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MATURiDI'NiN KOTULUK PROBLEMiNE 
YAh'LA$IMI 

Metin OZDEMiR' 

KA VRAMSAL <;ER<;EVE 

Kotiiliigiin Tanunlan 
Kotuluk ka~anunm, Arap dilindeki tam kaqili.g1 sa' ve §err 

teri:mleridir. 1 Etimolojik olarak: §erare mastanndan gelen §err, su' 
kelimesinden daha kapsarnhdrr. ·cunkii lugatlerde §err; sa', /esad ve 
zuliim kavra:mlanyla kar§Janmaktadrr. Cogulu ise "§iirur" ve "e§rar" 

§eklindedir.2 Mesela, iyilerin/el-crhyar kaq1h olarak kaumun e§rar/ko
tuler toplulugu, denilir. Kotuluk yapan kimse ise "§irrlr" olarak nite
lendirilir.3 Klsacast, lugatte §err, kotuluk, kotu ki§inin fiili anlamma 
gellr. Bu arJaiDiy]a §er, haynn z1dd1drr. 

2 K .. , .. 1 •• 0.. V _ unl . ot:uJ.u., un -'='-lS an 

Kotuluk ug k1srmda ele ahrur: 
1. Do gal: Hastahklar ve tstrraplar gibi kotulukler bu turdendir. 
2. Ahlaki: Bunlar da yalan ve du§manhk gibi kotuluklerdir. 
3. Metafizi.ksel: Bu, var olan her §eyin kemaJ/yetkinlik bakt- ·'I 

mmdan eksi.klik ta§rmastdu·. 4 

KOTO!;Ox PROBLEMi 
Kotuluk problemi, temelde kotuliikler ile Tann' run en yuksek 

srlatlan arasmda gell§l~i bulundugu varsayrmma dayanan bir inang 
problemidir. inkarctya gore, merhametli, §efkatli, iyi.lilisever ve her 
§eye gucii yeten bir Tarm var olsayd1, yeryiiziinde kotulukler ve on-

Prof.DL, Sivas Cumhuriyet Univetsitesi flahlyat Fakultesi 

1 ~emseJJin Sami, Kamus·u Tiirkt, istanbull317 H., s. 1190. 
2 Halil b. AbmeJ el-Feriihidt, Kitaba'/.Ayn, tahkik-: lvlehJ; el-Mahzumt, Beyrut 1988, 

VI, 216; Murtaza ez-ZebiJi, Tticu1-Arns, tahkik: Ali SW, Beyrut 1994, VTI/16. 
3 ibn Manzur, Listinu1-Arab, Beyrut 1990, IV/400. 
4 i'vfu'ccmu'/.Fc/scft, 102. 



NAT0RiOi'NiN KCJTULUK PROBLEHiNE YAKLA;iHII 

lardan kaynaklanan 1shraplar bulunmazd1. <;iin.ku ona gore Tann, en 
yiiksek iyi ise Onun yarathg1 her §eyin de yalmzca iyi olan nitelikl.eri 
ta§rmasi gerekir . 

. Bu problem, gok eski gaglardan beri tarh§Jagelmektedir. Epi
kuros (M.O. 341-270)'tan bu yana problem, ana hatlanyla §oyle 
dilleodi~ektedir: "Eger her §eyi bilen, her §eye giicii yeteo ve ko
tulugii de odadao kaldrrmak isteyeo bir Tann varsa -giinku soosuz 
derecede iyi olan bir varhk kotulugii yok etmek isteyecek ya da en 
azmdan boyle bir yiikumlulugiiniin oldugunu bilecektir- ve kotuluk 
de zorunlu degllse, o zaman kotuluk olmamahdu.5 

Dogrudan bir inaog problemi olarak ortaya konan bu yakla§l
mm manhksal versiyonu §oyle ifade edilmel~tedir: 

Kotulu1 varsa, Tanrmm varhg1 miimkiin degildir, ya da ihtimal 
d1§1du. 

Kotuluk vardrr. 
0 halde Tannnm varhg1 miimkiin deglldir ya da ihtirnal d1§1drr. 
Goruldugii iizere kotuluk problemi, TannJl yalmzca iyi olam 

yaratmak zorunda olan sllllrh bir varhk olarak tasavvur etmekten 
kaynaklanmaktadrr. Her §eyden once Tann en mukemmel olandu. 
Haogi yonden olursa olsun smirh bir varhgm, "eo mul~e~el" kav
rammm kapsami igerisinde yer alamayacag1 ise ag~trr. 

KOTULUK OLGUSUNA iLi$KiN TEMEL YAKLASIMLAR 

Optirnist/iyimser Yakla§rm 

Optimist, bu dunyalllD 'mumkiin dunyalann eo iyisi' oldugunu 
dii§iiniir. Bu felsefenin en a§m versiyonunda, kotuliigiin ootolojik 
bir gergeklige sahip olmadtgt kabul edilir. Bu anlaYl§a gore, kotii
luk, masa ve sandalye gibi i§aret ederek gosterebilecegimiz bir olgu 
deglldir. Varhk, salt iyiliktir. Kotuluk dedigimiz §ey, ashoda iyiligin 
eksikligi, yani yoklugudur. Oyleyse yokluk kotuluktiir. Daha dogrusu 
k6tuluk, yokluk/adem tiiriindendir. Biz, "bir §ey kotiidiir", dedigi
mizde, ashnda ooda tam iyiligin/kemalin belli olgiide eksikliginden 

5 Michael Peterson, WJl.iam Hasker, Reason and &ligious Belief, Oxford 199l,s. 94. 
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soz ehn.i§ olmaktayu:. :K!sacas1 bu anla}'l§a gore, bir §eyin var ol.mas1, 
onun iyi olarak goriil.mesi i9in yeterli.bir sebeptir.6 

Bu ag1dan optimist, siirek.li olarak evrenin muazzam yap1sma 
ve muhte§em planma i§aret eder. 0, tavandaki gatlaklar, tahta kapla
madaki fareler ve ko§elerdeki gopler gibi §iipheci hasrrunm kendisine 
itiraz olarak gundeme getirdigi olgu ve olaylan, bu muhte§em planm 
bir pargas1 olarak goriir. Ona gore evren igerisindeki her §ey, yerli 
yerindedir. Oradan en kugucuk bir parganm gikanl~grm tasavvur 
ettigini.zde, bu muazzam yaplil.Ul bozuldugunu goriirsiiniiz. Dola}'l
slyla optimiste gore evren, farkh, ancak zorunlu ciizlerin aherikli bir 
beraberllginden ibarettir. Bu du.rwn onun, Jalu kudret ve hikmetin 
bir eseri oldugunu gosterir. Bu ilalu hikm.et, evrenin butiin pargala
nnda bize kendisini gok a9Ik bir bigimde gosterir. Higbir §ey zarar 
vermeden ortadan kaldlniamadigl gibi, daha iyi bir hale sokulamaz 
da ... <;iinku orada her §ey birbirine baghdrr: "Zira (evrenin mevcut 
yap1sma) yabanc1 bir pargarun ilave edilmesi, butiin planm dengeleri
ni alt list eder; udun bir telini fcda gerer ve melodi kaybolur. "7 

Bu yakla§lilllll Musliirnan du§iiniirler tarabdan da benzer 
bir bi9imde savunuldugunu gormekteyiz. Onlara gore de bu diinya 
miim.kiin diinyalann en iyisidir. 0 kadar ki orada bir sivrisinegin 
kanadt veya toz zerresi gibi en kuguk detay bile liizumsuz gorulemez. 
Mevcudun bir zerresi bile asla daha 1yisiyle degi§tirilemez.8 

Pesinrist/Kotiimser Yakla§llU 
Pesimist, optimistin yukanda ozet olarak surtmaya gah§bgumz 

tutumunu iirnitsiz bir miyopluk olarak goriir. Bir ba§ka ifadeyle ana 
gore optimist, gergeklik kai§tsmda kafasrm kuma gomen deve ku§U 
gibidir. Pesimiste gore diinyada olup biten kotiiluklerin listesi say
makla bitmez. Schopenhauer, optimist bak1§ ag1s101D tutarslZhgrm 
gostermeye gah§uken bu listenirl yalwzca kuguk bir kesitine §oyle 
i§aret eder: 

"Eger biz, en kah yiirekl.i ve duygusuz bir optimisti hastanelerde, 
kl.iniklerde, ameli.yathanelerde, hapishanelerde, i.§kence odalannda, 

6 Bkz., Eric Lee Onnsby. islam Du§iinasinJc jfa/,; AJa/d Sarunu (Teocl.i.se), <;eviren: 
Mel:in Ozdemi.o; .Ankra 2001, s. 17 vd. 

7 Bk., Eric Lee Onnsby, a.g.e., s. 22-24. 
8 Gaz.a!I,i/ryau U/,1mi'd-Din, Daru'l-Hadis, Kahire 1994, N/397-398. 
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~IAT0RiDi'NiN K0T0L0K PROBLEHiNE YAKLAl?IHI 

kolderin bann<h~I kuli.ibelerde, sava§ alanlannda, idam sehpalanrun 
bulunJu~u yederde Jola§hrsay<L.k; merakh so~uk bak§lann ka~mJ1~1 
butun kara~ i~~ence oJalanrun kapJanru ona a~sak ve sonunJa, 
mahkumlann a~h.ktan oliime terk edildi~i Ugoli.no'nun zindanma 
ksa bir gi:iz atinasma izin verseydik, o yine de kesinlikle miimkiin 
diinyalann en iyisi olan turden bir diinya goriirdu. Zira Dante, ce
henneminin malzemelerini mevcut diinyamiZdan almasayd1 ba§ka 
nereden alud1?"9 

Pesimiste gore diinyadaki bu tiir olaylar, onun butiin mi.imkiin 
diinyalann en kotiisii olarak gorulmesi igin yeterl.idir. Bu yiizden 
onu, olgu ve olaylann ahenkl.i, uyumlu ve gorkemli bir butun olu§
turduklanna· ili§kirt olarak ileri siiriilen higbir mannksal gerekge ve 
felsefi yakla§rm ikna edemez. 

Diialist:/ikici YalJa§rm 

Kotulugiin, bir inang problemi olarak ortaya gtki§I, onunla 
Tann' run yiiksek sx.fatlan arasmda bir geli§ki bulundu~u varsa)'l
rnma dayandmlmca, ona ili§kin en radi.kal goziirnlerden birisi de 
Dualizm' den!Seneviyye' den gelmi§tir. 

Seneviyye'ye gore, cisimler, nur/x§tk ve zulmet/karanhk olmak 
iizere iki tiirdiir. iyilik, Nur' dan, Kotuluk de Zulmet'ten gel.ir. iyil.ik 
ve dogrulugun faili kotuluk yapamaz ve yalan soyleyemezi kotuluk ve 
yalarun faili de, iyilik ve dogrulugu yapamaz. 

Bu inauca sahip olanlar, kendilerine ozgii bir kurtulu§ teorisi 
geli§tirrni§ler ve bu teorinin felsefi temellerini §6yle olu§turmu§lardrr: 
iyinin ve kotiiniin kaynagi, nur ve zulmetin kan§masmdan meydana 
gelmi§tir. Eger bunlar kan§masaydx, alem meydana gelemezdi. Her 
ikisii nur zulmete hayrr da §erre galip gelinceye kadar birbiriyle gah
§IT ve birbirine iistunluk saglamaya gah§rr. Bu miicadelenin sotiun
da, hayrr kendi alemine gekilerek kotulukten kurtulur. i;ler de kendi 
alemine iner. i§te kurtulu§un sebebi budur. 

Allah, e§Yarun farkh unsurlann bir araya getirilmesi suretiyle 
bi.le§i.k olarak yarahlmasmda gordiigii hikmetlerden dolayx onlan 
birbiriyle kan§hrmi§trr. 0, Nur'u her §eyin esas1 yaprm§trr. Varhg1 
gergek olan odur. Zulmet' e gelince, 0, golgenin ki§iye nispeti gibi 
.bagunh ve gegici {anzi)dir. Zerdii§t, kotuliigiin varhgnn goriir, ancak 

9 Eric Lee Ormsby, a.g.e., s. 21-22. 
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varLgmm gergek oldugunu kabul etmez. Nur yaranl.nu§, Zulmet de 
ona bagh olarak ortaya giknu§hr. Z~thk, varhgw zorunlu bir sonucu
dur. $errin varhgt, yarabklarda zorunlu olarak bulunmakla beraber 
birincil hedef degildir.10 

ilahi Adaletle Koti.iliigii U zla§brmaya <;ah§an!Teodiseci 
Yakla§lm 

En yaygm anlarruyla teodise, i.lalu adaletin varhkta.ki pek ~ok ko
tuluk sebebiyle teh.likeye ginnedea devam edecegini gosterme ~abasl
na verilen addrr.U 

Bazt Musliirnan filozoflar, kotulukle ilahi adaletin arasrm uzla§
hrmak igin inayet kavrarrundan yararlailllU§lardu: lnayet, Allah'w, 
"varltgrn en giizel duzen ve en tam intizam iizere gergekle§ebi.lmesi 
igin nasJ olmas1 gerektigini hi.lmesidir." DolaylSlyla ina yet, 'varhgw 
tiirniiniin en giizel ve en tam tarzda ta§mastnw (/eyezan) i.lkesidir. 
Kader de, varhgw nesnel aleme (ef-uiicad;'l-aynl), kazada kararla§hrJ
dtgt §ekilde sebepleriyle birli.kte gikmastdrr. '12 

Bu ifadelerden bir zorunlulukJcebr ardanu gikanlmamahdrr. 
Deyim yerindeyse, Allah, sonsuz bilgisi igerisinde bulunan her bir 
§eyi, aym anda mahiyetlerine uygun olarak gormektedir.' Yani 0, her 
§eyi degi§meyen tek bir bilgi ile ne ise o olarak bilmektedir. Dolaytsty
la ezelden ebede miimkiin olan tiirn sonuglar, Onun sonsuz bilgisin
de gegmi§i ve gelecegi olmayan tek bir an iginde sebepleriyle birl.ikte 
mevcuttur. Ktsacast, gegmi§, an ve gelecek, Allah' w ezell bilgisinde 
tek bir anw iginde, hep birl.ikte mevcuttur. 

Bunun agtk ardamt §Udur: Allah, bizim §imdirnizde, zorunlu 
ya da hiir olarak gergekle§en fiilleri, gegmi§ ve gelecekle boliinmesi 
mum.kiin olmayan kendi daimi §~disinde aym §ekilde, zorurdu ya 
da hiir olarak bilmektedir. Bir ba§ka ifadeyle, duyulur alemdeki her 
bir §eyin mevcut goriintiisii, ilahi bilginirt objektifine ezelde ayruy)a 
yans1Dll§hr. Bu nederJe hig kirnse, Allah'm ezell bilgisini kendi du
rumuna bir mazeret olarak ileri siiremez. <;iinku kotii hl§i, ezell ilahi 
bilgiden dolayt degil, kendisi kotuliigii segtigi igin kotii, iyi de kendisi 

10 $ebrist.Sni, cl-Mild vc'n-Ni /,a/, tahkik: Muho.mmed Seyyid Keylaru, Beyrut, ty., I, 237-
238; Jeffrey Ewton Russell, $eylan, istan.bul1999, s. 120-124. 

11 Eric Lee Ormsby, a.g.e., s. 15. 
12 el-Curclini, $oriJU '1-Movakrf, Matha'atii's-Sadc, t.<Ls~r, 1325 H., VIII, 181. 
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iyiligi segtigi igin iyidir. Bilginin bil.ineoden farkL olmast dii§iinule-
mez. 

Burada ezell bilginin, nasJ-olup da olgu ve olaylann goriintiisii
nii, _ duyulur diinyarun zamao ve mekan kahplan igerisindeki yanst
masmdan once fotografl.ad1g1 sorusu son.Jabilu·. Ancak bu soru, son
suzla sonlunun ktyaslaomasmdan ve Allah'm butiin varhgm yegaue 
kaynag1 oldugunun dikkatlerdeo kagmaswdan kaynaklanmaktadu. 
Sonsuz olanda oocel..ik ve som·ahk yoktur. Orada her bir §ey tek bir 
anm, sonsuzlugun igerisindedir. <;iinkii sonsuza ne bir §ey i.lave edi
lebilir ne de ondao bir §ey gtkanlabili.r. 0 halde bizirn §imdimizin, 
sonsuz §irndiyle ezelde gak§mas101, ancak bu nokta}'l goz oniinde 
bulundurarak kavrayabiliriz. Her §eyi zaman ve mel~ao kahplan ige
risine hapsederek smrrladtgumz tal~dirde, sonsuzluktao soz etmek 
miimkiin olrnaz. 

Aynca biitiio varhgm yegane kaynagt Allah olduguo,a gore, 
Oouo higbir surette var olacaklardan haberdar olrnamast dii§iinii
lemez. 

Bu baglamda filozoflar ile kelamcJar araswdaki tek fark, filo
zoflann ezell bilginin dogrudan bir yansrmas1 olarak gordukled §eyi, 
kelamcJann, ezell bilgi dogrultusunda hareket eden ilalu iradenirt 
dogrudan bir tezahiirii olarak gormelel"idir. Yani filozoflar, il·ade srla
trm ilim sdatma indirgerken, kelamcJa1; bu ikisirll ayn stfatlar olarak 
goriirler. · 

Sonug olarak soylemel~ gerekirse, omegin, ibn Sina'nm teodise 
anla}'l§lOda, "koruluk nasJ olup da alemde kendisine bir yer bulabil
mi§tir, sorusuna ktsaca §Oyle cevap verilmi§tir: Tann, tasarlaoabilecek 
en yetkin evreni yaratrru§trr. Evrendeki mevcut koruluk, bu yetkin
Ugin var olabilmesi igin zorunlu olaral~ iyiligin varl1gm1 izlemi§tir. 
Koruliigiin varl1g1 adeta iyiligin varhgwa bir fidye olarak kagJ.ru.l.maz 
goriilmii§tiir. <;iinkii kotiiluk olmadan iyiligin var olmast miimkiin 
degildir ve kotiiluk iyilige nispetle gok azdrr. Sonugta az korulul~ bu
lunmasm diye gol~ iyiligin 'terk edilmesi h~mete aylundrr. 

Aynca evreni olu§turan unsurlar, birbirleriyle z1tla§acak ve iis
tiio olandan etkileoecek §ekilde yaratJmasaydt, onlardan bu iistiin 

.tiirlerm var olmas1 irnl<anstz ~!urdu: .Mesela, olaylann zorunlu akl§l, 
onu saygm bir adamm elbisesiyle bulu§turacak ve bu yiizden onu 
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yakmasl kagm.J.maz olacak diye ate§ var olmasayd1, onun geuel yara
nndan faydalanmak mUmkiin olmazdt. Bu ag1dan bakJd1gmda, e§
yada bulunan miimkiin iyiligin gergekle§ebilmesi igin, zorunlu olarak 
bu turden kotuluklerin ondan g~mas1 ve onunla birlikte bulunmas1 
kag~azdu.13 

MAT(iRtDI'NiN KOTOIJ)K PROBLEMiNE YAKI.A$IMI 

Matiirldi' nill kotuluk problemine yakla§rmmda hikmet kavra
numn rolii gok buyuktiir. 14 (,;iin.kii Ona gore evrenill her bir pargas1 
hikmetli bir yarabcmm varhgma i§aret eder. Ashnda Onun dii§iin
ce sistemi igerisinde, butiin dmsel problemlerin gozulebilmesi igin, 
oncelikle yarahc1 bir varhga irnan gereklidir. Bu yiizden o, tevhide 
dair iinlu eserinde, bilginirl haki.kati ve kaynaklan meselesinirl he
men ardmdan Allah' m varhglillll deWleriyle i§e ba§larru§tlr. 0 halde 
konumuzun daha net anla§Jabilmesi igin, ilk once Onun Allah' m 
varhgma ili§kin sundugu deWlere klSaca bir bakmanuz gerekir. 

EVRENiN YARATICISININ VARUCHNA TANIKLICH 
Matiirldi' nirl Allah' m varhgma ili§km sundugu deWlerin teme

lini, evrenin yarahlmt§ oldugu fikri olu§turur. Bu yiizden o, oncelikle 
evrenirl tiim pargalannm yarablnu§ oldugunu kawtlamaya gah§u. 

Matiirldi' nill bu baglamda ileri siirdiigii ve gogu tecriibeye daya
h deWlere bir goz atbguruzda, butiin gabawn ashnda §U basit gergegi 
dogrulamaktan ibaret oldugu soylenebilir: Evrenm tum pargalan, bir 
bilginirl ve I~udretin eseri olduhlanw gosterir. Biz onun tiim parga
lanna bakbguruzda, kendilerini var edecek bir bilgi, §Uur, irade ve 
kudretten yoksun olduklanw gormekteyiz. 0 halde onlan var eden 
sonsuz bir bilgi, irade ve kudret sahibi varhgm bulunmas1 gerekir. 
$imdi bsaca Onun bu sonuca hangi verllere dayanarak ula§bgma 
bir bakahm: 

13 ibn Sina, en-Neciit, tahkik: Abdurralunan Umeyra, Beyrut 1992, ll/147; e~·~ifa 
(ilahiyat), tahkik: Ebu Ka.nvati, s. 418; d-i§arat r:e 't-Tenbilust, tahkik: Suleyman 
Diinya, Kahire 1985, III/30h.J; Metin Oulemit; istanbul2001, islam Dii§iin=inde 
Kotiiluk Problcmi, s. 27. 

14 Bk., ]. Merle Pessagno, "The Uses of Evil in Matiiridian Thought," Studia lslamica, 
No. 60 (1984), s. 63. 
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· Birincisi, evreni olu§turan cisim.lerin, hareket-sukOn, sertl.ik
yumu§akhk, s1vilik-kan1.k gi.bi gegici niteliklerirll/arazlan ta§Iyan 
temel yap1 ta§lari konumundaki aynlann/cevherlerin her biri, digeri
ne bagunh ve muht~g bir tarzda bulunmaktadrr. Bu durum, evrenirl 
varhgmda ba§kasma rnuhtag oldugunu gosterir. Varhgmda ba§l~asma 
muhtag olan ise, kendi kendisini var edemez. 0 halde evren, kadlm./ 
ba§lang1gs1Z olmayan yarat~§ bir varlikb.r. <;iinku kadtm olanm 
temel ozel.liklerinden birisi, varhgmda ba§kasma muhtag olmarnas1, 
ezeh olarak kendi kendisine var olmas1drr. 

ikincisi, evrendeki bJgi edinme kabJiyetine sahip olan en yet
kin varhklar bJe kendJerinin aksayan yonlerini di.izeltmekten acizdir. 
0 halde evrenin akJ ve bJgiden yoksun olan pargalarmm kendi.likle
rinden di.izenli yapJar olu§turrnalan nasJ kabul edJebJir? 

U giinciisii, biz evreni olu§turan cisim.lerde z1t unsurlann bir 
araya geldigini gorrnekteyiz. (Ate§ ve suyun odunda, biri yaruc1 digeri 
yakc1 olan hidrojen ve oksijen atornlarmm suda bulunmas1 gibi]. 
AkJdan, bJgiden ve kendi kendJerini yonetebJecek bir kudretten 
yoksun olan bu birbirine Zlt pargalann kendi.liklerinden bir araya 
gelrneleri, bb:birlerinden aynhp uzakla§madan varhklanru siirdiirrne
leri nasJ rni:imkiin olabJir? Bu rniirnkiin olmad1gma gore, turn Zlt 
tabiath unsurlann bir arada bulunacak §ekJde yaranlmt§ olmalan 
gerekir. 

Dordiinciisii, evreni olugturan pargalardan gogu1 yok ~en son
radan var olmakta, zamanla buyiiyiip gel.i§mektedir. 0 halde bu sis
tern evrenin tiirniine hakirn olmahdu. Bu durumda sonlu ve smuh 
pargalann sonsuz statiisiinde gorulmeleri miirnkiin degJdir. 

Be§incisi, iyJe§me-kotule§me, kugulrne-biiyiime, giizelle§rne
girkinle§me ve butunle§me-pargalanma gi.bi evrenin her tarafmda 
rastlad1g1m1Z olgu ve olaylar, siirekli bir degi§irnin ya§and1gma taruk
hk etmektedirler. Her degi§iklik ve yeni olu§u.m ise yokluga agJan 
bir kap1du. 0 halde yokluga mahkfun goriinen pargalardan olu§an 
evr~n, kendiliginden var olan kadlm/oncesiz konumunda gorulernez. 

Bunlar vb. delJlerden g~an kesin sonug §Udur: Evrenin kendi
l.iginden var oldugunu soyleyen bir kirnse, onun ezeh oldugunu kabul 
ediyor demektir. Halbuki bu varsaytm, gozleme dayanmayan delJler 
Je ortaya---kon.mu§tur. Evrene dair deWier ise, ancak gozleme dayah 
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alarak i.leri siirii.lebi.lir. Gozleme dayah alan deWier ise bize a~tk!Sa 
§UOU gostermi§fu ki e~eni alu§turim par~alann higbirinde, kendi 
kendisini var edebi.lecek, bir akJ, irade ve kudret bulunmamaktadrr. 
0 halde evren, kendi kendisine var alan sansuz bir bi.lgi, irade ve 
kudret sahibi Varhk tarafmdan yarahhru§ almahdrr.15 

Matiiridt'nin, evrenin yarab.lrm§ aldugunu, dolay1Slyla onu 
yaratan bir yarahclillll varhgWI karutlandtktan sonra vard1g1 diger 
onemli bir sonug, iyi ve kotii var olan her §eyi.n anlamh ve gerek
li oldugudur. Bu noktada onun sistemi aglSlndan di.kkate ahnmasi 
gereken en onemli kavram hikmet kavrarmdrr. ~ag1da hikmet kav
ranurun Matiiridt dii§iince sistemi igerismdeki yerine deginilecektir. 

ONTOLOJiK DUZENiN YARATICISININ BiLGELiGiNE 
TANIKI..IGI 
Matiindl' nin dii§iince sistemi agtsmdan evrendeki her §eyde bir 

duzen bulundugu fil~ri h~met kavrarmyla a~JJanrr. Matiiridi, ~
metirl ' Kur'an, 'Siinnet', 'her §eyi.n hakikatirli dogru olarak kav
rama' ve 'l~otiilukten kagrrup iyiligi elde etme yetenegi' gibi ~e§itli 
anlamlanna i§aret e~ten sonra, §Oyle bir tarumlamada bulunur: 
"H~et her §eyi kendisine uygun olan yere koymak, her hakkt hak 
sahibine ula§hrtnak, [her §eye evrende bulundugu .kanuma uygun 
olan gergek tabiatmi venneldir. ]". Bir ba§l~a tanrma gore ise ~
met, "i§leri muhkem ve saglam yapmaktrr." Bu, b.ikmetirl, z1th olan 
'sefeh' e nispetle yapJan tarurmdrr. Sefeh, "eylemlerin hltars1z, i§lerin 
ise kan§tk ve duzensiz olmas1" hal.ini ifade eder. 16 

Haklm/bi.lge ise, bsaca 'higbir §eyde hata etmeyen, fiilleri h~
metirl dt§ma gtkmayan ve her §eyi saglam yapan kimse' demektir. 17 

Evrende gozlenebi.len her §eyd-e, akJlan hayret igerisinde brral~an bir 
~met ve yarahCISlillll e§siz sanatma bir i§aret vardrr. Dii§iiniirler, 

15 cl-.MSHlridi, Kitabii't-TacMd, tahkilt: B. Topalo~lu, M. An1)i, iSA.t\1 Yaymlan, Ankara 
2003, s. 25-27; 34-37. Bu em-den 1undan sonra Kitabii't-TavMd olarak soz edilecekt:ir. 
B. Topalo~lu, Kitabii't-Tar/,;d Tcrciimcsi, iSAM Yaymlan, Ankara 2002, s. 21-22; 29-
31. Bu esere bundan sonra Topalo~lu ~eklinde referansta bulunulacakbr. 

16 el-.Mntilridi, Ta'vilat'ii/.Kur(w, Tahkil.: Ahrnet Vanltoglu, tashih: B. Topalo~lu, istanbul 
2005, II, 188-189. (Bu escrc bundan sonra Ta'vilat ~eklinde referansta hulunulacakhr.) 
Kitabii't-Ta~:Md, s. 152; Topalo~lu, s. 124. 

17 Ta'vilat, U32, 248. Aynca bkz., Ernine 6~uk, Matiirfdi'nin Du§iina! Sislcminde $cr· 
Hikmct ilitkisi, TDV Yaymlan, Ankara 2010, s. 153 vd. 
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sahip olduk.lan bunca bilgi ve hikmete ragmen evrendeki duzenin i~ 
yiiziine ili§kin ku§ahc1 bir a~JJama yapmaktan ve var olan her §eyde
ki hikme.tleri kavramaktan aciz kalnu§lardu. 18 

. Bununla birlikte, gokler ile yerin yaranh§ma, gece ile giindiiziin 
art arda geh§ine ibret nazanyla bakanlar, yaranlnu§lann butiinunde 
ve her bir par~asmda Allah'm varhgma, birllgine, ilminin ve kudreti
nin sonsuzluguna i§aret eden belgeleri gorebilirler: 

"Oak/erin ve yerin yarat,/,§mda, gece i/e giindiiziin birbiri ardmca 
ge/ip gidi§inde sagduyu sa/1ip/eri ifin gerfekten Oflk ibretler vard~r. "19 

.. Sonra, goklerle yer araSI sok uzak olmasma ragmen, bu iki
sinde bulunan yararlarm birbirleriyle baglanhh olmasmda, sonugta 
yeryi.iziinde depre§en her canhrun varhgrm siirdiirmesinin ve hayat 
kazanmasmm onlarda bulunan yararlar aracilig1yla ger9ekle§mesinde 
Allah' m birligine deWier vardu. Yine birbirlerine ztt olmalanna rag
men ber canhnm yara.rlan ugruna 11.ece i.le giindiiziin birbiri ardmdan 
gelere~ benzer §ekilde hareket etmelerinde; goklerle yerin birbirlerine 
yakm bir dost gibi olmalarmda, bunlarm hepsini yoktan var ede~ 
birllgine ~aret vardu. <;iin.ku yaratma faaliyeti fa"rklt kaynaklardan 
gtksayd1, i§lerin diizeni birbirine aykm olur, boylece yaradanma 
imkanlan ortadan kalkardt. 0 halde bunlan yaratan, her §eyi bilen 
bir varltkhr. 0, [canlJar igin gerekli olan) faydah §eyler arasmdaki 
ba~m nasJ kurulacagrm, o~arm, aralarmdaki farkhhga ragmen [belli 
hedefler dogrultusunda] nasJ birle§eceklerini bilir. 0 hakimdir; her 
~eyi kendisine uy!tun olan yere koymu§tur. 0 kadar ki bii~ ?~~~ler 
bu konuda derin bir §ekilde du~~selerdi bile cevherlerin farhl.W.klan 
ve hailer arasmdaki z1thklar di.kkate almd1gmda [canlJar igin gerek
.li olan) fayda~ Jeyler arasmdaki en yakw bagm ya da ondan daha 
iistiiniiniin nas kurulacagrm bi.lemezlerdi. Aksine onlann h.ikmeti, 
[e§yadaki mevcut] hikmeti, onu diizenleyenin yardmu olmadan hiitii
niiyle kavrama ya da onun bir k.tsrrum anlamaYl ba§anna konusunda 
bile yetersizd.ir. "20 

Yine Allah, ak.J.h olan her varhga ihtiyacm1 kaqJamayt nasJ 
ba§arabilecegini, kaqJa§hgl gu~luklerin iistesinden nasJ gelebilece
gini ve arzulanna nasJ ula§abilecegini gostermi§tir. Allah, Gune§'i 
.A.y'1 ve yJd1zlan buyrugu alhna ab§hr. Onlarm, zahna b~bir fayda 
ve zararlan olmayacak §ekilde kendi mecralannda siirekli olarak ak1p 
gitmelerini saglailll§hr. Allah, bunlann hepsini, kendisi igin degil, 

18 el-Matiiricli, J(jtabti't-uv!.rd, s. 35. ~· Topaloglu, s. 30. 
19 Af.; imr611 3/190. 
20 12'v;lat, Il/510; V/367. 
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izzet ve §erefin ortaya gik.masma, comertli.k ve iyilige ula§Jmasma, 
mulktiniin ve egemenliginin buyiikliigtiniin kavranmasma vesile olan 
imti.han siirecindeki kullan igin takdir ettiginin ve onlann :ihtiyagla
nm kar§Jamak iizere kendi yoriingelerinde seyrettirdiginin bi.lin.me:
si igin yapnu§hr. <;iinku imti.han siirecindeki insanlarda ayuf etme, 
vadJJar arasmdaki farklan gorme, her §ey~ hakkrm verme ve her 
erdernli ki§inin erdemini takdir etme yetenegi vard1r. Bu ozelliklere 
sah.ip varlJJann bo§ yere, anlamslZ bir §ekilde yarablmalan dii§iinii
lemez. <;iinku her mahlukun degeri ancak insanm varhgmdan dola}'l 
artar, her ulululuk sahibinin ululugu onunla saygm.b.k kazarur. 0 
halde boylesine onernli olan bir varhgm ihmal edilmesi miim.kiin de
gildir. Bu bakundan her §eyin yarahlmas1 ba§ka bir amaca yoneliktir. 
Bunlara ragmen insan yok ol.mak, pargalamp gitmek igin yarahlmt§ 
olsayd1, bu, akJ ve h.ikmet ag1smdan bo§ ve anlamslZ bir i§ olurdu. Bu 
bakundan insanm imti.han siirecinden gegmesi ve sonsuz olan ahiret 
yurdunda varhgmm siirmesi igin yaratJd1g1 apagtk ortadad1r. Dola}'l- · 
s1yla siirekli olan ah.iret yurdu insanm son durag1 oldugu igin, yapJan 
i§lerin kar§JJJanmn verildigi, gegici olan diinya yurdu ise, imti.han 
siirecinin ya§and1g1 bir yer olarak yarahlmt§ru. Eger bir imti.han yeri 
olan diinya, siirelili k~§ olsaydt, yapJan i§lerin kar§JJJanmn 
verilmesi soz konusu olmazdt. imtihanm siirekli kJmmasmm yanh§ 
bir i§ olmasmdan dola}'l ilk yara~ta gok daha buyiik bir maksadm 
bulunmast gereklidir. i§lerin kar§iligmm imti.han yurctunda tam ola
rak verilmemesi de, kar§JJJann tam olarak verildigi ba§ka bir yur
dun varhgma i§aret eder. 21 

Matiirldi ag1smdan bu baglamda daha temel bir yakla§rm soz 
konusudur: Allah, aklt evrenin bir pargas1 olarak yaratml§hr. 0, aklt, 
akJ sahiplerine iyi ve kotiiyii bilme konusunda bir kJavuz, h.ikmetli 
olanla olmayam, saglam olan ile bo§ ve sagma olaru birbirinden ayuf 
etmede bir i§aret yapnu§hr. Yine Allah, akla ovulenle yerileni, te§Vik 
edilen ile yasaklanaru birbirinden ayuf edebilme irnkaru verrni§tir. Bu 
ozelliklere sah.ip olan akJ, evrenin tamammm h.ikmetsiz olarak yara
tJmasmm miirnktin olmad1glnl; giinkii bunun sagma bir i§ oldugunu 
goriir. Bu balrnndan her akJh. kimse kendisine zarar ve fayda veren 
§eylerin bir imtihan, odul ve ceza vesilesi olaral< var edil.mi§ oldugunu 

21 Te'uilat, V/367-368. 
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kavrar. imtiharun ardmdan yok olup1 ceza ve odulle kaqJa§Jmamast 
dii§iinulemez. <;iinku bir kimseyi kar§tL.kslZ imtihan etmek sagma ve 
bo§ bir i§ti.r. Bu durum kar§ilikslZ imtihamn olabilecegi dii§iincesini 
anlamslZ kJarken, ceza yurdu olan Ahiretin varhgrm ise ispat eder.22 

Matiindt bu degerlendirmeleri yaparken siirekli olarak duyulur 
alemin/§a1ridin hukmiiniin duyu otesi alem/gaib igin de gegerli oldu
guna vurgu yapar. Duyulur alemde, akJ.h bir ki.mse, i§ini sonucunu 
hesap ederek yaphgmda ovuliir, aksi takdirde yerilir. 0 halde Allah 
da evreni yarahrken i§in sonucunu gozehni§ olmahchr. DolaytStyla bu 
diinya, ahiret bayahrun varhgmdan dolayt bu §ekilde diizenlen.rni§tir. 
N asJ ki. bix ciirrJe anlams1Z olamaz ise1 onun her bir pargas1 ya da 
onun igerisinde yer alan fiillerin tamarm ayru §ekilde anlamslZ ola
maz. Bunlardan birisi gtkartJ.u.sa ciirnle sagma ve anlamslZ olur.23 0 
halde bu diinyada ve ahirette de var olan her §eyin bir anlam1 vardJL 
Onlardan birisini yok sayd1g1ID1Zda her ikisi birden anlanuru yitirir. 

Bunlarm hepsi Allah'm kudretine1 Onun yiiksek otoritesine 
i§aret etmektedir. <;iinku 0, bunlann hepsini, iglerinde bulunan ya
rarh §eyleri, onlardan yararlanrnak iizere yarathg1 varhklara sunmaya 
mecbur etmi§tir. 0, akJh varhklardan baz1sma1 tedbir ve duzenin 
mevcut varltklardan ba§ka bir varhga ait oldugunun bilinmesi igin, 
diger bazJarma kar§l bir iistiinluk ve otorite vermi§tir. Boylece her 
akJh kirnse1 bunlan yaratmaya giig yetirenin, yarathgt §eylerden fay
dalananlan yaratmadan once onlan hangi diizen iizere yaratacagrm, 
her mahlu1un kendisi igin yararh olan §eyleri nasJ elde edecegini 
bildigini bilir. 

Bunlarm hepsi, onl~nn yarahctsmm1 benzerlerini ve onlardan 
farkh daha ba§kalanm yaratmaya giig yetirdigine i§aret eder. <;iirlku 
bir §eyi ilk clefa yaratmak, onun benzerini yaratmaktan ya da ayrusrm 
tekrarlamaktan daba zordur. 24 

VAROLU;lUN ANLAMI 
Evrenin yoktan var edilmesinin anlarru, yarahh§m hikmet

li olu§uyla yakmdan ilgilidir. Allah evreni bo§ yere yaratmarru§tu:. 

22 Tc 'v;/at, V /368.369 
23 Te 'vi/at, V /369. 
24 Te'vl!at, IUS10.511. 
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Onun igerisinde bulunan her bir varhgm bir an.larm ve yoneldigi bir 
gayesi vardu·. Bu anlaYJ.§l besleyeri temel dii§iince, yarahkl.ann geri 
donii§ii olmayan bir yok olu§ igin yaratihnl§ olmasinm bo§ ve sag~a 
bir i§ oldugudur. Butiin i§leri hikmetli. olan bir varhgm, bo§ i§lerle 
ugra§mas1 ise dii§iinulemez. Varhklann sonugta yok olmak iizere ya
ra~§ olmas1 iki ag1dan sagmadrr: 

Birincisi, "Allah'm varhklan, hesap edilmi§ bir son~g ya da go
zetilmi§ bir yarar olmadan, SU"f y,olJuk igin yaratml§ olmas1 bo§tur. "25 

Tecrube aleminde, bir kimsenin herhangi bir yarar gozetmeksizin, 
sonugta ~ak iizere bir bina in§a etmesi, bo§ ve sagma bir i§tir. 
Kur' an, amags1z ve yararsu i§ yapanlann durumunu, ipini iyice bu
kup egirdikten sonra bozmaya gah§an kadmm durumuna benzetir 
ve bizim bu §ekilde hareket ehnemizi yasalJar.26 T1pb bunun gibi 
Allah, yarahlJan gozetilen bir maksat olmaks1zm yalnuca olmek ve 
yol~ ol.mak iizere yaratrm§ olsayd1, bo§ ve sagma bir i§ yaprm§ olurdu. 

jkincisi, Allah, insanm dl§mdaki tiirn varlJJan yalruzca insan 
igin yaratmi§ ve var olan her §eyi onun hizmetine sunmu§tur. Kur' an 
bu duruma §oyle ag~ getiriyor: "0, golJerde ve yerde ne varsa 
hepsini, kendi katmdan (bir lutuf olmal~ iizere) sizin hizmetinize 
sunmu§tur. "21 Allah' m insanlar igin yaratml§ oldugu tiim bu nimet
lerde, onlann dl§mdaki cinler, melelJer vb. varhklar igin herhangi bir 
yarar soz konusu degildir. <;iin.ku bu tiir varliiJar igin giine§, ay vb. 
nimetlerin d1§mda ba§ka tiirlii ya§amsal dayanaklar vardrr. DolaYI
slyla sayJan bu nimetlerin hepsi, ozellilJe insanlar igin yara~§trr. 
0 halde, Allah' m sayd1g1 bu nirnetlerin hepsini insanlar igin yarahp 
onlarm hizmetine sunduktan sonra, onlan bunlara kar§~ §ukiirle 
imtihan etmemesi, onlara bu konuda emirler ve yasalJarda bulun
mamasl dii§iinulemez. Allah'm butiin nimetleri insan.lar igin yarahp 
onlann hizmetine sunmas1, onlann diriltilip Allah'm huzuruna gi
l~arJacaklanna ve hepsinin yaphkl.anrun kar§ililJannl goreceklerine 
i§aret etmektedir. iyilil~te bulunan iyi kaqJJ~ gorecek, kotuluk eden 
ise kotii kaq~ bulacal~trr. <;unkii ald, dost ile dii§manm, iyi ile 
kotiiniin ve §ukreden ile nankorun birbirinden aYJ.rl edilmesini gerek-

25 Te'.;lat, X. 72. 
26 en-Nahll6/92. 
27 el-Casiye 45/13. 
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tirir, Halbul~i biz, dunya hayatmda, insaularm hepsinin darlJ~ ve fe
rahhk bakrmmdan benzer lwnumlarda oldulJarma, buna I~aqm dost 
ile dii§man, iyi ile I~otii ve §ukreden ile nankor arasmda bir aynm 
yap.Jmad1gma tarul~ olmaktayiZ. Bu durum, ba§ka bir yurdun; bun
lar arasmda bir ayrmun yapJd1g1 odul ve ceza yurdunun bulunmas1 
gerektigini gosterir. 28 

Her §eyin yok olmal~ iizere degil de siirekli olan ba§ka bir yurlta 
kaqiliklann verilmesi igin yarahld1g1 belli old~tan sonra, imtiharun 
ve ona bagh olarak peygamberlik miiessesesinin gerekli oldugu orla
ya c;J~ml§hr. <;~ii imtiharun nasJ olacag1 ancak vahiy aracilig1yla 
bilinebilir. Diger taraftan ahiret yurdunda gorulecek olan nimetlerin, 
onlan hak edenler bulunmad~ga var olmalan dii§iinulemez. Dola)'l
slyla ahiret yurdu olmadan diinya hayahnm var olmasmm bir anlann 
yoldur. 

Bu durum bir ba§l~a ag1dan §oyle dile getirilir: 
Eger dirili§ olmasaydl, alemin in§aSl, igerisinde bulunan varhk

lann sadece yol~ olmas1 igin gerc;ekle§tirilmi§ olurdu. Bir §eyin hedef
lenen bir sonug olmadan sll'f yol~ olmak iizere in§aSl ve bina edilmesi 
ise bo§, sagma ve aptalcadll'. Allah §U buyruguyla bu hususa i§aret 
etmektedir: "Sizi sadece bo§ yere yarathgrmlZl ve sizin gergekten hu
zurumuza geri getirilmeyeceginizi mi sandlllz? "29 Allah bu buyrugu 
ile diinya halkmm Kendisine donii§ soz konusu olmad1g1 takdirde ya
rahh§mm bo§ olacagm1 belirtti. 0 halde, yaratili§, yeniden diril:mel~ 
ve hesap vermek iizere Allah' m huzurur~a c;tkmak maksadma yonelik 
olaral~ gergekle§tiri.lmi§tir. 

Aynca akJ da nimet verene te§ekl~iir etmeyi gerekli goriir. 
~ukriin, yerine getirilme tarzlanndan biri de onun, nimetler ge§it
li oldugundan onlara nasJ §ukredihnesi gerektigini bildiren elgile
rin sozlerine uygun olmas1drr. <;~ii §ukiir, nimet verenlerin degeri 
olgiisiinde artan bir olgudur. Ayru §ekilde nirnetler de o nirnetler
den yararlananlann degerleri olc;usun:de artar. Bu yiizden nimetlerin 
g~rgek degerlerini ve onla:n verenin hakkuun buyukliigiinii bilenlerle 
bilmeyenlerin arasmm ayut edilmesi gerekir. 0 halde evren, bo§ yere 
degil, verilen nimetlerin geregi gibi takdir edil:mesi, dola)'ISlyla onlan 

28 Tc'vilat, X, 72-73; Kitabu't-Tcvl.id, s. 5-6.l<r§. Topalo~lu, s. 4-5. 
29 el-Miirn.inG.n 23/115. 
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verenin hakkmm buyiikliigii kavranarak Ona geregi gibi §ukredilme
si igin yarankru§hr. 30 

Genel anlarmyla evren, yorum yetenegi olan varhklarm, Allah' m 
giiciiniin ve Jrninin her §eyi kapsad1gmr bi.lmeleri, Onu bu en yrrksek 
nitelikleriyle birlikte tanunalan igin yaranlrm§hr: 

':AJ/alt yedi gok yaratt1; yeryiiziinii de goklerden a~ag1 kalmayacak 
bir miikemmel/;k ve multte;emfikte var/,k alamna g1kard1. Allalt 'm yarat
ma iradesi butiin bu var/,klar iizerinde kesintisiz olarak tecelfi eder k; bu 
tecelfiler sayesinde siz de Allah 'm her §eye giiciiniin yettigini ve her §eyi 
SlltlrSIZ i/miy/e ku§att1§m1 an/ay1p kavrayasm1z. "31 

Insan goklerin ve yerin yarahh§l ve bu ikisi arasmda yiiriiM
mekte olan diizen hakkmda dii§iindiigii zaman, bunlarm hepsini var 
edecek olgude bir kudrete sahip olan varhgm kudretinin, [ba§kasm
dan ahnma degil) kendi zahnm bir geregi oldugunu, dolaylSlyla da 
Onu diledigi §eyi yapmaktan higbir §eyin ahkoyamayacagmr anlar. 
Yine evrende var olan bu ontolojik diizen, onun kendisine higbir §ey 
gizli kalmayan ali.m bir zatm eseri olduguna i§aret eder.32 

Bu baglamda, "Tann'nm boyle tanmrnaya ihtiyac1 rm vardrr ki 
bunu istemi§ olsun", tarzmda bir soru yoneltilebilir. Bu yanh§ tan
n tasavvurundan kaynal~lanan bir sorudur. "Allah kendi birli.gine ve 
hikmetine i§aret eden bir evren yaratml§hr. DolaylSlyla Onun, evre
ni bunu bi.lme [imkaru olan) varhklardan yoksun olarak yaratmas1 
miimkiin degildir. Al~si takdirde, Allah'1 tanuna sorumlu.lugu kaldl
nhnca, yaratmadaki hikmet de odadan k~rm§, boylece evren yok 
olmak iizere var edilmi§ olacagmdan, onun yaratJmas1 abes/bo§ ve 
sagma olurdu. Bir §eyi, ba§ka bir maksat igin degil de su:f bozmak 
tizere in§a eden herkes, bo§ ve sagma bir i§le ugra§allj hikmetle hare-· 
ket etmekten uzak olan bir kimsedir. "33 

Buna §U husus da ilave edilebilir: Tann srradan bir varhk degil, 
her turlii yaratmalim bilgisine sahip olan bir zathr: " ... 0 her turlu 
yaratmayt bilendir."34 Boylesi bir varhgm, yaratmada kendisini s1-

30 Te'vr!at, If/511. 
31 et-Talak 65/12. 
32 Te'vllat, XV/245. 
33 Kitabii't-Tevlrrd, s. 157; kq., Topaloglu, s. 127-128. 
34 Yasin 36/79. 
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rurlamasi beklenemez.35 <:;unku her turlu yaratma)'l bilen, diledigini 
yaratma hakkma da sahiptir: "... Yaratmak da yonetmek de Ona 
mahsustur. "36 

ZARARLI VARLIKLARIN ONTOLO]iK DUZEN 
i<;ERiSiNDEKi YERi VE ANLAMI 
Matiiridi agismdan, evrenin bir butun olarak her §eyi bilen ve 

her §eyi kendisine en uygun yerde en uygun fonksiyonu gergekl.e§
tirecek §ekilde/hikmetle yaratan bir yarahc1 tarafmdan var edildigi 
ispat edildi.kten sonra, inkarcJann ya da iki farkh yarahc1 kabul eden 
Seneviyye' nin iddia ettikleri gibi zararh varhkl.arla onlan yaratan bu 
tek yarabcLW.D. e§siz ve en ustiin stfatlan arasmda bir gel.i§ki gor
mek, temelsiz bir yakla§rmdrr. Bu yiizden Ona gore, bu konudaki 
en saghkh tutum, soz konusu varhklann yaratili§lanndaki hikmetleri 
anlamaya gah§maktrr. Gergi Matiiridi'ye gore, evrendeki ilalu hikme
tin ig yiiziinii butunuyle ka\Tamak mi.imkun degildir, ama evrendeki 
varhkl.ann i.lalu yarah§a konu olmalan agismdan gerekl.i olan hik
metlerinin baz1 boyutlan hakkmda fikir yiiriitebiliriz. Bu baglamda 
Matiiridi' nin, yJan, g1yan gibi birtakrm zararh varhklann yarahlma
smdaki hikmetlere ili§kin gorii§lerini §oyle ozetlemek mumkundiir: 

Y Janlann vb. zararh cevherlerin yaratJmalan, bize elem 
ve lezzetin farkrru ogretirler. Boylece zararh varhklann verdikleri 
elemden kw:tulmanm ve onlann yerine lezzetlerle bulu§manm 01 · · 

mirU kavrayan insanm, Allah' m emirlerine itaat edilmesine kar§ilik 
vaat edilen odulu arzulamas1 ve onlara isyan edi.lmesi dmumunda 
l~ar§Ja§Jabi.lecek cezadan uzakla§maya gah§mas1 kolayla§rr. i§te in
san psikolojisinde bu degi§imin saglanabi.lmesi igin, Allah, tecrube 
aleminden insana lezzet ve elem arasmdaki farkl iyice l~avratacak or
nekler sunmu§tur. 

Daha once, evrenin, insanm gegmekte oldugu imtihan sfue
cine uygun olarak yaratJd1g1 ifade e'dilmi§ti. Imtihan, insanm, ha
yahn her a§amasmda, a§Jmas1 bazen kolay bazen de zor -gozuken 
s~mtJara du§iince ve fikir yiiriitme kabiliyetlerini kullanarak kat
lanmasidrr. lnsanlar, fikir ve dii§iince bal~mdan farkh duzeylerde
dir. Aynca, s~Inhlarla me§gul olmak, lezzet ve arzulardan mahrum 

35 Te'vtfat, V{385. 
36 el-A'raf 7/54. 
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kalmaya yol agmasrndan dola)'l insaclann bedenine agu: ve zor gelen 
i§lerdendir . .Ancak dii§iince ve fikir yiiriitme konusunda gereken gaba 
gosterilmedigi zaman da aynhk ve grupla§malar ba§ gosterir .. Bu da 
beraberinde sozlii ve fii1 gab§malan getirir. U zla§mada ise dostluk 
ve ban§ vardu:. Bu balmndan Allah, insanlar igin yaratbg1 bu §eyleri, 
zararlan ag1srndan dii§manlara, yararlan ag1srndan da dostlara ben
zer l~Jd1. Bu nedenle onlar, kotulukleriyle insanlara, dii§manlanrun 
ve dostlannrn davram§ bigimle1-ini ah§ka~ haline getirmelerinde 
engel te§kil etsinler ve bulug gagrna erdilJerinde, sakmma, dilJ~at
li olma, yardu:n ve zafer gibi dost ve dii§manlann davram§lanndaki 
benzer §eylerin niteligini kavrasinlar diye yarat~§lardu:. Bu yiiz
den gocuklar da ibadetleri yeri.oe getirme ve giizel huylan edinme 
imkamna sahip oldulJan ihtimali belirdiginde, bu tiir ah§kanlJJan 

. kazanmakla emredilirler l~i boylece ilerde izleyecekleri yollar kendile
rine kolayla§ffil§ olsun.37 

Kl.sacas1, Matiirldi'ye gore, zararh yaratddar, sal~a)'l ve 
lwrlmtma)'l i:igreten zararh nitelikleriyle insanlan.n kendilerini ve 
gocuklanm egitirken izlemeleri gereken yi:intemleri belirlemelerinde 
i:inemli katkJarda bulunurlar. 

Matur:idi, metafizil~sel v•e dogal anlamdaki bu tiir l~otulukle
rin gerekliligine, insanlann egitirni iizerinde sagladJJan yararlan ve 
psilwloj~ etl~ileri. yanrnda daha pel~ gol~ ag1dan da i§aret eder: 

"Allah, yarahklann, zararlan ve faydalan ag1smdan farkh ozlere 
sahlp olmalanru, onlann her ~eyi bir hikmete gore yapan ve her §eyi 
bJen planla}'lCJSJ olduguna delil ya,Prm§, yine onlan, hirllgi.ni karut
lama ve ona taru.khk etmede ittifak etmeleri baklDUildan da tek bir 
cevher gibi kJnu§hr. "38 . 

Bunlann, inang boyutuyla ilgili olan bu tiir ~etleri.nin 
d1§mda, birtakrm ahlaki ve diinyevi hikmetleri. de vard1r: 

"Allah zara~h varlJJan, despotlan ve krallan [Nemrud'u bir sinek 
aracilig1yla helak etmesi omeginde oldugu gibi] kiiguk d~iirmek ve 
za}'lflan yukseltmek igin yarat-h. Onlar bunu fark ettiklerinde, adam
lanmn ve ordulanmn 9oiJuguyla gurura kapJmazlar ve Allah' m, sul
tanlardan diledigi.ni diledigine musallat ktb;adaki kudretini dormele
ri sebebiyle Onun koydugu sJDJilan a§mazlar. Yine, varhgm 'ydah ve 

37 Kitoba't-Tcvkid, s. 168-169; ~-, Topaloglu, 137-138. 
38 Kitab,;'t-Tcvkid, s. 169; ~., Topaloglu, s. 138. 
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zarad1 ozlerden olu§tugunun dii§iinulmesiyle Allah'w i.htiyaslardan 
uzak ol!-1~'! ve yiiceliS!i anla§J.u:. ~iinkii ancak i.htiyas sahi.bi olan bir 
varhk, lii)lerincle faydah olam gozetir ve zararh olaodan uzak durw:. 
Boy Ieee Allah' m diledigi her §eye giiciiniin yelligi bi.li.nir." 

"Aynca, zararh .. cevherlerde, insanlann oziinii kavrayamadtklan 
faydalar da vardrr. Omegin, ate§in yabcilig= yaOUlda, g1dalan IS

lab etme gihi bir faydasl da vardrr. Ayru §ekilde suyla her canhnm 
)la~amas1 da yok olmas1 da miim.kiindiir. Ac1 veya zehirli olao mad
deler de boyledir. Onlarda da setin hastahklar isin hir §ik vard~.r. Bu 
nedenle dii§iinen herkes, maddenin ya}mzca iyiliginden ya da kotii
lugiinden soz etmenin hatah ve )lanh] oldugunu, bilakis her madde
nin zararmw da faydas= da hJuoduS!unu hilir.39 Boylece insanlar, 
canlanrun istedigi ya da istemedigi §e)lleri taruyabilirler ve sorumlu 
tutulduklan konclarda bunlan ornek alarak yapmalan ve yapmama
lan gereken hususlan tespit edebilirler . .Ktsacas1 insanlar, zararh ve 
yararL ~eylerin bir arada yarahlmasmdan hareketle bir yarar ve zarar 
hilinci kazarurlar. ~iinkii bu bi.lins, insam yarahlmasllllll temel ne
deoi olao tevhit hilincine ula§hru:. "40 

Butiin bunlarda tevhidin en buyiik i§aretleri vardrr. Bunu ilu 
agtdan degerlendinnek miiml~iindiir: ilk olarak, Allah'm faydahstyla 
zararhstyla mulk iizerinde tam bir kudrete sahip olmast, bize ondan 
iimit edi.lmesi ve korku duyulmast gerektigini gosterir. Boyle olma
yan bir kimsenin, korku ve iimitle emretmesi m~iin olmaz. {,;iin
ku bu durumda ondan gekinilmez, onun yanmda bulunana ragbet 
edilmez ve her ikisini de emretme konumunda olan ba§ka birisi onu 
maglup eder. ikinci ofarak, ancak zararlt olan ile faydah olamn birlikte 
yaratJmast dutumunda tam anlarruyla ibret alma soz lwnusu olabi
lir. Ayn.ca imti.hanm en onemli pargas1 olan ernretme ve yasaklama 
i§i de onlann birW~te yarattlmast durumunda gergekle§ebilir. Boylece 
zararh ve faydah olan §eylerde dii§iince ve fikre bir alan agJrru§ olur. 
<;iinku bunlarda ogiit ve ibretler vardrr:n 

Bu baglamda Matiiridt' nin, varhklan iyi ya da kotii olarak de
gerlendirirl~en, onlann kendi ozlerine degil, dogurduldan sonuglara 
bakhgrm goriiyotuz. Ona gore faydah olan iyi, zararh olan ise l~o
tiidiir. Ancak zararh unsurlar anlamslZ ve bo§ yere degil, Allah'm 
yiiceliginin, kudretinin ve sonsuz bilgisinin kavranrnast konusundal~i 

39 Kitab;;'t.Tco·MJ, s. 169-170; ~ .• Topalo~lu, s. 138-139 
40 Kitabii"t.Tco·MJ, s. 253; ~ .• Topalo~lu, s. 207. 
41 Kitab;;'t·Tc~MJ, s. 170; ~ .• Topalo~lu, s. 139 
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katkJan, insan.lann egitimindeki yararlan ve meydana getirdikl.eri 
psikolojik etkilerin dogurdugu olumlu- sonuglan aglSlndan an.lamh ve 
gerek.lidir. Bu, diinya hayatmda gergekle§tirilen eylemlerin ahiretteki 
kar§Jiklanm dikkate alan ve varhg1, iyi ve kotii yoniiyle bu temel 
anlayt§ gergevesinde degerlendiren bir bakl§ ag1s1 igin kagmJmaz bir 
sonugtu-r. 42 

TANRISAL SIFATLARLA KOTULUGU 
UZ~TIRAMAYANLARIN YANILGISI 
Yukanda, kotiiluk probleminin, Allah' m yuksek srlatlanyla ko

tiiluk olgusunu bagda§hramamaktan kaynaklandigma deginmi§tik. 
Temel problem, rahmeti, §efkati ve sevgisi sonsuz bir yarabcmm 
kotiiliige izin vermesiniri miim.kiin olamayacag1 tezi iizereni dayan
maktadrr. Yanh§ Tann tasavvurundan kaynaklanan bu ba~ ag1s1, 
inkarclyt, Tannnm varhgrm inkar ebneye gotiiriirken, dualisti, iyilik 
ve kotiiluk igin il~i ayn yarabc1 varltk kabul etmeye zorlad1. 

Omegin, dualistlerden Menaniye'ye gore, ba§lang1gta, nur ve 
zulmet cevheri olmak iizere iki ti.ir varhk vardrr. Nur cevherinden ge
len her §ey haytr, zulmet cevherinden gelen ise §erdir. Nur ve zulmet 
mhu olan cevherlerdir. Zulmetin 1uhu olan hemame bir yJan olup, 
nuru kendi iginde hapsetmek igin evrene egemen olmu§tU"r. Nur, al
gJama ozelligine sahip olmad1g1 igin, ondan meydana gelen §eyler 
dogal olarak gergekle§irler. Zulmetin mhu olan hemame ise, algJama 
ozelligine sahiptir. 

Bu inam§a gore kurrulu§, evrende birbirlerine kan§mi§ durum
da bulunan nur ile zulmetin, bir giin kendilerine ozgii mekanlara 
don.meleriyle gergekle§ecektir. 43 

Matiiridi' nin aktanmma gore, Mecusiler, bu teorideki zu.lmet 
kavrarru yerine iblis'i koymu§lardrr. iblis, Tannrun kendi giizelligine 
rakip gtkacag1 endi§esiyle dii§iinceye dalmasmdan tiiremi§tir. Boylece 
her iyilik Allah'tan, her kotiiluk ise iblis'ten ortaya gtknu§hr.44 

Matiiridi' nin, bu tiir yakla§tmlar igin sundugu kar§l tezlerden 
birincisi, evrenin, her fiili mutlak isabetli olan bir yarabcmm varhg1-

42 Gzdemir, jsfam Dii§iincesinde Kiituluk Problemi, s. 127. 
43 Kitaba't-TeuMJ, s. 239; Topalo~lu, s. 196. 
44 Kitabu't-'!evl.id, s. 263; Topaloi!lu, s. 214. 
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na tarukhk etmesidir. Elbette boyle bir yarahCI, kotuliigii yaratmada 
da mutlak isabet kaydetmi§fu. Bunun akli. temellerine yukanda ay
nnhl bir §ekilde deginilmi§ti. Burada ise iki ayn yarahc1 varhk kabul 
etmenin manuksal ag1dan tutars1zhklanna yer verilecektir. 

Her §eyden once Seneviyye/Dualistler, iyi ve kotiiniin kendi.lik
lerinden v~r olamayacagrm, dolaylSlyla onlann yaratJdrklanru kabul 
etmektedirler. Burada sorun, §eylerin yarahlmr§ olduklan teziyle il
gili degil, kim ya da kirnler tarafmdan yaratJdrklan noktasmdadrr. 
Matiirldi, §eylerin farkh yarahcJar tarafmdan yarahlmas1010 miim
kiin oldugu tezirle, Kur' an kaynakh temc:lnu/kar§ilikh engelleme delili 
ile kar§l ~rkar. Kur' an, iki farkh yarahcl.O.lll kabul edilmesinin akJ 
a~1smdan miimkiin olrnailigrm §oyle ifade eder: "Eger yerde ve gokte 
Allah'tan ba§ka tanrJar bulunsayd1, yer ve gok(iin duzeni) kesi.nlikle 
bozulup gitmi§ti ... "45 

Bu ayet Allah'm birligirri gostermek uzere ug fa:rkh §ekilde yo
rumlanabilir: Birirlcisi, yerde ve gokte Allah'tan.ba§ka ilahlann varh
gl soz konusu ol.sayd1, bu ikisi tek bir kaynaktan grkrm§ olmazd1. Tee
rube bize agLk~a §UOU gosterir ki yeryiiziinde krallardan biri bir bina 
yap1p onu saglam bir §ekilde yerle§tirdigint{e, obiirii onu bozma}'l ve 
yok etmeyi ister. 0 halde yer ve gokte ba§ka ilahlar ol.saydr, bu ikisi 
tek bir kaynaktan ortaya grknu§ olmazlar, dola}'ls1yla da varhklann1 
siirdiiremezlerdi. [<;unkii onlardan birisinin yaphgrm digeri bozar ve 
yok ederdi.] 

iki.ncisi, eger yerde ve gokte Allah; tan ba§ka i.lahlar olsayd1, her 
ikisinde mahlukat igin hazulanm1§ olan yararlar birbirleriyle baglan
hh olrnazd1. <;iinku onlardan her biri kendi yarathg1 varhklar igin 
gerekli. olan yararlann, digerinin yarathg1 §eylere ula§masma engel 
olurdu. 0 halde bu ikisindeki yararlann birbirleriyle baglantili olma
Sl, onlann tek bir yarahcl.O.lll sanah oldugunu ve Onun tarafmdan 
bir duzene kondugunu gosterir. 

Ugiinciisii, iki ilah olsayd1, bu ikisinin her yJ yaphklan du.zen
leme aym §ekilde olmazd1. YapJan duzenlemenin ve i§lerin her yJ 
ayn1 tarzda ve aym kanunlar gergevesinde gergekle§tigi goruldiigiine 
gore, bu, soz lwnusu duzenlemenin tek bir varhga ait olduguna i§aret 

4-5 el-En.biya 21/22. 
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eder. Eger ba§l~a ilahlar olsayd1, i§l~r farklJa§ll', dolaylSlyla aym ka
nunlar gergevesinde gergekle§mezdi . . 

BazJan da yukanda z~redilen a yeti, Allah' m bir ba§ka yerde 
zikrettigi §U soziiniin agJJad1gma·d.Mat geker: ''Allah evlat ed~e
mi§tir; onunla beraber higbir tann da yoktur. Aksi takdirde her tann 
kendi yarathgiDl sevk ve idare eder ve mutlaka onlardan biri digerine 
galip gelirdi. "46 Bu duru.mun canli omekleri, yeryiizii krallannm bir
birlerine kar§I tutmnlannda sergilenmektedir. 47 

Bu baglamda dMatimizi geken en garp1c1 vurgu, Mati.irldt' nin 
~met lwnusunu ele akken de ozellJJe i§aret ettigi gibi, yer ve gok
lerde mahlukat igin hazrrlanm.l§ olan yararlarm birbirleriyle saglam 
bir ili§ki igerisinde bulunmas1 iizerinedir. Goklerdel~i her bir cismin 
ve hareketin, tamamen yeryiiziindeki canlJann varlJJanm surdur
melerine elveri§li oldugu, onlal.'lll cisi.mleri ve hareketleriyle tam bir 
ahenk ve uyum igerisinde bulundugu agJ~ga gorii.lmektedir. Matiindt 
agismdan, bu uyum, ancak tek bir yarahcmm tedbiri, sanah ve prog
ramlamasi aracJtg1yla m~undiir. i§ler ba§l~a tiirlii olsayd1, evrende 
kaos ve duzensizlikten ba§l~a bir §ey gorulemezdi. 

Sonug olarak soylemel~ gerekirse, Matiirtdt'ye gore, zah geregi 
alim ve hil~met sahibi bir yarahcmm varhg1 ispat edi.ldikten sonra, bu 
tiirden detay tarh§malar, anlarrum yitirmektedir. Zah geregi haktm/ 
tiim soz ve fiillerinde mutlak isabetli olan bir varhgm fiillerinde hata 
ettigi soz konusu edi.lemez. AkJ, hikmetini tam olarak kavrayamadl
gi durumlann varhgma tanJ~ltk ettiginde, onlan n zah geregi ~met
li olan bir yarahcmm eseri olmalan yonuyle mutlal~a belli hikmetleri 
ta§ld~lal'llll l~abul etmeli ve bu gergege teslim olmahd1r.48 DolaY1.
slyla Allah'm yarahklan arasmda yer alan ve kotuluk olaral~ gorulen 
§eyleri, Onun yiil~sel~ srlatlanyla geli§kili gormek bu gergegi gozden 
kag1rmal~tan kaynaklanmaktaclu. 

KADER VE KOTULUK 
Bu konunun iki alt ba§ltk iginde ele ahnmasmm yararh olacag1 

kanaatindeyiz. <;unkii metafizJ~sel l~otuluk i.le -her ne I~adar birbir-

46 el-.Muminun 23/92. 
47 Te'vilat, IX/269-270. 
48 Kitabii 't-TevMd, s. 178-179; kq., Topaloglu, s. 146. 
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lerinden buti.inuyle ayn·du§iinulemeseler de- ablaki kotuluk mahlyet 
olarak gok farkhdrrlar. Bunlardan birincisi, dogrudan insan iradesini 
ilgilendirirken oburii ilahi iradeyi ilgilendirmektedir. insan, smrrh bir 
iradeye ve kudrete sahlp bir varhktrr. Bu nedenle onun ya§adtgl her 
§eyi dogrudan ona ait bir olgu olarak gormek dogru degi.ldu·. Bazen 
insan, irade ve kudretini a§an hadiselerle kar§Ja§abilir. Bu dururnda 
o, ba§ma gelen bu §eylerin sebeplerini bulmak ve onlara bir anlarn 
vermek ister. Biz bu gergevede oncelikle insan iradesini a§an olaylan 
soz konusu etmek istiyoruz. 

Metafiziksel Kotiiluk 

Kader ve metafizil~sel kotuluk ili§l~sinin detaylanna gegrneden 
once, Matiil:idi agtsmdan kaderin ne anlama geldigine deginrnerniz 
yerinde olacal~trr. 

Matiilidi' nin kader anlap§mm daha net anla§Jabi.lrnesi igin, 
onun kaza kavrarmyla bir~te dii§iinulmesi gerel~u·. Ona gore kaza; 
§eylerin h~rnete uygun olarak yarahlmas1 anlarnmdadrr. Cunl~u ka
zarun lugat anlamlanndan bui.si, 'yaratma' drr. E§yayt yaratan ise, 
her i§i ~rnetli olan ve her §eyi bi.len yarahc1drr. H~met; her §eye 
kendisine ozgii gergek tabiatrm verrnek ve her §eyi l~endisine en uy
gun lwnuma yerle§tirmel~ten ibarettir. 0 halde, e§yarun yarahlrnas1, 
kendi.lerine en uygun olan §eyle uyum igeti.sindedir. Dolaytslyla fiJi 
anlamda yaratma, §eyleti.n oldulJan gibi gergelJe§tiri.lrnesinden iba
rettir.49 

Bu tanrrn bize, Allah'm ezell bi.lgisinin e§ya Je ili§kisinin nite
l.igi hakkmda ipucu vermektedir. Bu konuya a§ag1da yeti. geldiginde 
aynca temas edecegimizden, burada daha fazla aynnhya girmeye ge
i:ek duymuyoruz. 

Matiirldi'ye gore, kader kavrammm ~i anlarm vardrr: Birincisi, 
l~ader, her bir nesnenin kendisine uygun olarak varhk alanma gtkhg1 
ilahi olgu/hadd' dir. Yani, i~-kotuluk, guze~-girkinlik, hi.kmet
akJSIZltk gibi her §eyin mahlyetine uygun olarak yaratJmas1d1r. Bir 
anlamda kader, 'her §eyi mahiyetine uygun olarak yaratma ve her 
§eyi kendisine en uygun konuma yerle§tirmede isabet kaydetme' an-

49 Kitttbii't-TevMd, s. 486-487; ~., Topalo~lu, s. 391. Aynca hkz., ]. Meric Pessagoo, 
The Uses o/ Evil;, Mataridiar~ T/10ugt.t, 69. 
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larrunda hikmetin kar§ilig1drr. Allah'~, "Biz her §eyi bir olguye gore 
(bi-kader/ ..)~ ) yarafuk"?O sozii bu anlamdadu. ikincisi, her §eyin, 
zaman-mekan, dogru.luk-yanh§hk, odul ve ceza gibi durumlardan 
hangisine gore gergekle§ecegini ag1ga gLkarmaktan/beyan ibarettir.51 

Matiiridi, kaderin tarurruni yaparken, Mutezile' nin, kulun fiili
nin yarabciSl oldugu §eklindeki tezini gi4"i.itmeyi hedeflerni§tir. <;iin
kii Matiiridi' ye gore, insarun hayali, kendi fullerinin iyilik ve kotuluk 
bak1mmdan nasJ gergekle§ecegini ku§atamaz, akh da bunu belirle
yemez. Yine insarun akh ve bilgisi, fiillerinin gergekle§ecegi zamam 
ve mekam belirlemeye de yetmez. Matiiridi'ye gore, bunlann hepsi, 
insarun fiillerini kendisinin degil, onlann sayJan nitelik ve ozellikler
den hangisi iizere gergekle§ecegini tam olarak bilen Allah tarafwdan 
yaratJd1grrun kamndrr.52 

Kaza ve kaderin bu §ekilde tammlanmalanndan, Matiiridi'ye 
gore insanm elinde higbir §ey olmad1g1 anlarm gLkarJmamahdrr. El
bette insarun, kendi fullerini, zaman, mekan, iyilik veya yanh§lLk vb. 
durumlardan hangisine gore gergekle§ecegini butiin detaylanyla on
ceden kestirmesi mi.imkiin degJdir. Bununla birlikte o, kendisinin 
fullerini gergekle§tirmede hiir oldugu bilincine sahiptir. 53 

Matiiridi, Te 'vllat' da, kader anlayt§IIll gok daha agLk bir §ekilde 
ortaya koyar. Simdi onun kader ile metafiziksell~otuluk arasmdaki 
ili§kiye dair anlayt§IIUn izlerini, konuyla ilgili ayetlerin yorumu 1§1-
gmda siirmeye devam edelim. 

Yeryiiziindeki olup biten higbir §ey Allah' m bilgisinin ve koy
dugu duzenin d1§mda degildir. 54 0 yaratt1g1 her §eye hikmetinin ge
rektirdigi belli bir duzen verrni§tir. Allah e§yaya oyle bir sJ.n.II ve olgii 
koymu§tur ki butiin mahlukat onu kavramak iizere bir araya gelse, 
yine de ondaki yarar vb. tiirden §eylerin sJ.n.IIlanm ve olgulerini kav-

SO el-Kamer 54/49. 
51 Kitabu't.Tevl.td, s. 487-488; ~. Topaloglu, s. 391-392. Aynca bkz., J . .Meric 

Pe;sagno, a.g.e., s. 70. 
52 Kitab;;'t-Tevl.id, s. 488-489; ~. Topaloglu, s. 392-393. Aynca bkz., J . .Meric Pes

sagoo, a.g.e., s. 70. 
53 Kitabii't-TevMd, s. 491; Topaloglu, 394-395. 
54 Te 'vlfat, VIU/21. 
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rayamazlar. Allah e§yanm diizenini bu §ekilde degil de ba§ka tiirlii 
koymu§ olsaydt, her §ey bozulur giderdi. 55 

Bu bakundan, yeryiiziinde olup biten her §eyi 'h.ikmetli duzen' 
~ergevesinde anlamak ve degerlendirmek gerekir. Her sozii ve fiili isa
betli olan Allah tarafmdan kurulmu§ olan bu duzende, ku~uk bir alan 
insanm iradesine buakthrken, smtrlannm ke§fedi.l.mesi miimkiin ol
mayan buyiik bir alan ise ilahi iradenin yonetirnine baghdu. Bununla 
birlikte biitiin alanlar Allah'm gozetimi ve denetimi altmdadu. 0, 
diledigi zaman diledigi §eye diledigi §eki.lde miida haJe edebilir. 

Ancak, Allah' 1n takdirine ve yazgJstna deginen bazl ayetlerden, 
diinya hayatmda akan tedbirlerin ve verilen kararlann hi~bir etkisi 
olmadtgt sonucunu ~tkarmak dogru degildir. Bunun en giizel omek
lerinden birisi, Hadid suresinin 22. ayetinde ge~en §U ifadelerdir: 

"Yeryiiz iinde gerfek/e§en ue sizin ba§tnrza ge/en /1er/Janf}i bir musibet 
yoktur ki biz onu yaratmadan once, bir kitapta yaz,/mt§ olmasm." 

Matfuidt, bu ayetteki yazg1n1n ne zaman ger~ekle§tigi konu
sunda iki farkh yorum bulunduguna dikkat ~eker: Birincisi, "bu 
musibetleri yaratmadan once ... ", ikincisi ise "nefisleri ve yeryiiziinii 
yaratmadan once" §eklindedir. Matiiridt, birinci yorumun daha agtk 
ve dogru oldugu l~anaatindedir. 56 

Ger~ekten de soz konusu ayette, yazg1n1n zamam ile ilgili agtk 
bir belirlemede bulunulmanu§ttr. Bununla birlikte yazg1 ile i.lgili 
ifadenin yakm baglairundaki gostergeler dikkate almd1gmda, buin
ci yorumun daha dogru ve tutarh oldugu gozukmektedir. "Biz onu 
yaratmadan once" ifadesi, bu baglamda birinci yoruma netlik kazan
drran en agtk karinedir. DolaylSlyla bu ayetten ezelt bir yazg1 teorisi 
~tkarmak ~ok zordur. 

Bu durum, bize Allah'm soz konusu musibetleri keyfi olarak de
gil, tam aksine yeryiiziinde olup bitenlere bagh olarak takdir ettigini 
gostermektedir. Bunun en a~tk gostergelerinden birisi de Allah'm §U 
soziidiir: "Eger §iikredersenjz, elbette size (nimetimi) arbracagnn ve eger 
nankorluk ederseniz hig §iip/1esiz azab1m gok §iddet/idir/"57 Goriildiigii 
iizere Allah bu buyrugunda, "insanlar kendilerine verilen nimetle-

55 Tc'utfat, X/220; XN/249. 
56 Tc'utfat, XIV/363. 
57 ibrahim 14fl. 
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re §ukretti.kleri takdirde onlara olan nimetlerini arhracag1 soziinii 
venni§tir."58 

Diger taraft.an verilen nirnetler, mutlak iyilik anlanuna gelme
digi gibi, kagan fu.satlar da mutlak kotiiluk anlanuna gelmez: "(Allah 
bunu) elinizden g1kana iiziilmeyesiniz ve Al/a/1 'm size verdigi nimetler/e 
§lmarmayasmlz diye ag,k/amaktad~r. 9iinkii .Allah, kendini begenip bo
bar/enen kimseleri sevmez. "59 

K.i§irlin, Allah' m kendisine verdigi nimetleri, belki de §rmank
hgt yiiziinden bir ceza olarak isyaruru arhrmas1, boylece daha fazla 
cezayt hak etmesi igin ya da bir imtihan vesilesi olarak verdiginden 
eudi§e duymas1 gerekir. <;;unku servet bir deneme ve imtihan vesllesi 
olabil.ir ya da ki§iyi [Allah'a kar§l olan] solUmluluklanm yerine ge
tirmekten ahkoyabil.ir. Bu nedenle insanlarm kagu:dtklan fu.satlara 
iki bakrmdan sevinmeleri gerekir: Birincisi, belki de ki§irlin kagu:dtgt 
fmat kendisinin giinaha yakla§hnlmast ya da ciddi bir smavdan gegi
rllmesi igin bir vesiledir de bu yiizden [Allah'm ona bir lutfu olarak] 
elinden ahnmt§hr. ikincisi, hl§i, belki de farz olan ibadetlerine engel 
olan o fu.satm elinden kagmas1yla onlan yerine getirme imkaru bu
lacaktu:. 60 

Bununla birlikte insanlar kagu:dtklan fu.satlara iki agtdan iizii
lebil.irler: Birincisi, belki ki§i o :fu.sah kagumalJa daha onceden muh
tag olmadtgt insanlara muhta~ olacakhr. ikincisi, belki de o hrsab 
kagu:mast, bir giinah ya da hatasmda a§m gitmesinden dolaytdu:. 
Allah'm §U sozii bu duruma i§aret eder: "Ba§rmza gelen herhangi bir 
musibet, l~endi ellerinizle kazandtklanmz yiizundendir. "6l 

Matiindi, musibetlerle ilgili Hadid suresj.nde gegen ayetlerde 
dikkat geken onem.li bir incelige daha deginir: "Allah, insanlarm ula§
hklan nimetleri kendi zatma nispet ederek §i:iyle derni§tir: 'Allah' m 
size verdiiF nimetlerle §rmarmayasll1lz ... ' Halbuki onlarm kagu:dtkla
n hrsatlan kendi zatma nispet etmemi§tir. Bu, Allah'm bir ba§ka yer
deki §U sozi.ine benzer: 'Sana gelen iyilik Allah'tandtr. Ba§tna gelen 
kotiiluk ise nefsindendir. '62 Daha once de ifade ettigimiz gibi onlarm 

58 Ti!'ur/at, XIV/365. 
59 el-Hadid 57/23. 
60 Te'vilat, XIV/367. 
61 ei-$Gra 42/30. 
62 en-Nisi 4!19. 
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nintetlerle i.lgili kagu:dJJan fu:satlar, kendi eylemleri ve kendil.erinden 
kaynaklanan birtakun sebepler yiiziind~ndir. "63 

Buradan her musibetin kullann hatalanna bagh olarak gergel~
le§tigi yoniinde bir anlam gikanlm.amahdrr. Elbette Allah, dil.edigi 
kullanna ~eneme amagh birtakrm musibetler gonderebilir. Ama bun
lann higbirisi, insan fullerinden butiiniiyle bagunslZ olarak ezelde 
kararla§tmlnu§ olaylar degil.dir. Yeryiiziinde olup biten her §eyin do
laylt ya da dolaystz insan fulleriyle bir il.gisi vardrr. Bu konuya ag~ 
getiren l~Issalardan bu-isi Yusuf suresinde anlatJma.ktadu:: 

Mtsu: · Krah, riiyasmda yedi semiz inegin yedigi yedi ciliz inek 
ve yine yedi ye§il ba§ak ile yedi kuru ba§ak goriir. Kendisine Allah 
tarafmdan riiyalan dogru bir §ekilde yorumlama ~aru veril.en zin
dandal<!i Hz. Yusuf, krahn bu riiyas1ru §6yle yorumlar: 

" ... Yedi sene adetiniz iizere ekin ekersiniz. Sonra da !/iyecekferiniz
den az bir miktar /1arig, b;p;k/erinizi ba§agmda (stok edip) btraktmz. 
Sonra bunun ardmdan, saklayacakfanmzdan az bir miktar (to/1Umfuk) 
f1arig, o ytllar igin biriktirdik/erinizi yi!fip bitirecek !f.edi kttf,k y,/1 ge/ecektir. 
Sonra humm ardmdan da bir y1/ 9efecek k; o y1fda insanlara (Allah ta
ra/mdan) yardnn ofunacak ve o ydda (meyve suyu ve yag) s1kacak/ar. "6-J 

Olaylann akl§l, daha onceden bellidir.65 Yedi bolluk yilinm ar
dmdan yedi ktthk yili, ardmdan da tam bir bollul<! yili gelecel~tir. Mu
sibetin adt onceden l<!onulmu§tur: Yedi ktthk yili ... Ancak bu durum
da insanlann eli kolu bagh degildir. Eger yedi bolltJ<! yilinda, riiyarun 
yorurnunda anlatJd1g1 iizere gerekli tedbirler ahrursa, ugrarulan mu
sibet en az hasarla atlatJabilecel~tir. Yani olaylann akt§l her zaman 
~gin insan iradesine bagh olaral~ yon degi§tirme irnl<!anma sahlptir. 66 

Allah, insanlan biraz lwrlm, biraz aglJ<!, mallardan, canlardan 
ve i.i:riinlerden biraz eksiltmek suretiyle deneyebilir.67 Ancak butiin 
sonuglar belli sebeplere baghdtr ve onlann olu§umunda insan ira
desine belli bir alan bu:akJmt§tu:. Bu alanda insan sorumluluklanru 
en iyi §ekil.de yerine getirmek zorur1dadu·. Bunu yapmadtgt takdirde 
dogacak olan sonuglardan kendisi sorumludur. <;unkii ayette Allah, 
insanlan "bunlarm tamamtyla degil, onlardan yalruzca bir k1smtyla 

63 Tc'vllat, XlV/367. 
64 Yusuf 12/47-49. 
65 Tc'vllat, VII/364. 
66 Tc'vr!at, VII/318-319. 
67 el-Bakara 2/155. 
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deneyecegini haber vermi§tir. Bu durum, Allah'm onlara gtkl§ kapl
larilll butiiniiyle kapamad1gma, bil.akis bu tiir musibetlerin hepsinde 
-her ne kadar onlarda bir eksi.kli.k ve zarar bulurisa da- onlara bir kur
tulu§ yolu b1rakhgma i§aret etmektedir. Bu tiirden musibetlerde'" ek
siklik ve zarann tam olarak gergekle§mesi miimkiindiir. Ancak Allah, 
kullanru korkuttugu §eylerde, lutfunun bir geregi olarak korkudan 
gol~ iimit tarafma yakla§hrml§hr. imtihan siirecinde bulunan herke
sin tiim fiilleri bu tarzda gergekle§ir. Onlann fiillerinirl hem korku 
hem de iimide bakan bir yonii vard1r. insanlann kendileri hakkmdaki 
kanaatl~ri de bu §ekildedir. [Yani onlar kendi sonlanndan hem kor
karlar, hem de iimit igerisinde olurlar.]"68 

Diger bir ornek ise, Tevbe suresinin 60-52. ayetlerinde anlatJ
d1g1 iizere, mii§rik Araplann sava§a giden miiminlerle Jgili degerlen
dirmelerine verilen cevapm: 

"Sana bir iyi/ik ge/ince on/ann fenasma gider; bir kotii/iik gelse, 
'Biz i:inceden il1tiyat/, davrand1k' derkr, sevinerek doniip giderfer. De ki: 
:AJ/a/1 'm bize yazd1pmdan ba§kas/ ba§/111/Za gelmez. 0 bizim Mevla 'm,z
J,r, inananlar Allah 'a qiivensin. De ki: 'Bize iki iyiden, qazi/ik ve §ehit/ik
ten ba~ka bir §eyin gelmesini mi bek/iyorswwz? Oysa biz AJ/a/1 'm kendi 
katmdan veya elimiz/e, sizi bir azaba ugratmasm1 bek/iyoruz .. . " 

.Matiirldt, bu ayetin 'Allah'm bize yazdlgmdan ba§kasl ba§illllZa 
gelmez' k1smmm baglarruru dikkate alan birkag anlammdan soz eder: 

"Deki bizim ba§II111Za Allah 'm al1iret yurdunda takdir ettigi ~ere/ ve 
onurdan, yiiksek makamlardan ve siirek/i nimetlerden ba§kasl gelmez." 

':AJ/a/1 bize /1ay1r ve §erden le/1imize alan §ey/eri yazar. Yani bize ik
ram olarak verdigi ya da he/a/ ve mubah k,/J,g, §ey/eri takdir eder." 69 

.Musibetlerin hangi yonden ilahl iradeye bagh oldugunu goste
ren ayetlerden birisi de Nisa suresinirl 78. ayetidir: "Kendilerine bir 
iyilik dokunsa 'Bu Allah' tan' derler; ba§lanna bir kotuluk gelince de 
'Bu senden' derler. De ki: 'Hepsi Allah'tandrr"' 

.Matiirldt, bu baglamda iyi ve kotiiniin hepsinirl Allah' tan olma
srm, "yapJan i§lerin bir kar§ilig1"70 olarak yorunJar. Yani i§ler saglam 
yapJd1gmda kar§Jtk ona gore, kotii yapJd1gmda ise ona gore olur. 

68 Te'vr!at, I/280. 
69 Te 'vr!at, VI/375. 
70 Te'vilat, III/339. 
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Brr. ba§ka yorurna gore ise, bunlann hepsi "deneme bakmundan/mih
ne" Allah' a aittir. Allah'm §U sozii bu yorurna a9Jilik getirir: " ... Sizi 
bazen iyi bazen de kotii §eylerle deneriz"71 

. Allah, kullanril ge§itli §ekillerde denemektedir. Onlann bu ko
nuda terci.h haklan yoktur. Allah' m §U sozleri bu duruma agJilik ge
tirir: 

"Allah sana bir zarar dokundurursa onu ondan ba§_ka giderecek yok
tur. Sana bir iyi/ikte bufunursa, {buna da kimse engel ofamaz.] ()iinkii 
Omm /1er §_eye giicii yeter. '72 ':Af/a/1 nzkt di/edigine bo/, di/edigine de az 
verir .. Onfar diinya hayatmm [giizel/ik/eriy/e] sevinf duydular. Hafbuki 
diinya hayatt AJ1iret /10yatma nispetfe fOk degersiz VC! ktsa omiirfiidiir. "13 

Buna kar§_m insan f;;l/eri soz konusu ofunca, Kur 'an'da hamd ve §.iikiir 
gibi tiim iyi /iil!er AJ/a/1 'a, kotii pil!er ise insanm kendisine nispet edi/ir. 14 

Deneme amagh musibetlerin yanmda dogrudan insanm terci.h 
ve segimlerine bagl1 musibetler de vardu: "insanlann [§irk ve kufur/ 
mkarcili.k gibi]75 bizzat kendi i§ledikleri [hatalar] yiiziinden karada 
ve denizde duzen bozuldu. [Kurakhk, k1thk ve gegim s~mhs1 gibi 
felaketler meydana geldi ki]16 Allah yapnklannm bir k1sillllll onlara 
tattusmi belki de (tutruklan kotii yoldan) donerler."77 

jnsanlamz Farklt $artlarda jmtilzan Edi/meferinin Hikmeti 

ilalu adalet baglarmnda insanlann en gok sordugu sorulardan 
birisi, bazJannm bolluk ve rahathk igerisinde imtihan edilirken nigin 
diger bazJan.nm yoksulluk ve s~mh igerisinde imtihan edi.ldigidir. 
Matiind! bu soruya §6yle cevap verir: 

"Allah, mal ve servet bakunmdan bolluk ve geni§lik verdigi kim
seye, fakirin ve darda olanm hakkmi vermeyi farz kJrru§ ve bu hakkm 
miktanm ve olgiisiinii de ag~arru§tu ki zengin bu miktan ve olgiiyii 
vermek suretiyle §ukriinii yerine getimll.§ olsun. Allah, baz1sma da 
darhk verir ve ondan zenginin ona hakkrm vermemesi durumunda 

71 el-Enbiya 21/35. Benzer ayetler i~in bkz., el-A'raf 7/168; el-Mulk 67/2. 
72 el-En'am 6/17. 
73 er-Ra'd 13}26. 
74 Te'vrlat, IW340. Konuyla ilgili ayetler i~in bkz.,el-Bakara 2/257; en-Nisa 4/83; el-

Hucurat 49/7-8, 17. 
75 Te'vt!at, XI/203. 
76 Te'vtfat, XI/203. 
77 er-Rfun 30/41. 
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bu darh~a sabretmesini isl:er. Ancak Allah'w kendisine bolluk ver
di~!i kunseden, bu bollugun geregini ·yerine getirmesini, darhk ve
rilenden de darhk anmda yapmas1 gerekeni yapmasrm istemesinin, 
onlan imtihan etmekten ba§ka bir nedeni yoktur. 0, birisini stkwh 
ve darhkla, di~erini ise bolluk ve geni§likle dener. Birisi §u.kiirle ve 
mahndan iizerine farz olaru vermekle, di~eri ise,. zengin kendisine 
hakk1ru vermedi~i takdirde ihtiyaglannm [kar§Janrnamaswa] sabret
mekle emredilmi§tir. Nitekirn Hz. Peygamber'den rivayet edilen §U 
soz, bu konuya agtk.l.tk getirmektedir: 'Allah di.leseydi sizin hepinizi 
zengin yapard1 da araruzda higbir fakir bulunmazdt. Yine 0, hepinizi 
fakir kJard1 da araruzda higbir zengine rastlanmazdt. Fakat 0, zengi
nin nasJ ihsanda bulundugunu, fakirin de nasJ sabretti~ini gormek 
igin bazrmz1 bazW1Zla dener."'18 · 

Burada fakir olan, §oyle bir itiraz da bulunabi.lir: Nigin ben o 
zenginin, o da benim yerimde de~il? Benim zenginden ne farkrm 
var? Ben de o zengin gibi zengi.nlikle denenmek isterdim! 

Yukanda Hz. Peygamberden nakledilen rivayet dikkate ahndl
~mda, bu soruyu soran, iki §tktan birini kabul etmek zorundadrr. Ya 
herkes fakirlikle ya da zenginlikle denenecektir. A.ksi takdirde, fakirin 
yerine konan zengin, bu sefer ayru soruyu sormak durumunda ka
lacaktu. Herkesin fakirlikle ya da zenginlikle denenrnesi dururnun
da ise, sabrr ya da §u.kiir fulmden birisi devre dl§l kalnu§ olacaktrr. 
Halbuki Allah, kullanru bu her iki erdemli fii.lle denemeyi dilemi§tir. 
Bu yiizden Matiirldt, bu tiir sorulan.n hepsine birden aym cevab1 ve
rir: Allah, l~ullan igin, onlan.n kendi agJan.ndan yararh gordi.ilJeri 
§eyleri yapmal~ zorunda degildir. Allah, her kulu igin hikmetin gerel~
tirdi~i §eyi yapar ve daima hikmeti gozetir. 79 

Bee/ Problemi 
Bu ba~lamda tarb§Jan en onem.li konu, oldiiri.ilen kirnsenin 

eceliyle oliip olmedigi meselesidir. Matiirtdi'ye gore oldw-i.ilen kimse
nin eceli meselesinin ilabi iradeyle ilgili yonii, ilabi bilgi ile ili.ntili bir 
konu olmas1d1r. Allah, tiirn zamanlan ve mel~anlan ku§atan ezeli bil-

78 Tc'uilat, X:II/90. Hz. Pcygamher'dcn naklccMcn rivayetin gc,tigi yer i'in bk., es-Siiylltl, 
cd-Dam·;'/.Mcnsfir, Beyrut 1993, Xl/151. 

79 Tc 'uilat, XIU90. Aynca bk., a.g.e., V/43-45; Vl125-26, 30-31, 112-113; IX/104-
105; XIIU135-136. 
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gisiyle oldiiriilen kimsenin bir ba§kasuun tercihi nedeniyle olecegini 
bilir. Allah'm bilgisinde bir degi§me olmayacagwdan, oldi.iriilen kim
senin eceli, Allah' w bilgisi yoniinden degi§mez. Ancak bu durumda 
oldi.iri.ilenin olii.mii, Allah' Ul bilgisinden dolayt degil, oldiirenin kotii 
niyeti ve tercihi.nden dolaytdl.l'. 

Matundt; llahl bilgi Je ecel araswdaki ili§l~iyi agJJarken, al~raba 
ziyaretiyle ilgili hadisi orne!~ olarak verir. Hz. Peygamber, "akrabasl
m ziyaret edenin omriiniin uzayacagwdan" soz etmi§tir. Matundt'ye 
gore, bu durumda, Allah, ki§inin eceli igin daha once bir vakit belir
lemi§, sonra ki§i akrabasrm ziyaret edince o vakti uzatml§ ya da tersi 
soz konusu olunca k1saltrm§ degildir. Aksine Allah, zaman ve mel~an 
iistii olan ezelt bilgisiyle o ki§inin akrabasrm ziyaret edecegirli de bil
diginden ecelini ba§lang1gta ona gore takdir etmi§tir. 80 

Ehl-i Siirmet'e gore ecelin tek olup degi§memesinin anlarm, 
ilahi bilginin ecel ile ilintili olan boyutunda bir degi§me olmamastdl.l'. 
\;~ii dogru ve kesin bilgi, bilinenin aksine bir sonug vermez. Bilgi, 
bilinen ne ise onun bilgisirli veti .. r. Bu malumla ilintili olan ilaht bilgi 
igin. de gegerli bir durumdur. Ancal~ Allah'w bilgisinin ezelt, diger 
bir ifadeyle zaman ve rnekan iistii olu§u· nedeniyle, Onun bilgisinin 
bilinen/malum ile ili§hlsi zamansal degil, ontolojiktir. Yani Jaht bilgi, 
daha once var olan bir bilinene/maluma sonradan tabi olmu§, ya da 
onunla yalruzca olu§u anwda ilintilenmi§ degildir. Aksine ezelt ilalu 
bilgi soz konusu oldugunda, bilen, bilgi ve bilinen, boliinrne kabul 
etmeyen tek bir sonsuz ana nispet edilebilir. Baz1 filozoflar bu sonsuz 
ana, "~aimi §imdi" demel~tedu·ler.81 

Matundl'nin ~andaki yorumunu, ilaht bilgiyi ancak bu §ekil
de degerlendirdigirniz takdirde dogru anlayabiliriz. 

Eceli dogrudan ilahi iradeye baglayan ayetleri de bu gergevede 
anlamanw daha dogru ve tutarh oldugu kanaatindeyiz: '"Bu i§ten 
bize bir §ey olsaydx, burada old~ezdik' diyorlar. 9oyle de: 'Ev
leii.nizde l~alml§ olsaydrmz bile, oldurulmesi tal~dir edilmi§ olanla1; 
oldm-uliip dii§ecekleri yerlere kendiliklerinden gJ~lp giderlerdi.' Allah, 

80 Tc'vilat, J/182; II/133-134, 
81 Roy Weatherford, Tl~e Implications o/ Datcnninism, London and New .Yo<k 199, s. 
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iginizdeki.leri yoklamak ve kalplerinizdekileri temizlemek igin {boyle 
) "8? yaph. - . 
B.u ayet, yazJrm§ ecellerin omiirlerin sonu oldugu anlam.ma 

geldigini agtkga ifade etmektedir. Eger ki§inin eceli oldiirme/katl i.le '• 
ise ki§i oldiiriiliir, normal olfun i.le ise oliir. 83 

Matiiridi'nin bu yorumunu, yukanda zikredi.len 'akraba ziyare
ti' hadisi baglammda yaphg1 yorumla birlikte degerlendirdigimizde, 
ondan §oyle bir sonug gtkarabiliriz: Allah kimin oldii.riilecegini ki
min de kendi yatagmda olecegini bilir. DolaylSlyla Uhud Sava§l, nda, 
"eger bizim yanumzda kalsalardl olmezler, oldiiriilmezlerdi"84 diyen 
miinahklann bir muddet daha ya§amalan, i.lahi bi.lgi ag1smdan aldtk
lan tedbir neticesinde omiirleri uzann§ anlam.ma gelmez. Tam aksi
ne Allah ezelde onlann sava§ alanma gitmeyeceklerini ve bu yii.zden 
bir muddet daha ya§ayacaklanru bi.lmektedir. Bu itibarla miinab.klar, 
Allah' m ermine uymamakla bir muddet sava§m risklerinden kurtul
mu§lardrr. 

Sonugta yukandaki ayeti, "Allah'm ezeh bi.lgisinde kimin kendi 
hur iradesiyle sava§ alanma gidecegi, orada olecegi, gazi olac~gl ya 
da sag kalacagl, kimin de gitmeden sag kalacag1 mevcuttur" §eklinde · 
anlamak miimkiindiir. Yani bu ayetin, cebrl/zorlaytci bir durumu de
gil, tam al~sine olaylan mahiyetlerine uygun olarak tespit eden i.laln 
bi.lgide bir degi§menin olamayacagm1 ifade ettigi soylenebi.lir. Bu ba
klmdan miinab.klar sava§ alanma gitmemekle ecellerini uzatnn§ de
gillerdir. Zaten onlann ecelleri, kendi kotii. tercJJeri nedeniyle daha 
sonraki bir vakit igin belirlenmi§fu. Ancak onlann bu yii.zden omiir
lerinin uzun gozukmesi, hayrrlanna olan bir durum degi.ldir. Dolayt
slyla biz, Matiiridl' nin kaza ve l~aderi, "Allah' m, §eyleri mahiyetlerine 
uygun olarak yaratmayt di.lemesi ve yaratmas1" §eklinde tammlamasi
ru bu gergevede goriip degerlendlirmek gerektigi kanaatindeyiz. 

l<tsacas1, ecellerin ki§i.lerin tercihlerine bagh olarak nasJ olu§a
cagi Allah tarafmdan bi.lindigi igin, ona gore takdir edi.lmi§tir. Ancak 
Allah'm bi.lgisinde degi§menin olmamas1, ki§i.lerin tercihlerinde de 
degi§me imkanmm bulumnadt·gi anlam.ma gelmez. Aksine ki§i.ler, 

82 Al-i imran 3/154. 
83 Te 'vrlat, II/453. 
84 Al-i imran 3/156. 
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kendi hiir tercihlerini farkh yon.lerde kullansalar<h, ecelleri ona gore 
§ekillenip beli.rlenecekti. 

R1z1k Problemi 
Kur'an'da, '~ah nzk1 dil.edigine bol, dil.edigine de az verir" 

§eklinde bir dizi ayet vardrr. 85 Bu ayetler, l~endi baglamlanndan lwpa
nhp tek ba§lanna ele ahndJJannda, nzkm azhgt ya da goklugu konu
sunda insan iradesinin higbir rolii olmadtgt, on~ bu konuda gah§tp 
gabalamasJ.IUn higbir yarar saglamayacagt gibi bir izlenim olu§makta
drr. Kur'an'a bir butiirl olarak bakhgmuzda, nzik konusunda da ecel 
konusunda oldugu gibi be§eri irade il.e il.alu irade farkh boyutlarda 
etkin gozukmektedir. Allah' m insana vermi§ oldugu hiirriyet, ona 
nzik alarunda da belli olgude hareket im.kam saglamaktadrr. Insan 
bu alanda iradesirli iyi ya da kotii yonde kullanmak suretiyle helal 
ya da haram yoldan nzik elde edebil.ecegi gibi, Allah' m kendisine 
vermi§ oldugu belli imkanlar olgiisiinde az ya da gok nzJ~ temininde 
de bulunabilir. Omegin §U ayet agikga bu dururna i§aret etmektedir: 
"Kim ahiret kazanciDl istiyorsa, onun kazanciDl arlhnnz. Kim de 
[yalmzca] dii.nya kan.ru istiyorsa ona da diinyadan bir §eyler veririz. 
Fakat onun ahirette bir nasibi olrnaz."86 

Matiiridi, bu ayette gegen "isteme/hars" ifadesini, "gah§tp gaba
lama" olarak tefsir etrni§tir.87 

0, bu an.larm peki§tirmel~ igin Ibn Amr' dan §U sozii nakleder: 
"Hi9 olm.eyecekm.i§ gibi diinyan, yann olecekrni§ gibi ahiretin igin 
gah§ {ub.rus - { <.!!~\ ). "88 

Bu, tiir ifadelerde Allah, insan.lann ba§kalanrun elindekine goz 
dikmemeleri ya da nzik temini konusunda insan.lara degil., yalmz
ca kendisine giivenmeleri igin nzkm yegane kaynagt olu§una dik.kat 
gekmektedir. Bir an.lamda Allah, insan.lann dik.katlerini yeryiizii.n
deki tiirn nziklan ve nzik vasttalarmt yarahp insan.lann hizmetine 
yalmzca kendisinin sundugunu ifade etmektedir. Diger bir ifadeyle, 
Allah "isterse bol, isterse·az verir, bu konuda 0 mutlak giig ve otorite 

85 Bk., cr-R.n'd 13/26; el-isrn 17/30; el-Kasas 28/82; cl-Ankebut 29/62; er-Rurn 
30/37; Sc'be 34/36. 

86 e1-~;ium 42/20. 
87 Tc 'vilat, XIII/184. 
88 Matiiridi, a.g.y. 
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sahibidir. 0 halde insaular rlZlkl.anm temin etme 9abalarmda yalru.z
ca Allah' a giivensinler. "89 DolaylSlyla bu tiir ifadeler, Allah' m tek tel< 
tiim bireylerin 11.Zkilll, l<endi iradelerinin hi9bir katl<ISI olmal<sizm 
belirledigi anlamma gelmez. 

Matiiridt, soz konusu ifadenin ge9tigi bir yerde §U yorumda bu
lunmaktadu:: "Bu ifadeyle Allah, kullanru kendi katmda olanlan is
temeye te§Vil< etmekte, onlan.n ba§ka insanlarm elindekil.eri elde etme 
iimitleri.ni ku:maktadu:. <;;ii.nku i.nsanlarm kendisine irnan etmelerine 
engel olan, onlan peygamberleri yalanlamaya ve onlarm 9agnl.arma 
kulal< vermemeye sevl< eden §ey, ba§kalanrun ellerinde bulunan mal 
ve servetlere [ula§ma] arzusudur. Onlar bu diinya hayahnda kendileri 
i9in ba§kanhgm, izzet ve §erefin mal ve servet aracilig1yla devam ede
cegini du§iinduklerinden, bir bakrma Allah §oyle demi§tir: 'Bunlara 
bol, obiirleri.ne ise az veren Allah'tu:. Diledigine bol, diledigi.ne de 
az vennek halkm elinde olan bir §ey degildir. Bu, yalruzca Allah' a 
mahsustur. Diger taraftan Allah bu soziiyle, nzk1 dostlarmdan ve 
dii§manlanndan dJedigi.ne bol, yi.ne dostlarmdan ve dii§manlarmdan 
diledigi.ne de az verdigini ifade etmi§tir. 0, bol ve geni§ nzrk sahibi 
olmanm, Allah' a dostluk igareti sa~ad1g1, az nzrk sahibi olmanm 
da Onun dii§manhgilll kazannu§ olmal< anlamma gelmedigi bili.n
sin diye boyle yapml§hr. Tecriibe de bize gosteriyor l<i Allah nzb 
dostlan.na bol bol verip, dii§manlarma daraltmarm§tu:. <;;ii.nku diinya 
hayatmda bol ve az vermek irntihanm, ahiret hayahnda ise odul ve 
cezanm bir geregidir. imtihan siirecinde Allah' a dost olanla dii§man 
olan e§ittir. imtihan siireci.nde bu ikisi.ne e§it muamele yapJrr. Odul 
ve ceza da ise aralan.nda fark gozetilir. "9° 

Matiiridl'nin yukanda zikredilen gorii§leri l§lgmda, k1saca §un
lan soylememiz mu.m.kiindiir: Allah' m nzk1 geni§letmesi ve daraltma
Sl, Kur' an' m l<endisi.ne ozgii retorigi i9inde, muhatabm duygu diin
yasmda Allah' a tam bir baglilik ve tevel<kul anla}'l§illlll gel.i§mesini 
saglamaya, boylece onlarm, nzJJarm1 temin etme yolunda i.nsanlara 
kole olmalanm ya da onlan.n kotii arzu ve emellerine hizmet etmele
ri.ni engellemeye yonelil< gozukmel<tedir. DolaylSlyla bu tiir ifadelerin 
lu9 birisi, nzkm bel.irlenmesi.nd.e insan tercihleriniri ve 9abalannm 

89 Te'vilat, Vli/423-424. 
90 Te'vilat, VII/424. 
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en kugi.ik bir l~atl~lSl ohnad1g1 anlanuna gelrnez. A.ksi takdirde Allah 
§oyle buyurmazd1: "(Cuma) Namaz1 kilinmca amk ye1yiiziine dagJm 
ve Allah' m I utfundan isteyin. "91 

Ah.lal~i Kotiiluk 
Matiirl:di'ye gore, insanm kaderi irntihan siireciyle baglanhhdrr. 

Ona gore irntihanm iki boyutu vardu: Birincisi, Allah' m kullanru 
emirler ve yasaklarda bulunmak suretiyle denemesidir. ikincisi ise, 
Allah' m var edilecegirll ve var olacagrm bJdigi §eylerin varhk alanma 
gelrnesi §e~dedir. Allah' m §U sozii bu duruma i§aret eder: "Ant 
olsun, iginizden, cihat edenle1i. ve sabredenle1i. belirleyinceye ve du
rumlanmzl ortaya koyuncaya kadar sizi deneyecegiz."92 

.Ayette gegen "belirleyinceye ... " ifadesirll Matiirldi, "var edile
cek olan olarak bildigi gibi var olan/mevcud olarak da bilinceye ka
dar" §eklmde anlar. "{Allah) duyulur alemi de duyu otesi alemi de 
bil.endir"93 ifadesi de buna benzer. Duyu otesi/gayb alemin bilgisi, vax 
edilecek olanm bil.gisidir. Duyulux/§ehadet alemm bilgisi ise Allah'm 
duyu otesi alemm bil.gisirll var olan olarak bilrnesidir. Bu bab§ agl
sma gore, yukandal~ ayet §U §ekilde anlamlandmlu: "Allah'm on
lardan ciha£: edecekle1i.ni ve sabuh olacalJanm bildiklel'i l~imsele1i.n, 
cihat edenlex ve sabredenler olarak var edJecelJe1i. ana kadar ... "94 

Mati.itidi, ba§ka bir yerde bu bilginirl mahiyetini §U §ekilde izah 
eder: "Biz Allah' 1, mahlukah bulunduklan hallerin dl§tnda bir hal 
iizere bilmekle nitelendirmiyoruz. <;iinku bu §ekildeki bir niteleme, 
Allah' 1 cehaletle nitelendirmek anlarruna gelir. Dolaytslyla Allah, sa
kin olaru, sakinlik halinde hareketli; hareketli olam, sakin; oturaru, 
ayakta duxan; ayakta duxam da oturan olarak bildigi soylenemez. 
Aym §ekil.de, Allah' m yok olam var, var olam da varhk halinde iken 
yok olarak bJdi!F soylenemez. Bu Allah'1 var olmayam bilmekle ni
telendirmektir. Allah' m bu §ekilde nitelendirilmesi ise imkans1zdrr. 95 

Mati.itidi, baz1 ayetlerde Allah' u1 bilgisirlln zamansal niteliklexle 
arulrnasma §Oyle bir agtklarna getirildigine deginir: 

91 el-Cum'a 62/10 
92 Muhammed 47/31. 
93 el-En'am 7n3. 
94 Tc'uilat, U226. 
95 Tc'uilat, U262. 
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Her bilgi bilinenin olu§ aru ile il.intili olarak ifade edilir. Dola
ytstyla Allah'm bilgisinden de var olanm var olu§ zamarnyla ilintili 
olarak babsedi.lebilir. Onun bi.lgisinin varhklarm olu§ zamanlanyla 
birlikte ifade edi.lmesi, bilinenin ezeli oldugunun anla§Jmamas1 igin
dir. Allah, her ne kadar §irndi var olarn bi.lmekle nitelendiri.lse de, de
gi§ikli.kten, yok olmaktan ve bir halden b!l§ka bir hale donii§mekten 
uzak/munezzeh olmas1 nedeniyle 0, §irndi bi.ldigirri ayrnyla ezelde 
bi.lmekle de nitelendirilir.96 

Bu, bir anlamda Allah' m once ve §irndi olaru, sonra da olacak 
olarn tek bir bi.lgiyle oldugu gibi bi.lmesi demektir. Yani Allah, §irndi 
hareketli olarn, bir anlamda kendi ezeli §irndisinde, §imdi hareketli 
olan olarak bilir. Daba as;Ik bir ifadeyle, olmu§, olan ve olacak olan 
her §ey, Allah'm ezeli bi.lgisinde ayrnyla rnevcuttur. Omegin olacak 
olan Allah' m ezeli bi.lgisinde de olacak olandrr. Olacak olan oldugun
da ise, Onun ezeli bi.lgisinde oldugu an itibanyla olmu§ dernektir. 
Allah, bunlarm hepsirri boylece bi.lir ve onun bi.lgisinde his;bir de
gi§i.klik rneydana gelmez. <;iinku Allah'm bi.lgisi sonsuz bir bi.lgidir. 
Her §eyi oldugu gibi ku§atnu§trr. Bu itibarla, onun §imdi olarn ezel
de bi.lmesi, §irndi olaru belirlemesi anlamma gelmez. Bilinen ne ise 
bilgi ona goredir. Allah, zah geregi tanh iistii bir varll oldugu igin, 
Onu tarihin igine hapsederek §eyleri bizirn bi.ldigimiz gibi bi.ldigirri 
varsayarna)'l.Z. Aksi takdirde Onu tari.hsel bir varll olarak algJa-
1Tll§1 dolaytslyla uluhiyetin en onernli ozelliklerinden birisirri ondan 
uzakla§tliJTll§ oluruz. K.Isacas1, Allah zarnarnn sahibi, onun yarahc1S1 
ve tiirn zarnanlarm dt§mda ezeli ve ebed1 oldugu igin, her §eyi bu 
ozelliklerinirl kas;Iru!maz bir sonucu olarak bilir. Biz, MatiirldJ:' nin 
yukandaki ifadelerini bu §eki.lde anlarnanm daha dogru oldugu ka
naatindeyiz. Yani 'Allah, Ali' nin §U anda oturdugunu bi.lmektedir", 
diyen kirnse i.le 'Allah, Ali' nin §U anda oturdugunu ezelde, §U anda 
oturuyor olarak bi.lmekte.dir" diyen k.irnse ayrn §eyi ifade etmektedir
ler. Bir ba§ka ifadeyle, Allah, bizim §irndi bi.ldigimizi, ezelde, bizirn 
§irndimiz olarak bi.lmektedir. 

Matiirld.J:, Allah' m her §eyi onceden bi.lmesinin, olaylara cebn/ 
zorlaytcl bir etl~isinin olmadtgnn soylerken bu gergegi goz onunde 

· bulundurrnaktadlr. Bizirn §irndimizde olan, onun ezeli bi.lgisinde de 

96 Tc:'vt!at, I/262-263. 
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aym §ekilde yer ald1gmdan hlg kimse kendi kabahatlerine, hatalanna 
ve yanh§lanna kaza ve kaderi bir mazeret olarak kullanamaz. 

Matiiridi, bq durumu §oyle temellendirir: "Allah, nigin ezeli 
bi.lgisine gore takdir ettigi §eyleri gergekle§tirdi, onlan nigin yarah? 
Bunlann segilip tercih edi.leceklet:ini bi.ldigi igin. insanlat; Allah' m 

· iradesi, yaratmas1 ve ezelde ongordiigii §eyleli. vakitleri geldiklerinde 
gergekle§tirmesi i.le kendi.lerinin segtikleli. §eylere ula§ular ve tercih 
ettikleri §eyleri elde ederler. "97 Aynca insanlar kendi kaderlerinde ne
lerin takdir edi.ldigini de bi.lrnemektedirler. Bununla i.lgili ellerinde 
hi.gbir sagla~ belge yoktur. 0 halde kendi segimleri ve tercihleri dog
rul.tusunda §eki.llenen kader, onlar igin bir mazeret olamaz. 

Diger taraftan tecrii.be de insanlann hiir olduklanm gostennek
tedir. <:;iinku insanlardan her biri, kendisini hiir, tercihte bul.unabi
len, hem bir eylemi gergekle§tirmeye hem de onu terk etmeye giig 
yetirebi.len bir varhk olarak bi.lrnektedir. Bu baglamda kaderin rolii, 
bir anlamda diger tiim cevherlerin ve arazlann yaratJmast gibi insan 
fiillerinde bulunan cevher ve arazlann, onlann gergekle§tikleri zaman 
ve mekanlann yaratilinasmdan ibarettir. Bunlann higbirisi kaza ve 
kaderin zorlaytCI bir etkisinin oldugunu kawtlamaya yetmez.98 

Bu noktada, asJ olan tercihler ve segimlerdir. Matiindl'ye· gore, 
yaratma ozelligine sahi.p olan tel~ varhk Allah oldugu igin, insan fiil.
leri dahil her §eyin yarahc1s1 Allah'tu.99 Mutezile' nin iddia ettigi gibi, 
insan fiillerinin Allah tarafmdan yarahhyor ol.mas1, onlann hiirri
yetlerine bir zarar vermez. Ciin.ku Allah, yalmzca insanlarm hiir se~ 
girnlerine ve tercihlerine bagh ola1·ak gergekle§ecegini bi.ldigi fiillerin 
bizzat kendi.lerini yaratmayt irade etmekte ve onlan yaratmaktadrr. 100 

Bu baknndan fiiller, iyi ya da kotii §eklindeki niteliklerini, Allah'm 
yaratmasmdan dolayt degi.l, bizzat insanlann hiir tercih ve segimleri 
nedeniyle alrnaktadular.101 

Metafi.ziksel kotuluk konusunda oldugu gibi ahlaki kotiiluk 
konusunda da kalplerin muhurlenmesi, insanlann saptuJmas1 gibi 

97 Kitabu't-Tcvf.rd, s. 491; Tapaloglu, 394-395. 
98 Kitabii't-Tcv!.rd, s. 492; Topaloglu, 395. 
99 Tc'vilat, XVII/389; ~- el-Matiirid1, Tc'utlatu1-Kur'an'dan Tcrcumeler, terci.imc: B. 

Topaloglu, istanbul2003, s. 106. 
100 Te'vtlat, XVlUl52. 
101 Kitaba't-Tevl.id, s. 365 vd.; Topalo~lu, 292 vd. 
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tarh§mah konular mevcutf:ur. Burada onlann da bir kagma deginme
mizin yararh olacag1 kanaatindeyiz. 

Kalple7-in Muhiirlemnesi 

A.llah'm insanlara dogru yolu bulmalan konusunda peygamber
ler ve kitaplar gonderdikten sonra, onlann kendJerine gelen mesajlar 
dogrultusunda tercihlerde bulunmalanru engelledigi dii§iinulemez. 
Bununla birlikte Kur' an' m pek gok yerinde kalplerin muhiirlenme
sinden bahsedJmel~tedir. 102 Bu bakrmdan bu tiir ifadelerin kendi 
baglamlanna uygun bir §ekJde dogru anla§Jmalan bu~ onem arz 
etmektedir. 

Kalplerin muhurlenmesine agJ~ga temas eden ayetlerin biri §oy
ledir: "Allah onlann l~alplerini ve kulaklanru muhiirlemi§tir. Onlann 
gozlerine de bir ge§it perde gerilmi§tir ve onlar igin (diinya ve ahiret
te) bu~ bir azap vardrr."103 

Matiiridt, kalplerin muhurlenmesinin iki anlama gelebJecegi
ni soylemektedir: Birincisi, Hasan el-Basri'den (o. 110/728) nak
ledJen §U gorii§tiir: "Kafir igin ta§k~gm bir smm vardu·. Bu smrr 
a§Jd1gmda Allah artik onun iman etmeyecegini bJir. Boylece Allah, 
onun l~albini muhurler de artik o bir daha iman etmez." 

Matiiridt, bu golii§iin MutezJe ekolii ag1smdan iki bakrmdan 
ele§tirJdigine dikkat geker: Birincisi, onlara gore, her ne l~adar kalbi 
muhurlii olsa da kafir, iman etmekle so1umludur. il~incisi, Allah, 
omri.ini.in sonunda kimin iman edecegini ve kimin de ister bu srm
ra ula§SID isterse ula§masm asla inanmayacagrm bilmektedir. Hasan 
el-Basri'nin gori.i§ii ise, kafir soz konusu smrra ula§mad1g1 siirece 
Allah'm bunu bJemeyecegini ima etmektedir. Bu yiizden MutezJe: 
kalplerin miihurlenmesini §oyle yorumlamaktadrr. Allah' m, "kalple
rini muhurledi (hateme - ~ ) ve kalplerine damga vurdu (taba'a
F.)" soziiniin anlarru; Allah'm onlann kalplerine, [meleklerin on
Ian tanrmalan igin] kitaplara ve mektuplara konan i§aretler tiirlmden 
bir i§aret koymas1drr. 

102 Bkz., el-Babra 2/7; el-En'am 6/25; el-A:raf 7/100; et-Tevbe 9/87, 93; en-Nahl 
16/108 ve claba pek ~ok ayet.. . 

103 EI-Bakara 2/7. 
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. Matundi, Mutezile' nin bu gorii§iine kahlrn.az. Ona gore bu ifa
delerin anlarm, Allah' m kafirin kalbinde kufur karanhgrm yaratma
sidrr . 

. Maw.ndl'ye gore, ikinci gorii§ ise §oyledir: Allah, kafir kufur 
fiil.in.i. i§ledi~inde, onun I~albinde muku ve damga)'l yarabr. 

<;iinkii Matiirldi'nin de igerisinde yer ald1g1 Ehl-i Siinnet eko
liine gore, kafirin kiifru Allah tarafmdan yaratJmaktadrr. Dola)'l
siyla bu mu.h.ru de onun kalbi iizerinde Allah yaratrm§trr. Nitekim 
Allah' m §U sozii bu anlama i§aret etmektedir: ' ... Onlann kalplerini 
perdeledik'104, yani onlann kalplerinde perdeler.yaratb.k. 

Maw.ndl' ye gore, i§in ash §udur: "On.lar derin dii§iinceyi ve 
tefekkiirii terk ettikleri igin, Allah on.lann kalplerini miihiirlerni§tir 
de arnk onlann I~alplerinde dii§iince ve tefekkiire yer kalmami§hr. 
Allah, onlann kulaklarma da muhiir vurmu§tur. <;unkii onlar gergek 
ve dogru soze kulak vermerni§lerdir. Sonugta Allah, onlarm kulakla
nnda agrrhk yaratmi§trr. Yine onlar kendi ig diinyalarma ve d1§ diin
yadaki mahlukata, onlann gegici olduklarrm, bir giin yok olacaklal'IDl 
ve hallerin siirekli olarak degi§tigini an.lamalan, boylece onlan yara
tanm ezell ve ebedi oldugunu kavramalan igin ibret nazanyla bakma
dJJanndan dola)'l Allah onlann gozlerinde perdeler yaratmi§trr. "105 

Gergekten de bu tiir ayetlerin baglamlanna bakJd1gmda, kalple
rin muhurlenmesinin ve damgalanmasmm, keyfi bir engelleme degil, 
tam aksine i§lenen suglara kar§l verilen bir tiir ceza oldugu anla§J
maktadrr. Biz bunlardan yalmzca soz konusu suglarw. nitelikl.erine 
i§aret eden bir tanesini omek olarak vermekle yetinecegiz. 

"Sozferinden donmeferi, AJ/afz 'm ayetferini inkar etmeferi, fzaks1z pere 
peyflamberleri ofdurmeleri ve 'Kalp/erimiz kdllamm~t~r' deme/eri sebebiy/e 
(on/an lanetfedik, tiir/ii be/alar verdik. On/ann ka/pleri'k,J,p, deg;/dir;) tam 
aksine ku/urleri sebebiy/e Al/a/1 o kalpler iizerine miihiir vumw§tur; pek 
az1 miistesna arflk iman etmezfer. "106 

Bu ayette ·kafirlerin kalplerine muhiir vurulmasmm sebebi, ken
di kufurleridir ve bu gok agik bir §ekilde ifade edilmektedir. Buna 

104 el-En'am 6/25. 
105 Tc 'v'llat, I/34-35 
106 en-Nisll 4/155 
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ekleyecek higbir §ey yoktur. Soz konusu ifadelerin yer ald1g1 farkh 
baglamlarda da benzer gerekgele1rin zikredildigi goriil.mektedir. 

jnsanlann Saptmfmas1 

Yme Kur'an'm baz1 ayetleri.nde, ·~ah'm diledigirle hidayet ve
rip diledigirli de saphrd1gmdan"101 soz ~dJmektedir. Bu tur ayetler de 
kendi baglamlarmdan koparJarak takdim edildiklerinde, dogru yolu 
bulma ya da sapttmada irlsan iradesirlirl higbir rolii yokmu§ gi.bi bir 
izlenim uyanmaktadtr. Matiirldt, bu tiir ayetlere de Ehl-i Siinnet 
ekoliiniin genelgizgisizirle uygun, fakat kendisirle ozgii yorumlar ge
tum.ektedir. ~imdi de bunlara k1saca degirlelim. 

Matiirldi, bu tiir ayetleri ~enellikle Allah' m ilim stktma gon
dermede bulunarak yorumlar. Omegirl §U ayete bir bakaLm: "Size 
ne oldu da miinahklar hakkmda iki gruba aynld1n1z? Halbuki Allah 
oclan kendi ettikleri yiiziinden ba§ a§ag1 etmi§tir (kufurlerirle don
dfumii§tiir). Allah'm sapmdtgrm dogru yola getirmek mi istiyorsu
nuz? Al/ah'm sapt1rd1§1 kimse igin asla (dogruya} yol bulamazsm!"108 

Matiirldi, bu ayette gegen, 'Allah' m sapmdtgl" ifadesll+i §oyle 
yorumlamaktadtr: "OrJann hidayete ermelerini mi arzuluyorsunuz. 
Halbuki Allah, onlardan kufru terci.h etmelerinden dola)'l hidayete 
ermeyeceklerini bildigi kimselerin sapmalanru dilemi§tir .. . "109 

Kalplerin muhiirlenmesiyle ilgi.li ayetlerde oldugu gi.bi bu tur 
ayetlerde de soz konusu ifadelerin igerisirlde yer aldtklan baglamlar
da, onlarm arJamlarma i§aret eden agtk gostergeler bulunmaktadtr. 
6megm yukandaki ayette, munahklann kendi yap1p e~eri yiiziin
den saptkhk igerisirlde btrakJdtklan agtkga vurgulanmaktadtr. 

Bu dururn ayru surenirll42-143. ayetlerinde daha agtk bir §e
kilde goriil.mektedir: 

"$up/1esiz milnapk/ar, Allah 'a oyw1 etmcye ka/ki§IYOrlar; /1albuki Al
lah on/ann oyunlanm ba§larma §eVirmcktcdir. Onlar namaza kalktrklan 
zaman il§enerek ka/karlar, insanlara gosteri§ yapar/ar, Al/a/1 ·, da pek 
az /1aflra getirirler. Bun/ann arasmda bocalay_rp durmaktalar, ne onlara 
(baplamyorlar) nc bunlara. Allah 'm §a§1rtt1§1 kimseyc asia bir (pkar) yo/ 
bulantazstn." 

107 Blu., el-Bakra 2/26; en-Nisa 4/88; ihrahi.m 14/4; en-Nahl 16/93; el-Fahr 35/8; 
el-Muddessir 74/31. 

108 en-Nis.i 4/88. 
109 Tc 'vi!Ot, III/373. Benzer bir yorum i~in blu., I/65. 
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Bu ayette de miinablJann saptmlma sebepleri igin daha fazla 
soze hacet brrak.Jmamaktadli. 

Matiirldt, bu ayetlerin son ksnunda yer alan, "Allah'm §a§ui:b.
~1 .kimseye asia bir {gt.kar) yol bulamazsm", i.fadesini, kafirin. mutlak 
surette iman etme imkam kahnadtgl §eklinde anlamaz. Bu konuda o, 
Hasan el~Basrt'den bir naki.lde bulunarak soz konusu i.fadenin "kafir 
olarak devam ettigi siirece" anlanuna geldi~ini; "tovbe edip ku.frun
den dondiigii takdirde kafir igin de yolun agtk oldu~unu" beli.rtir.HO 

G~nel olarak bakJd1~mda Matiirldt'ye gore "Allah'm sapbrma
si", sap1tanda, kendisinden meydana gelen sapill fiilinin yarahl
masi ya da Allah'm, i§lemi§ oldugu suglarmm bir cezas1 olarak onu 
kendi ba§ma bliakm.asi ve rahmetinden mahrum ederek terk etmesi 
anlanuna gelir. lll 

insan/ardan ve Cinlerden <;ogumm Cehennem igin 
Yarat,/m1§ Olmas1 

Bu konu Kur'an'da §Oyle i.fade edilir: 

'.:Ant o/sun, Biz cin/er ve insanlardan birfoffunu cehennem ifin yarat
mi§IZJIT [{Differ bir yoruma gore), cin/erden ue insanlardan yaratt,kfan
mlzm fOffu sonuqta cehenneme gidecektir}. On/arm ka/p/eri vard1r, on/aria 
kauramazlar; gozleri vard1r, on/aria _gormezler; kulak/an vard1r, onl~rla 
i§itme:z/er. l§te on/ar hayvanlar gibidir; hatta daha da §a§kmd~rlar. I§te 
as,/gaji//er onlard~r. "I 12 

Mutezileye gore, cehennem iqin yaratttk (ve le-kad zera 'na /i
cehenneme - ~ l...il.J~ .lil J ) i.fadesindeki "lam", sonug bildirmek 
igindir, aksine sebep bildirmek igin degildir. "Lam"m sonug bildirme 
i§levi d.ikkate almd1gmda, soz konusu i.barenin anlam1; "Allah kufiir 
iizerine olenleri cehennem igin yaratmi§hr" §eklirtde olmaktadrr.ll3 

Bir ba§ka deyi§le Allah, bu soziiyle bize i§in sonucunu bildirmekte; 

110 Te'vilat, N/85 
111 Te'vilat, VI/116. 
112 el-A:raf 7/179. 
113 er-Rassi, cr-Rcddii o/e'/-Miicbirc, {Resa~u'l-Adl, tahkik: Muhammed Ammara, M.su: 

1971 i!>ind.e), I, 153-154; Ehu'l-Mu'in en-Nesefi, Tabsrro, tahkil.: H. Atay, $:A. 
Diizgiin, Ankara 2003, II, 286; AhmeJ Mahmud Suhhi, Fr ilmi'l-Kdam, Beyrut, 
1991, III, (Zeycliyye), 139. 
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yarathg1 insanlardan ve ci.nlerden gogunun sonugta cehenneme gide
cegini haber vermektedir. 114 

Mutezile, bu yorumunun Kur'an'da da dayanagmm bulundugu~ 
nu iddia eder . .Onlara gore, Allah'm, "Nihayet Firavun ailesi onu yitik 
gocuk olarak (nehirden) al~. 0, sonunda kendileri igin bir dii§man ve 
bir tasa olacakt{ §eklindeki sozii,. soz konusu "lam"m (li- J }, sonug 
bildirme anlammda kullamlabileceginin bir karuhdrr. 

Mati.irldt, Mutezilenin bu yorumuna kahlmaz. <;i.inku ona gore 
bu tiir bir ifade, yalruzca i§lerin sonucunu bilmeyen birisi igin soy
lenir. Nitekim Allah, Mutezile'nin kendi gorii§lerine dayanak olarak 
hulland1g1 ayette gegen, "0, sonunda hendileri igin bir dii§man ve 
bir tasa olacakh" ifadesini, durumlannm ne olacag1n1 hestiremeyen 
Firavun ailesine bir uyan ve ikaz baglarrunda zikretmi§tir. Gizl.iyi ve 
ag1g1, olmu§U ve olacag1 bilen Allah hakkmda ise bu tiir ifadelerin 
hullarulmast miin'lhiin degildir. insanlann, "olmek iizere dogurunuz, 
harap olmak iizere bina in§a edirliz" §ekl.indeki sozleri, i§lerin sonug
laruu k~stiremeyen kimselere ikaz ve uyan maksadiyla soylenen soz
ler tiiriindendir. Elbette insanlar olsiinler diye dogurmazlar ve harap 
olsunlar diye binalar in§a etmezler. Ancak sonugta olacak olan oliim 
ve harabeye donii§ti.ir. DolaylSlyla bu tiir sozler, Mutezile'n.i,n yukan
da zikredilen gorii§lerine dayanak olu§turmazlar. 115 

Matundt, Mutezile'nin, tarh§ma konusu olan ayette, Allah'm 
insanlann ve ci.nlerin gogunun sonugta cehenneme gidecegini ha
ber verdigi" §ekl.indeki gorii§iine yonelttigi bu ele§tirisinde son derece 
halili gozukmel~tedir. <;unkii M utezile' nin kendi gorii§lerini destek
lemek igin dile getirdikleri omeklerin higbirisi, soz konusu ayet ile 
Orti.i§memektedir: Birisinde i§lerin sonuglar1n1 en iyi §ekilde bilen 
Allah, digerinde ise sonuglan hakkmda saglam bir bilgiye sahip olma
yan insanlar soz konusudur. Bu yiizden Matiindt, iizelinde tarb§Jan 
bu ayeti §oyle yorumlar: 

"Allah ezelde, insanlann ve ci.nlerin gogunun, cehennem ate
§ini hak etmelerine neden olan kufur fii.lini tercih edip girkin i§leri 
yapacaklar1n1 bildigi igin, onlan cehennem igin yaratnu§hr ... Ayru 
§el~Jde miimi.nleri de cennet igin yaratnu§hr. <;iinku 0, ezelde mii-

114 Tc'ulfat, VI/117. 
115 Tc'uilat, VI/117. 
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minlerin cenneti hal<! etmelerini saglayan hidayet fi.ili.ni tercih edip 
guzel i§ler yapacaklanm bilmektedir."116 

Goruldugii iizere Matiiridi, bu tiir ifadelerin hemen hepsini 
ezeli ilahi bilgi ile temellendirmektedir. 

/ SONU~ VE DEGERLENDiRME 
-- Kotuluk; ~k~;;;};;~~cikt;;~~;--b~~:~~--J~i:ylSlyla hur iradeli 

varhk.lann kendisinden kurtulmaya gah§hg1 her §eydir. Bu yonuyle o, 
tamamen iyinin kar§lh olan bir olgudur. Kotuluk, genel olarak dogal, 
metafiziksel ve ahlaki olmak iizere iig k1s1mda ele ahrur. 

Kotuluk problemi ise, yanh§ Tann tasavvurundan kaynaklanan 
bir inang problemidir. inkarc1, 'Tann' run var olmas1 durumunda hlg
bir kotulugiin bulunmamas1 gerektigini' dii§iiniir. <.;unku ona gore, 
eger Tann en yiiksek niteliklere sahipse -ki oyledir- o zaman 0, ko
tulugii ortadan kaldlrffiak isteyecek ya da onun var olmasma higbir 
zaman izin vermeyecel~tir. Goruldugii iizere bu varsayunm kayna
gl, 'kotuluk ile en yiiksek nitelikler arasmda bir gel.i§ki bulundugu' 
§eklindeki onyarg1du. inkarc1, adeta Tannyr yalmzca iyiyi yaratmak 
zorunda alan sllllrh bir varhk olarak tasavvur ehnektedir. Halbuki 
Kur' an, bize yiice Yarahc1yr, her turlu yarahnayr bilen, SlllliSlZ im1an 
ve l<!udret sahibi bir varhk olarak tamtmaktadu. 

Matiindi, bu problemin goziimiiniin, yaln1zca Allah' m butun 
varhk.lann yegane kaynag1 oldugunun bilinmesine bagh oldugunun 
gok iyi farkmdadu. Iyi ya da kotu, tum varlJJann, nesnel varlJJar 
diinyasmda boy gosterebilmeleri ancak yarahc1 bir Zorunlu Varhk' m 
var olmas1 durumunda miimkiindiir. 0 halde ona gore, yapJmas1 
gereken ilk i§, yegane yarahCI alan bu Zorunlu Varhk' m varl1g1m ka
mtlanmak, sorua da Onun nigin kotuluklere izin verdigini anlamaya 
gali§maktu. 

Matiiridi'ye gore, evrenin yarahlmr§ oldugu kamtland1g1 takdir
de, zorunlu olarak onun yarahc1s1 olan Allah' m varhg1 ispat edilmi§ 
olacaktu. Ona gore, evrenin tum pargalan, bir bilginin ve kudretin 
eseri olduklanm gosterir. Bu durumda, yapJmas1 gereken ilk i§, bu 
bilgi ve kudretin kaynagrm bulmaktu. Evrenin butiiniinde ve her bir 
pargasmda, bilgiye, kudrete, dolayrs1yla kendi kendisine hareket etme 

116 Te'vflat, VI/118. 



l-IAT0RiDi'Ni;•.(K0T0L0K PROBLEHINE YAKLA~IHI 

bilinci ve iradesine tawk ohnadtgl.IIllZa gore, varolu§a kaynakhk ede
bi.lecek butiin yiiksek stfatlara salrip olan ba§ka bir Varhk aranmahck. 
Bu Varhk, sonsuz bir bi.lgi, irade ve kudret sahibidir. Aksi takdirde 
kendisi de varhgmda ba§kasma mu.htag olurdu ki bu durumda onun 
yarahc1 oldugu dii§iinulemezdi. 

Matiindt, yaratthru.§ olan bu evrenin, yalmzca ya~ahe1suun 
varhgiDl degi.l, ayru zamanda Onun tel~ oldugunu karutladtgma da 
dMat geker. <;iinku ona gore, evrendeki ontolojik diizen, · ancak 
hikmetl.Jher sozii ve fu1 isabetli olan tek bir yarahcuun varhgtyla 
miimkiibdiir. i.ki ya da daha fazla yarahcuun ol.mast dururnunda, her 
birinin kendi otoritesini egemen kJma)'l isteyeceginden dola)'l kusti.r
suz bir diizenin bulunmast imkanstzdu. Onun agtsmdan bunun en 
somut karuh, tecrube aleminde krallann birbirleriyle nasJ geki§tikle
rine stkga tantk olmamtzdrr. 

Matiirtdl'nin dii§iince sisteminde, evrenin yarahlmt§ oldugu ka
rutlandtktan sonra, geriye, diinyada bulunan koniluklerin var olu§ 
gayelerini ve hikmetlerini kavramak kalmaktadrr. 

Onun agtsmdan evren sonsuz hikmet sahibi bir varhgm eseri 
olugundan, insanm, onun tamarnmm ya da her bir pargasuun hik
metlerini butiiniiyle kavramast miimkiin degi.ldir. <;iinku slnlrh olan 
akJ giiciinden, SIDlrSlZ olan hikmetleri butiiniiyle kavramast bekle
ni.lemez. Bununla birlikte insan, Allah'm varhgiDl, birligini ve en 
yiiksek stfatlarmt kavramasma yetecek olgude bazl hikmetleri bi.lme 
imka.nma sahiptir. 

Evrende olup bitene hikmet penceresinden bakJdtgmda §U ra
hatga kavranacaktrr: Evrendeki her bir §eyin bir gayesi vardrr. Sonra 
insan, evrenin onemli bir pargas1 olan l~endisinin gayesine yonelir. 
Goklerdeki ve yerdeki her §eyin kendisine hizmet ettigini fark eder. 
Adeta gozlemledigi her §ey, kendisinin daha iyi ya§amast igin diizen
lenrni§tir. Ardmdan, duyulur alem igerisinde yalmzca kendisinin tiim 
bunlann farkmda oldugunu kavrar. 0 halde butiin bunlar bo§ yere/ 
abes olarak yaratthru.§ ol.mamahdu. 

Matiindi, bu noktada hikmet kavramuun kar§tsma abes/sagma 
kavraffiiDl koyar. Dola)'lstyla o, varolu§U bu iki kavram araciligtyla 

· temellendirir. Evrendeki her §ey, keodisine en uygun konumda ve 
tabiatta yaratJm1§ olduguna gore, bunlar yok olup gitsirJer diye ya-
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rahhru§ olamaz. Bu, bir adanun giizel bir bina in§a edip sonra da onu 
sebepsiz yere ~maswa benzer. Bu tiii: davram§lar, bo§ ve sagmadrr/ 
abestir. Kotiilukler de nimetler ve iyilikler gibi insan ag1swdan bir 
anlam ifade eder. insan, akJ sahibi olmaslllin yanmda, iradesini hfu 
bir §ekilde kulland1glllin bilincinde olan bir varlJ~trr. Bu biling, onun 
etrafwdaki zararh §eylerden kagwmasrm saglar. Boylece insan, iyiyi 
tercih edip l~otiiden kagwmas1 gerektigi §Uuruna erer. Bu §Uur da ona 
bir imtihan siirecinde oldugunu kavrahr. Ancak akh, ona bu imtihan 
siirecini en ba§anh bir §ekilde nasJ tamamlayacagrm tek ba§wa gos
teremez. Bu konuda da ona peygamberler yardrmc1 olur. 

Bu baglamda geriye, nigin bazJarlllin rahatll, diger bazJarww 
ise s~mh igerisinde imtihan edildigi sorusu kalrr. 

Mat:iiridl' ye gore, Allah, insaru yalruzca §ulmr ya da yalmzca 
sabrrla denemez. Her ikisiyle birlikte dener. Bu yiizden bazJanm bol
luk ve geni§lik, diger bazJanm da darll ve s~wh ile dener ki kimin 
§ukredip kirnin de olaylan sab1rla kaqJad1g1 belli olsun. 

Klsacas1 Matuddi, kotuluk problemini gozmeye gah§rrken mer
keze hikmet kavramrm ab§trr. Allah' w sonsuz bilgisi igerisinde 
bulunan her §ey, Onun sonsuz hikmetine gore var olacak §ekilde 
belirlenmi§ ya da ongorulmii§tiir. Onun kaza ve kader anlaJI§lnl da 
bu gergevede degerlendirmek gerekir. <;~ii o, metafiziksel ve ahlak! 
anlamdaki kotiiluklerin problematik boyutlanm, buyiik olgude hik
metli yaratma fuli ag1smdan ele ahp degerlendirmeye gah§rm§trr. 

Bu baglamda ister dogrudan Jahl: iradeye isterse insanm ira
desine bagh olsun, ba§liDlZa gelen her bir musibet, olmas1 gerektigi 
zaman ve yerdedir. Bu dururnda insana dii§en gorev, kendi iradesinin 
sorumluluk alanw1 tespit ederek odevlerini titizlikle yerine getirme
sidir. <;~u ilahl irade, ona sonsuz hikmetinin bir geregi olarak bel
li olgulerde de olsa hiir bir §ekilde harel<et etme imkaru tanrmi§trr. 
Hangi tiirden olursa olsun, bu hareket alaru igerisinde meydana ge
len her bir olaydan, dogrudan insanm kendisi sorumludur. Omegin 
ecel ve nztk gibi tarb§mah konularda, ilahl iradeye nispetle klSlth 
da olsa, insan iradesinin belli bir sorumlulugu vardrr. Allah, sonsuz 
bilgisi igerisinde yer alan tiim olaylan sebepleriyle birlikte ongorrnii§ 
ve oylece tal~dir etmi§tir. Bu ag1dan, katil tarafwdan oldiirulen bir 
kirnsenin eceli, katilin hfu olarak i§ledigi fiile gore takdir edilmi§tir. 
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Bunun ag~ anlarru §udur Maktuliin eceli, ilahl bilgi ag1smdan de
gi§mez, ancak katilin hiir iradesine bagh olarak gergekle§en bir olay 
olmas1 yoniinden her zaman igin degi§me imkamna sahiptir. YaO:i 
Allah, maktuliin eceliru dogrudan Kendi iradesine bagh olarak degil, 
katilin hur olarak harekete gegen iradesine bagh olarak takdir etmi§
tir. Aym §eyin, nz~arm takdiri, insanlarm saphnlmas1, kalple.rin 
muhurlenmesi gibi bir dizi tarh§mah konular igin de gegerli oldugu
nu soyleyebiliriz. <;iinku Matiiridi'ye gore, Allah, her §eyi kendi ma
hiyetine uygwi olarak takdir etmekte ve yaratmaktadrr. Hiir olarak 
gergekle§en bir fii.lin mahiyeti, cebir alhnda gergekle§en fiil ile aym 
olamayacagma gore, kader ve takdir kavramlarmdan, cebir/zorlama 
sonucunu grkarmak miimkiin goziikmemektedir. 

Allah' m, insam nigin denedigi, buna ihtiyac1 m1 oldugu soru
suna gelince, Matiind1 bunun cevabnn, "emir ve nehyin hikmeti"ni 
ag~arken verir. Bu cevaba bakhglffilZda, merkezde yine hikmet ve 
abes kavramlannm yer ald1g1 gozukmektedir. Ona gore, Allah kendi 
birligine ve hikmetine i§aret eden bir evren yaratmi§trr. 0 halde ev
rende bu birligi ve hikmeti kavrayabilecek birilerinin bulurrmas1 gere
kir. <;iinku bir §eyi su:f bozmak iizere in§a eden herkesin, hikmetten 
uzak ve akJslZ oldugunda hig §iiphe yoktur. Sonsuz hikmet sahibi 
olan Allah, bu tiir eksiklikl.erden uzaktrr. 




