi/at, 1/21.
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halinde, hi4ayete erme anlammda mii.min ile kafir arasmda herhangi bir fark kalmayacaktu. Oysa; AJ/a/1 kimi /1idayete erdirirse, artlk
o Mdayete ermi§fir v~ kim da/a/ette b,rak,/,rsa, i§te onlar arilk hiisrana
ugrayanlardlr "246 ayetinde, Allah' m hidayete erdirdigi insanlaJa saptudigi.k.imseler arasmdaki fark, agLk bir §ekilde ortaya konmu§tur. 247
Matiirldi, hidayetin ikinci anlarruru ise "hakka gagumak" olarak agxklar. Peygamberlerin hidayet eden (/1adl) kimseler olarak nitelendirildigi
"...Her kavim igin de bir yolgosteren (hadf) vard1r. "248 ayetiyle bu yorumunu delillendiren Matiirld!, ayetteki had! sxfatmm tevhide gagmna
ve uyarma anlamlannda kullaruldtgrm sayler.249 Son olarak, Allah' m
hidayet vermesi (ihtida), insanda hidayet fiilini yarahnas1 olarak da cli.i§i.inulebilir.250
Matiirldl'ye gore, Allah'm bir kimseye hidayet vermesincleki asJ mana ise "tev:fik" {muvaffak k.J.mak), "usmet" {korumak) ve
"ma'ilnet"tir {yardrm etme). Zira, Allah'm, ~iyi .hidayete muvaffak
k.J.mast, dalaletten koruyup, yarcltmm1 esirgememesi anlammdaki hiclayet gergekle§tigi takdirde hl§i, gergek an:lamda kurtulu§a erebilir.251
Matiirldi'nin bu agJJamalanndan, beyan veh'akka gagtrma anlammdaki hidayeti, yalru.zca kavramsal ag1clan bu sJ.DJila~a dahil ettigi anla§Jmaktadxr. Onun hidayet ile asJ kasclettigi ise tevflk ve 'usmet'tir.

iNSAN FiiLLERi VE iLAHI ME~IET
':Al/a/z di/eseydi, on/an bir tek iimmet yapard1. Fakat 0, d;/edigini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ue yard11nCISI yoktur. ''252

Matiirldi'ye gore, ayetteki, ':AI/a/1 d;leseydi, onlar1 bir tek ummet
yapard," ifadesi, ilahi me§ietin cebn degil, ihtiyari oldugunu ortaya koyar.253 Me§ieti, iracleyle aym anlamda {ihtiyar} kullanan254 .Matundi,
ilalu iradenin cebri bir karekter igermemesirll, imarun, ihtiyari bir
· eylem olmas1yla temellendirir. Muellife gore, imandan ancak, segme
i:izgi.irli.igi.ini.in bulundugu bir durumda sC?z edilebilir. Aksi halde, iman,
246 A:raf, 7.178.
247 Te'vilat, 6/115-116.
248 Ra'd, 13.7.
249 Te'vilat, 7/44, 392.
250 Te'vilat, 1/21; 6/129.
251 Te'vilat, 6/116; 7/44, 454; 11/58.
252 $urn, 42.8.
253 Marondi, Kitabu't-Tcw/,;d, (thk.Fctbullah Huleyf), istanbul, 1979/304.
254 Te'vilat, 13/167.
255
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miiminin degi.l ba§kasi.D.ln (imana zo.rlayarun) ~ olacal~tt.r. Allah'1
tamJip bil.meden cebren yapJacak bu iman ise <hten, iman olaral~
isimlendirilemez. Boylece, imarun ihtiyari bir eyle'fn olmas1, me§!et-i
255
Jahfum cebri olmaJip, ihtiyari oldugunu pe§inen isp\tlamaktack.
I
.
Mati.irldl, me§ieti ifade eden ayet metnindeki §ae (di.leme) £u.l.inin
ihtiyari yoniinii ise "Allah, insanlara, iman etmelerini zorunlu kJacal~ sebeb ve luruflar venneyi dilememi§tir" §eklinde agJJar. 256 Bununla birli.kte Mati.irld1, imarun kufw.de oldugu gibi, salt insani bir
kudretle gergekle§medigini dii§iiniir. imarun, nimet ve minnet (iyilik)
olarak isimlendirildigi ayetleri257 konuyla ili§kilendiren Mati.irldi'ye
gore, iman ve hidayete ermek ancak, Allah' m l~endi fazlmdan insanlara
verdigi lutu.flarla258 gergekle§ebilir. Bu lutuflarm kafirlere veril.memesinin sebebi ise ilmi Jahide onlann iman ebneyeceginin bilinmesidir.259
ayetteki, "Fa kat 0, diledigini rahmetine sokar" ifadesini bu gergevede
degerlendiren Mati.irld1, iman gibi diger insan eylemlerinde de iradenin
taallul<unu ihtiyar iizerinden kura1: Ona gore, ancak fiilinde ihtiyar
sahibi olanlar, iradeyle nitelenebilir. DolaJlSlyla, Allah' m insan fnlleri.
iizerindeki etkisi, segme ve tercih dl§mda farkli bir anlamda dii§iiniilemez.260 Mati.irldi, bu segirn.in insan fiillerinde baglaJICl bir anlam
ifade ebnemesini de "Allah'm l<afirler igin segimi; kibir ve inatlanndan
dolaYl gergegi kabul ebnemeyi segen kafirlerin bu segimini segmektir"
§ekl.inde formule eder. 261 Yine, insan fiillerin Allah tarafmdan yarahlmasl, bu segim ve tercihten g~arJacak zorunlu bir sonugtur.

iNSAN FiiLLERiNDE iKi FAiL: ALLAH VE iNSAN
"Gak!erin t•e yerin mulka (/zukumranltffl} Allalz 'md,r. 0, diledigini yaratlr. Difedigine ktz gocukfan, d;/ed;gine erkek gocuklan verir. "262

Mutezile'nin, butiin iyilikleri Allah'm iradesi dahilinde gormekle
birlikte, insan fiillerinin yarahlma~grm savunmasnn bir geli§ki olarak
goren Matw.idt, bu durumda Allah' m diledigi bir gok §eyin yarabclSl
255 Tc'uilat, 13/167.

256 Tc 'ui/at, 13/167.
257 Fatiha, 1.6; ibrahim, 14.11; Huc:ur.it, 49.17.
258 Bu latifeler; tefekkur, vicdan ve ;clrak gihi iman ve ludayete ula~ma>" saalayacak akl.i ve

ahlaki onciiUer olarak du~iinillebilir.
259
260
261
262

Tc'vi!at, 13/167-168.
Tc'vilat, 3/171-172.
Tc 'cilat, 6/64.
$Uri, 42.49.
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olamayacaglDl soyler. Oysa, ayetteki "0 d;/edigini yarattr" ifadesi, insan
fiilleri de dahil olmak ii.zere her §eyi kapsamaktadrr. 263 Matiiridl'ye gore
insan fiilleri, yaratma yonuyle Allah'a; kesb yonuylese insana aittir.
Matiirid!, bir fiil.de iki failin bulunmasmm, Mutezil.e' nin vehmettigi
§ekilde Allah'a ortak ko§ma anlamma gelmeyecegini §oyle ag.JJar:
"A.yette, Allah'tan ba§ka hukfunran bulunmad1g1 bildirildigi
halde, bizler bu diinyada ba§ka yoneticllerin oldugunu da gormekteyiz. .Am.a bu durum Allah'm mulkiinde ortakhg1 gerektirmez. Zira,
hakiki mulk sahibi Allah'tu. O'nun d1§mda ba§kalan igin bu ifadenin
kullarulmas1 ise gergek anlamda degil, Allah' m mulkiinu kullanmalan,
ondan yararlanmalan yonuyledir. i§te bunun gibi, insan fnllerinin de
yaratma yoniiyle Allah' a; kesb yonuylese insana ait olmas1 bu konuda
herhangi bir ortakhg1 gerektirmez. "264
Matiirtdt, Mutezile onderlerinden Cafer b. Harb'in (o. 236/850)
':Allah, f;il/erimizin yaratiCISI degi/, malikidir" agJJamasrm da ele§tirir.
Ona gore, gergekte bir §eyi in§a edene "malik" denilir. DolaYJSiyla,
yarahc1 olmayan, malik olarak isimlendirilemez. Ba§ka bir deyi§le,
bir §eye haki.ki anlamda malik olmak, o §eyi yaratmak demektir. Bu
nedenle, Allah'm fiillerimizin maliki olmas1, fullerimizin yarahctsl
olmasmdan ba§ka bir §ey degildir. 265

HiDAYET VE DALALET iHTiYARiDiR
"jnkar edenler diyorlar

ki:

'Ona (Mu/1ammed'e) Rabbinden bir mu-

cize indirilse!/d; ya!' De ki: $iiphesiz Allah d;ledi§ini

saptmr;

ke1tdisine

yone/eni de do§ru yo/a eri§tirir. "266

"Biz dilesek, onlara gokten bir mucize indiririz de, ona boyun egmek
zorunda kaf,r!ar" 267 ayetini konuyla ili§kilendiren Matiirtdt, Allah' m,

iman etmeyi ve hidayete ermeyi zorunlu kJacak rnucizeler indirmernesini, hidayet ve dalaletin futiyari olmastyla agtklar. iman edip, hidayete
eren de inkar eden de bunlan rnucbir bir sebeple degil, kendi istegiyle
gergekle§tirir. 268 Matiirid1, miinabkla~ hidayete kar§thk dalaleti sahn
263
264
265
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268
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Te'vilcit, 13/212.
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Ra'd, 13.27.
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aldtgmm bildirildigi ayeti269 de saptkhgt, bidayete tercih etme §eklinde
yorumlar. Ona gore bu tercih, h.idayette iken degJ, hidayete ragmen
gergekle§mi§tir. 270 Nitekim Matiirldi, inkarcJann kalblerinin muhiirlenmesini de tefekkiir ve teemmulii terketmeleri Je agtklar. 271

SAPMA: DALALET
':Alla/1, bir sivrisinf!gi, ondan da!Ja da iitesi bir var/,g, iimek olarak
vermekten 9ekinmez. !man edenler onun, Rablerinden (gelen) bir flerfek
o/dugunu bilirler. Ku/re saplananlar ise :Allah, omek olarak bununla ne!Ji
kastetmi~tir?' derler. {Allah) onun/a bir;ok/anm sapfmr, birfokfanm da
dogru yo/a i/etir. Onunfa ancak /as/klan saphnr. "212

Matiirldt, ayette Allah' a izafe edi.len sapbrma (idla~ eylemini iki
§ekJde agtklar. i:lkin.; Allah, dalaleti segecegini bJdigi kimseleri saptm.r, §eklinde klasik bir yorumda bulunur. ikinci olarak ise bu durumu, dalalet fiil.in.m yarablmast olarak agtklar.273 Allah'm sapbrmast,
inkarcJardan inayet ve yarclum.ru esirgemesi olarak da anla§JabJir. Bu
durumun temel nedeni ise inkarcJann hidayeti talep etmemeleridir.214
Mati.irldt' nin bu son ciim.lesi, hidayetin gergekle§mesinde hiir iradeye verdigi onemin bir gostergesidir. Matiirldt, Mutezile'nin, "Allah'm
sapbrmast, hl§iyi serbest btrakmastdu (tah!iye}" gorii§iinii215 de ele§tirir. ':Allah, kimi saptmrsa art1k onu dogru yo/a ifetecek kimse yoktur... "
276 ayetini omek veren Matiirldi, Allah'm sapbrmasmm Mutezile'nin
iddia ettigi gibi anla§Jmast ha.linde, Allah' m saptudtgt kimsenin ba§ka biri tarafmdan h.idayete erdirilmesinin miimkun olacaglDl, bunun
ise ayetle agtk bir §ekJde gell§ecegini savunur.m Matiirldi'ye gore, her
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halukarda, Allah'a nisbet edilecek sapbrma eylemi 9irkinlikten ve
nanmaktan miinezzehtir. 278

b-

G0NAHLARDA BiREYSEL SORUMLULUK
"Higbir _gilnahkar ba§ka bir gilna/1kann yiikiinil yiiklemnez. Gilnah
yiikil a§lr ofan kimse, (bir ba§kastm), f!ilnahmt vuklenmeve ga§mrsa, ondan h;~bir §1!!1 !Jiik/eni/mez, fa§~rdt§t kimse yakmt da olsa. Sen ancak,
giinnedik/eri ha/de Rab/erinden igin igin korkanlan ve namaz kdanlan
uyanrsm. Kim anmrsa ancak kendisi igin annmt§ olur. Donil§ ancak
.AJ/a/1 'adtr. ''279

"Higbir giinahkar ba§ka bir giinahkann yiikiinii yiiklenmez" ifadesi, ki.mseye ba§kasmm hatas1 yii.klenmez, kimse ba§kasmm giinak
ile su9lanmaz, anlammdadrr. 280.A.yette, ba§kasmm giinahmm yuklen.ilmeyeceginin bJdi.rilmesi, i.ki amaca yonel.iktir: tiki, diinyada birbirleri ile yardunla§an inkarcJann, ahirette de bunu yapabtleceklerine i.li§ki.n iimitlerini kumaktrr. 281 Matiiiid1, bu yorumunu §U ayetle
omeklendi.ri.r:
"inkar edenler iman eden/ere, 'Yo/umuza uyun da sizin giinahlanmzt
yiik/ene/im' derler. Halbuki on/ann gilnahlanndan higbir §ey yiik/enecek
de§i/lerdir. "282

ik.inci olarak ise diinyada ba§kalanrun hatalanndan sorumlu
tutulabtlen insana, ahirette boyle bir §ey ile kar§Ja§mayacagi
hatulatJmaktadu. 283

KENDi ALEYHiNE GUNAH KAZANMA
"Herkes .9.ilnaht yalmz kendi aleyhine kazamr. Higbir giinahkar ba§ka bir gilnahkann gilna/1 !jiikilnil yiiklenmez. Sonra donil§ilniiz ancak
Rabbinizedir. 0 size, i/1ti/aj etmekte oldugzmuz §eyleri haber verecektir. ''2M

gelir.

.A.yetteki, "kendi aleyhine giinah kazanma" ifadesi, i.ki anlama
tiki, bireysel sorumluluga dairdir ve ahirette ba§kalanrun gii-

278 Tc'uildt, 7/167.
279 Fatu; 35.18.
280 Tc 'u#at, 8/242.

281 Te'urlat, 12J28-29.
282 .Ankebut, 31.12.
283 Tc 'uilat, 8/242-243.

284 En'Sm, 6.164.
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nahlan.odan sorumlu tuh.Jmama)'l ifade eder. 285 Matiirldi, i.kmci yorumunda ise nefsin negatif y<1;p1s~ Vm-gular: "$ayet, ne/is tek ba§ma
b1rak,/m1§ o/sayd1; mutlaka kendi aleyhine giinah i§/emeyi seferdi. Fakat,
Allah 'm rahmeti ve /az/1y/a bundan engel/enmekte ve kendi aleyhine giinah
kazanmaktan kafmabilmektedir. ''286 Matiirldi, Hz. Yusuf'un §U soziiyle
de bu yorumunu destekler:
"Ben nc/simi temize flk.armam, fiinku Rabbimin mcrl1amet etti§i
ftarif, ncf;s a§m dcrccede kotalu§il emr~er... "287

AMELLERiN BOYNA ASILMASI
"Her insamn amelini (toire/w) boynuna yuk!edik. lGyamet giinil kendisine, Of,/ml§ o/arak kar§,/a§·aca§l bir kitap f1karacag1z. "288

Ayetteki tair (ku§} kelimesinin anlalTll hakkmda; n.ztk, saadet§ekavet ve amel gibi fatkh yorumlan nakleden Matiirldi, bu kelimenin
ayette 'amel' anlammda kullaw.ldtgiDl soyler. 289 Amellerin ku§ omegiyle ifade edilmesi, ku§lan.o gell§ §ekillerine gore fal bakan putperestlere
yaphklanrun kar§ilig1n1 bildirmek igindir.290 Matiirldt, ayetteki 'boyun'
kelimesinin ise nefisten kinaye olarak kullawldtgiDl soyler. Buna gore,
"Herkesin amelini boymma yiik/edik" ifadesi, herkesin kendi giinahmdan sorumlu oldugunu ve kimsenip. ba§kasiD10 giinabru yiiklenmeyecegini anlahr. 291

iNSANIN GE(;iCi VE EBEDI LEZZETLER ARASINDAKi
SE(;iMi
"Effer butun insanlar {lw.[irlerc uerdi§imiz nimctferc bak1p ku/iirde bir- ~
fe§en} bir tek iimmet olacak o/,nasa/ard1, Raft man', inkar cd1m/crin eufcrine
giimil§lcn tauanlar ue iizcrine flkacaklan merdivenler yapard,k. Evlerine
(gilmii~ten} kap,/ar ve ilzcrine yaslanacaklan ko!tuklar ve altm sus/emeler
!/apard1k. Biitiin bunlar, sadece dunya ftavatmm geqim/igidir. Rabbinin
kabnda ahiret ise, O'na kar§l gelmekten sakmanlannd~r. "2 92
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Matiiridi'ye gore, kufurde birle§me teh.likesi olmasa, sozii edJen
nimetlerin kafirl.ere verJeceginin bJdi.rilmesi, diinyanm Allah kahnda
bir degeri bulunmachgrm ortaya koyar. Zira, diinyanm Allah indinde
bir.degeri olsaydt; kafu:tere sinek, hatta sivri sinek k~nach kadar da.hi
bir §ey verilmezdi. 293 Mati.iridi, bu veriler dogrultusunda ruhd hayahru tavsiye edlerek agJJarnalanna devam eder ve isra suresinin 18-19.
ayetlerini konuyla ili§ki.l.endirir:
"Kim ~u pe~in diinya zevkini isterse, Biz de di.ledigimiz hlmse hakkmda ve diledigimiz miktarda, o diinya zevkini ona veririz. Ama sonra
oo;i cehennemi mekan klanz, 0 da yeri.lmi~ ve kovulmu~ olarak oraya
ab.hr. Kim de ahlreti ister ve ona laytk bir bigimde miimin olarak gayret
gosterirse, i¥e bunlann g~malan makbul olu.r."

Ki§inirl, gegici lezzetler Je ebedi lezzetler arasmdaki segiminde
serbest b1.rakJdtgrm kaydeden Matiitidi, ya§amdaki rahailik veya zorlugun bu tercihe gore §eki.l.lenecegini soyler. Buna gore, ebedi olaru tercih
edenler igin fam lezzetler ksttlanacak; gegici olaru tercih edenler iginse
bu lezzetler, fazlastyla geni§let:ilecektir. 294 Mati.iridt, bu sozleri ile gegici
diinya nimetlerine aldarulmarnast gerektigine dikkat geker. Mati.iridi,
soz konusu lezzetlerin ayette, giimii§ ve alhn Je omeklendirilmesini ise
insanlann bu iki metaa olan dii§kunliigiine baglar. 295

RIZIK VE MAi$ETLE iLGiLi iNSAN EYLEMLERiNDE
ALLAH'IN BELiRLEYiCi ROLU
"Rabbinin rahmetini on/ar n11 bo/ii§tiirilp_orfar? Diinya hayatmda on/ann geyimlik/erini aralannda biz pa!fla§flrdtk. Birbirferine i§ giirdiirme/eri
iyin, (y_e§it/i alanlarda) kimine kiminde olmayan iistiin/ukler verdik. Rabbinin rahmeti, on/ann biriktirdik/eri (diinya!tk) §ey/erden daha J1aytrltdtr. "296

A.yetteki, "Rabbinin rahmetini onlar m1 bo/ii§tiiriiyorlar?" ifadesinin, nubiiwetle Jgili. oldugunu belirten Mati.iridi, n.ztk ve nubiiwetin
ortak noktast olarak "Allah'm dJemesi" iizerinde durur. Allah, nzk
diledigine geni§letip, dJedigine daraltttgt gibi, nubiivvet gorevini de diledigine verir. 297 Matiitidl, g~maya ve diger mai§et sebeplerine bagh
293
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olarak azahp, arthgt bili.nen insan nzkwda, "Allah, nasJ beli.rleyici
aktor olabJiyor?" sorusunu da "Allah, nzkm geni§/emesini saglayacak
insan fiil/erini yaratrr" cevabtyla agtklar ve §i:iyle bir orneklemede bulunur: "Bizler, nzkm geni§lemesini saglayacak imkan ve sebeblere herkesten fazla kadir olan nice insanlann bu diinyada nztklannm daraldtgWl
gormekteyiz. Yine, nzkm geni§lemesini saglayacak im.kan ve sebeblere
sahip olmayan nicelerinin de nztklannm geni§ledigini gi:irmekteyiz. 0
halde tiim bunlar, nzk belirleye~, insandan ba§kast oldugunu ortaya
koymaktadtr. "298

ALLAH'IN iNSAN VE DiGER TOM CANLILARIN
RIZKINI SAGLAMASI
"Nice canMar vard1r ki nz1k/anm ta§llnazlar. On/an da sizi de Allah
nz1klandmr. 0, /1akk,y/a i§itendir, /1akk,y/a bi/endir. "299

Matiiridl'ye gore ayette, gegim kayglSl nedeniyle Medine'ye
hicrette tereddiit eden bazt miisliimanlara, gergekte nzk temin edenin Allah oldugu hattrlahlmt§ttr. "By iman eden kullanm! $uphesiz
k; benim arz11n (yeryiizii) geni§tir.

0

hafde, ancak bana kul/uk edin "300

ayetiyle birlikte degerlendirildiginde, islamm ilk muhatablanna §\1
mesaj verilmektedir: "Allah, yeryiiziiniin farkh bolgelerinde bulunan
ve nztklanm kendileriyle ta§rmayan diger canlJan nztklandtrdtgl gibi,
sizleri de beret edeceginiz yerde mal ve kazanglanmza bagh olmakslZm
nzJJandtracakb.r. "301 Matiiridl, ayette verilen mesajm genel manada
tiim insanlar igin du§iiniilebilecegini soyler. Bu gergevede, ayette, diger
canlJar gibi insanlann nzkw verenin de Allah oldugu hattrlanlarak,
nztk ve mai§et sebeplerine gok fazla onem verilmemesi gerektigine di.kkat gekilmi§tir.302 Muellife gore, insan kalbi, bu sebeblerle fazlas1yla
alakadar olmasma ragmen gergekte insan nzk, mai§et araglanna bagh
olmaktan uzakttr. Allah, dilediginin nzkw geni§letir, dilediginkini ise
daralb.r. Matiirid!' nin, nztk-gayret-takdir iiggeninde Allah' m takdirini
on plana gtkaran §U sozleri onemlidir: ':Allah, nzkrm geni§letmek ifin her .
298
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hangi bir-sebebi (imkan ue giig} bu/unmayan kimsenin nzkm, geni§/etti§i
gibi, bu konuda sebebi bulunan kimsenin nzkm, da daraltlr. "303
Ote yandan Matfuidt, nzkm geni.§leyip da1almasmda insan fiil.lerinin roliinii de goz ard1 etmez. Ancak, bu noktada da belirleyeci etken
olarak AJlah'm takdirine dikkat geker: "Bu durum (mai§etlerin taksimi), Allah'm insanlann kazanglanru ve bu kazanc1 saglayacak insan
fiillerini yaratbg101 ortaya koymaktadu. Zira bizler, nzkm geni§/emesini
saglayacak imkan ve sebeblere herkesten fazla kadir olan nice insanlann bu diinyada ~arlWO daraldtglW gormekteyiz. Yine, bu sebeblere
sahip olmayan nicelerinin de nnklannm geni.§ledigini gormekteyiz. 0
halde tfun bunlar, nzk belirleyenin, insandan ba§kas1 oldugunu ortaya
koymaktachr. "304
Mati.i.ndi'ye gore, nzikla birlikte dii§iinulebJecek bir diger konu
da niibiivvettir. ':Al/a/1 'm, nzk, J;/edigine bo/ uerdigini ue (di/edigine) k,stt§mt gormedi/er mi? Bunda ina nan bir toplum igin e/bette ibretfer uardtr "305
ayetini omek veren Matfuidt, nzik ve nubiivvetin ortak noktas1 olarak "Allah'm dJemesi" iizerinde durur. Allah, dJedigine nzb geni§letir, dJedigine ise daralhr. N iibiivvet gorevini de dJedigine verir ve bu
anlarmyla bahsi gegen ayet, Hz. Peygamber'in elgilik gorevini kuguk
gorenlere bir cevap mab.iyetindedir. 306
Cinui.l.ik ve Comertlik Arasmdaki Yol Aynnunda i.nsan
"Onlar, harcad,kfannda ne isra{ ne de cimri/ik edcnferdir. On/ann harcamalan, bu ikisi arast denge/i bir harcamadtr."307

Mati.i.ndt, ayette gegen israf ve ci.mriligi, nicelikteki bir am§ ve eksilm.eden ziyade, harcamalann, "nitel olarak nasJ olmas1 gerektigiyle"
ili§kJendirir. Buna gore, israf et:meme, mah Allah'a isyan sayJan hususlarda sarf ermekten saknmaktu: Cirnrilik etmeme ise hayu yolunda
(taatlerde) harcamada bulunmaktan kagmmamakhr. 308 Matiirid1, her
ikisi aras1 dengeli bir harcama}'l ise bu olgiitlere uygun olarak yapJacak
adJ bir harcama olarak tarif eder.
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Matiirldi'ye gore, cinu:ilik yarabh§tan gelen bir duygudur. <;ocuklann da.hi gogu zaman, ellerindekilerini ba§kalan ile payla§maktan ?akmmalan, cim.rihgin sonradan ogrerulmedigini ortaya koyar. 309 Niteki.m, insarun bu bencil dogast Kur'an-1 Kerim'de §i:iyle bJdirilmektedir:
".. . Ne/isler cimri/ige egi/im/i yarablmt§ftr. "310

Matiirldi'nin insanda.ki bu htri zaafa getirdigi gerekge ise comertWJe imtihandu: "Allah insam, cim.rihk ve comertl.ik, stkmh ve geni§lik
gibi ge§itli hallerle irntihan etmek igin bu §ek.Jde (bencillik duygusuyla)
yaratml§trr. Bu durum, aceleci bir dogaya sahlp olan insarun, elem ve
musibetlere sabretmekle irntihan edJmesi gibidir... "311

iNSANIN i NAN<; DUNYASI

iMAN VE iSLAM
"Musa, 'By kavmim! E§er siz gerfekten Al/alt'a iman etmi§seniz
ve O',ta teslim olmu§ kimseler iseniz, art1k sadece O'na tevekkul edin'
dedi. "312

iman ve islam kavrarnlanm lahzda farkh; anlamda ise ozde§
kelimeler olarak degerlendiren Matiirldi, bu dogrultuda irnan ve islam
kavrarnlanna iki tarum getirrni§tir. ilk olarak, imam, hakikatleri
zayi edecek her §eyden uzak kalacak §ekJde itikad ehne; islann ise
bu ha.kikatlere tesli.m ol.ma §eklinde agt.klar. 313 Matiirldi'nin bu
tan1m10da, irnan ve islam kavrarnlanrun sozliik anlarnlanm esas
aldtgt gorulmektedir. iki.nci olarak ise irnan, Allah' m rububiyyet
ve uluhiyyeti.yle ilgili. her §eye oldugu gibi inanrnak; islam ise her
tfu:lu i§te O'na samimiyetle teslim olmak, demektir.314 Matiirldi,
her iki kavramm dini literati.irde mii§terek bir anlarn ifade etmesini
§i:iyle ge.rekgelendirir: "<;iinku, Allah'a samirniyetle teslim olan kirnse, 0'nun rububiyyetini kabul etmi§ demektir. 0'nun rububiyyetini kabul etmek ise her tii.rlu i§te 0'nun (nzasrm) gozetmeyi ifade
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eder. '·'315 jsfam, ba§kasmt.ortak kdmadan, her §eyi samimiyetle Allah igin
yapmakttr. jman ise, her §eyin, Allah 'm val1daniyyetine, uluhiyyetine ve
rububiyyetine §ahitlik etti§ini tasdik etmektir. Her §eyi samimiyetfe Al/a/1
igin .yapan kimse, her §eyin Allah 'm vahdaniyyetine, ufuhiyyetine ve
rububiyyetine §ahit/ik etti§ini de tasdik etmi§ olur. 316
Ote yandan Matiirldl, iman ve islam kavramlan arasmda
bsmi bir aynmda da bulunur. Muellife gore islam, hak iizere alan
miiminleri tarumlayan ozel bir kavramd~r. Ba§ka bir deyi§le, Allah' m,
hak iizere alan miiminleri taru:mlamak iizere ses;tigi kavram, islamd~r.317 Matiiridi, Kur'an-1 Kerim'de, Hz. ibrahim ve sair miiminlerin
Musliiman alarak isimlendirildigi ayetlerle318 bu yarumunu destekler.
Buradan hareketle, Matiirldi'nin islam keli.mesini, Hz. Adem' den Hz.
Muhammed {a.s.m}'e kadar gelen butiin hak dinlerin artak ad1 alarak
gordugiinii soyleyebiliriz. Matiiridi'ye gore, miimin ismi ise orfen daha
genel bir kullanrm alanma sab.iptir. Bunun is;in de Yahudi ve Hristiyanlar miimin alarak tarumlanmayr reddetmemi§l~en, islam ile arulmaktan ise §iddetle kas;mrru§lard~r. Yine, islam tarib.i bayunca Daru '/islam (Miislfunan yurdu) kavrarm kullarulagelmi§ken, Daru '1-miimin
{Miimin yurdu) §eklinde bir taru:mlama yapJmarm§tlr.319

ll-1AN VE KOFCJR HtJR iRADEYLE GERCEKLE~TiRiLiR
"De ki: Hak, Rabbinizdendir. Arok dileyen iman, dilayen . inkar
etsin. "320

Matiiri<li, ayetteki, ':Art,k dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin"
ifadesini, farkh as;Jardan yarurnlar. "Kim iyi bir i§ yaparsa kendi lehinedir. Kim de katu!uk yaparsa kendi aleyhinedir... ''321 ayeti ile benzeri anlamdaki isra suresi 7. ayete referansta bulunan Matiiridi, iman ve kiifriin bireysel sarurnlulugunu harulahr. 322 Matiirldi, ikinci yarumunda
ise Hz. Peygamber'in diliyle inans; ozgiirliigiine vurgu yapar: "$uphesiz
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ben risaletimi sizlere tebli.g eH:im. Ben veya benini dl§rmda ba§ka bir
kirnse, sizleri islama girmek igin zoJayamaz. Dileyen iman etsin, dileyen i.nkar etsin. $uphesiz iman eden de i.nkar eden de bu eyleml~rini
zorlaYlCl bir sebeple degil, kendi istegi ile gergekle§tirir. "323 Son olarak
ise iman ve ku.frun ahiretteki sonuglan agiklarliDl§b.r. DolaY!SIYla, dileyen, kendisine cenneti kazandrracak imam; dil.eyense cehennemi hak
ettirecek inkan seger.324

iMAN1N iKi FARKLI GORUN(JMU: iMAN-1 HAKiKAT
VE iMAN-1 DEF'
"israifogullanm denizden gllfirdik. Firavun da, askerferiy/e bir/ikte
zufmetmck ve safdmnafo iizere, dcr hal onfan takibe koyufdu. Niha!let
bogu/mak iizere ikcn, '[srai/ogullan 'mn iman ctti§inden ba§ka fufbir i/a/1
o/madt§ma inandtm. Ben de miis/iimanfardamm' dedi. "325

Firavunun bogulacag1 esnada, ''jsrai/ogul/an 'nm iman etti§inden
ba§ka higbir i/ah olmadtgma inandtm. Ben de Musliimanlardamm" demesini gegerli bir iman olarak kabul etmeyen Matiirldi, bu durumdaki
imam, 'zor durumdan kurtulmak igin yapJan iman' (iman-u def'i'/be 's) olarak adlandrrrr. 326
·
Matiirldi, helak olma korkusuyla yapJan imamn gegersizligini
ispatlamak igin §oyle bir akli gikanmda da bulunur: "jman ve jsfam,
ne/sin Allah 'a tes/im a/mast demektlr. Ki§i, ne/sin kendi e/inde olmaktan
gtktTgt bir durumda iman ederse; ne/sini Musliiman o/arak Allah 'a tes/im
etmemi§ olur. Bu nedenle, he/ak olmaya yakm bir anda yaptlan iman,
kabul edilmez. ''327
Matiirldi'ye gore, imanm hiir iradeye dayah bir tercih olma~1,
gergek imamn (el-imanu '1-hakikf) aY!rl edici ozelligidir. Zira, imandan
ancak, segme ozguJiigiiniin bulundugu bir durumda soz edilebilir.
Aksi halde iman, miiminin degil ba§kaslmn (imana zorl~yamn) fi.ili
olurdu.328 Esasen l~alp ile gergekle§tirilen imamn329, bir diger belirgin
ozelligi ise bilgiye dayanmas1du. 330 Matiirldi, kelam geleneginde sikga
323
324
325
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329
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Te'vrlat, 9/51.
Te'vrlat, 9/51.
Yunus, 10.90.
Te'vilat, 7/104.
Te'vrfat, 7/105.
Te'vrlat, 13/167.
Te'vrfat, 3/28.
Te'vrlat, 5/268.
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bagvuru}an "istid/a/ bi~§ahid 'ale'l-gaib" (bilinenden bilinmeyene u.la§ma} yoi:J.temini, imanm bu bilgi ayagl.Jli olu§i:urmada temel yontem
olara.k dii§iiniir. Dahas1, zorda kahnca gergekle§tirilen imanm kabul
gorrnemesinin bir neden.j. de bu a.kJ yiiriitme siirecirlirl bu.lunmaJI§ldu.
Oliim ve yok olma korkusunun baskm oldugu bu anlarda, istidlalde
. bu.lunma (n:azar) imkam ortadan kalkmakta, dolaYls1yla, iman olaJI,
kalben ve marifetle degil, sadece dille (kavlen) gergekle§tirilmektedir. 331
Matiiridi, inkarcJann; oliim anmda332, byamet giiniinde333 ve azab1
gorecekleri zaman334 'irnan ettik' demelerini, bu duruma 6mek olara.k
verir.

iMANDA ARTI~ VE YENiLENME
"Ey iman edenler! Allah 'a, Peygamberine, Peygamberine indirdi§i kitaba oo da/1a once indirdi§i kitap/ara iman edin. Kim Allah',, mefeklerini,
kitaplanm, pe!/gamberlerini ve al1iret giiniinii inkar ederse, derin bir sap,k/,ga dii§mii§ ofur. "335

imanm her an yenilenebilecek (teceddat) bir forma sahip oldugunu belirten336 Matiiridi, bu degi§im ve yenilenmenin gergekle§rne
tarzrm iki §ekilde agJJar. ilki, ya§anun her anmda kufurden kagmarak
imam yenilemektir.337 ikiocisi ise hiiccet ve biirhanlarla, imanda sebat
ve devarnL.h.k gosterrnektir.338 Matiiridi, bu gergevede, ayet metnindek.i,
"By iman edenler!. .. iman edin" ciimlesini, "Ey daha once iman etmi§
olanlar! {hayatrmzm) her anmda iman edin" §ek.linde yorumlar. 339
M~tiirtd1, imandak.i bu dinamik yapmm gerekgesini ise §oyle zikrede:r.
" ... iman, tasdi.k demektir. Kalb ile tasdik ise siirekli yenilenir. Kalbin,
si.ikanet veya hareket halinde340, bu yenilenmeden uzak kald1g1 bir an
dab yoktur. "341
331
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Tc'vrlat, 5/268; 7/105.
Yunus, 10.90; Tc'vilat, 7/104.
Muhammed, 47.18; Tc'vilat, 13/399.
Miimin, 40.84; Te>vi!at, 4/104.
Nisa, 4 .136.
Tc'vrlat, 6/172; 7/498.
Tc'vrlat, l/235-236.
Tc'vlfat, 1/236; 6/172.
Tc'vilat, l/70.
Kalhin hareket bali, ibni'nan oncesindeki ,.lkntth clurumu; siikfulet bali ise i~ huzuxa

kavu§mast olarak anla§Jabilir.
341 Tc'vllat, 1/236.
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Matiirldt, bu tamma uygun olarak imanda miicerret bir arb.§1
kabul etmez ve Enfal suresinin 2. ayetinde gegen ziyadele§en iman ifadesi.J;ri birkag §ekilde yorumlar. il.k.i, ayetler, yani, .huccet ve biirh~nlar
sebebiyle, miirnirJerin iizerin,e bulunduklan durumun (iman), sebat
(kararhhk) ve kuwet aglSlndan arlmas1 demektir. Muellife gore bu
arb§, imanm yeni.lenmesi olarak da adlandmlabilir. Zira, imarun her
an yeni.lenebilmesi, oncekme kyasla bir arb§ olmas1 demektir. Dileyen bu yeni durumu, ziyadele§me; dileyen ise sebat kelimesiyle ifade
eder.342 Matiirldi'nirl, imanda sebat giiciiniin arlmas1 baglammda, her
iki kavrarm e§ anlamda kulland1g1 gorulmektedir. Matiirldi, imarnn
arh§ma getirdigi ikmci yommda ise Ebu Hanife'nir1 konuyla ilgili
gorii§iine dayanmaktadrr: Ebu Hanife'nir1 imanm ziyadele§mesini,
"bir butiin halmde yap~ imanm tefsir edilmesi (detaylandirma)"343
olarak agtklad1girU nakleden Matiirldi, bu durumu §oyle omeklendirir: "Biz/er, Allah 'm yarallc1 olduguna tiimden (b;'l-cumle) iman ederiz ve
bunun ornek/erini tek tek gordiikge de bu imamm1z ziyadele§'mi§/artmi§
olur.''344

imanm amelleJe arlmayacagirU benimseyen Matiirldt, ameli
irnandan bir ciiz kabul edenlerin s~a ba§VUidugu ".. .Alla/1 sizlerin
imamm zayi edecek degi/dir. $uphesiz Allah, insanlara gok §e/kat/i ve gok
merhametlidir '1345 ayetindeki iman kavrammm, amellere indirgenmesini

dogru bulmaz.346 Matiirldi'ye gore, ayet, Hz. Peygamber'i yalanlamada
a§mya kagan ve bu nedenle islama higbir zaman kabul edi.lmeyeceklerini
du§iinen ozel bir topluluk hakknda inmi§ olabilir. Bu baglamda, ayetin
devammda Allah' m sonsuz merhameti hahrlatJarak, tovbe edilmesi
halmde i§lenen giinahlann affedilecegi, dolaY!SlYla, gergekle§tirilecek
imanm zayi olmayacag1 haber verilmi§tir.347 Matiirldi, ayette gegen
iman kelimesini namazla da te'vil eder. Ancak, klasik tefsirlerde oldugu
gibi; ''Allah, namazlannlZl zayi etmez"348 §eklinde bir degedendirmede
bulunrnaz. Ona gore, ayete verilebilecek anlam §oyledir: ":Allah imam342
343
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345
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Te'uilat, 6/172.

Ebu Hanife'nin benzeri bir iman taru.nu i~in bkz. E{ari, Mal.alatuUsfamiyyill/138.
·
Bakara, 2.143.
Te'urlat, 1/263.
Te'uilat, 1/263-264.
Bkz. Taheri, Muhanuned b. Cerit; Cami'., '/.Bcyan, Kahire, 2001, 2/12.

Te'uilat, 6/172.

iNSAN, TEOLO)IK ANTROPOLOJI

mz1 zayi etmez' ;fadesi, Al/a/1, Beytii '/-makdis 'e dogru namaz kdmamzdan
do/ay1, imammz1 zayi etmez, an/ammdad1r... '1349

.iMAN AYDINLIK, KUFUR KARANLIKTIR
"De ki: KDr ile goren bir olur mu? Ya da karanltk!arla a!/dmltk bir olur
mu? Yoksa Allah 'a, O'nun yarattt§t gibi yaratan ortaklar buldular da bu
yaratma ile Allah 'm varatmast on lara gore birbin"ne mi benzedi? De ki: Her
§eyin yarattctst Allah 'ttr. 0, birdir, mutfak hakimiyet sahibidir. ''350

Mati.irtdi, ayette kullamlan karan.L.k (zulmet) ve aydw.L.k (nur)
benzetmesini, bu iki kel.imeyi kat'§Ja§brarak agJJar. Zu.lmet, mahiyeti geregi her §eyi orterken; nur ise bu orti.i.yi.i/perdeyi kaldmnaktadu-.
Mati.irtdi, imanm nura benzetilmesini, zulmet perdesini kaldmp her
§eyi aydmlatmastyla ili.§kilendirir: "iman, dayanml§ oldugu huccet ue
kesin delillerle bu ortiiyii kaldmr ve her §eyi aydmlatlr. iman, kesin delillerle
her §eyi aydm/atan ve parlayan bir nurdur... "351

Mati.irtdi, iman-nur benzetmesinde, huccet ve bwhan gibi akli
delillere vurgu yaparken, kufrun karanhga benzetilmesini de bu deWlerden yoksunluga baglar: "Ku.fur ise perdeleri kalduacak hiiccet ve delillerden yoksundur. Bu nedenle de higbir §eyi aydmlatmayan bir karanL.ktu:.( ... ) Boylece kafir, ama bir insan gibi karan.L.kta kak. Miimirl ise
akli delillere sah.ip oldugundan, goren bir insan gibi aydw.L.ktadi.I'."352

FISKVEiMAN
"Hi§ miimin, /astk gibi olur mu? Bunlar (elbette) e§it olmazlar. "353

Mutezile ve Haricilerin, bu ayeti deW gostererek fastkm miimin
olamayacagll1.1 savundugunu aktaran Mati.irtdi, bu g6rii§ii giiriitmek
igin psk 'm ik.i anlann iizerinde durur: ilki, imarun ztddt olarak kullarulan hsk'hr ki bu anlannyla fastkm miimin olarak nitelendirilmesi ve
349 Te'vrlat, 1/264. ayel:teki i.fadeyi, "La yud!u imanekum bi's-sa.lati ..... ~ekl.inde le'vil
eden MalUrid!'nin bi's-sa/ati k~limesindeki ba harfi cerini, ta '/;/ (sebebiyel) anlammda
kulland1~1 gorul.mekledir. Ba harfi cerinin soz konusu kullanuru i~in bkz. Said el-Afgaci,
J..Miicaz f; luJ,;a ';d;1./ugeti'/.are},;yye, Daru'l-fik. Beyrut, 2003/287-288.
350 Ra'd, 13.16.
351 Te'vilat, 7/409.
352 Te'vrlat, 7/409.
353 Secde, 32.18.
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miimi.nlerl.e e§it olmas1 mu.m.kiin degJdir. 354 :tkmcisi ise kotuluklerin
ve gi.inahlann kargihg1 olan hsk'br ve Allah'1 inkann soz konusu olmad1g1 bu, durumda, fastk, miimin olarak isimlendirJebJir. Matiirldi, bu
ikinci anlarruyla hsk sahibinin miiminle e§it oldugunu, gi.inahlannm
bagi§larup cennete girebJecegini Kur' an-1 Kerim' den ge§itli ayetlerle355
ispatlamaya gah§rr. 356 Matiirldi'ye gore, yukandaki ayetin, Allah'1
inkar eden fastklar hakkmda kullaruld1giD1 anlamak igin sadece birkag
ayet sorrrasma bakmak yeterli olacakm. Zira, fastklann cehennemdeki
durumlannm tasvir edJdigi sorrraki ayetlerde357 elem verici bu azabm,
irtkarlannm ve yalanlamalanrun bir sonucu oldugu bildirilmektedir.358

KALP MDHORLENMESi
"Yeryiiziinde haksiZ yere buyiikluk tasla!;/anlan ayetlerimden uzakla§·
ttraca§1m. (Onlar) butiin ayetleri gorseler de ona iman etmezler. Do§ru
yofu giirseler onu yo/ edinmezler. .Ama saptkf,k yofunu gorsefer onu {hemen)
yo! ~inirler. Bu, onlann, ayetlerimizi yalanlamalan ve onlardan /1ep ga/il
olmalan sebebiy/edir. "359

Matiirldi, ayetteki, "Yeryiiziinde haksiZ yere buyiiklak taslayanlan
ayetlerimden uzakla§tlraca§Jm" ifadesini, iki §ekil.de agtklar: tiki, Hasan
Basri'den aktard1g1; kufurde gelinen son noktayla birlikte kalbin kararmasi ve arltk higbir hakikati kabul etmeyecek duruma gelmesidir.360
ikinci olarak ise Allah' m uzakla§hrffiasiDl, kafirlerin yoldan gtkma ve
sapma eylernlerini yaratmas1 olarak agtklar. Bu baglamda, Allah'm
kafirler igin segirni; 0' na dii§manhg1 segen kafirlerin bu segimini
segmektir. Kibir ve inatlan sebebiyle, gergegi bile bile kabul etmeyen
irtkarcJarda gergekle§ecek olan kalp muhiirlenmesi, bu eylemlerinin
dogal bir sonucudur. Saptmna ve muhiirleme fiil.lerinin, Allah'a nis-'
bet edil.mesi ise yaratma cihetiyledir.361 Matiirldi, bu agtklamalarm~
karutlamak igin §U iki ayeti delJ olarak getirir:
.
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Tc'uilat, 11/283-284.
Bkz. Nisa, 4.31, 48, 116.
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Secde, 32.20-21.
Tc 'vilat, 11/283.
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"Onfar yo/dan sapmca, Allah da ka/p/erini (dogru yo/dan) saptrrdr. "362
" ... Anfamayan bir top/urn ofmafanndari dofayr, Allah on/ann ka/plerini gevirmi§tir. ''363

Matiirldi, ayetin devam.mdaki, "Dogru yolu gorseler onu yo! edinmezler. Ama saptk!tk yofunu gi:irsefer onu (hemen) yo/ edinirfer" ifadesini
de dogru ve yan.hgm farkmda olmalanna ragmen, sapkm1g1 bilerek
tercih ederler, §ekl.inde yorumlar.364

iKi ~iRK KATEGORiSi
"$uphesiz Allah, kendisine ortak ko§ulmasmr bagr§famaz. Bunun
dr§mJaki giinahlan, di/edigi kimse/er igin bagt§!ar. Allah 'a ortak ko§an,
ku§kusuz, derin bir saptk!tga dii§mii§tiir. ''365

$irk iki forma sahlp olup, bu ikisi arasmda herhangi bir fark
bulunmamaktadrr: ilki, rububiyyet ve uluhiyyette Allah'a orta.k ko§ma.ktrr. ikincisi :iseAllah'tan ba§kasma ibadet ederek, O'nun d1§mda.ki
diger varhklan mabud edinmektir.366 Matiirtdi, §irkin bu iki formunun
kategorik ag1dan ozde§ olmasrru §U ayetle delillendirir:
"De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insamm. Yafmzca bana, 'Sizin
ilahlmz ancak bir tek .i/ahttr' diye va/1yofunuyor. Kim Rabbine kavu§mayt umuyorsa yararft bir i§ yapsm ve Rabbine ibadette kimseyi ortak
ko§masm. "361

Ayette, Allah'm tekl:igi i.le ibadette 0'na ortak ko§mama emrinin
birlikte kullarulmasi, §irkin bu iki formu arasmda herhangi bir fark bulunmadigrm gosterir.368 Nitekim, putlara tapma, uluhiyyet ve ibadetteki §irkin en somut omegidir. Tevhit ehlinden bazJannm kabul ettigi
§ekilde, riya da ibadette §irk olara.k goriilebi.lir.369 ayette, §irk dl§mdaki diger giinahlann affedi.leceginin bi.ldirilmesi ise Haricilerin, "Her
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T;vbe, 9.127.
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giinahkar, mii§riktir" iddiasrm giiriitmektedir. Matiirldr, §irk igin tovbe
kaplSrm kapatmaz ve §irkin tovbeyle bi.rlikte affedilebilecegini soyler.370

U<; iNKAR KATEGORiSi
"By Peygamber! Rabbind~n sana indirileni tebli§ et. Eger bunu yapmazsan, O'nun verdigi P.eygamber/ik giirevini yerine getirmemi§ olursun.
Allah, seni insanlardan komr. $uphesiz Allah, kafrler toplulugunu hidayete erdinneyecektir. "371

Matiirldt, Jgili. Kur'an' ayetlerinden omekler vererek, Hz
Peygam.ber'i engellemek isteyen i.nkarcJan {mii§rikleri) iig bsma
aymr. ilki, "jnkar edenler, 'Biz bu Kur 'an 'a da ondan onceki kitaplara
da asia inanmay1z dediler "312 ayetinde oldugu iizere, agtk bir §ekJde
i.nkarciliklanru bJdirenlerdir. ibcisi, "Hani ka/irfer seni tutuk!amak
I

veya oldurmek, ya da (Mekke'den) flkarmak igin tuzak kuruyorlardl ... "373

ayetinde haber verJen, Hz. Peygam.ber'i tutuklamak veya oldiirmekle
tehdit eden kimselerdir. Sonuncusu ise Hz. Peygam.ber'e davasmdan
vazgegmesi igin kadm, mal vb. §eyler tekl.if edenlerdir.314

KENDiLERiNE BiR GU<; KAYNAGI OLMASI i<;iN
ALLAH DI$INDA TANRILAR EDiNENLER
"Onlar, kendi/eri ifin kuvvet ve izzet (kayna§•) olsunlar diye, Alla/1'tan
ba§ka ilaMar edindiler. "375

Matiirldt, mii~riklerin puta tapmakla umduklan izzet ve §erefi.

iki §ekJde agtklar. Ayette sozii edilen izzet, MekkelJerin diger putperest toplumlara onderlik etmelerini ve bu sayede avantajh ve iistiin bir
konuma sahip olmalanru ifade eder. Nitekim, bu otoritelerinin sona
erecegini bJdiklerinden, haki.kati l~abulde direng gostermi§lerdir.376
ayetteki izzet te~, giig ve yardun beklentisi olarak da anla§Jabilir.
Zira putperestler, Allah'tan ba§ka Jahlar edinmekle diinya ve ahi.rette
i.ki farkh giice ula§ma}'l hedeflemekteydi. "Seni ilah!anm1zdan bazdan
370
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Tc'oilot, 4137.
Mrude, 5.67.
Sebe, 34.31.
Enfsl, 8.30.
To'uffot, 4/272-273.
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/ena garpm1§, demekten ba§ka bir §ey soyfemiyoruz... "377 ayetinde an-

lattldlgt iizere, putlanna doga iistii gugler yak§bran mii§ri.kler, diinyada i.ken bu sahte tannlanndan yardrm bek1yor; ahirette ise onlann
kendJ~rine §efaatgi olacagma inamyorlardt.378 Matiiridt, putpereslerin
§efaat beklentisini, "... O'nu b1rak1p da ba§ka dostfar edinen/er; 'Biz
o"nlara sadece, 'bizi AJ/a/1 'a daha gok yakla§flrsm/ar diye ibadet ediyoruz'
derler.. . ''3 79 ayetiyle omeklendirir. Gergekte ise bu sahte ilahlar, IG.ya-

met gi.iniinde kendi.lerine tapanlann ibadetlerini reddedecek ve onlara
dii§man kesileceklerdir. 380

ALLAH'TAN BA~KASINI VELi EDiNENiN DURUMU
':Af/a/z 'tan ba§ka/anm dost edinen/erin durnmu, kendine bir ev edinen
oriimce§in durumu gibidir. Evlerin en dayamksiZI ise §iiplzesiz oriimcek
evidir. ~ke bi/selerJif"381 •

A.yetteki oriimcek evi benzebnesi putperestler igin kullarulml§hr.
Oriimcek evi i.le putperestlerin durumu arasmda §oyle bir benzerlik
bulunur: "Bu, oriimcegin sogukluk ve stcakhktan korumak, ortmek ve
kapatmak gibi bir evden beklenen yararlan saglamasl amactyla edindigi
(ordiigii) ev gibidir. Kendisinden beklenen faydalara ihtiyag duyulan bir
zamanda bu evin fayda etmemesi gibi, putperestlerin, kendilerinden
menfaat urnara.k i.lah ve mabfid edindikleri putlar da onlara fayda getirmeyecektir. Putlara ibadet etmelerinden ve onlan ilah edinmelerinden urnduklan faydayt, en gok futiyag duyacaklan zaman yanlannda
bulamayacaklardu... "382
Matiiridl'ye gore, Allah'tan ba§kasrm dost edinen putperestlerin
dururnu, esasen, oriimcek evinden de daha a§agt bir derecededir. Zira
oriimcek agmda dahi oriimcege yarar saglayacak herhangi bir unsur
var iken, putlara tapmada ise elde edi.lecek higbir menfaat bulunmamaktadu. Bununla birli.kte ayette bu benzetmenin kullarul.mas1, yara- hlrm§lar nezdinde oriimcek evinden daha zayrl ve daha dayamksiZ bir
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Had, 11.54.

Tc'vrlat, 9/163-164.
Ziimer; 39.3. Putperestlerin bu iki yijzlii httumu i~in bkz. To'vrlat, 11/299.
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§ey bulunmamasmdan kaynaklarur. 383 Mati.i.ri:di, ayru nedenden oti.irii,
Kur 'anda i.nkarcJann· ainellerinin riiigarda savrulan kule384 ve lSSlZ bir
goldek.i seraba385 benzeti.ldigini sayler. Zira bu tasvirler, yok olu§un ve
gergeklikten uzak olmarun yara~lar nezdindeki en iyi resmidir.386

$EFAAT
'Jillalt, go/Jeri ve veri, ikisi arasmdakileri alb giinde (eVI·ede) yaratan
sonra da Ar§ 'a kurnlandtr. Sizin i~in O'ndan ~§ka higbir dost, lti~bir
§e/aat~i yoktur. Hala dii§iiniip O§iit almayacak mlstmz?" 387

Mati.i.ri:di, ayetteki "Sizin igin O'ndan ba§ka h;gbir dost, h;gbir §e/aatgi yoktur ifadesinde gegen veli kelimesini, Rab ve ilah anlammda
II

agJJar. Buna gore; Allah'tan ba§ka veli ve §efaatgi olmamast, Allah'm
rll§mda, insanlan yonetecek ve ahi.rette giinahkaJann azap gormelerini
engelleyecek ba§ka bir ilah' m bulunmamast demektir. Matiiridi, ozel
olarak dii§iinulmesi durumunda ise ayetteki ifadenin, putperestler igin
uyan ve tehdit niteliginde oldugunu sayler. Zira, Allah ile aralannda
arac1 olmast igin taptJJan putlar, ahirette onlara §efaat edemeyecek ve
0 giin higbir dost ve yardrmcJan bulunmayacaktu:388

AHiRETTE AYRICALIK ANLAMINDA $EFAAT
"inanan ku!lanma soy/e, namazt dosdogrn k,/smlar, h;~bir a!t§veri§ ve
dost/ugun bu!tmmadtgl bir gii.n gelmeden once kendi/erine nztk olarak verdigimiz §eylerden Allah yolunda giz/ice ve a~tktan ftarcasmlar. "381)

Mati.i.ri:di, ayetteki "dostlugun bulunmadt§t giin ifadesini, "Diinya
nirnetleri igin kurulan dostluklar, ahirette kar getirmeyecektirll §eklinde yorumlar. 390 Dahast, bu dostluklar ahirette dii§manhga donii§ecektir. ".. . Sonra ktyatf!et giiniinde, kiminiz kiminizi inkar edip tammayacak;
kiminiz kiminize lanet edecektir. ayetini391 omek veren Mati.i.ri:di, diinII
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yada·Allah igin kw:ulmayan ti.i.m dostluklann, ahirette dii§manh~a donii§meye mahkfun oldugunu savunur. Matupdi, bu yalanc1 dostlugun
§efaatle baglanhsinl ise §Oyle kurar: "jkinci olarak ayet §U anlama da
ge/ebi/ir: 0 giin, onlara §e/aat etmek isteyen §e/aatgi/erine ve dost/anna izin
verilmeyece4tir veyahut izin veri/se da/1i §e/aat/eii kabu/gormeyecektir. "392

ALLAH'IN VE iNSANIN ~EFAATi
"0 gun, Ra/m2an 'm izin verdigi ve sozunden raz1 oldugu kimseden
ba§kasmm §e/aati [ayda vennez. "393

Matiirldi'ye gore §efaat, hakkmda Kur'an ve Siinnet'te en fazl.a
deW getirilen konulann ba§mda gelmektedi.r.394 $efaat'in, "ba§kalannm yanmda kyrnet ve deger kazanmas1 igin hl§inin iyi yanlanndan
bahsetme" ve "dua" anlam.lannda agJJandlgllli kaydeden Matiirldi, her
iki tarurru da dogru bulmaz. Zira, Allah' m, kullannm iyi ve kotii tfun
hallerinden her an haberdar oldugu dii§iinulecek olursa, yapJan ilk tammm gegers.izllgi ortadadrr.395 Matiiridi, §efaatin salt dua anlarruna
gelmemesini de duanm kapsam ve slOlrhlJJanyla agJJar. Duanm,
giinahkar olsun veya olmasm herkes igin yapJabJdigine dikkat geken
Matiirldi, hakkmda ceza gerektirmeyen fiilleri de igerecek §ekJde
yapJacak bagl§lanma talebi.W/§efaati, hi.kmetten yoksun abes bir
durum olarak niteler. 396 Mati.irldi'nin bu sozl.erini onermesel manhk
dili.yle "her §efaat dua oldugu halde, her dua, §efaat degildir" §eklinde
anlamak miimkiindiir. Matiiridi, bu noktadan hareketle §efaatin, ceza
ve azab1 hak etmi§ kimseler igin bir anlam ifade ettiginin alhm gizer ve
Mutezile'nin "Buyiik giinah sahibi bagl§lanmaz" tezinin giiriidiigiinii
savunur.3 91 $efaatte, bagl§lanma anlarruru on plana gikaran Mati.irldl,Allah'm §efaate yetkili kld1g1 kimselerin kim olduguna ise ozel olarak
deginmemi§tir. Ancak yukandaki. ayette gegen "Rahman 'm izin verdi§i
ve si:iziinden raz1 ofdugu kimse" ifadesini agJJarken, bu kimseler igin,
kel.ime-i tevhi.t ve kelime-i §ehadete samimiyetle bagh kalanlar §eklinde
392
393
394
395
396
397

Te'urlat, c. 7, s. 500.
Till, 20.109.
Te'urlat, c. 3, s. 360.
Te'urfat, c. 3, s. 361; c. 9, s. 168.
Tc'urfat, c. 3, s. 362.
Tc'urlat, c. 9, s. 168.

INSAN: TEOLOJIK ANTROPOLOJI

genel bir degerlendirme.de bulunur.398 Aynca, Mi.iminlerin birbirlerini affederek de birbirlerine §efaat ed~cegini soyler.399 Ttim bu veril.er
t§tgmda, denebil.ir ki Matund1, Kur'an-1 Kerirn'de insana atfedilen
§efaat kavrarnmt, ba§kasmm giinahmm affma vesile olacak sozel veya
eylemsel bagt§lanrna talebi olarak yorumlanu§hr.

iyi ve I~otii §efaat
"Kim i!Ji bir §e/aatte bufrmursa o §e[aattcn payt vardtr vc kim kotii bir
§C/aatte bulunursa ondan payt varve AJ/alt her §eyi bi/ir kontr. "400

Matund1, ayette kullawlan iyi §efaat (§afa'atun hasenetun) ve
kotii §efaat (§efa'atun seyyietun) kavramlan igin fark1 tarumlamalar
getirir. Buna gore iyi §efaat, hayrr duast; kotii §efaat ise bedduadrr.401
"Hayra sebeb olan, onu yapan gibidir" hadisiyle402 birlikte du§iini.ildiigiinde ise iyi §efaat, guzel bir i§te aracilik etmek; kotii §efaat ise girkin
i§lerde arac1 olmak, demektir. Mstundi, bu bilgilere ek olarak, ayette
gegen §efaatin, ortakhk anlanunda agtklandtgrru da aktarrr. Bu anlanu:yla da iyi ve kotii §efaat, sonucunda fayda veya zarar gorulen i§lerde
yapJan ortak1g1 i:fade eder. 403
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