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Allah'ın varlığı Hususunda 1\ıUtiiridi'nin Dellllert*'
.
}:fer ri.e Jiadar A. J. Wensi:n,ckl ve -~Hijid Fakhiy2., Allah'll1
. vadıgı konusundaki is~~ delilleri taitışriuŞlar ise de, aiıcak• ariların
her' ikiSi de Matüridi'niri Kitabu't-Tevhid3'1niri 1970 de yayınlanmış
ölinası dolayısıyla mevçut tartışmanın bu yönüne deginnierniŞlerdi.r, ··
Matüridi, -bu. konuyla ilgili ola.rak, .Aılah'ın.varlıgına._ait esas
delillerini, alemin soniadan ·oluşu (hudüsu'l-'alam) üzerine
dayandlİinaktadır. Bundan dolayialem, varlıgıiçin )raratıci birsebebe
muhtaçtır; Matüriqi, ı:llçi:nin hud:fıstirii.ı ispatlaniadan önce, ıllemin
ezelil~ini (kıdertıin.l.) iddia'eden TabiatÇılai (Ashabu~t-Taba'), yıldızlara
tapanlaf (Ashabiı'n~Nu.cüm), Seneviyeler: (Mecuzilerr gi_bi çeşitli
gruplaİm delillerilli çürÜtmek zorundaydı; Matüridi. onlannillei:nih
başıangiçma Uişkiri bozuk fikirleri içiri üÇ sebep ortaya koyinuştur~
Birincisi: Onlardan bazısı; aklı kullanmayı terkettik (taklld) lerinden
dolayı alemin -~liligi tarafını tuttuJai. Bunlar, tamameri körü körüne .
başlqılannı taklidettiler. Matüridi. bu gruba dahil olahl,arla her hangi
bir tartişmayagtimeiıi.ı:i ~krusız,9Iacaginı. ifade e1:nliŞÜrl.
....... .
İkinci olarak_: Onlal-ın: suretin çok deg'işken hüvyiyetine veya
tabiatma ve nesn·elerin diger nesn.eler. ile· ilişkisine. aiit
gözlemleri, sebep ve sonuÇ fizeririe dayanmaktadır. Onlar her şeyiri bir .
şeyden meydana geliiiesi gerekttgihiiddia ederler. Bu yüzden, Allah,
alemin vasıtasız sebe1J.idir. Böylece alem, 0 1nun yarlıgından dolayı
ezeli (kadim)dir5. ·üÇüiıcii ı;>İa:fak: Çünkü alem, hayır, şerr, s·evinÇ ve
eşyanın

*.Bu m·akfıle, · Hamdard ·tslamicus Winter. -·1980. Quarteriyjoumal· of the ··
. Hamdard Müracaatlar Ve Notlar Foundation, Pakistan, Vol. III. 4. s. 17,22'de yayınlaııiillştır.
·
·· ·
·
1 AJ. Wensinck, "İslam Kel~mında .Allali'iİi· Varlıgirtın · ·Delilleri " tn .
· Mededeclingen der Konik. Academic van Wetenschappen. Deel 81, Serie A
. No.2, Anısterdam; 1939.
· .
.
.
.
2 M~Ici Fakhri; "Allah'ın Varlığı İçin İslami Klasik ~eliller'in ?vfuslim World,
4 • 1957. .
.
.
..
..
3 AI~Matüridi, Kitab.al--Tawhid. Nşr. Fath~Ia Khulayf, Beİ:rut. ,1970, o.
. . 1950'de müteveffa Prof. Joseph Schact'ın bu elyaznia:Yı.. btilmqş.oldugu
· nota uygunciur; bak. oriun ·makalesi "İslam kela~ Tarihi İçin Yeni
Kaynaklar", Studia İslamica içinde, I, (1953), s. 23-42. · ·
.
.
.
4 Kitab ai-Tawliid, s; lll.
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ked~rin 'varlıgına tanıklık: etmektedir. Bu görliŞ, aİe:inin iki yanihcıya

sahip oldugunu iddia edendualist (Dehriyye)lere işnat edilniektedir:.
Onların biris( bü~üri hayırlarm çıktıgı hayır· ilahı, digert is~ bütün·
şe~lerln kaynagı olan şeı: iıahı<iir6~ ·
~;·•··

~

Maturidi, her şeyin bir Şeyden _çıkması gerktigını savunan
- . Tabiatçı görüşlei:i reddetmektedir. O, eşyanın diger eşya içinde giziL
.. (ktin:i:ı1n) bulunamayacagını ispat etmektedir: Bundan dolayı, beşeri
varlıgin sadece sperina _(meni)dan .meydaria gelmesi veya. yalnıZca
tohumdan- agaç olması rnü~n ·.degildir; sperina ve söz:J_tonusu.
tohum içinde, insan şekli, rengi ve tam yetiŞmiş bii agacın ölçüsü yok
(gayı:.;i mevcüd) tur, Onlar, insan bedeninindurumunu bUdigimizden ·
. beri alıhan gıdalardan meydana geliyor, mesela ölçüsüz gıda,
gelişmenin belli· sınırlarını ifrata götürmeye sebep olabilir; bazılan gıda
· lle büyüyüp şişmanlarken (:yusaiD:min). digerleri hayatlarını yemekh~
. - geçirdiideri }:ıalde yine de· zayıf kaiırlar. Bundan. baŞka, farklı
sonuçlar.i:Q: bit ve ayiıı. gıdadan ıp:eydanagelebjJdigihi müşahede
etmekteyız.. Maniafih; bu. .orada, AHalı : o:Ian. bir yönetici
, [miıdabbir)nfu olması gerektigihi göstermekt~dir7.
---~
S~beplillk. Cilliyet) doktiinine kaişı tartış!Ila:Iaiı:yla Ugilf olarak
Matıiİi:di, alemin ezeliligirie inanan-bütün- bu insanlan delillerle·
çürütür. Onlar, dört elem~ ezeıiligine inanan AShabu't-Taba' veya .
1'abiatçılar: dünyadaki bütün olaylarm kaynagı oiarak yıldızıann ezeli
h·aniketlenn.Lkabul eden Ashabu'n:- N:ücünı; ]Ilaqdeniiı e~eliligıg~

:Inanan Ashabu'l-Heyula; bunlara ilaveten çeşitli düalist (seneviyye)
. gruplarıdır: Matüridi, burilann; ·dünyaruh bir yaratıcıdan meydana
- .geldigini ·ihtiva_ eden. sebeplilik .(tlllyet) doktrinirii savunmalanna
ragmen hala· alemin -ezeıı (kadim) oldugunu .iddia ettiklerini
blldimıektedir. Ohlar Allah'ı tam faU/veya sebeple bir tutmakta ve
a:Ieriıi onun zaruri eseri ('Ula kfivnı·i~a'lem) olarak kabul etinektedirler.
Ohlar, malulsuz_(esersii) .b!r sebebin _linkansı.Z oldugunu iddia
~tmektedirler. Ve mademki alem, ezeliolahsebebin eseridir, onun da
· ezeU: olması, gerekir; Bundan dolayı yaratıcı, clleriı üzerine cötiıeitligini
ihsan efugıne göre, kudretli ve cömert bfr mevcut olmahaır8. Fakat,
:Matürtdi; alemin·bır yaratıcı tarafından zarfiri olarak (bl't-Taba')
yaratiıdıgının irn:kansız bulunduguniı söylemek suretiyle bu sebeplllik_
(illiyet) doktrininl reddetmektedir. Bu takdirdeyaratıcımecbur edilmiŞ
_olmakta, oysa yaratıcının 'ma'l?-iyetl, keııd~sinin hiç b,ir veçhUe bir ·
mecburiyete zorlanamayan Varlık olmasıdır, Bunqah başka,Matüridi,
kendi özelligi icabı basit birşey yapabilen kimsenin. yalnızca aynı.·
5 .

.
. . - .
eser. s. 111-'12.
. 6 Aynı ·eser, ş. 113.
· 7-Aynı eser, s; 113-16.·
8 Aynı eser. s. 30.
Aynı

-oj

> :-

· . Alemiri·at~ş. toptak, hava_ve su gibi c.:İôrt elemanın bir.urüriü
oldıigtınu .k8.bul eden Tabi~tÇılarm. ıiıaricı .veya·. ba.Şka ·.bir tabirle,.
onlarıh, eşyalun farldı i:ıfteliklel:irun bu ·dört ~elettıamn1 :1 .
. ·kanşmasının. sonucu.· oldugu i~diabin, Matu:tidf;'tatafriıdaiı .
reddedilmiştli. Matüiidi; egerbu eıemanıartabll:_Şe~detaytrı·edi1nıfş
(mat1Jü'lve tayin edilen (matbti'}y3lruz bit.şey:yapmaya meebur.
edllı1rufise. onun tabiişekiıd~ bir şey yaprirak için.tayin edilmiş
· , olacaginı 1spatıamaktaçlır. Bu' yilzden,. onlar; başka btr· şey OJ;ılı .
· degıŞt:iriıiedikce bir ·duniriıctari baŞka. bir düruma doniİşertıeZıerl2;
' Netlee oJarn.k yaratıJışa ait degiŞik bileşim ve fiiller sonunda kendini
·göşteren alem:in alı~rıldi <f.üzeru,.'alerrtde ilim ye hikı:iıet saitibi btt'
öüien}eyi~i (mudebbir)lıin varolnıasını gerekil kılrtıaktadır13~ ·Diger
taraftan, tayin edllen şey (matbü'), öbür'Şeyler üzerinde. bu şeyıer, o
alıcisı ·olmadıkça etkili oİ~ınaz, Binaenaleyh, ·meydana. geriren'
ve taoü olarak tayin· edili:niş olaru· btrleştii_çn ve :onun etkiı;ini
onaylayan harici bir güç ,olmalıdır~~; Aynı_. ş~kilde, eger boya ilaçı,~ .
· ··kendfkendineboyamnaYC3..bıİı;lkılırsa, o kötü renkler ha:sıl edeceJs:W•..
bu jüzden. boyaiarill herŞeyi yerli yeriİle kOyan Hikmet S?l:İibi ve BilgÜt
. İifr zat. tarafındau meydana. gelmesi. gereklidir1 5. AYrıca •. MatÜİidi;
tabiatİn kendi var!ıgını ·ta:yjn edemeyecegirii söy1er16. Bti sebepten.
on:ı~ :fiill,oı:ıla:İı böyle kııair birine ·baglıfurl7~ . .
.
..

etkiriin

. .Aleindekf bütün:.· degişiİdige. sebep' olaİı. Yıldızlarm -hareketlnip. ..
·ebediligfnUddia eden Ashabu'n;.Nucü:i:n (Yıldızlara mananlar)
ilgili·
oiariik, .Matüridi:, onlarin:görİişletini ~'Ö" (alem)nuri sonda (iühaya) da .
başta {ibtida')'da.~nlu oldugunu söyleyerek reddetmekteclir. o;.her
hareketin kendisiile takaddüm eden bir hareketiri 8oiıu oldugunu:
böylece. onun bir. bıişlangıca salıip olmadan,sona dogru. bir h~ket. ·
ol,masıriuıiırıkansız buiunduguıiu ifade· etn:ıektedırıs.. Ashabu'n- , .

*

9 Aynt

eser.

.10~~~-
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33,'Maiı.Kawwan~ al~sliay'a·bihi bi'İ-T~a· fahuwadlıiı
. • .

-- .. ·:;. .

·..... '

·c

. ·•·

.
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. ..
Aynı eser, s .. 141.

.
.
.
.·
.
12 Ayni eser;· s~ i 17~ ·Krş ..:R.::tvf. .Frank,, . "Môtüridi'ntit')gretislıide Tiba.'i
Konusunda Notlar ve Mı1lahazal~~ Melangeş D'tslamigie. içinde, Neşr.;
Pierre Salnıon, Leiqen 1974, s. 144-:45.
· · · ·
·
; ..
'13 A~·e$er; s. 114;
· ·
.
.. .
14Aynı eser, s.l17.
15Aynıyı!r.

16Aynıeser, s.)42.
11Ayni
s.I52.
18 Aynı eser,. s. ·144. :

e8er.

'

. Nücum'un inancı halqonda Matiiıi~ tarafındaİı verilen başka bir
aelil, eger iki. şeyiri dogt:u . (müstakim) bir hafta hareket etmekte .
- oldiıkları (yasirani) söylense, -ve biri dfge:d.İıden ileride btilunsa. bu, ya
ildslriden hfi':inin <ligeririden önce:-hareket ettlginl.ya da onlann farklı
hızlarilahar~ket ettikle~ izahetmiş o1niaktiı, ege,r onlann ikisinin _
de eşit hızada olduklan farzedlliise, bir tek alternatif, onlann farklı
nokfalardan hareket ettlkıei1dir, bu- da- ıiıa:m3mı · hareketin_ bii
-baŞıangica $3hfp old~g~ti gqstemıektedirl9. .
.
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Mcit~di Senevtyye (du~t)2'? hikmet tanımlan kôri~suıida bir :

yanlış

anlamaya süruklendik1eri: içlıı- onların. haırun olan· zatın
alemde_ kötftlugü ve' şerr!!Şleyemez fikrini saçma olarak ·kabul
etmekteÇlir. -MatU.t1di, hikmet!, ·her şeyit~_yerliyerine koymak ve
herkese ·müstehı;ık _oldugu hakkıİlı (hazz) ihmal etmeksizin ve .
Iqı.yıtsıihk gösterrneksizin veiınek olatak tarumıaiıiaktadir. Bundan
başkıı, o, insan _aklının bütün.yaratıklardaki Allah'ın hikmetini
fdraıd:e-siııirlı ·oldugunu ifade etmektedir~ (la yabhıghu-ıia 'a:kfaı_bash~)21.
:·
·
·
·

;

_ Matfıri<U. aynı iamanda, Aşıiabu'l-Heyula tarafından kabul
.edilen, almiıı menŞeinlıı· şektlşiz bulunan ve mümeyyiz-.niteligi
oimayalJ. İlk -Madde -(lieyfila- ·veya _ tiria)-- oldugu-. görüşünü .de ·
çürütriıektedir; bütün cevheiler . ve ı:ırazlar olsun dünyadaki
. degt.şik.likler, tık Maddenin üıbiatı içinde bt.İlunaı:ı sebeplerden zuhrir
ed.en:··-gızü·

-bir·-· :g-üç: Tk;uvva '·ıtaiiı1na)

Tarafından ·:rrteydanıı'

gehnektedirler22. Matfıridi, eger dÜnyada "gizli güç'~üİı neden· oldugu
·degişme meydaıia geJ.irse, l;ni degişme~ bir neticesi olarak ilk
Madde·, daha·ıiztin süre nievcutoimayacagını,Jakat yerine geçici
özell1klerden ve cev;Iıerlerden,murekkep dünyanın· geçecegini deiu---:
göstenriektecfu23. Aynca Matftridi, -İlk -Maddenfn, bütününrinvarolrri'asır;ı.a karşılık, daha uzun .süre. riıevcut olmayacagı, başka.
biİşey tararından meydana getirtlmiş-oldugu za.Iınedilen bu. dünya
_oldugun~ söylemektedir24~Matundi, yine, tık Maddenin bilgisiz bit
güç oldugunu, ve dünya işlerinL-kontrol etmesinin.ve onu varlık içllie:
_ getirlnesthfıi _imkansız- oldugünu söyleyerek -kumun (gizli) ~fikriril
I9Aynı ye_:. Krş:a'ı-Kiı.ayy.it, Kitab aı-tntisar wa·ı-R3.dd ·aıa. ihn:_aı~Re~~di
_ al-Mulhid, Belrut, 1957,- s.33-4,
. .
.
_

·-. ,

' 20 Ayrlntili d~liller içinde. Mahirldi, Senevtyyeiıiİı çeşitli görOşlerini
_
tartıŞmakta:dır: Maniheistler,. Markionitler, Mazdekiler, Deysaniler, ve_ · ·
onJann- ayı:Iınlık ve karanlıi!ın .kanşlDllİllil sebepleriyle llsıill- delillerin ~ _
3-12,116. -. ·
21ispat etnıektedir.
.
. Bak. Kitab
. . al-Tawhid, s .. I5-19,37,115,7-18,
. .
.
Aynı ef?er, s. 37.
· 22Aynı eser. s.l47.
23 Aynı eser, s~ 148.
24 . ..
Aynı eser, s. 62,23.

.~

,_

. reddetıriektedfr25. -

--~·-- )Je~_ezeli oid~gtıriu Uerı sürengörüşleri r~ddettlktensonra.

Maturidi. a.Iemın .hadis oldugunu-ve onun bfr Miıhdts··(yokluktan_
varhga Çilqiian)•i gerektlgını ispat etmeye. devam etmektedir; ·o. eger:
'cislttil.er keiıdilerJndeJ]: bir araya gelemlyorsa veyaaynlamıYorsa. onlar . mükemmel bir' durumda bil~: kencU içlerinde bozı.U;muş oıan şeyin .
iadesine niitktedir. degillerse ve birbirine aykın ve zıt tablaflar kendi
- kendilel.ine bir araya gelemİyorlarsa;şu halde bfr tum~ Hikmet Sahibi
-Allah'ın ol:rlıasigereklidfr,<İiye delil gösteım~kt.eclir26. Maturidi: daha önç_e Nazzam'ın d~digı suretle. aYnıdelili_kullanmıştır.,Biz, "Kitabu'l:.
Intisar'_'da. o'nun şöyle-dedigini okulp.aktanz:, Ben. sıcak ye sogugiı,
kerid(tabiat~arına göre. birbjrir{e Zıt ve aykırı alınalanna ragiııen. bit
··cesette- bir- araya geldiklerini bulmak:tayun ve ondan: sonra onlanil
- kendilikle_riıiden· .d.egıı·. de,. : baş~a. ·.bir . güÇ tanifındaıi
· uiaklaştırılc:hklanm- ve cevhetlertiıin. t~ tersine- bir araya gelmeye
mecbJ.tr edildiklerini gönnekfeyim27.- İki_ delil arasındaki: .. ·· bti
benzerlikler ·açıkça tsta~n.'da diger mezhepl~riıi mensupl81Jyla birlikte
· '. M~'tezili
miiriakaş3ıann
tesirini göstemiektec:fir28.
· .
.
.
·.
'

-

'

MaiOridi, alenlin -.kendi .kendine var- olmadıglı:iı ispat etme
hususunda, eger alem, muh4fssiz, kendi ıstegıyle var olsa, ~endi' .
isteginln var olriıası söt konusu oldugundan, {o kendisi için} ancak
şartıarın en _iyisi ve niteliklerin en seçkini ile_- memnun olacaktır, _;
_b_öylece atemde şer meydana ge1meriılş olurdu, diye delil g()sterdıgi şer.
kaviamınışaşıiacakderecede ıruiJ.anmıŞtıi-29.-'.

_

-·~------~.

---

-

.

.

Alelnin- degışen- dururnuyla -Ma,türidi,

.--·- --

AU ab,;~_ vartıgı için

deıu·

göstemiektedır. o. diinyanın, arazların sürekli bir degışımıne ~rui
. kaldıgını; canlı-bir varlıgı;n öldügiinii •. ayn olanıiı .birleşfiginf, genç bir

__:

çocugun büyüdügünü~ kötüriün -iyi oldugunu sıra ile ).fade
etmektedir. Böylece alem; içinde.meydaiıa gelen değişlnileriİı neticest ., ..
.• olarak devaniJı.degişmektedit... M~ctidat için ·kendilermden degtşme
. : .imkansızdır. >eger böyle olsaydı, bit elbisenİn tengt beya olmaksızıiı · .ketidi kendine degtşirdi; veya bir gemı kendi kendine olurdu; ve böyle
olınadıgma göre, onu nasıl )rapacagını bilen birkimSe o:tmaııdır. Bu. -.
-.8ynı zan:landa aienı hakkmda da söylenmiş o~bi1fr30. ' .--- .' - . -..
MatU:ridi'ntrı delilİeİ1. alemtn.menşeiile iigili:çeŞttll mezlieplere·
25Aynı eser: s; 63.
26Aynıeser;

s._17-19.

:

-

27 AI~Kl:uiyyat, Kitabat-Inti5a.r, s, 40.
2BKitab al-Tawhid, CH.rtŞ, s.-33:
.
29 Aynı eser, -s/ı i.
30Aynı eser,. s. 18-2L

. ait· göri;işlere karşı.·. ~U:'tezilllere. bid'at ehlin~ _v.'s;ye onun
· medyuDiyettni aJ:z etmek.tecfu.3ı. Fakat ege~ o.<onlaniı göiÜŞİerlyle
· ·tahnin olrrlazsa (yaİli Mu'tezilller), M~tundi. onbir hakkında·
hoşn:utsuzluguri~ beyand~ Ve_onPınn. iaafm,ı tspatta tereddüt' etmez.

,.

J

3~ Joseph Schact. '1sifun ~Iaiİı Tarllii içıiı Yeni Kajnaklaro Stuclla Jsl~ca.:, ·

· c. I; s;_ 42; J. Mertc Pessaswo;. ·~ve Din" (Ebu Mansur El-Matfuidi'nin
· gOnlşQ, The Muslim Wodd, c. LXIX. no: ı Ocak 1980, .s. 27~ Cisiıiılerin ·
Yamtıhşım tspatta Mu'teıtlimetoduh·tenkidi 1çiri bk. Kitab al-Tawhid,-s.
137-139.
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