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Hulusi ARSLAN*
OPINIONS OF THE MUSLIM THEOLOGIANS ABOUT "THE PROBLEM OF
NATURAL EVIL" AND EVALUATIONS OF THESE OPINIONS

This study deals first with the opinions of the Muslims theologians about
"the problem of natural evil" and then with the evaluations of these opinions. The
classical theologians almost unanimously agree that natural pain or suffering is
the action of God. However, they have different opinions in solving the problem.
According to Mu'tazila, God creates natural calamities and sufferings not to punish
people but to admonish them, which is to test them with hardships and thereby
teach them a lesson. By doing so, they would be warned of a far greater calamity
in the hereafter. Nevertheless, God will compensate for the sufferings of this
world in the other world. Hence, pains are not evil in the sight of God; on the contrary, they serve for a good purpose and justice. In this subject, Mâturîdî's opinions come closer to those of Mutazila's. According to Ash'arites, however, God can
do whatever He wills in His dominion. Consequently, whether it be for a punishment or for no reason, pain inflicted by God is good for Him. In our view, some of
these opinions seem contradictory to human experience and they also cause further difficult problems with regard to the nature of divine justice, problems which
are hard to resolve. In this case, one would have to reinterpret the theories of
‘warning and punishment. ’

1. PROBLEM
nsan, varoluluCundan itibaren hep içinde yaCad A dünyay bir anlama kavuCturma çabas içerisinde olagelmiCtir. Onun bu çabas , son çözümlemede bir mutluluk
aray C olarak deAerlendirilebilir. Bu aç dan bak ld A nda Allah inanc , varl A ve hayat
bir anlama kavuCturan en temel unsurlardand r. Bu inanç sayesinde varl k, kaos ve
tesadüf olmaktan ç k p alîm, kadîr, mürîd bir müdebbirin eseri olarak insana hizmet
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eden bir nizam haline dönüCür. Buna ilaveten adalet, hikmet, rahman, rahim ve
vedûd gibi adalet ve Cefkat içerikli s fatlar da insan n Allah’a karC güvenini besleyen
ve onu iyimserliAe sevk eden hususlard r.
Ancak tecrübî hayat, insan karamsarl Aa sürükleyen baz olaylarla karC karC ya olduAumuzu da göstermektedir. Deprem, sel, kas rga, hastal k, açl k, k tl k vs.
birçok insan n ac çekmesine hatta ölümüne neden olan ve kalbimizde derin izler
b rakan doAal olaylar mevcuttur. Cte bu gibi olaylar n, Allah’ n yukarda sayd A m z
s fatlar yla nas l baAdaCacaA sorunu, bizim burada ele alacaA m z konunun esas n
teCkil etmektedir. Asl nda konu, Din Felsefesinde “kötülük problemi” olarak ele al nmaktad r. Bu sebeple, meselenin daha iyi anlaC lmas aç s ndan felsefî anlamda,
kötülük problemi üzerinde k saca durmak istiyoruz.
Kötülük problemi, dünyadaki kötülüklerin iyi, her Ceye kadir, her Ceyi bilen bir
Tanr tasavvuru ile nas l baAdaCt r labileceAi sorunu olarak tan mlanabilir.1 Problemin, kuramsal düzeyde ele al n C Grek Felsefesine dayand r l r.2 Bu probleminin, baz
dinî ve felsefî ak mlar n doAmas na da tesir ettiAi görülmektedir. Mesela o, Eski ran
dinlerinden Mecûsîlik ya da Maniheizm’de olduAu gibi çift kutuplu tanr anlay C n n
(dualizm) ortaya ç kma nedenlerinden say l r.3 Keza, kötülüAün varl A , Teizme karC
ileri sürülen bir itiraz olarak karC m za ç kar. Nitekim kötülüAün varl A , ateistlerin fikir
plan nda en büyük dayanaklar ndan biridir.4 Zira ateistin geliCtirdiAi argümana göre;
Tanr varsa ve her Ceyi biliyorsa, kendisi yapmasa bile, kötülüAün hangi Cartlardan
kaynakland A n bilecek, keza o, her Ceye kâdir ise kötülüklerin gerçekleCmesini önleyecek, böylece kötülük olmayacakt r. Cte bu sebeple ateistlere göre, Tanr n n varl A
kötülüAün olmamas n , kötülüAün varl A da Tanr n n olmamas n gerektirir.5
Bu problemin çözümü noktas nda gerek diAer din ve düCüncelerde ve gerekse
slâm düCüncesinde çeCitli fikirler ileri sürülmektedir. Allah’ n kötülüklerden sorumlu
olmad A n belirtmek için genellikle kötülük, tabiî ve ahlakî diye ikiye ayr lmakta;
birincisi slâm filozoflar n n yapt A gibi maddenin her kemâli kabul edecek durumda
olmad A na, ikincisi ise insana dayand r lmaktad r. Buna ilaveten kötülüAün, iyiliAin
bilinmesi için gerekli olduAu, alemdeki estetik yap y tamamlad A gibi çözüm önerileri de ileri sürülmektedir.6
Biz, belli baCl kelam okullar na göre meselenin yaln zca tabiî veya doAal kötülük boyutunu inceleyeceAiz. Ahlakî kötülükler, insan iradesinden kaynakland A için,
doAal kötülük problemi, Allah’ n s fatlar aç s ndan, ahlakî kötülük problemine oranla
daha tart Cmal bir aland r. Nitekim yaCanan doAal felaketler karC s nda, bunlar n,
Allah’ n cezaland rmas m yoksa ibreti mi olduAu yolundaki sorular ve cevaplar sürekli gündemde kalmaya devam etmektedir. Bu yönüyle konunun önemli olduAu
söylenebilir.
Konuya yaklaC m tarz m z, kesin bir çözüm getirme iddias n içermemektedir.
Problemi, tespit, tahlil ve tenkit Ceklinde ele alacaA z. Bunun yan nda, baz deAerlen1
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dirmeler de yapmaya çal CacaA z. Dolay s yla, bu araCt rman n temel amac , klasik
slâm Kelam okullar n n probleme iliCkin görüClerini tespit etmek ve yeni çözüm ve
aray Clar n yolunu açmak için bu görüClerin getirdiAi sorunlar ortaya koymakt r.
mdi konuyu önce Mu’tezile, ECarîler ve Mâturîdîler aç s ndan incelemeye çal Cal m.

2. MU’TEZ LEN N DO

AL ACI VE ISTIRAPLAR KONUSUNDAK

GÖRÜ

LER

Mu’tezilenin en önemli prensiplerinden biri adalettir. Dolay s yla, Mutezilî düCüncede, kötülük problemiyle ilgili görüCler, bu prensip dahilinde Cekillenmektedir.
Dolay s yla Mu’tezile, yaCanan doAal ac ve st raplar ilahî adaletle baAdaCt rmaya
yönelik bir izah getirme çabas içerisindedir. .imdi önce, Mu’tezileye göre, doAal ac
ve st raplar n failinin kim olduAunu tespit etmeye çal Cal m.
Kâdî Abdulcebbâr’a göre, elem, fiil olarak düCünüldüAünde kudretin konusu
olabilecek bir Ceydir. O halde hem insan hem de Allah elemlere güç yetirebilir. Ancak
ona göre Allah, hem dolays z (mübtede’) hem de dolayl (mütevelled), yani bir sebep
vas tas ile elemlere kâdir iken insan, ancak dolayl olarak kâdir olabilir.7 GörüldüAü
gibi o, genel olarak düCünüldüAünde, hem insan n hem de Allah’ n elemlerin faili
olabileceAini ileri sürmektedir. Bu durumda, meydana gelen ac ve st rab n Allah’tan
m yoksa insanlardan m olduAu nas l tefrik edilecektir?
Kâdî Abdulcebbâr’a göre, kiCinin, kendisinden uzaklaCt ramad A , kendisi ve
kendisi gibilerin yapmas mümkün olmayan fiiller Allah’ n fiilidir. Bu nedenle ona
göre, kiCide, sebebi anlaC lamayan veya, her hangi bir (görünür) sebebe baAl olarak
meydana gelmeyen elemler Allah’ n fiilidir. Mesela organlar m z n derinliklerinde
meydana gelen ac lar böyledir.8 Ona göre, insanlar elemleri ancak dolayl olarak
(mütevelled olarak, sebep ve vas ta ile) yapabilir. Oysa elemlerin çoAu bu Cekilde
meydana gelmez. Hastal klar, kötürüm olmalar ve diAer kâdirlerden birinin kast
olmaks z n oluCan diAer elemler bu Cekildedir. O halde bunlar Allah’tand r.9
Mu’tezileden Ma’mer’in bu konudaki ifadeleri de Cöyledir:
“Hastal k verdiAi ve kötürüm yapt A kimseyi hastaland ran ve kötürüm yapan
Allah’t r. Hiç kimse kendi kendini hastaland ramaz ve kötürüm yapamaz. Ekin ve
bitkilere gelen musibetler de Allah’tand r. Ekin ve bitkilere, insanlar n zulümleri sebebi ile ulaCan musibetlere gelince, Allah, bunlardan ve insanlar n yapt klar zulümlerin fâili olmaktan berîdir. ”10
Bu ifadelerde, insan n yapm C olduAu kötülüklerden mümkün olduAu ölçüde
Allah’ tenzih etme çabas kendini aç kça hissettirmektedir. Buna karC l k, sebebi
anlaC lamayan ve insan n yapmas mümkün görünmeyen ac ve st raplar n, Allah’ n
fiili olarak görüldüAü anlaC lmaktad r. Netice itibar yla, Mutezilî düCüncede, hastal k,
sel ve deprem gibi olaylara baAl olarak insan n çektiAi ac lar n ilahî fiiller kapsam na
dahil edildiAini söyleyebiliriz. Peki acaba bu durum, Allah’ n adalet ve hikmetiyle
nas l baAdaCabilir?11
7
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Adalet ve hikmeti felsefelerinin en temel noktalar ndan biri olarak gören
Mu’tezileye göre bunlar, Allah aç s ndan kötülük olarak görülemez. Zira onlara göre
kötülük yapman n iki temel sebebi vard r. Bunlar; ihtiyaç ve cehalettir. Allah mutlak yetkin varl k (el-Aanî) olduAundan hiçbir Ceye muhtaç olmad A gibi kötülük yapmaya da muhtaç deAildir. Keza O, zat ile alim olduAundan bilinmesi mümkün olan
her Ceyi bildiAi gibi kötülüAü ve onu yapmaya muhtaç olmad A n da bilir. O halde O,
kötülük yapmaz.12 DiAer taraftan Mu’tezile’ye göre, Allah’ n fiillerinde bir hikmet ve
maksad n bulunmas gerekir. Zira hakîm olan, bir fiili mutlaka bir hikmet ve maksad
için iCler. Maksats z fiil ise boC ve anlams zd r. Keza hakîm olan, bir fiili ya kendi
faydas na ya da baCkas n n faydas na iCler. Allah Teâlâ faydalanmaktan uzak olduAuna göre o, fiili baCkas n n faydas için yapar.13
Netice itibar yla, Mu’tezîlî anlay Cta ilâhî fiillerin amac insanlar faydaland rmakt r. Bu anlay Ca göre, Allah’ n ac ve st rap vermesi, insanlar n bunlardan ibret
almalar ve imtihan edilmeleri gibi faydal bir amaca yöneliktir. ÖrneAin hayvanlar n
ve çocuklar n ac çekmesi, insanlar n bunlardan ibret ve ders ç karmas içindir.14
BaCka bir ifadeyle, Allah Teâlâ’n n insanlara ulaCt rd A hastal k, ölüm, yang n, sel ve
y k m gibi belâ ve musîbetler mihnedir.15 Yani bela ile denemek, imtihan etmektir.
Kâdî Abdulcebbâr’ n konuyu izah ederken kulland A mihne ve i’tibâr kavramlar n n
birbirine yak n anlamlar vard r. Mihne, zorluk, bela ve musibetlerle deneme, imtihan
etme16 anlam na gelirken; i’tibar kavram , meydana gelen bir olay üzerinde düCünmek
ve k yas ve istidlal yaparak baCka olaylar için ondan sonuç ç karmak, ders almak17
anlam na gelir.
Câh z da insandaki hoClanma ve hoClanmama duygular n n, faydal ve zararl
Ceylerden ders ç karma sonucuna götürdüAünü söyler. Ona göre, insan duyusal
olarak o Cekilde yarat lm Ct r ki, ihtiyaç duyduAu Ceyi al r ve zararl olan Ceylerden de
kaç n r, hoCland A Ceyi al r, hoClanmad A n b rak r, hoCland A na Cükreder, hoClanmad A na da sabreder. Böylece o, hoClanmad A Ceyle cezan n keyfiyetini, hoCland A
Ceyle de mükafat n keyfiyetini anlar.18 Bu hususta, Kâs m ed-D meCkî’nin bn Râvendî’ye cevaben sarfettiAi sözler de yukar daki fikirleri destekler mahiyettedir:
“Gerçekten fesâd olan Ceyler, insanlar n yapm C olduAu kötülükler (ma’siyet)
dir. Allah’ n yapm C olduAu kurakl k, k tl k ve çorakl k ise gerçekten deAil mecâzen Cer
ve fesâdd r, gerçekte bunlar fayda (salâh) ve hay rd r. Çünkü Allah Teâlâ’n n, kullar na yapm C olduAu Cey, onlar gözetmek için ve onlara ulaCan bu Ceylere sabretmeleri
ve cennette ebedî olarak kalmay hak etmeleri içindir. Onlara ulaCt rd A bu s k nt lar
k yametin s k nt , ac ve azab n hat rlamalar ve bundan dolay kötülüklerden uzak
taat etmeyeceAini bildiAi kimseye itaati emreden, kâfir olacaA n ve cehennemde ebedî kalacaA n bildiAi kimseye kendisine itaat etmeyi emreden hikmetli biri deAildir. ” Bkz. Hayyât, el-$ntisâr, s. 12.
12
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kalarak o günün azab ndan kurtarmalar içindir. Cehennemin azab ndan kurtaran ve
cennetlerde ebedî olarak kalma sonucunu doAuran Cey, fesâd ve Cer deAildir, aksine
o fayda, hay r ve kurtuluCtur. ”19
Yukar daki izahlardan anlaC ld A gibi, Mu’tezilî anlay Cta yaCanan ac ve st raplar, insan n onlardan ders ç karmalar n saAlayan, dolay s yla onun faydas na
hizmet eden iyi Ceylerdir. lâhî adâlet fikrinden doAmuC olan aslah prensibinden
hareket edildiAi zaman da ayn noktaya var l r. Buna göre, Allah’ n kullar için en
faydal olan yaratmas gerekir. Mu’tezile’den baz lar Allah’ n, kullar için en iyiyi
yaratmas n n yaln zca ahirete yönelik faydalar için söz konusu olduAunu savunurken
ashâbu’l- aslah diye isimlendirilenler dünya faydalar n n da buna dahil olduAunu
hatta Allah’ n, kullar için en iyi olan n d C ndakini yapmaya kadir olmad A n iddia
ederler.20 Bu düCünceden hareketle Nazzam’ n, Allah’ n, gören bir kimseyi kör, saAl kl bir kimseyi hasta, zengin bir kimseyi fakir yapamad A gibi fakir bir kimseyi zengin,
hasta bir kimseyi de saAl kl yapamayacaA n , çünkü bunlar n, onlar için en iyisi olduAunu söylediAi nakledilir.21 Netice itibar yla Mutezilî anlay Cta, zararl olanla yararl
olan iç içe olmas na karC n sonuçta Allah’ n yaratt A her Cey kullar n faydas na yöneliktir. Ormsby’un yorumuyla, eAer kötülük her Ceyi kaplasayd dünya mahvolurdu,
aksine iyilik her Ceyi kaplasayd , bu sefer de gerekli olan imtihan, yani ibret almaya
sevk eden st rap ve hata yok olurdu.22
Mu’tezile’deki hakim kanaate göre her ne kadar Allah’ n ac çektirmesi ibret
ve deneme amac na yönelik ise de bu ac lar öbür dünyada telafî edilecektir. Bu konuda baz farkl deAerlendirmelere de rastlamak mümkündür. Mesela Abbâd b. Süleyman öbür dünyada karC l A n ( vad) vermeksizin yaln zca ibret amac na yönelik
olarak, Allah’ n ac çektirmesinin iyi olacaA n savunur.23 Buna karC l k Ebû Ali, Allah’ n s rf karC l k vermek için ac çektirmesinin iyi olduAu görüCündedir. Ebû HâCim
ve Kâdî Abdulcebbâr ise Allah’ n çektirdiAi ac lar n iyi diye nitelenmesi için hem ibret
amac yla yap lmas hem de öbür dünyada bunlar n telafî edilmesi gerektiAi görüCünü
benimsemiClerdir.24 Kâdî Abdulcebbâr, Allah Teâlâ’n n, gerek koyduAu tabiat kanunlar sebebi ile oluCan ve kaç n lmas mümkün olmayan ac lar n, gerekse vâcip, mübah
ve mendup k lmas sebebiyle çekilen ac lar n karC l A n vermesi gerektiAini söyler.
Ona göre, sözgelimi kurban olarak kesilen hayvanlar, çektikleri ac lar n karC l A n
Allah’tan almay hak ederler. .imCek ve gök gürültüsü gibi olaylardan korunmaya
çal C rken, birinin ekinine zarar veren kimsenin yapm C olduAu elemin karC l A n ,
Allah’ n vermesi gerekir. Çünkü onu, buna mecbur eden Allah’t r.25 Ona göre, gerek
mükellef olsun gerekse çocuk ve hayvanlar gibi mükellef olmas n, kendisinin yapm C
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olduAu elemlerden dolay Allah’ n, karC l k hak eden herkese hakk n vermesi gerekir.26
Mu’tezile aç s ndan Allah’ n çektirdiAi ac n n iyi olma yönlerinden biri de elemlerin hak edilmiC olmas d r. Onlara göre, Allah’ n cezaland rma (ukûbât) nevinden
çektirdiAi ac lar n iyi olmas bu cezaland rman n hak edilmiC olmas ndan dolay d r.27
Ancak bu husus konumuzun d C ndad r. Zira Mu’tezile, dünyada yaCanan bela ve
musîbetlerin Allah’ n cezas olduAunu kabul etmez ve böyle bir inanc n tenâsüh
ehline ait olduAunu söyler. Kâdî Abdulcebbâr’a göre hastal k ve benzeri diAer ac lar,
Câyet hak edilmiC olman n karC l A olsayd , hastalanan ve baC na bela gelen bir kimseyi yermemiz, ondan uzak durmam z ve onu kötülememiz doAru olurdu. Hak ettikleri için insanlar n hastal k ve belâlara maruz kald A n söylemek, peygamberlerin ve
sâlih kimselerin de bu cezaland rmay hak etmiC olduAunu söylememizi gerektirir.
Çünkü onlar da hastal k ve benzeri musibetlere mâruz kalmaktad rlar. Halbuki peygamberler büyük ve küçük günahlardan masumdur. Kald ki cezay hak etmiC olduAu
halde, inanmayan ve isyankar insanlar n bazen cezay hak etmeyen kimselerden
daha güzel ve daha saAl kl olduAu görülmektedir.28
Mu’tezile’ye göre gerek elem ve hastal k cinsinden olan ac lar ve gerekse diAer musibetler, mihnedir yani belâ ile imtihand r ve bunlar n karC l klar n Allah
Teâlâ’n n vermesi gerekir. Çünkü bunlar hak edilmemiC Ceylerdir. Zira insan babas
veya çocuAunun ölmesinden, faydaland A bir kimsenin kaybolmas ndan dolay
üzüntü duymaktad r. Mal na ve mülküne gelen sel, yang n ve y k m gibi Ceyler de yine
insan üzmektedir. O halde bütün bunlar imtihan olarak deAerlendirmek ve karC l A n n Allah taraf ndan verileceAini kabul etmek gerekir. Mu’tezile aç s ndan bütün
bunlar Allah’ n fiili olduAunda, bu hükümler geçerlidir. nsanlar n elinden meydana
gelen musibetler hakk nda bu hükümler geçerli deAildir.29 Bu musibetlere insanlar
sebep olmuCsa Allah’ n bunlara karC l k vermesi gerekmez. Allah’ n fiili olup da adetin zorunluluAu üzere insandan meydana gelen elemlerin karC l A n da Allah’ n vermesi gerekmez. Mesela bir çocuAu soAukta b rakan bir kimsenin sebep olduAu ac n n
sorumlusu o insand r.30
Buraya kadar yap lan izahlardan da anlaC lacaA gibi, Mu’tezile’ye göre hastal k, sel, deprem ve benzeri diAer zarar ve elemler Câyet insanlardan deAil de Allah’tan
ise bunlar imtihan etmenin bir parças olarak belâ ile denemek ve ibret amac yla,
insanlar n maslahat ve faydas için Allah’ n yaratt A Ceylerdir. Bunlar Tenâsüh ehlinin
dediAi gibi daha önce iClenen kötülüklerin cezas deAildir. Hak edilmeden verildiAi
için de mümin olsun kafir olsun, insan olsun hayvan olsun, Allah’ n, bu ac lar n karC l A n vermesi vâciptir. Bu bela ve musibetler hem ibret ve imtihan gibi iyi bir amaca
hizmet etmeleri ve hem de Allah’ n bunlar n karC l A n verecek olmas nedeniyle
kötülük deAil iyiliktir. O halde insan n bunlara üzülmesi ve kayg lanmas gerekmez.
Bunlar Cayet hem Cimdi hem de gelecekte insan için fayda ise, bu durumda insan n
onlara raz olmas ve Cükretmesi gerekir.31
26

Kâdî Abdulcebbâr, Gerh, s. 504-506.
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Kâdî Abdulcebbâr, el-Mu nî, XIII, s. 437 vd.
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Daha önce yapt A m z gibi burada da önce ECarîlerin ilâhî fiillere bak C aç s n
k saca gözden geçirmemiz uygun olacakt r. ECarîlerin çoAunluAuna göre, Allah’ n
bütün fiilleri ve hükümleri maksatlarla ve kullar n menfaatleri (maslahat) ile
illetlendirilemez. Onlara göre Allah, herhangi bir illet ve maksattan dolay hareket
ederse, bu O’nun eksikliAine iCaret eder. Çünkü fiili, bir maksat ve hikmete binâen
yapman n anlam , o maksatla eksikliAi tamamlamakt r. Böyle bir durumda fâil, gözettiAi o maksatla tamamlanm C olur. BaCkas ile tamamlanan ise, zât bak m ndan eksiktir. Oysa Allah bu gibi eksikliklerden uzakt r.32 Bu görüCe paralel olarak baz ECarî
kelamc lar kafirlerin cehennemde ebedî kalmalar , bu dünyada y lanlar n ve akreplerin yarat lmas vs. gibi Allah’ n bir k s m fiillerinde, hikmetin tasavvur edilemeyeceAini
ileri sürerler.33
.u halde ECarîler, Allah’ n bütün fiillerini hikmetle illetlendirmekten kaç nm Clard r. “Çünkü ECarîlere göre, lâhî hikmet de, lâhî irâde ve kudret gibi her koCul ve
belirlemenin üzerindedir ve mutlakt r. ”34 Onlara göre hikmet, kullar n maslahatlar ile
deAil, Allah’ n ezelî bilgisi ve irâdesi ile izah edilebilir, dolay s yla Allah’ n fiilleri,
O’nun ezelî bilgisine uygun olarak meydana geldiAi ve O’nun irâdesinden baCka
hiçbir Ceyle kay tl olmad A için hikmetlidir.35
ECarîlerin ilâhî fiiller ve onlar n hikmetleri konusundaki bu kanaatlerini ac ve
st raplar (elemler) konusunda da görmek mümkündür. Cüveynî’ye göre elemler ve
lezzetler Allah’ n d C nda baCka birinin makduru olarak meydana gelmezler. Bunlar,
Allah’ n fiili olarak meydana geldikleri zaman, ister sebepsiz yere (ibtidâen) isterse
ceza olarak meydana gelsin O’nun için güzeldir.36 .ehristânî’nin ifadeleri de ayn
yöndedir:
“Elem Allah’tan baCkas na izafe edilemez. Vuku bulduAunda da güzeldir. Bu
elem, ister, sebepsiz olarak olsun, isterse ceza olarak olsun durum deAiCmez. Yani
bu ac ya herhangi bir karC l k takdir edilmemiC, o ac dan daha büyük bir fayday elde
etmek ve ondan daha büyük bir zarar ortadan kald rmak için verilmiC olmasa da bu
ac güzeldir. Kald ki mâlik dilediAi gibi tasarrufta bulunur. Emri alt ndaki ister suçlu
olsun isterse suçsuz olsun deAiCmez. ”37
Yukar daki ifadeler, ayn zamanda Mu’tezile’ye karC bir cevap niteliAindedir.
Buna göre, Allah, Mu’tezile’nin dediAi gibi kullar n maslahatlar n gözetmek zorunda
deAildir. Dolay s yla O, yapt A elemlerde kullar n faydalar n esas almak zorunda
32

Fahruddîn Râzî, Kitâbu’l-Muhassal, thk. Hüseyin Atay, Kâhire, 1991, s. 483; Taftazânî, Gerhu’l-Makâs d, thk.
Abdurrahman Umeyra, Beyrut, 1989, IV, s. 301vd. ; Cürcânî, Gerhu’l-Mevâk f, thk. es-Seyyid Muhammed
Bedruddîn en-Nûmânî el-Halebî, Matbatu’s-Saâde, M s r, 1908, II, s. 538 vd. ; smail Hakk zmirli, Yeni $lm-i
Kelâm, haz. Sabri Hizmetli, Umran Yay. , Ankara, 1981, I, 127-128; Seyyid Bey, Usûl-i F k h Dersleri, (Mebhasi
Husn ve Kubh), Derseâdet, stanbul, 1338 s. 246; EmrullahYüksel, “$lâhî Fiillerde Hikmet”, s. 52; Muhiddîn
Ahmed Sâfî, “el-Husn ve’l-Kubh Akliyyâni em Ger’iyyâni”, Mecelletu Külliyyeti Usûli’d-Dîn, sy. 2, Kâhire, 1984, s.
36.
33
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Samsun, 1997, s. 322.
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olmad A gibi onlara karC bir bedel vermek zorunda da deAildir. Omsby, onlar n bu
konudaki görüClerini Cu Cekilde özetler:
“ECarîliAe göre, Allah, insanlara, ne bizzat onlar n yarar için ne gelecekteki bir
ödül uAruna, ne de daha sonraki bir bedel ümidiyle ac verir. Allah sadece öyle dilediAi için onlara ac verir. Bu ac lar zorunlu olarak iyilik k l A na bürünmüC de görülmemelidir. Allah kötülükleri yarat r ve onlara st rap verir. Biz nihaî sebebi bilemeyiz.”38
Netice itibar yla ECarîlere göre, Allah’ n çektirdiAi ac lar, kullar n faydalar n içerdiAi için deAil ama mutlak hakim olarak, mülkünde dileAi Cekilde tasarrufta bulunma hakk ndan dolay iyidir.
ECarîlerin bu genel kanaatine karC l k Gazzâlî, mutlak felaketin yaln zca
ahirette Allah’tan ayr düCmek olduAunu, dünyadaki fakirlik, hastal k bedensel ac lar
gibi bütün felaketlerin ise s n rl musibetler olduAunu ve bunlar n gizli nimetler içerebileceAini söyler. Ona göre dünyadaki bu ac ve st raplar, insanlar n daha büyük
iyiliklere ulaCmalar için gerekli olan tebdil-i k yafet içindeki iyiliklerdir.39 Gazzâlî,
hyâda’ki ifadesinde Cöyle der:
“Allah, hikmetsiz hiçbir Cey yaratmad , içerisinde ya bütün insanlar ya da baz lar için rahmet bulunmayan hiçbir Cey de yaratmad . Bu bak mdan, Allah’ n belay
yaratmas nda da, ister belaya maruz kalan kimse için, isterse baCka birisi için olsun
rahmet vard r. ”40
Orsmby bu ifadelerde, Allah’ n yarar gözetmeksizin hiçbir Cey yaratmad A
Ceklindeki Mutezilî srar n aç kça kendisini gösterdiAini söyler.41 K saca özetlemek
gerekirse, ECarîlere göre, Allah’ n çektirdiAi ac lar, mülkünde dileAini yapma hakk ndan dolay , Allah aç s ndan iyi olarak kabul edilmesine karC n Gazzâlî’ye göre bunlar
kullar aç s ndan fayda ve hikmetler taC d A için iyidir.

4. MÂTURÎDÎLER N DO

AL ACI VE ISTIRAPLAR KONUSUNDAK

GÖRÜ

LER

Maturîdîlere göre, ilâhî fiiller, gizli ve âCikar pek çok hikmet ve maslahatlar
haizdir. Fakat bu hikmet ve maslahatlar kullar içindir. Allah, insanlar hakk nda hükümlerini birtak m sebeplere baAlayarak yarat r. Bu yüzden ilâhî fiiller ve hükümler,
yarat klar n maslahat ve maksatlar yla illetlendirilir. Çünkü hikmet, fiilin maslahats z
olmas na ayk r düCmektedir. Zira fiilin maksats z olmas , onun manas zl A n gerektirir. Yaln z bu faide ve menfaat, Allah’ n zat na deAil kullar na aittir. BaCkas na ait
menfaatle, O’nun olgunluk elde etmesi söz konusu deAildir. En uygunu O’nun baCkas n n menfaatine fiili iClemesidir. O’nun zat n n kemali en uygun olan n seçmesini
gerektirmektedir; en uygun olmakla beraber, kendi üzerine herhangi bir vaciplik ve
zorunluluk söz konusu olmaks z n iClemesi anlam nda bir gerekliliktir.42
GörüldüAü gibi Mâturîdîler de lâhî fiillerde bir maksad n bulunmas gerektiAi
konusunda Mu’tezile ile ayn görüCü paylaCmaktad rlar. Ancak onlar, Mu’tezile’den
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farkl olarak Allah için vücûbiyetin düCünülemeyeceAini ve bu hikmetin O’nun kemalinden kaynakland A n söylemektedirler.
Mâturîdî’ye göre, her ne kadar ak l, ilâhî hikmetin künhünü tam olarak anlayamasa da, zararl cevher ve canl lar n yarat lmas nda hatta Allah’ n yaratt A her
Ceyde bir hikmet yönünün bulunmas gerekir. Mâturîdî, Cu anki zarar ve fayda verici
Ceylerin, ma’s yetten dolay cezan n ac s n n, itaatten dolay da mükafat n tad n n
bilinmesi için bir imtihan olabileceAini söyler.43 Ona göre, faydal ve zararl olma
konusunda farkl l k arz etse de Allah Teâlâ, mahlukat kendi varl A na, birliAine, hikmetine, onlar yöneten, bilen olduAuna delalet etme konusunda tek bir cevher gibi
yaratm Ct r. O halde, varl Aa hay r veya Cer denmesi doAru deAildir. Zira her cevherden fayda da zarar da ç kabilir. Mesela su hayat verdiAi gibi helak de edebilir. AteC
de böyledir. Hiçbir zehirli ve ac madde yoktur ki içinde çetin bir hastal k için ilaç
bulunmas n.44
Maturîdî’ye göre, bir günah iClemedikleri halde yüce Allah’ n, dünyada insanlara birtak m s k nt lar vererek onlar imtihan etmesinin hikmeti, büyük bir ihtimalle
onlar uyarmak, günah iCledikleri takdirde ahirette kendilerini bekleyen azab n büyüklüAünü onlara hat rlatmakt r. Allah’ inkar eden ve bu inkarlar nda inat ve srar
edenlere verilen bu tür cezalar ise yine insanlar n uyar lmas ve baCkalar na da ibret
olmas için bu gibi kimselerin helak edilmesi içindir. Ancak bu tür cezaland rma,
genellikle Allah’ n, bu yoldaki bir vaîdinden sonra meydana gelir.45 Sonuç itibar yla
Mâturîdî, evrendeki kötülüAün hem dünya hem de ahretteki iyiliklerin elde edilmesi
amac na yönelik faydalar n n olduAu tezini ileri sürmektedir.46

5. BU GÖRÜ

LER N TAHL L VE TENK D

Genel olarak deAerlendirildiAinde, doAal ac ve st raplar n, klasik kelamc lar
taraf ndan ilâhî fiiller kapsam na dahil edildiAi söylenebilir. Buna ilaveten, lâhî fiillerden olmalar na raAmen, bu doAal ac ve st raplar n, Allah aç s ndan asla kötülük
olamayacaA hususunda birleCildiAi görülmektedir. Bu aç dan bak ld A nda, ortak bir
tenzih alan n n varl A ndan bahsetmek mümkündür. Ancak, bu tenzih, Mu’tezile
aç s ndan, ilâhî adalet ve hikmete bir nak sa getirmeme noktas nda aA rl k kazan rken, ECarî düCüncede, ilâhî irade ve kudrete bir eksiklik getirmeme noktas nda yoAunlaCmaktad r. Maturîdîler ise ilâhî fiillerin, dolay s yla da doAal ac lar n imtihan
olabileceAini, dünya ve ahirete yönelik faydalar taC d A n söyleyerek Mu’tezile’ye
daha yak n bir konumda durmaktad rlar.
DoAal kötülük problemi aç s ndan bak ld A nda, yine her üç kelam okulunda
da iyimserliAin hakim olduAu söylenebilir. Zira slâm kelamc lar na göre ilâhî fiiller
alan nda kötülüAün varl A ndan bahsetmek mümkün deAildir. Ancak bu iyimserlik
doAal ac lar n reel varl A n reddetme noktas na da götürülmemiCtir. Bununla birlikte,
ilâhî fiiller olarak meydana gelen ac lar Mu’tezile ve Maturîdîlerde, insanlar n maslahatlar n ihtiva etmesi sebebiyle, ECarîlerde ise Allah’ n, mülkünde dilediAini yapma
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hakk n n bulunmas ndan dolay , Allah aç s ndan kötülük deAil iyilik olarak deAerlendirilmiCtir.
Bu tespitlerden sonra, klasik kelamc lar n doAal ac ve st raplar konusundaki
görüClerinin baz bak mlardan tenkide aç k yönlerinin bulunduAu söylenebilir. Zira bu
görüCler kendi dönemlerinde makul ve anlaml görünse bile, insanl A n ulaCt A bugünkü bilgi seviyesi aç s ndan yeterli ve tatminkar olmayabilir. Bu sebeple, klasik
kelamc lar n bu konudaki görüClerinin getirdiAi problemleri ortaya koymaya çal CacaA z.
Mu’tezile adalet ve hikmet temeline dayanan bir Allah tasavvurunu savunmak
ve buna baAl olarak ilâhî fillerin hikmetini insanlar n faydas yla izah etmekle iyi bir
baClang ç yapm Ct r, denebilir. Ancak Allah’ n fiillerinden olan elem ve ac lar n hikmetlerini izaha çal C rken, ibret ve bedel teorisiyle kolayca izah edilemeyecek problemleri bünyesinde taC maktad r. nsan iradesiyle ilgili olabilecek ac ve st raplar n
sorumluluAunun tamamen insana ait olduAunu savunmalar , insan hürriyeti ve sorumluluAu aç s ndan olumlu bir yaklaC m olarak deAerlendirilebilir. Bununla birlikte,
Mu’tezile, sebebi anlaC lamayan ve insan n gücü dahilinde bulunmas mümkün olmayan hastal klar, depremler, seller gibi doAal ac ve elemlerin Allah’ n fiili olduAu ve
öbür dünyada telafî edilmek üzere ibret verme amac yla yap ld A görüCünü benimsemiClerdir. Kanaatimizce baClang ç ilkesi doAru olmas na karC n Mu’tezile aç s ndan
burada ortaya ç kan sorun, doAal ac lar n, bire bir Allah’ n iradesiyle ilintilendirilmiC
olmas d r. DiAer bir ifadeyle buradaki sorun, insan ile tabiat aras ndaki iliCkinin, Allah
ile insan aras ndaki iliCki gibi alg lanm C olmas d r. Bilimin o günkü ulaCt A seviye
aç s ndan mazur görülebilecek bu alg lan C n, günümüz için de geçerli olmas n n
önünde ciddi engeller olduAu söylenebilir. Bu engellerin en önemlisi, bugünkü insan n tabiat hakk ndaki bilgi ve tecrübesidir. Bu bilgi ve tecrübe, yaCanan ac lar n çoAunun, insan n, gerek tabiatla, gerekse baCka insanlarla olan iliCkisinden doAduAunu
göstermektedir. ÖrneAin hastal klar üzerinde beslenme ve eAitimin büyük tesiri vard r. ÖrneAin, ekonomik aç dan geliCmiC ülkelerle geri kalm C ülkelerdeki hastal k ve
buna baAl ölümlerin oran farkl l k arz etmektedir.47 Üçüncü dünya ülkelerindeki
çocuk ölümlerinin en az yar s n n gerisinde kötü beslenme olgusu bulunduAu saptanm Ct r. Latin Amerika’da yap lan bir araCt rmada, alt ay ile iki yaC aras nda gerçekleCen çocuk ölümlerinin % 8’inin yegane sebebinin kötü beslenme olduAu gerçeAini
ortaya koymuCtur. Ölümlerin % 41’inde ise, kötü beslenme diAer sebeplere eClik
eden bir sebep olarak ortaya ç kmaktad r.48 Buna ilaveten Allah’ n tabiata koyduAu
ekolojik dengenin, insan taraf ndan dengesizce kullan lmas sonucu meydana gelen
çevresel etkilerin de insan saAl A üzerinde etkisi vard r. brahim Uslu, insan n çevreye verdiAi tahribat ve sonuçlar n Cu Cekilde özetler:
“Günümüzde insanlar belki de say lamayacak kadar çok yoldan çevreyi bozmakta, tahrip etmektedirler. Gittikçe artan miktarlarda üretim yapan endüstrinin
ihtiyac olan hammaddelerin tabiattan temini sebebiyle, tabii kaynaklar n müsrifçe
tüketilmesi; üretim süreci esnas nda ortaya ç kan ve kirlilik yaratan yahut toksik
özellik taC yan at klar n tabiata b rak lmas ; kentlerle birlikte daha çok artan evsel
at klar; nükleer güç üretimi sonucu ortaya ç kan radyoaktif kirlenme; daha fazla üretim almak maksad yla kullan lan fakat zamanla zarar faydas n geçen suni gübreler
47
48

Paul Harrison, 3. Dünya ve Ekoloji, çev. Cevdet Cerit, stanbul, 1993, s. 129-139.
Harrison, age., 138.

DoIal Felaket ve Ist raplar Konusunda Kelamc lar n GörüKleri

29

ve tar msal ilaçlar; enerji temini maksad yla kullan lan fosil yak tlar; etkilerinin kontrolüne imkan bulunmayan, ozon tabakas n n delinmesine bile yol açabilen ve piyasadaki çeCitleri 50. 000’den fazla olan kimyasal ürünler, insanoAlunun tabiat tahrip
vas talar ndan ilk anda akla gelenlerdir. Bu gibi vas talarla tabiat n tahrip edilmesi
neticesinde hava, toprak ve sudaki ekolojik dengeler bozulmuC ve bu degradasyon,
denizlerdeki planktonlardan topraktaki bakterilere, ana karn ndaki bebeklerden
bitkilere, insanlara kadar bütün canl lar olumsuz bir Cekilde etkilemiCtir. Bu etkileniCin boyutlar bazan çok ileri düzeylerde olmuC ve canl lar n ölmelerine sebebiyet
vermiCtir. ”49
Bu verilerden hareket ettiAimiz zaman, insan iradesiyle ortaya ç kan bu tabii
bozulmay ve bunlar n sonucunda meydana gelen hastal k ve ölümlerin Allah’ n fiili
dolay s yla da onun ibreti olduAu yönündeki inanç, insan kolayca ikna edecek gibi
görünmemektedir. DiAer taraftan bu düCüncenin ilahiyat aç s ndan da baz problemleri beraberinde getirdiAi söylenebilir. Yukar da hastal k ve ölüm oranlar n n geliCmiC
ülkelere nazaran geri kalm C ülkelerde daha fazla olduAunu gördük. Hastal A n ibret
veya imtihan olduAunu kabul etmenin mant ksal sonucu, Allah’ n daha çok geri kalm C ülkelerde yaCayan insanlar hastaland rd A ve bu yolla daha çok onlara ibret
vermekte olduAudur. Allah’ n, neden geri kalm C ülkelerdeki insanlar daha fazla
hastal k ve felaketlere maruz b rak p ibret verdiAi sorusunu kolayca bir anlam bütünlüne kavuCturmak güç gözüküyor.
Keza baz doAal hadiseler belli coArafi özelliAe sahip yerlerde meydana gelmektedir. ÖrneAin depremler, deprem fay hatlar n n bulunduAu yerlerde olmaktad r.
Milattan sonra 18-19 y llar nda yaz lan bir eserde, Anadolu’daki deprem bölgeleri
olarak gösterilen yerlerin, bugün bile birinci derecede deprem riski bulunan yerler
olduAu ifade edilmektedir.50 Yukar daki soru burada da geçerlidir. Mu’tezile’nin ibret
veya imtihan teorisini kabul edecek olursak Allah’ n daima depremle, fay hatt n n
bulunduAu yerlerde yaCayanlara ibret verdiAini veya imtihan ettiAini kabul etmemiz
gerekecektir. DiAer taraftan bu doAal felaketlerde binlerce savunmas z insan ve diAer
canl lar ölebilmektedir. Sorumlu varl klar olmad klar için, hayvanlar n ölümü, ibret
olarak deAerlendirilse bile, doAal felaketler, ölen çocuk ve yetiCkin insanlar için nas l
imtihan ve ibret olacakt r? mtihan için yarat lmalar na karC l k, baCkalar n n ibret
almas için daha imtahana baClamadan ölen binlerce çocuAun durumunu nas l izah
edilecektir? Bu olaylarda, insanlar, kendilerini düzeltme imkan bile bulamadan hayat n kaybetmektedirler. mtihanda baCar l olabilmek ve ibret almak için yeterli sürenin tan nmam C olmas , Allah’ n adalet ve hikmeti ile nas l baAdaCt r lacakt r?
DoAal ac ve st raplar konusunda Mu’tezile’nin ileri sürdüAü görüClerin getirdiAi bu tür problemlerin yan nda ECarîlerin görüClerinin de baz bak mlardan tenkide
aç k olduAu söylenebilir. ECarîler, Allah' n fiillerinde hikmet aranamayacaA n , lâ yüs’el
olduAunu, ibret veya karC l A n vermek ( vad) gibi hiç bir nedene baAl olmasa bile
Allah' n ac çektirmesinin iyi olduAunu savunmuClard r. Çünkü onlara göre bütün
mülk Allah' nd r ve O mülkünde dilediAini yapabilir. Böyle bir düCüncenin, varl A ve
hayat anlamaya yönelik çabalar n boCuna olduAunu çaAr Ct rman n yan nda, insan n
49
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sorumluluk bilincini körelten bir düCünce tarz olduAunu söylemek de san r m yanl C
olmaz. Çünkü, Cayet Allah’ n fiillerinde hikmet aramak boCuna ise, yaCanan ac ve
st raplar n sebeplerini araCt rmak ve al nmas gereken tedbirleri ortaya ç kar p bunlar n gereklerini yerine getirmek için çaba harcamak ta boCuna bir gayret olacakt r.
Böyle bir düCünce, Kur’an’ n, araCt rmaya ve akletmeye yönelik öAütlerine de uygun
düCmez. DiAer taraftan, hiçbir nedene baAl olmasa bile Allah’ n ac çektirmesinin iyi
olduAunu savunmak, olsa olsa, Allah’ n adil ve insan n iyiliAini isteyen bir varl k olduAu düCüncesine olumsuz bir katk saAlayabilir. Orsmby, ECarîlerin görüClerini bu
aç dan Cöyle deAerlendirir:
“KötülüAün Allah’tan geldiAine dair samimi inan C, ECarîlere dünya görüCleri
hakk nda kesin bir “realizm” imkan verdi. Bu, onlar , insani zt rab n zoraki ve makul
yorumlar n n araCt r lmas na duyulan ihtiyaçtan kurtard . Bütün avantajlar na raAmen,
böyle bir tutum, Allah’ n adaleti ve merhameti hakk nda yaln zca yeni sorunlar gündeme getirebilirdi. ”51
Bütün bunlara ilaveten, ECarîlerin görüCleri, doAal felaketlerin Allah’ n cezaland rmas olduAunu çaAr Ct rabilecek bir anlam da d Clamaz. Zira hat rlanacaA gibi
onlar, ister sebepsiz yere isterse ceza olarak olsun, Allah’ n ac çektirmesinin iyi
olduAu görüCündeler. Bu görüCün, savunulmas imkans z çeliCkilere yol açt A n görmek gerekir. Nitekim bu çeliCki, yak n geçmiCte Adapazar ’nda meydana gelen deprem, Allah’ n insanlara verdiAi bir ceza olarak yorumland A nda Cu Cekilde dile getirildi:
“EAer sorun fay hatt deAil de, kad nlar n etrafta Cortla dolaCmas ise bu deprem neden Marmaris, Bodrum, Antalya gibi yöreler de deAil de Adapazar gibi muhafazakarl A n aA r bast A yörelerde yer ald ? Çocuklar n günah neydi? ran, Afganistan,
Pakistan gibi yerlerdeki depremi nas l aç klayacaklar? Ya da hiç deprem görülmeyen
ngiltere gibi memleketler hakk nda ne demeyi düCünüyorlar? Hepimiz çarCaflara
bürünsek fay hatt faaliyetleri sona erecek mi? Bunu garanti edecekler mi?”52
Bu düCüncelere, baz kavimlerin doAal felaketlerle yok edildiAini anlatan
Kur’an’daki ifadelerle itiraz edilebilir. Ancak bu durumun istisna teCkil ettiAini ve
bunun, Allah ve peygamberiyle güç mücadelesine girenlere karC ilahî kudretin gösterilmesi olarak yorumlanmas mümkündür. Kald ki bu olaylarda insanlar daha önceden uyar lm Clard r. Netice itibar yla, doAal olaylardan kaynaklanan st rab Allah’ n
cezas olarak deAerlendirmek Cümullü bir düCünce gibi görünmemektedir. Cafer
Sad k Yaren, durumu Cöyle ifade eder: “ceza, Allah’ n bildirdikleri d C nda, özel felaket durumlar n n aç klanmas nda insanlar n kesin olarak kullanabilecekleri bir izah
tarz olmasa gerektir. ”53
Yap lan bu tenkitlerden hareketle, kelamc lar n doAal ac ve st raplar konusundaki görüClerinin, kendi dönemleri için anlam ifade etse bile, bugünün anlay Clar n yönlendirmede eksiklikler içerdiAini söylemek mümkündür. Bu sebeple biz, iddial olmamakla birlikte bu konuda baz çözüm önerileri sunmaya çal CacaA z. Ancak bu
öneriler de nihai çözüm olmay p, belki probleme bir yaklaC m tarz daha ilave etmekten ibaret olacakt r.
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Klasik kelamc lar n doAal ac ve st raplar hakk ndaki görüClerinin ortaya ç kard A bu sorunlar aCabilmek için, kanaatimizce, Allah’ n her an her Ceye, tabiata,
hatta insan eylemlerine müdahale ettiAi yönündeki yayg n kanaatin yeniden gözden
geçirilmesi gerekir. Bu sebeple biz, Allah’ n tabiatla olan iliCkisiyle, insan n tabiatla
olan iliCkisinin biri birinden ay rt edilmesi gerektiAine inan yoruz.
Tabiat, önceden hesaplanarak, belli bir düzen ve kurallar içerisinde yarat lm C
ve bu düzen ve kurallara göre kendiliAinden iCleyen bir nizamd r. BaCka bir ifadeyle,
Allah kainat , nedensellik ilkesiyle iCleyen bir nizam halinde yaratm Ct r.54 Her ne
kadar mucizelerde olduAu gibi istisnai olarak müdahale etmiC olsa da, Allah’ n, kainata koyduAu bu nizama, yer ve göAün baCka bir Cekle çevrileceAi k yamet gününe
kadar55 müdahale etmeyeceAini düCünmek mümkündür. Çünkü Allah, yer ve gökte
olan her Ceyi insan için yaratt A n ve bunlar insana boyun eAdirdiAini ifade etmektedir.56 Genelde bütün canl lar n yaCamas na, özelde ise insana hizmet eden bu nizam, insan n müdahale ve tasarrufuna aç k bir aland r. Aksi takdirde insan n, tabiat
üzerindeki çal Cmalar n ve buradan hareketle yapt A buluClar hatta onun, tabiat
tahrip etmesinden dolay meydana gelen tabii bozulmay izah etmek imkans zd r.
Allah’ n sürekli olarak tabiata müdahale ettiAi düCünülürse, insan n tabiat tahrip
etmesi karC nda O’nun bu nizam devam ettirmede aciz kald A sonucu ortaya ç kar.
Öyle ise sürekli bir müdahaleden söz etmek uygun olmaz. Ancak, tabiattaki bu düzeni, baClang çta yaratmas yönüyle mecazen, Allah’a izafe etmek yanl C olmaz. Çünkü bu nizam, yarat c s n iCaret etmektedir. Kur’an’da, yer ve gökteki tabii nizam n ve
bu nizam sayesinde insan n elde ettiklerinin Allah’a izafe edilmesini bu çerçevede
yorumlamak mümkündür. Fazlur Rahman bu durumu Cöyle ifade eder:
“Kur’an dikkatli bir Cekilde incelenirse, yaAmur yaAmas ndan, toplumlar n yükseliC ve düCüCüne; savaC kaybetme, kazanma ve bar Ctan, kozmik varl klar n düzenli
hareketlerine kadar bütün süreçlerin Allah’a izafe edildiAi görülür.57 Bu aç kça gösterir ki O, sadece en aCk n deAil, ayn zamanda en içkin oland r. Ancak, Allah’ n “içkinliAi” doAal ya da insani hareket ve davran Clar n bilfiil O’nun taraf ndan yerine getirilmesi demek deAildir. Allah olgu ve olaylar oluCturmada tabiat ve insan n ne rakibi,
ne ikamesidir; ne de bunlar n iCleyiCine d Car dan müdahale eder. O kadar ki, Allah’ n
gerçek özne gibi göründüAü her ifadede, sözkonusu olan eAer doAal ve insani içerik
ise, Allah’ devreden ç kar p onlar tamamen “doAal/akli (naturalistik) aç klamalara
dönüCtürebilirsiniz ve hiçbir Cey kaybetmiC olmayabilirsiniz. Çünkü Allah olgular
aras nda bir olgu deAildir. Ondan ziyade, onlara anlaml l k bahCedip, yeni bir boyut
veren ve onlar bir düzene sokand r. ”58
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DoAal ac ve st raplar n insan için ibret, imtihan ve ceza oluCunu, yukar da izah etmeye çal Ct A m z Allah-tabiat ve insan-tabiat iliCkisi çerçevesinde deAerlendirmenin mümkün olacaA kanaatindeyiz.
nsan müCahedesi, doAadaki her varl A n, Allah’ n tabiata yerleCtirdiAi nizam n
iCleyiCine katk da bulunduAunu göstermektedir. Zararl olduAu zannedilen canl lar n
öldürülmesinin bile ekolojik dengenin bozulmas na yol açt A görülmektedir. O halde
gülün dikeni, y lan n zehiri, baz hayvanlar n y rt c olmas gereksiz ve kötü olarak
deAerlendirilemez. Zira bunlar, o hayvanlar n yaCamas n saAl yor, onlar da varl ktaki
düzeni ve dengeyi koruyorlar. Her ne kadar ihmalleri sebebiyle insanlara zarar dokunsa da rüzgar, f rt na, CimCek gibi olaylar n, yaAmurun yaAmas na bitkilerin döllenmesine faydas vard r. Sonuç olarak, deprem gibi, bu nizam içerisindeki anlam
henüz keCfedilemese de, doAal felaket diye isimlendirilen tabii olaylar n da ayn nizam için gerekli olduAu sonucuna analoji yoluyla varmak mümkündür. Cte insan n
bu doAal düzenden ilk ç karmas gereken ders, bu düzenin bir yarat c ya iCaret ettiAini görmektir. Bu yönüyle kainat Allah’ n ayetleridir ve Kur’an bu ayetlerin okunarak
onlardan ibret al nmas n öAütler. Buradan insan n ç karmas gereken bir baCka ibret
de bu olaylar n neden olduAu zararlardan korunabilmenin yollar n araCt rmakt r. Bu
yönüyle bak ld A nda, depremin zararlar ndan azami derece korunan Japonlar n Müslümanlardan daha fazla ders ç kard A ortadad r.
DoAal ac ve st raplar n imtihan olmas na gelince, Allah, insanlar n baClar na
özel olarak bela ve s k nt getirmekten ziyade, nsanlar Allah’ n kainata koyduAu
denge ve düzen içerisinde doAal olarak birtak m ac ve st raplara maruz kalabilmektedirler. Cte, bu tür s k nt lara maruz kald A anlarda insanlar n Allah’a karC tak nd klar tutum, onlar için bir imtihan olarak deAerlendirilebilir. ÇektiAi ac lar n sebebini
aramak ve tedbirli olmak, sonuçta elinden bir Cey gelmiyorsa Allah’ sorumlu olarak
görmeyip itidalli bir tav r tak narak sabretmek, imtihan n baCar lmas anlam ndad r.
Belki, aksi bir durumda da insan n tak nmas gereken tav r bu olmal d r. Bir bolluAa,
refaha, zenginliAe kavuCtuAu zaman bütün bunlar n ilk nedenini unutarak büyüklenmesi, insanlara zorbal k yaparak bir anlamda kendi Tanr l A n ilan etmesi, insan n bu
imtihanda baCar s zl A anlam na gelmektedir. Kur’an’da insan n hay r ile de Cer ile de
imtihan edildiAinin ifade edilmesi59 herhalde böyle bir anlam da ihtiva eder.
nsana hizmet etmek için yarat lan tabii dengenin, ölçüsüzce kullan lmas veya bu nizam n gereklerine uymamaktan dolay meydana gelen baz doAal felaketleri
de, belki tabiat n insan cezaland rmas , daha doArusu insan n tabiat yoluyla kendisini cezaland rmas olarak yorumlayabiliriz. Daha önce Allah’ n, tabii düzeni, insana
hizmet amac yla yaratarak ona boyun eAdirdiAini bu anlamda tabiat n insan n müdahale ve tasarrufuna aç k bir alan olduAunu belirtmiCtik. Cte insan, bu tabiat , yarat l C
gayesine uygun bir Cekilde kullanmay p, onu tahrip ettiAi zaman, bu eyleminin cezas yla karC karC ya gelebilmektedir. Kimyasal maddelerin aC r kullan m ve nükleer
deneme gibi ozon tabakas n n delinmesi, küresel s nma, hava, su ve topraA n kirletilmesine neden olan tasarruflar, doAal dengenin bozulmas na ve insan da dahil bir
çok canl n n ölmesine yol açmaktad r. Bugünkü h z yla devam ettiAi taktirde havadaki karbondioksit miktar n n bu yüzy l n ortalar nda iki kat na ç kacaA ve bunun sonucunda 2 derecelik bir s nman n meydana gelerek Antarktika’n n çoAunun erimesine
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neden olacaA ve bunun da birçok sahil kentini sular alt nda b rakacaA ifade edilmektedir.60 Elbette ki bütün bunlara neden olan insand r ve o bunlar n zararl sonuçlar n baCka bir ifadeyle cezas n doAadan almaktad r. Çernobil’de insanlar n yapt klar hatalar, binlerce çocuAun sakat doAmas na neden olmuCtur. Bunlar , Allah’ n cezas ya da ibreti Ceklinde deAil, fakat, insan n ihmali ve sorumsuzluAundan kaynaklanan
felaketler olarak deAerlendirebiliriz.
Netice itibar yla, Allah’ n tabiata koyduAu bu nizam, amaçlar na uygun bir Cekilde kullan ld A takdirde insana fayda ve mutluluk getirir. Allah’ n, tabiat bu amaçla
yaratmas sebebiyle, buradan doAan fayda ve mutluluAu Allah’a izafe etmenin bir
sak ncas yoktur. Ancak, iyi amaçla yarat ld A halde, tabiat n kötü kullan lmas veya
tedbirsizlikten kaynaklanan ac ve st raplar n Allah’a izafe edilmesi doAru olmaz.
“Sana bir iyilik dokunursa o Allah’dand r, sana bir kötülük dokunursa nefsindendir”61
ayetini bu anlamda yorumlamak mümkündür.

SONUÇ
DoAal ac ve st raplar konusunu, belli baCl klasik kelam okullar aç s ndan ele
ald A m z bu araCt rmada var lan sonuçlar Cu Cekilde özetleyebiliriz.
Kelamc lar n, doAal ac ve st raplar n reel varl A n kabul etmekle birlikte, bunlar n Allah aç s ndan kötülük olmad A noktas nda birleCtikleri söylenebilir. Buna
karC n, konuya yaklaC m tarz nda, farkl l klar n bulunduAunu da kaydetmek gerekir.
Mu’tezile, adalet prensibinden hareketle, insan iradesiyle iliCkili olabilecek ac ve
st raplar n sorumluluAunun insana ait olduAunu, bunlar n d C nda kalanlar n ise Allah’ n fiili olduAunu savunmaktad r. lâhî fiillerin temel maksad n n, insanlar faydaland rmak olduAu düCüncesinden hareketle, Mu’tezile deprem, sel, hastal k, hatta
ölüm gibi ac ve st raplar n, hem ibret ve imtihan gibi iyi bir gayeye hizmet etmeleri
hem de bunlar n karC l A n n öbür dünyada verilecek olmas ndan dolay kötülük olarak görmemiCtir. Bu çerçevede Mu’tezile, dünyada yaCanan ac ve st raplar n asla
Allah’ n cezas olmad A görüCünü benimsemiCtir. Maturîdîlerin, zararl Ceylerde,
birtak m ilâhî hikmetler olduAu ve bunlar n imtihan olabileceAi noktas nda Mu’tezile
ile ayn görüCü paylaCt klar söylenebilir. Gazzâlî’yi hariç tutarsak, ECarîlerin bu konudaki yaklaC m tarzlar n n tamamen farkl olduAunu kaydedebiliriz. Onlar, Allah’ n,
mülkünde dilediAini yapma hakk bulunduAu için, ister hiçbir sebebe baAl olmas n,
isterse ceza olarak olsun Allah’ n ac çektirmesinin iyi olduAunu savunmuClard r.
Kendi dönemleri itibar yla belki anlaml olan bu görüClerin yeniden gözden
geçirilmesi kanaatindeyiz. Zira bu görüCler günümüz insan için her zaman ikna edici
olmayabilir. Çünkü insanoAlu, bugün, doAa kaynakl ac ve st raplar n birçoAundan
kendini koruyabilmektedir. Hastal k, sakatl k ve çevre sorunlar ndan kaynaklanan
birtak m ac lar ise insanla insan ve insanla tabiat aras ndaki olumsuz iliCkiden kaynaklanmaktad r. Bu anlamda, bilim ve teknolojinin, dini ve ahlakî deAerlerden soyutlanarak kullan lmas n n, baz doAal felaketlere sebep olduAunu kaydetmek gerekir.
Kur’ân’da yer ve gökte olan her Ceyin insan için yarat ld A ve onun hizmetine
sunulduAu ifade edilmektedir. Bu aç dan bak ld A nda, doAal felaket gibi alg lanan
tabii olaylar , tabii nizam n iClemesi için gerekli olan mekanizmalar olarak deAerlendirilmesi daha doAru olur. Müspet bilim ve insan müCahedesi de bunu doArular. Elbet60
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te ki doAal ac ve st raplardan insan n ç karmas gereken dersler ve ibretler vard r.
Ancak, tabii nizam n iClemesine hizmet eden doAal olaylar n, Allah taraf ndan ibret
veya ceza için yarat ld A yönündeki görüClerin yeniden gözden geçirilmesi gerekir.
Zira bu görüCler, yukar da iCaret edildiAi gibi, ilahî adalet ve hikmet aç s ndan çözümü güç birtak m problemlere yol açmaktad r. Buna ilaveten bu görüCler, insanlar ,
Allah ve din hakk nda s k nt ya düCürmekten öte bir katk da da bulunmamaktad r.
nsan müCahedelerine ayk r düCen böyle bir inanc içselleCtirmek mümkün olmad A
gibi onu makul ve objektif bir düzeyde savunabilmek de zordur. Netice itibar yla,
doAal ac ve st raplar konusunda yeni yorum ve deAerlendirmelere ihtiyaç duyulduAu
söylenebilir. Bizim bu çal Cmam z n, bu ihtiyac n tespitine yönelik bir katk olarak
deAerlendirilmesinin uygun olacaA n düCünmekteyiz.

