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DANIEL GIMARET’N N NSANIN F LLER
HAKKINDA NESEF ’N N GÖRÜ@LER NE
YÖNEL K DÜ@ÜNCELER NE ELE@T REL BAKI@
Sefa BARDAKCI

Özet

Daniel Gimaret, Kelam ilmi konusunda Frans z ara+t rmac lar n en önemlilerinden biridir. O, Cslam dü+üncesinde insan n fiilleri konulu ara+t rmas nda Nesefî’nin
dü+üncelerinden yola ç km + ve baz meseleleri tart +m +t r. Théories de L’acte Humain en Théologie Musulmane kitab n n Nesefî bölümünde temel soru, insan n fiillerinin Allah Teâlâ taraf ndan yarat l p yarat lmad ) d r. Nesefî, Mâtürîdî âlimlerindendir.
O, insan n fiillerinin varl ) ile Allah Teâlâ’n n kâdir ve yarat c oldu)u temas n sistemli
bir +ekilde incelemi+tir. Ona göre insan, sadece fiil edinen, kâsib bir varl kt r ve hür
seçim sahibidir. Cnsan kendi fiilinin yarat c s de)ildir. Allah Teâlâ ise tek ba+ na fiilini
yoktan var etme)e kadirdir, o hâlde O yaratand r. Tek ba+ na fiilini yaratmaya kabiliyetli olmayan insan ise kâsibdir.
Bu ara+t rmada, bahsedilen konu ba)lam nda Nesefi’nin görü+leri ve Gimaret’nin bulgular analitik bir biçimde incelenmi+tir.
Anahtar kelimeler: Nesefî, fiil, yaratan, kâsib, muhtar, kudret.
A CRITICAL APPROACH TO DANIEL GIMARET’S THOUGHTS ABOUT NASAFI’S OPINION ON THE HUMAN ACTIONS
Daniel Gimaret is one of the most important French researchers about the
science of divinity. He discussed Nasafi’s thoughts regarding human actions in Muslim thought. In his book, Théories de L’acte Humain en Théologie Musulmane, the
basic question is whether human action is created by God or not. Nasafi was among
Mâtürîdî scholars. He systematically discussed the existence of human actions and
God’s being almighty and Creator. According to him, the human being acquires action and is an attaining creature as well as he is free in his actions. The human being
is not the creator of his actions while Allah is almighty in creating the actions by
Him. So He is the Creator. Nevertheless, the human being is someone who acquires
his actions without the ability of creating it.
In this study, Nasafi’s opinions and Gimaret’s comments on them are discussed analytically.
Key words: Nasafi, action, Creator, obtaining, autonomous, power.
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GR@
Frans z *slâm ara t rmac lar ndan Daniel Gimaret kelâm sahas ndaki çal malar yla bilinmektedir. Gimaret’yi, Théories de L’acte Humain en Théologie Musulmane (J. Vrin, Paris 1980), Les noms divins en .slâm (Cerf, Paris 1988) ve 0ehristani’ye ait el-Milel ve’n-nihal çevirisi (Livres des Religions et des Sectes, Guy Manot ile
birlikte, Peeters, Paris 1986) eserleriyle tan yoruz. Gimaret ayn zamanda, *bn
Fûrek’e ait Mücerredü Makalati’l-E ’ari’yi (Daru’l-Me r k, Beyrut 1987) tahkik eden
ara t rmac d r.
Théories de L’acte Humain en Théologie Musulmane (J. Vrin, Paris 1980) isimli
eser Türkçe olarak ‘Müslüman Kelâm nda *nsan Fiili Teorileri’ eklinde tercüme
edilebilir. Gimaret’nin Théories de L’acte Humain en Théologie Musulmane mukaddimesinde özgürlük aç s ndan Müslüman’a sorulan sorulardan birisi, her eyi bilen ve
her eye kâdir olan Allah Teâlâ taraf ndan sadece O’nun irade ve kudretine ba l
olarak insan n fiilinin nas l izah edilece i problem edinilmektedir. Gimaret’nin
ifadesindeki amaç, insan fiilinin Allah Teâlâ taraf ndan yarat l p yarat lmad n
ortaya koymakt r.1 Bu konu, klasik kelâm problemlerinden olup *slâm dünyas nda
tart lan en önemli alanlardan birini olu turmu tur.
Bat toplumu içerisinde göçmenler ve az da olsa Avrupal lar aras nda *slam,
kelâmî konular itibariyle dikkatle incelenmektedir. Bu alanda baz önemli arkiyatç lar görü beyan etmi lerdir. Frans z ara t rmac Daniel Gimaret de bu isimlerden birisidir. Onun, kelam ilmiyle do rudan ilgili kayda de er ara t rmalar vard r
ve Mâtürîdî ekolünün önemli ahsiyetlerinden Ebu’l-Muîn en-Nesefî’nin
(508/1114) insan fiillerine bak n de erlendiren çal malar dikkatimizi çekmektedir. Bat l bir bilim adam n n, Mâtürîdî bir alimin insan fiilleri konusundaki de erlendirmelerine getirdi i ele tiriler inceleme ve kritik edilme e de er. Çünkü Gimaret’nin elde etti i bilgi ve kültür birikimi, Bat l bak tarz n yans tmaktad r. Bu
bak tarz , kelâmî bir problem olan insan fiillerinin Bat l kriti ini ortaya koymaktad r.
1. Cebriye ve nsan Fiillerini Allah Teâlâ’n2n Halk Etti0i Görü5ünün Tenkidi

Gimaret, Nesefî’yi, "Halku'l-ef'al" konusunda hemen hemen bütünüyle
Mâtürîdî’nin Cebrîleri ele tirdi i yola koyulmakla tenkit etmektedir. Gimaret,
kitab nda Nesefî’nin eserlerinin Kitabü’t-Tevhid’le ayn deliller ve konular içerdi ini
söylemektedir. Fakat ona göre Kitâbü't-Tevhid'de, meseleler dolambaçl ve imal
ekilde sunulmu , Nesefî’nin Tebs ra’s nda ise sistemle tirilip bir düzene konulmu tur.2

1
2

Gimaret, Daniel, Théories de L’acte Humain en Théologie Musulmane, Mukaddime, IX.
Gimaret, Théories de L’acte Humain en Théologie Musulmane, s. 195.
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“*nsan n fiillerinin yarat lmas hakk nda kelâm” ba l
alt nda Nesefî,
kelâmî mezheplerin baz lar n n insan n fiillerinin yarat lmas n Allah Teâlâ’ya ait
k larak insan n fiiller üzerinde etkin olmas n reddettiklerini hatta insanlara ait
kudretin olmad n ifade ettiklerini söylemektedir.3 Cebriye ile ilgili olarak, Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd’de insan n fiilleriyle ilgili baz lar , insan n fiillerini mecazen
insana ait k lm lar, fiillerin Allah Teâlâ’ya aitli ini ise hakiki anlamda kullanm lard r demektedir.4
Yukar daki Matürîdî ve Nesefî’den Cebriye hakk nda aktar lan iki cümlenin
ifade edili i ve kelimelerinin t pat p ayn olmad
anla lmaktad r. Gimaret’nin
dedi i gibi Tebs ra ve Kitabu’t-Tevhid okundu unda bu iki kitab n hemen hemen
ayn oldu u dü üncesi anla lmamaktad r. Ama ayn görü ü dillendirmi olmalar
tabiîdir.
Nesefî, insan n fiilleri konusunda Cebriye, Mu’tezile ve Ehli Sünnet’in görü lerini ifade ettikten sonra bu mezheplerin iddialar na temel olan delilleri tart maya yönelmektedir. Delillerin tart ld pasajlarda fiil, kudret, halk5 ve kesb gibi
konularda farkl yönlerden muar zlar n n görü lerinin reddine yo unla m t r. Bu
haliyle Nesefî, biraz okuyucuya da n k görü ifade eden kelâmc imaj verebilir.
Fakat Nesefî’nin görü ünü izah için en ince ayr nt lar göz ard etmedi i söylenebilir. Örnek olarak Nesefî’nin, Allah Teâlâ’n n her eyin yarat c s 6 oldu u ile ilgili
âyetin aç klamas nda Mu’tezile'ye cevap niteli inde ‘ ey’ lafz n izah nda ayr nt lara dalmas konuyu da tmas olarak telakki edilmeyip bilakis görü ünü sa lam
delillere dayand rma arzusu olarak dü ünülmelidir. Bu esnada Nesefî, ‘ ey’ lafz
kadîm ve hâdis için umum ifade ederken, Allah Teâlâ için kullan ld nda cins ismi
olmad n , bu durumda hâdis ile kadîmin ayn cins oldu unu iddia etmenin ise
küfür oldu unu dile getirmektedir. Bu aç klamalar, fiillerini insan n kendisinin
yaratmas gerekti ini ortaya koyarken Mu’tezile’nin ‘Hâl ku külli ey’7 ayetindeki
‘ ey’ kelimesine yükledi i anlama Nesefî’nin kar cevab niteli indedir.8 Dolay s yla bu uzun aç klamalar ba lang çtaki konudan uzakla ma gibidir. Nesefî anlat m
biçimi olarak bu yolu seçmi görünmektedir. Bu sebeple Nesefî için bu tarz n bir
kaç yolu gibi nitelenmesi uygun de ildir. Bir bütün olarak ele al nd nda Nesefî’nin görü ünü anlatmada kendi delilleri ve ispat tarz bak m ndan yeterli bilgi
verdi i sonucu ç kmaktad r.

3

Nesefî, Ebu’l-Muin, Tebs ratü’l-Edille, s. 594; a. mlf., Bahru’l-Kelam, s. 75; el-E ’arî, Makâlâtü’l.slâmiyyîn, I, 112.
4
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhid, s. 225.
5
Halk konusu ile ilgili aç klamalar için bkz. Nesefî, Tebs ratü’l-Edille, s. 601-603.
6
Zümer 39/62.
7
En’am 6/102.
8
Nesefî, Tebs ratü’l-Edille, s. 606.
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2. Fiil-Halk-Kesb Kavramlar2 Ve Muar2z Mu’tezile Görü5lerine Cevaplar
a. Sözlük Anlam na Göre Fiil
Fiil kelimesi “fe‘ale” fiilinden “f” harfi esreli okunan bir isimdir.9 Fiil, i ve bir
eyi ihdas etme anlam na gelmektedir.10 Müteaddi ve gayri müteaddi her ‘i e’ fiil
diye kinaye olunmaktad r.11 Kelâmc lara göre, mümkünün imkân dâhilinden vücûda gelmesinde “fe‘ale” fiili kullan l r.12 Fiil, ayn zamanda insan n hareketine
kinaye olunur. Ço ulu “f” harfinin esresiyle “fi‘âl” ve “ef‘âl”; ço ulun ço ulu ise
“efâ‘il”dir. Sözlükte baz lügatçiler, fiil, müessirin tesiriyle kendi d nda bir eyde
meydana getirdi i durumdur eklinde tan mlam lard r. Örnekle Zeyd’e ba l olarak onun için mümkün olan aya a kalkma i i gibidir ki, kalkma i i gerçekle meden
önce bu i mevcut de ildir, ne zamanki Zeyd kalkarsa zihinde var olan mümkün,
hariçte vücûda gelecektir13 diye ifade edilmi tir. Fiil kelimesinin e anlam olan
‘amel’ kelimesi ise kalp ve kalp d ndaki insan n fillerini kapsar.14 Fiil, müessir
taraf ndan yap lan tesirdir. Bu tesir, tesire u rayan n icad eklinde gerçekle ti i
gibi îcad n n d nda bir etki olabilir; fiil bilgiye dayal veya bilgi d nda olabilir;
niyete ba l veya niyete mukarin olmadan da meydana gelebilir; insan, hayvan
veya bir cans z taraf ndan yap lm da olabilir, yani fiildeki müessirin tesiri bunlar n hepsini içine al r. Buna mukabil amel ve sun’ kelimesi daha hususi anlam tar.15
b. Sözlük Anlam na Göre Halk
Halk kelimesi ismi fâil ekliyle hâl k, sâni’ yani yoktan var eden anlam ndad r.16 Bir eyi ölçmek17 anlam da olan halk, mastar ve ayn zamanda meful makam nda kullan l r. Yaratma, kendisinden önce olmayan bir misal üzere bir eyin
yarat lmas d r. Bu s fat Allah Teâlâ’ya aittir. Halk, in â ve takdir diye iki özellikte
ortaya ç kar.18 Allah Teâlâ’n n halk etmesi takdir etmesi ile e anlaml d r, ezelde

9

Ferahidî, Kitabu’l-Ayn, III, 329; Cevherî, Tacü’l-Luga, IV, 1792; *bn Manzur, Lisanu’l-Arab, V, 3438.
*bn Faris, Mu’cemu Mekâyisi’l-Luga, s. 511.
11
*bn Side, el-Muhkem ve’l-Muhitu’l-Azam fi’l-Luga, s. 116.
12
Bustani, Muhitu’l-Muhit, II, 1614.
13
Bustani, Muhitu’l-Muhit, II, 1620.
14
Bustani, Muhitu’l-Muhit, II, 1472. Amel, her canl dan sad r olan kasta ba l fiillerle ilgili olana kullan l r. Cümle kurulu unda fiil, amelden daha umum ifade eder. Bkz. Bustani, age, II, 1473.
15
Zebidî Tâcü’l-Arus min Cevheri’l-Kamus, s. 182-183. Zebidî, meful ile münfail aras nda farkl l , meful,
fâilin fiiliyle itibar edilmesi, münfâil ise kendinde fiilin kabul edilmesi hali olarak aktar yor. Bu durumda mefûlün münfâilden daha umumi bir anlam içerdi i anla lmaktad r. Çünkü münfail ifadesi,
fâil tevellüt yoluyla bile olsa fiilin îcad na niyet etti inde kullan lmaktad r. Adam görmekten utanan
kimsede yüz k zarmas , müzikten dolay ne e duyma ve ma ukunu görmekten a k n hareketlenmesi
gibi… Allah Teâlâ’n n yoktan var etmesi d nda her eyin bir infiali vard r denilmekte. Zira Allah
Teâlâ’n n îcad maddeden ve cevherden îcat olmay p aksine cevherin bizzat kendisinin îcad d r. Bkz.
Zebidî, age, s. 186-187.
16
Ferahidî, Kitabu’l-Ayn, IV, 151; Cevherî, Tacü’l-luga, IV, 1471; *bn Side, el-Muhkem ve’l-Muhitu’l-Azam
fi’l-Luga, IV, 388.
17
*bn Faris, Mu’cemu Mekâyisi’l-Luga, II, 213.
18
*bn Manzur, Lisanu’l-Arab, XV, 1244.
10
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olmas n dilemesi O’nun takdiridir,19 di er bir manada hiç yoktan halk etmesidir.
Allah Teâlâ hakk nda halk, takdir ve halik anlamlar n beraber ta r. Bir ey yarat ld nda Allah hâl k ismini al r. Ayn zamanda yarat lmadan o eyi Allah takdir
edendir.20 Halk kelimesi insana atfen kullan ld nda takdir eden düzelten ve yalan
gibi bir ey uydurup ç karan anlamlar na gelmektedir.21
c. Sözlük Anlam na Göre Kesb
Kesb, sözlükte r z k talep etmek,22 aramak, istemek ve isabet etmek anlamlar na gelmektedir.23 Sibeveyh’in (194/809) görü üne göre kesbde isabet, iktisabda
ise çal mak ve tasarruf etmek anlam vard r. *ktisab ve kesb e anlamda kullan lsa
da aralar nda fark oldu u ile ilgili görü lere *bn Cinnî de (392/1002) katk sa lamaktad r. O, ‘Herkesin kazand ! kendi lehine veya kendi aleyhinedir’24 âyetini ele
alarak kesbin iyilikle, iktisab n ise kötülükle birlikte ifade edildi ini belirtmektedir.
O, iyili in kesbinin kötülü ün kesbine bakarak daha az ve küçük bir ey oldu unu,
bunu ‘Kim bir iyilik i lerse ona on misli, kim kötülük i lerse ona sadece kar l ! verilir’25
ayetinde bir iyili in ufak olmas na bakarak cezas n n on misli olmas , kötülük ise
misliyle gelip cezada azalma olmad n nakletmektedir. Buradan hareketle *bn
Cinnî, kötülük fiilinin iyilik fiiline kar kuvvetini bildirip kötülük sahibini derin
erre götürdü ü için fiille durumunun önemine vurgu yap lm t r demektedir.26
Fiil, halk ve kesb sözcüklerinin lügat anlam ve tan mlar hakk nda yukar daki k sa
bilgi ele tirel yönlerin daha iyi anla lmas için gerekli görülmü tür.
d. Fiil, Halk ve Kesb le lgili Tan mlar ve Tart malar
Bir kâdirin kudretiyle bir eyin meydana gelmesi eklinde aç klayabilece imiz fiil, etki an nda kudretin var olup olmamas haline göre tart ma konusu olmaktad r. Allah Teâlâ herhangi bir kay t olmaks z n kâdir iken insan n kudreti
kay tl d r. Bu kudret, fiilin olu umu esnas nda olmal d r ki müessirin fiile etkisi
gerçekle sin. Konuyla ilgili Mu’tezile yukar da halk tan m nda geçti i üzere insandaki kudreti yaratmaya kabiliyetli olma eklinde kabul ederek evvelden bulunduunu kabul etmektedir.27 Nesefî, Mutezile’nin izah tarz n kabul etmemesi sebe-

19

Gazzâli, el-Erbaîn fi Usûli’d-Dîn, s. 33.
Zebidî, Tacü’l-Arus, V, 250-251.
21
Büstani, Muhitu’l-Muhit, I, 84. Mu’tezile Mezhebinin insan yaratmas ile ilgili kastetti i halk, ademden ve benzeri yokken hiç yoktan yaratma anlam ndaki ihtira’, ibda’ ve halk demek de ildir. *nsan n
halk takdire ba l sun’, ve fiil edinme veya tenfize ba l var olan düzenleme eklindedir denilmektedir. Fakat Mu’tezile ses, hareket, elem, organla ilgili olanlar insan n fiilleri dahilinde görmektedir.
Muhammed Amara, el-Mu’tezile ve Mü kiletu’l-Hurriyyeti’l-.nsaniyye, s. 71
22
Ferahidî, Kitabu’l-Ayn, IV, 27; Cevherî, Tacü’l-luga, I, 212.
23
*bn Faris, Mu’cemu Mekâyisi’l-Luga, III, 179.
24
Bakara 2/286.
25
En’am 6/160.
26
*bn Side, el-Muhkem ve’l-Muhitu’l-Azam fi’l-Luga, VI, 453; Zebidî, Tacü’l-Arus, IV, 145.
27
*bn Hazm, el-Fisal, III, 46.
20
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biyle daha çok Mu’tezile’ye itiraz yollu kudretin ‘kesb’ olabilece i yönünde cevap
vererek konuyu geni letmektedir.28
* te buna ba l olarak Gimaret, insan n fiilinin kesb olmas konusunu i lerken Nesefî’nin kendisini tatmin etmedi ini29, onun ifadelerinin sistemli olmakla
beraber insan fiilini teorik olarak temsil etmekten uzak oldu unu dile getirmektedir. O, Nesefî’nin de insan fiilinin gizemli konulardan biri oldu unu söyledi ini
aktarmaktad r.30 Nesefî, insan n mecbur olmamakla birlikte fiilinin oldu unu, gücünün ise güç yetirdi i eyle (makdûr) ilgili oldu unu, bununsa onun fiili oldu unu söylemektedir. Bu aç klamas n n ard ndan Nesefî, ‘dü üncemizde karara vard m z bu aç klaman n ispat olmasa da bu böyledir’31 anlam nda bir cümle kullanm t r. Daha sonra Nesefî, kesb ve halk kelimelerinin fark n beyan etmeye yönelir:
Birinci görü e göre, makdûr, kudrete ait mahalde meydana gelmi se o kesb;
kudrete ait mahal olmaks z n meydana gelmi se halkt r.32 Kelime anlam nda ifade
edildi i gibi fiil müessirin ba kas na tesiri olmas hasebiyle insan n kudretinin bir
mahalle ihtiyaç duymas ndan, ona tesiri kesb yönünden fiili olurken; Allah
Teâlâ’n n ba ka eye tesiri herhangi bir mahal edinmekten muhal oldu undan
O’nun makdûra tesiri halk eklinde fiil olmu tur. Dolay s yla fiil, insan ve Allah
Teâlâ’n n makdûra tesirinin ikisini de içine al r. Fe‘ale fiili insan için yapma, i
edinme; Allah Teâlâ için ise yaratma eklinde anla l r. Mu’tezile metinlerinde
insan n fiilinde de yaratma eklinde kullan lmaktad r. Bu kullan m farkl l cümlenin delâletinden anla lmaktad r.
.kinci görü e göre ise, bir aletle meydana gelen ey «kesb»; aletle meydana
gelmeyense «halk»t r.33 Bu tan m insan n makdûra etkisi an nda alete muhtaç olmas ndand r. Allah Teâlâ ise ‘Hiçbir ey onun benzeri de ildir’34 nass ndan do an
zaruretle insan veya herhangi bir varl n benzeri bir alete muhtaç olmadan zat na
ait bir etki ile makdûru var eder ki o da ‘halk’ diye tabir olunur.
Üçüncü görü e göre ise, makdûr, kâdirin münferit olarak meydana getirmesiyle olu uyorsa halk, kâdirin münferiden yapamad , makdûr ise ‘kesb’tir.35 Nesefî,
bu tan ma ba l olarak fiil kelimesindeki manaya ba l kalarak, terminoloji ilmini
göz ard etmeden, insan n münferit olarak makdûra müdahale edemeden meydana
getirdi i kesbini fiil diye tan mlamaktad r. Yine ayn ba lamda Allah Teâlâ’n n
28

Nesefî, Tebs ratü’l-Edille, II, ss. 654-660.
Gimaret, Théories de L’acte Humain en Théologie Musulmane, s. 202.
30
Gimaret, Théories de L’acte Humain en Théologie Musulmane, s. 196.
31
Nesefî, Tebs ratü’l-Edille, s. 654; Ehli Sünnet, insan n kudret, me iet ve fiilinin oldu unu, insan n
muhtar olup mecbur diye isimlendirilemeyece i, Allah Teâlâ’n n insan yapt
eyde muhtar ve irade
sahibi k ld n , Allah Teâlâ’n n ise insan n fiilinin ve iradesinin hâl k oldu unu savunur. *bn Abdülaziz el-Gusn, Akidetü’l-.mam .bn Abdi’l-Berr, s. 405.
32
Nesefî, et-Temhid, s. 229; Sâbûnî, el-Bidaye, s. 114.
33
Nesefî, Tebs ratü’l-Edille, II, s. 654; *skafi’nin hâl k tan m da bu ekildedir. el-E ’arî, Makâlâtü’l.slâmiyyin, s. 542.
34
0ûra 42/11.
35
Gazzali, er-Risaletü’l-Kudsiyye, s. 87; Nesefî, et-Temhid, s. 229.
29
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makdûra müdahalesi münferit oldu undan O’nun ona tesiri sebebiyle isimlendirmede fiil olmaktan vareste tutulmuyor. Allah Teâlâ cevheri halk etmek için zât ndan ba ka bir varl a muhtaç olmaktan münezzehtir. Fakat halk burada Allah
Teâlâ’n n fiili olmaktad r. Yani bu durumda kâdirin münferit meydana getirdi i
veya münferit meydana getiremedi i diye fiilde ayr m yap lmaks z n bu olguya
‘fiil’ ismi veriliyor. Yukar da ifade edildi i gibi fiilin insan veya Allah Teâlâ’n n fail
olu una göre anlam içeri i de i mektedir.
Yukar da kesb ve halk ile ilgili üç tan m verildi. Birbirinden farkl bu tan mlar Nesefî ‘bizim ashab m z n tan mlar ’ diye aktarmaktad r. Nesefî’den sonraki
kelâmc lardan Teftâzânî36 (791/1390), Sâbûnî (580/1184)37, Mahbubî (777/869) ve
Ebu’l-Berakat en-Nesefî’de (711/1310) ayn tan mlar görülmektedir. Tan mlar n
ayn olmas geli menin olmay diye yorumlanmas do ru dü memektedir. Aksine
Nesefî, halk ve kesb kavramlar n n izah nda Mâtürîdî mezhebinin görü lerine ba l
kalm t r. Mu’tezile, kesbin Mâtürîdî anlay n akla uygun görmemekte,38 Nesefî
ise ona biz kesbin akla uygun oldu unu aklî delillerle aç klad k, u kadar var ki o
dü ünülemeyecek kadar tasavvurdan uzak de ildir39 cevab n eklemektedir. Gimaret, daha önce kudretin makdûra etkisi için kulland Nesefî’nin ‘alg lama güçlüü’ çekildi i ifadesini sözünü yukar daki üç tan ma amil k larak tan mlar da ‘anlamaktan yoksunuz‘40 diye ifade etmi tir. Nesefî’nin önceki cümlesine Gimaret
taraf ndan Nesefî’nin kast n n d nda anlam verildi i mü ahede edilmektedir.
Anlam d
oldu u Tebs ra’da ayn paragraf n son cümlelerinde Nesefî’nin
Mu’tezile’ye taassubu b rakma, ak lc yakla m, delillere ba l l k, heva ve hevesi
b rakma ve insafa davet ça r s sonunda akla uygun olmayan tutumlar n n bilinece ini hat rlatmas ndan anla lmaktad r.
Nesefî’nin anla lmas için Tebs ra’n n çok dikkatli okunmas gerekti i aç kt r. Nesefî, eserinin ba ka ba l klar alt nda kudret, kesb ve halk konular na de indi inden uzatma yapmaktan kaç nd n söylemektedir.41 Hatta ‘ashâb m z’ kelimesini hat rlatarak aç klaman n malûmun ilâm kabilinden oldu una vurgu yapmaktad r. *nsan n fiili olan kesb için Mu’tezile’ye cevap olarak onlar n cumhurunun ayan, araz ve cevher madum iken ey, araz ve cevherdir42 dediklerini söyleyen
Nesefî, tart ma konusu olan kudrete gelince onlara göre ne vücutla, ne ey’iyyetle
ve ne de ayanla alâkal oluyor demektedir.43 Bu bak tarz yla da Nesefî’ye göre
36

Teftâzânî, :erhu’l-Akaid, s. 59.
Sâbûnî, el-Bidaye, s. 114.
38
Abdülcebbar, :erhu’l-Usuli’l-Hamse, s. 324.
39
Nesefî, et-Temhid, s. 299; Nesefî, Tebs ratü’l-Edille, II, 654.
40
Gimaret, Théories de L’acte Humain en Théologie Musulmane, s. 196.
41
Nesefî, Tebs ratü’l-Edille, II, s. 660.
42
Ba dadî, Mezhepler Aras ndaki Farklar, s. 84; Nesefî, Mu’tezile’nin cevher ve araz madumda eydir
diyerek bir nevi k demine yönelik bir anlay sergilerken insan n kesbine gelince onu reddedip araz ve
cevherlerin üzerinde Allah Teâlâ’n n etkisi yoktur deyip insana yaratma özelli i tahsisine gitmektedir
itiraz getirmektedir. Ehli Sünnet’in benzer itiraz için bkz; Ba dadi, age, s. 260.
43
Nesefî, Tebs ratü’l-Edille, II, 655.
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Mutezile mensuplar yine kendileriyle s fatlar tatil etmekten dolay çeli mi olmaktad rlar. Belki Nesefî’nin bu ani geçi leri kesb, halk ve madum gibi farkl görü lere Gimaret’de oldu u gibi zihinsel duyarl l k olmad nda kopukluk oldu u vehmini vermektedir. Nesefî, Mu’tezile’nin bu konulardaki farkl görü lerine a ina
olmas ndan dolay yeri geldi inde kendi görü ünü ispat makam nda zihinsel muhakemelerde bulunmaktad r.
0uras bir gerçektir ki kesb, halk, kudret, iki z dda kudretli olmak ve fiil gibi
zihinde mevhum olan kavramlar n tart ma üslubu içinde ifadesi zordur. Buna
ra men Nesefî, muar zlar n n görü lerinden hareketle kendi mezhebinin görü lerini aç kça ortaya koymada maharetli görünmektedir. Belki Gimaret, Nesefî’nin
kendi mezhebinin görü lerini müstakil bir üslupla sunmal tenkidi yapmaktad r.
Nesefî’nin ise o tarzda bir üslup seçmedi i görünmektedir. Çünkü meseleler kendi
dönemindeki Kelâmc lar taraf ndan bilinmekte olup cevaplar z mnen ifade edilmi
görünümdedir. 0öyle ki: Nesefî, insan mevcut üzerinde fâil konumunda kabul
edip onun mevcudu icat etti inin hiçbir zaman ispat edilmedi ini söylemektedir.
O zaman ona göre insan n makdûruna kar münferit olup olmamas n ara t rmaya bile gerek kalmaz. Zaten insan makdûrunu alete veya mahalle muhtaç olarak
fiil ediniyor. Bu yönüyle Allah Teâlâ’ya benzemesi imkâns zd r. Nesefi taraf ndan
Allah Teâlâ’n n makdûrunu halk etmesi terkibi insan için aynen çekince olmadan
veya benzerlik var gibi kullan ld na göre farkl olu a kesb kullan lmamas sorgulan lmaktad r. O halde fark olarak sadece Mu’tezile’nin halk44 deyip Nesefî’nin
kesb dedi i tan m kalmaktad r. Mutezile’ye göre, madem zat, vücut vs. madum45
olup ey’iyyetle alâkal insan ise o vücûdu kendilerinin ifadesine göre halk etmektedir. Nesefî, “nas l halk ediyor, zaten onlar madumda ey de il miydiler” diye
sormaktad r. Ortada bir ey yarat lmam ken onlar halk kelimesi yerine Nesefî’nin
dedi i gibi Allah Teâlâ her eyi hiç yoktan yaratt , mahlûkat ey’iyyet kabul edersek insan bunlardan hareket, itaat ve masiyet gibi makdûrunda olan fiilleri kesb
etmektedir diye bitirmek uygun dü mektedir, zira insan n kudretini daha yukar larla alâkaland rmak onlar n görü lerinde de tutars zl k ç karmaktad r. Makdûrda
Allah Teâlâ’n n kudreti de bulunmaktad r ki Allah Teâlâ’n n her eye kâdir46 olmas
ile ilgili âyetlerdeki kudreti böylece tatile u ramamaktad r. Dehriye ve Muatt la
kudretin makdûrla alâkas n kabul etmezler, bu haliyle Mu’tezile ‘biz sadece halk,47
44

Mu’tezile’den Ebû Ali el-Cübbaî (303/915), insan fiilinin hâl k d r demektedir. Bkz. el-*cî, el-Mevâk f,
s. 420; Nesefî, Bahru’l-Kelâm, s. 75.
45
Kad Abdülcebbar, :erhu’l-Usuli’l-Hamse, s. 104, Mu’tezile, arazlar n ademi caiz; kadîmin ademi caiz
olmaz eklinde görü beyan etmektedir.
46
Mülk 67/1.
47
Mu’tezile halk, ihtira, ibda’ gibi kavramlar kullanmalar na Kur’an’dan delil getirir, onlar n delil getirdikleri ayetler: “Yaratanlar n en güzel yarat c s olan Allah Teâlâ ne mübarektir”, (Mü’minûn 23/14); “Allah Teâlâ’dan ba ka yarat c m vard r?” (Fat r 35/3); “Yaratan yaratmayan gibi mi olur?” (Nahl 16/17).
Bu ayetlerin ibarelerine göre de il de manalar na bakarak insan n makdûrunu ihdas etmesini hesaba
katarak halk anlam verme gerekir deniliyor. Bkz. Muhammed Amara, el-Mu’tezile ve Mü kiletu’lHurriyyeti’l-.nsaniyye, s. 72.
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ihtira’ gibi isimleri kullan yoruz’ sözü ile kalmay p bir de ad geçen mezhepler gibi
ayn görü ü payla m olmaktad rlar.
Gimaret’nin Nesefî’ye ‘aç klamadan kaç yor’48 demesinin aksine Nesefî, insan n makdûruyla alâkas n çözme yolunda en ileri safhada sorular yöneltmektedir.
Nesefî Mu’tezililere ‘ihtira’49 kudretinin anlam n ve kudretin yaratmayla alakas n
sorar. Nesefî, yaratman n insan n kudretinde olup ilahi kudretin mevcutla alâkas n n oldu unu, Mutezile imkâns z gördü diye böyle bir görü ün makul olarak ileri
sürülemeyece ini söyler. Yaratma kudretinin madumla alâkas n Mutezile, ademdeki s fatla kudretin alâkal olmas n kendisi muhal görmektedir. Yaratma kudretinin ademe ve mevcuda alakas vard r demeleri tezat olur. Yaratma kudretinin
ademe de ve mevcuda da alâkas z olu unu savunmalar , olmayan bilgi tasavvur
edilemeyece inden Bat niler gibi Allah Teâlâ var ve yok demi olacaklar ki bu da
bat ld r. Nesefi kendi görü ünün ispat n sa lamak ad na detaylara inerek kesbi
anla l r kavram haline dönü türür. Nesefi art k ihtira’, kesb gibi tan mlanmad kça
çözüm görmemektedir.
Gimaret, Nesefî’nin ana ba l ktaki konular n anla lmas n sa lamadan ba ka konulara geçti i ile ilgili tenkidinin maksad kar lamad n gösteren bir di er
örnek Mu’tezile’nin, insan n adalet gere i sorumlu olmas n önde tutarak insanda
Allah Teâlâ bir hareket yarat rsa insan ne yapm olacak sorusuna arad cevapta
görülmektedir. Nesefî, Mutezile’nin kendi görü lerinden hareketle kendi mezhebinin görü lerini tesis eder tarzda, insan bir ey yapmasa da insan mevcut olarak
ey’dir, ey zaten ey’e kudreti olmayand r, der. Ya Allah Teâlâ, insan n makdûrunu yaratm yor da insan makdûru yarat yorsa o zaman Allah ne yapmaktad r50
sorusunu Mutezile’ye yönelten Nesefî asl nda Mutezile’nin delillerinden olan bununla birlikte kabul edilmesi muhal bir hususu sual olarak yönlendirmi olmaktad r. Bu soruya ne tür cevap verilse Mu’tezile için ç k olmamaktad r. Nesefî de
burada cevab Mu’tezile’nin takdirine b rakmaktad r. Dolay s yla Nesefî, Gimaret’nin tenkit etti i gibi detaydan kaçmamaktad r. Esasen o, konunun herkesçe
malum ve aç k oldu una hükmederek delillerini sunmaktad r.
3. ki Fâilden Hangisinin Cezaland2r2laca02
Gimaret, Nesefî’nin mezhebinin görü lerini detayland rd nda ‘gönlümüzden gelen bir duyguyla aç klama ihtiyac hissediyoruz’51 cümlesini kullanmas n
ele tirmektedir. Gimaret bu ele tirisiyle *slam dünyas nda bu konulara yakla m
tarz n n o dönemdeki yans malar n göz ard etti ini göstermektedir.
Nesefî, insan n fiilini kendisinin yaratmamas halinde Mu’tezile’nin masiyetin sorumlusunun kim oldu unu soraca n tabiî olarak bilmektedir. Bu sebeple
48

Gimaret, Théories de L’acte Humain en Théologie Musulmane, s. 199.
Abduh-Tar k Abdülhalim, el-Mu’tezile Beyne’l-Kadîm ve’l–Hadîs, s. 58.
50
Nesefî, Tebs ratü’l-Edille, II, ss. 656-657.
51
Gimaret, Gimaret, Théories de L’acte Humain en Théologie Musulmane, s. 197.
49
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Nesefî konuya hakim bir ekilde masiyetin bir ey’iyyet oldu unu söylemekte ve
suçlunun ey’iyyet konumundaki masiyeti kendisine fiil edinmedikçe cezaland r lmayaca n kabul etmektedir. Onun, hâl k m yoksa insan m cezaland r lacak
sorusuna cevab aç kt r. Bir gerçek var ki insan n mevcutla alâkal bir fiili var, bu fiil
sebebiyle masiyetinden dolay cezaland r l r. Nesefî, s rf bu görü ü ispat etmek için
faraziyelerden yararland n söylemektedir. Ona göre faraziyelerle hareket etmek
asl nda yanl metottur.52 Ama o, iddia edilen görü ün ispat için faraziyeye ba vurulmas n zaruri görmektedir.
Mu’tezile’nin Nesefî’ye itiraz bu kez Allah Teâlâ’n n fiili ve insan n fiili var
deniliyorsa bu iki fâilden ötürü cezaland rmada bir tutars zl k görülmez mi? noktas nda dü ümlenmektedir. Nesefî, insan n yapt ndan muhtemelen birinci olarak
Allah Teâlâ yarat rsa Allah Teâlâ kötülenir53 denildi inde, bilindi i gibi Cebriye’nin
görü ünün gere i diye dü ünülür; ikinci olarak insan n i ledi i insana ait olur denildi inde, insan kötülenir, bu da Nesefî’nin savundu u görü ün gere idir; üçüncü
olarak fiilin bir k sm insana bir k sm Allah Teâlâ’ya ait olur denildi indeyse, masiyetten dolay ikisi de kötülenir, bu görü de Nesefî’nin kabul etmedi i ihtimaldir.
Son taksimdeki iddiay Nesefî, arazlar n telif, terkip ve tecezziyi kabul etmemeleriyle ret ediyor. Çünkü renk gibi baz s fatlar yukar daki taksimat kabul etmez,
‘bana biraz k rm z ver’ denilmedi i gibi insan ve Allah yaratma s fat ndan dolay
sorumlulu u payla amazlar. *nsan n yaratma özelli inin yoklu u izaha çal ld ,
bundan dolay kötü fiilinden dolay ancak insan zem olunur; Allah Teâlâ’n n yaratma s fat vard r, bu s fattan dolay zem olunmaz diyen Nesefî, Allah Teâlâ’n n
yaratmas ndan dolay zem olunmayaca n aç klamaktad r.
Bu pasajdan anla lmaktad r ki Nesefî toplumun bir k sm n n oturmu dinî
görü lere sahip oldu unu kabul edip bu konuda ihtiyaç sahibi olanlara faraziyelere
dayal zorunlu olarak bir inanç sistemini izaha çal makta, kendinin bildi i çevre
için bu zorunlulu un olmad n söylemektedir. Nesefi bu cümlelerini Mu’tezile’ye
muhtemel cevaplar olarak k saca s ralam t r. S radan okumayla insan ana konudan ba ka alanlara dal yap ld
zann na dü ebilir. Gimaret’nin dikkatli olarak
ele tirdi i Nesefi’de bu tarz, bir karakter olarak tezahür etmektedir.54
4. Allah Teâlâ’2n Masiyeti Halk Etmesi ve Kulu Cezaland2rmas2
Gimaret, Nesefî’nin insan fiilini ispat için ortaya koydu u görü lerin teorik
temsilden uzakl n iddia etmektedir.55
Oysa Kur’an’da “O yaratan bilmiyor mu?”56 ve “O her eyin yarat c s d r”57
ayetlerinden Allah Teâlâ’n n yarat c s fat yla muttas f varl bilinmesine ra men
52

Nesefî, Tebs ratü’l-Edille, II, s. 658.
Cebir, insan n fiilini reddedip onu Allah Teâlâ’ya izafe etmektir. Bk. E ref Haf z, el-Cebr ve’l-.htiyar
fi’l-Fikri’l-.slamî s. 21; Gölcük, Kelâm Aç s ndan .nsan ve Fiilleri, s.125.
54
Bkz. Nesefî, Tebs ratü’l-Edille, II, s. 658.
55
Gimaret, Théories de L’acte Humain en Théologie Musulmane, s. 195.
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insano lunun meraktan do an Tanr aray insanl n ba lang c ndan beri sürmektedir. Nesefî de bu aray n gere i ayetlerin tan ms z kalmas na sebebiyet vermeyecek ekilde delilleri nazari olarak aç klamaktad r.
Gimaret’nin Allah’ n fiili ile insan n fiilinin nerede ba lay p nerede son buldu u konusunda yeterli s n rland rmay aç klamalarda bulamad n belirtmesine
ra men Nesefî muar zlar ndan konuyla ilgili Ebu’l-Huzeyl (235/849) ve Ebû Musa
el-Murdar’a58 (226/840) atfedilen örnekler vererek aç klar. Ebu’l-Huzeyl ve elMurdar’ n delillerinde, ta n hareketi için iki hareket ettirici olsa bunlardan biri
hareket ettirmek üzere memur di eri de hareketten men olunsa, hareket zat nda
bir ‘ ey’ olmas itibariyle masiyet ve taat olup, o iki ki iden biri bu görevi yapmakla
itaatkâr, di eri görevini yapmamakla masiyet sahibidir; birincisi övülür, ikincisi ise
kötülenir eklinde aç klamaktalar. Nesefî, buradaki iki fâil örne inin bir fiilde cari
olmas n , biri hâl k biride kâsib olan için kabul edilmemesini yad rgamaktad r.
Bu sebeple yukar daki örne i Allah Teâlâ’n n bir fiile i tiraki ile temsil eden
Nesefî, iki muharrikten birinin de rüzgâr olmas durumunda, Allah Teâlâ, rüzgâr
fiil edinse, di eri de rüzgâr n hareket ettirilmesinden men olunan ki i olsa Allah
Teâlâ bu fiilinden dolay övülür, di er ki i ise masiyetinden dolay kötülenir eklinde aç klar. Nesefî’ye göre rüzgâr için tecezzi olmasa da bu ekilde anla lmal d r.
Çünkü Allah Teâlâ’n n fiili insan n fiili gibi de ildir. *nsanlar için tecezzi imkân
olmayan n fiili imkâns z olmaktayken Allah Teâlâ için bu imkâns z oldu u gibi
kendisine emretmesi de muhaldir. Allah Teâlâ zorunlu olarak adet edindi i eyi
yaratmaktad r. Nesefî bu örne iyle insan n fiili ile Allah Teâlâ’n n fiilinin fark n
ortaya koymu tur. Bu bilgiye ra men, Mu’tezile kat nda kâfir, küfrü kendisine fiil
edinen kimse oldu u halde, buna neden böyle itiraz etmektedir. Mutezile kâfirin
küfrü fiili edinmesinde fiile halk anlam vermektedir. Nesefî, do ru, kafir küfrü fiil
edinmi tir, ama Allah Teâlâ kulun fiilini kendisine fiil edinmi tir diye bir kural var
m d r eklinde sormaktad r. Nesefî, ancak kâfirin fiil edindi i küfrün Allah
Teâlâ’n n mef’ûlü oldu unu kabul etmi tir. Nesefî Mutezile’nin küfrü fiil edinmeyi
kabul eden bir tak m f rkalar n oldu unu iddia etmekte ve Neccariye ile Ehli Hadis’in görü lerinden nakil yaparak onlar n yan lg lar n aç klamaktad r: Onlara göre
kâfir, küfrü fiil edinmeden onu icra edendir eklinde anla lmaktad r, der. Nesefî’nin tenkidine göre, Mu’tezile bu haliyle küfrü Allah Teâlâ’n n fiili kabul edip
inkâr ederek çeli kiye dü mektedir. Zira ‘ ey’ Allah Teâlâ’n n fiili olunca Allah
Teâlâ da ‘ ey’ olmaktad r. Bu aç klama insan n mevcudu îcad ile benzerlik kurularak yap lmaktad r.
Nesefî, Ebu’l-Huzeyl’in “cennette insan fiilinde mecburdur” dedi ini aktar r.
Ebu’l-Huzeyl insan fiillerinin bütününü Allah Teâlâ’n n fiili olarak kabul eder nok56

Mülk 67/14.
En’am 6/102.
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Murdar, bir fiilin biri Hâl k, biri müktesib iki fâil taraf ndan meydana gelmesini reddederken, bir fiilin
iki yarat lm fâilden ortaya ç k n ise kabul eder. Ba dadi, Mezhepler Aras ndaki Farklar, s. 121.
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taya gelmi tir. Onun görü ünden hareket edildi inde Allah Teâlâ, yürüyen, yiyen,
içen… olmaktad r. Allah Teâlâ ise bu fillerden uzakt r. Ebu’l-Huzeyl’in görü ü
Mu’tezilî olarak kafirin küfrünü kendisine fiil edinme ile Allah Teâlâ’n n da kafirin
küfrünü yaratarak kendisine fiil edinmesinin ayn oldu udur. Nesefî taraf ndan
Allah Teâlâ’n n küfrü fiil edinmeyip sadece küfrün Allah Teâlâ’n n mef’ûlü olabilece i söylenmi tir. Ahiret Cehmiyesi’nden59 say lan Ebu’l-Huzeyl, her nedense dünyada Allah Teâlâ’n n insan n fiilinde mecbur olu u konusunda Cebriye’ye kar
ç k na ra men, cennette kulun mecbur olmas n kabul etmekten çekinmemektedir. Bu, küfür oldu u gibi kendilerinin tevhid ilkesiyle çeli mektedir.
Mu’tezile Nesefi’ye ‘siz, insan mahlûku fiil edinmi tir demektesiniz, o halde
mahlûku fiil edinen de hâl kt r’60 demektedir. Nesefi ise bu önermeyi reddetmektedir.
Tekvinle mükevveni ayn kabul edenlere61 göre ise kim mahlûku fiil edinmi se fâil olup münferiden fiil edinebiliyorsa hâl kt r; münferiden mahlûku fiil
edinemiyorsa müktesiptir.62 Nesefî, bu önermeyi insan n fiilinin faili olmamas ndan dolay kabul etmemektedir.
Nesefi’ye göre ise fiili mahlûk olan fâil, mahlûku fiil edinense hâl kt r. Bu
sebeple Allah Teâlâ yaratt ndan dolay cezaland r lmamaktad r. Nesefî, hâl k ile
fâilin fiilini ayn kabul etmenin verdi i karma a Hâl k ile insan n benze mesine
kadar gitti inden fark n aç klanmas na önem vermi tir.
Gimaret, Nesefî’nin insan fiili konusundaki izahlar n teorik temsilden uzak
görmesine kar n63 Nesefî, son söz olarak kimin fiili mahlûksa o fâildir; kim ki
mahlûku fiil edinmi se / yapm -yaratm sa o da hâl kt r64 eklinde görü ünün
anla lmas n istemi tir. Böylece o, fiil, kesb ve halk konusunu herhangi bir eksiklie meydan vermeden ifade etmi tir. Nesefî burada insan n fiile fâil olmas n n icat
anlam nda dü ünülmemesinde srar etmektedir. Nesefî, insan fiilinde muar zlar n
görü ünü zikretmekte, çünkü Mu’tezile icat, halk65 ve benzeri kelimeleri kulland
için Nesefî’nin fiil edinme sözcü üne onlar taraf ndan ‘ ey’i yaratma anlam kat lm oluyor ki, özellikle bundan kaç n lmal o zaman yine ‘ ey’i fiil edinen eyin
fâilidir, o da madumu fiil edinendir, madum da yine Mu’tezile’nin dedi i gibi insan
fiiliyle alâkas olmayan haldir, buradan da yeniden onlar n temel görü lerinin iptali
söz konusu olur, böylece k s r döngü devam eder gider. Sonuç olarak Nesefi’ye göre
muar zlar n n kendi kurallar nda tutarl olmad klar ortaya ç kmaktad r. Her ey59

Ba dadî, el-Milel ve’n-Nihal, s. 89.
Mu’tezile’ye göre, fail, muhteri, muhdis ve mucit kelimeleriyle ayn anlamdad r. Bkz. el-E ’arî,
Makâlâtü’l-.slâmiyyin, I, 249.
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Sâbûnî, Matürîdiyye Akaidi, s. 86.
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E ’arîler fiili insan için mecaz, Allah için hakîkî anlamda kullan rlar. *nsan fail de il müktesibtir. Bk.
el-E ’arî, Kitâbü’l-Lüma’; Sâbûnî, Matürîdiyye Akâidi, s. 137.
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Gimaret, Théories de L’acte Humain en Théologie Musulmane, s. 195.
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Nesefî, Tebs ratü’l-Edille, II, s. 660.
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Halk teriminin ilk Mutezililer taraf ndan kullan lmas ndan kaç n ld ifade edilmektedir. Bkz. Wolfson, Kelâm Felsefeleri, s. 476.
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den önce muar zlar n çeli kiden kurtulmalar gerekmektedir. Gimaret’nin tezi de
bu izahlardan sonra kar l n bulmamaktad r.
5. ki Kâdirin Bir Makdûra Kudreti
Gimaret, bir mefulde insan n kesbi ve Allah Teâlâ’n n halk n n varl n Nesefî’nin savundu unu belirtmektedir. Nesefî bu görü üyle iki kâdirin kudretinin bir
makdûra müdahalesini kabul etmektedir. Gimaret, Mutezile’nin halk konusunda
daha sistemli oldu unu belirtmesine ra men Nesefî’yi iki kâdirin bir makdura kudretinin varl
konusunda mezhebinin görü ünü yans tmas n n realitesi olarak
do ru bulmaktad r.66
Nesefî, görü ünü ispat noktas nda Mu’tezile’nin itiraz na cevap kabilinden
iki kudretin bir makdûra etkisini var kabul etmektedir.67 Çünkü Mu’tezile’de, iki
kâdirin kudretinin bir makdûrun ihtira’ nda caiz de il68, ama tevellüt görü ünde69
iki kâdirin kudretinin bir makdûra etkisinin cevaz 70, onlar n kendi görü lerinin
ispat için gerek bulduklar nda ba vurduklar bir metottur. Nesefî, iki kâdirin kudretinin bir makdûra etkisinin aklen de mümkün oldu u, bazen ise mümkün olmad
durumlardan bahsetmektedir. Mu’tezile’nin tevellüt görü ünde kabul edip
insan n ihtira amaçl iki kâdir taraf ndan bir makdûra etkisini kabul etmemesi
Nesefî taraf ndan ele tirilmektedir. Nesefî’nin iki kâdirin bir makdûra kudretlerinin
olmas na cevaz 71 muar zlar na cevap niteli i ta maktad r. Buradan hareketle iki
ki inin bir yeri i gal etmesinin muhal oldu unu aklen bilmek zorunludur, ama iki
kâdirin bir makdûra etkisinin muhal oldu unu bilmek aklen zorunlu de ildir.
*nsan kendisinin sorumlu olaca bir fiili edinirken fiil hem Allah Teâlâ’ya
hem insana ait olmaktad r. Bu sebeple Nesefî, bir fiilin iki fâilin fiili olaca n kesinlikle söylemediklerini, fakat Allah Teâlâ’n n fiilinin farkl , ezeli ve zat yla kâim
oldu unu, insan n fiiliyle ayn olmad n , insan n fiilinin de Allah Teâlâ’n n fiiliyle
olmad n , aksine Allah Teâlâ insan n fiilini kendine mef’ûl ediniyor demektedir.
Örne in, Allah Teâlâ insan n fiilinden olan vurmay yarat r, bu, Allah Teâlâ’n n
mef’ûlüdür, insan n fiili cins ismi itibariyledir, vurma ise tür ismi itibariyledir.
E ’ariler ve Ebû *sa Bürgûs (240/854), Allah Teâlâ için fiili, insan için kesbi
kabul etmelerinden dolay bir fiilin iki fâile fiil olmas n reddederler.72 O zaman bu
iki delilin bir taraf nda Allah Teâlâ’n n fiili bulunurken di er tarafta kulun kesbi
vard r. Tek manada iki fâilin muhal olan müdahalesi de söz konusu olmamaktad r.
66

Gimaret, Théories de L’acte Humain en Théologie Musulmane, s. 202.
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6. nsana Fiil zafe Etmenin Allah Teâlâ’ya Ortakl2k Olmayaca02
Nesefî, insan n fiillerinin Allah Teâlâ’n n mahlûku olmas ndan dolay insanlar n Allah Teâlâ’n n ortaklar olacaklar itiraz na irk çe itleri hakk nda bilgi vererek aç klama getirir.
Nesefî, konuyla ilgili olarak irkette iki orta n her birinin ortak olduklar
eyin sahibi olduklar ama tek ba na sahibi olmad klar n ifade ederek *slâm’da iki
türlü irkin bulundu unu, bunlardan birincisinin Allah Teâlâ’n n âlemi yaratmas nda ortak ko mak, ikincisi ibadette ortak ko mak oldu unu belirtir. Birinci tür
irk, Mecûsîlerdeki gibi hay rlar Allah Teâlâ’ya, erler de orta na hasredilmi tir.
Bunlardan hiçbiri orta n n mahlûku de ildir. *kincide ise, ibadete Allah Teâlâ nas l
lay k ise putlar da ibadet edilmeye lay k görülürler. Ne Allah Teâlâ’ya ibadet puta
ibadet say l r, ne de puta ibadet Allah Teâlâ’ya ibadet say l r. Dil bilimdeki köy
ortakl n n köy topraklar nda hiçbiri tek ba na kendine ait olmamak üzere ortak
olmalar bilgisinden hareketle Allah Teâlâ’n n mülkü ayn zamanda insanlar n
mülkü olmakta, buysa Allah Teâlâ’n n mülkünden bir ey eksiltmemekte, ayn
zamanda insanlar Allah Teâlâ’n n ortaklar d r diye bir hükme de götürmemektedir.
Gimaret’nin ilgisiz konulara dal yor dedi i tenkide kat lmak irk gibi
Kur’an’ n iddetle kar koydu u konuda duyars z kalmay engellemektedir. Nesefî
bu sebeple irkten beri olman n delillerini aç kça ortaya koymaktad r. O, kâinatta
Allah Teâlâ’n n vücûda getirdi i ve insanlar n vücûda getirdi i eylerin toplam n n
ayan ve arazlardan te ekkül etti ini,73 böylece ‘her fiilde insan Allah Teâlâ’n n
orta olur’ demektedir. Bu temsil Mu’tezile’ye at fta bulunulmadan verilmektedir.
Fakat Nesefî ve okuyucu o cümlelerle Mu’tezile’nin insan n fiiline icat anlam
vermesinden dolay a inad r. Hatta Nesefî, Mu’tezile’nin Cebriye kar s nda olmas na ra men, Allah Teâlâ’n n zulmü yaratmas halinde ilahl n n gidece ini, adaleti yaratmaya mecbur oldu unu ifade ederken insan n fiilini yaratmamas halinde
fiilinde mecbur olaca endi esini ta yor, fakat önceki görü üyle bir tür insan n
fiilinde mecbur olmas n savunmu oluyor demektedir. Nesefî, Allah Teâlâ’n n
makdûru olan eyle insan n makdûrunun ayn olmas insana Allah Teâlâ’n n kudret vermesiyledir, kulun makdûru ise ayn zamanda Allah Teâlâ’n n makdûrudur.
Bunda bir ortakl k olu mamaktad r. Mu’tezile ise kâinat içinde insan n ihtiyarî
fiilleriyle Allah Teâlâ ile bir ortakl k ortaya koymaktad r. Nesefî bu tür bir ortakl ktan âzâde kalmaktad r. Nesefî, temsilini daha da derinle tirerek Mecusilerin ilahl kta iyilik yaratan Tanr y kötülüklerden tenzih etmesine kar l k Mu’tezile’nin iyi
kötü her eyi Allah Teâlâ’ya ortak ko mu gibi olduklar n dile getirmi tir.74
Mu’tezile’nin insan n Allah Teâlâ’n n yaratt
eyin d na ç kamayaca ve
bununla birlikte de muhtar olamayaca itiraz na kar l k Nesefî, ‘insan, Allah
Teâlâ’n n malumundan d ar ç kamay nca nas l muhtar olur?’ ve ‘Allah Teâlâ
73
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Nesefî, Tebs ratü’l-Edille, II, s. 675.
Pezdevî, Ehli Sünnet Akaidi, s. 156-157; Nesefî, Tebs ratü’l-Edille, s. 676.
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kendi malumundan d ar ç kamay nca nas l muhtar olur’75 eklindeki sorular yla
Mu’tezile’nin görü lerinin tutars z oldu unu ortaya koymaya çal maktad r.
Gimaret’nin, Nesefî ile ilgili uzun aç klamalara dal p gitmektedir76 dedi i
tenkide bu aç dan kat lmak mümkün de ildir. Çünkü bu aç klamalar n her birinin
tazammun etti i kar l ortaya koymak gerekir. Bu da metinlerin uzamas n gerektirir. Pasajlarda aç klamaktan geri durdu u77 tenkidi de getiren Gimaret’ye, Nesefî’nin gereksiz aç klamadan beri kalmak isteyi i78 cevap niteli inde say labilir.
7. Yaratma Kudretinin Allah Teâlâ’dan Ba5kas2nda Varl202n2n mkâns2zl202
Nesefî, görü ünün temeli olan konular fas llar halinde sistemle tirmi tir.
Güçlü muar z olarak gördü ü Mu’tezile’ye, insana yarat c fiil isnad na kar delillerini geni çe vermi tir.
Nesefî bu konuda üç delil ortaya koymu tur. Birincisi, kudretin varl k art n , ispat olmayan bir arta ba laman n muhal olmas d r. *kincisi, akl n ahadetidir.
Üçüncüsü, yaratma kudretinin varl n muhal sonuçlara götürmesi, ak l ve muar zlar n imkans z muhali kabullenmeleriyle bilinmesidir.79 Konunun izah nda yeterli olaca inanc yla birinci delille ilgili aç klamakla iktifa ettik.
‘Sözünüzü ister gizleyin ister aç a vurun; bilin ki O, sinelerdekini bilir. Hiç
yaratan bilmez mi? En ince i leri bilip görmektedir. Her eyden haberdard r’80 ayeti, insan fiillerinin yarat c s n n Allah Teâlâ oldu unun nassa dayanan delilidir. Bu
eyi
ayette Mâtürîdî’nin de daha önceden delil getirdi i gibi81 yarat c n n yaratt
‘bilmesi’ gerekti iyle ilgili i aret bulunmaktad r. *nsan kalbinde saklasa da saklamay p aç a vursa da Allah Teâlâ onu bilir. Mu’tezile82 ise ayette bulunan{ } kelimesini fâil de il meful kabul etmi tir. Bu durumda âyetin anlam ‘sizden uyduran
kimseyi Allah Teâlâ bilmiyor mu?’ eklinde olmaktad r. Muâr z n bu tevili Nesefî’nin delilini yok saym görünüyor. Fakat Nesefî, muâr zlar n n muhkem bir
fiilin sahibinin ilmine delâlet etti ini kabullendiklerini öne sürerek her ne kadar
âyetin medlûlüyle cevap verseler de onlara kendi görü leriyle çeli tiklerini ifade
etmi tir. Ayr ca âyetin Allah Teâlâ’n n bilgisine i aret etmesi, manan n ‘halk’ ile
ilgili olmamas na ra men Allah Teâlâ’ya ait bilginin medlûlü olmaktad r.
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*nsan n yaratma kudreti olsa fiillerin ademden vücûda ç k hallerini bilmesi
gerekecektir. Hâlbuki insan n fiillerinde her eyi bilmesi diye bir ey bilinmemektedir.83 *nsan n fiilini yaratma kudretinin olmay , fiillerinin kendi kast n n aksine
vücuda gelmesinden dolay aklî olarak anla lmaktad r.84 Nesefî’ye göre insan n fiili
Allah Teâlâ’n n fiilinin d nda olmakla beraber Allah Teâlâ’n n fiili halk; insan n
fiili ise iktisab ve mübâ eret eklinde olup ‘Yoksa Allah Teâlâ’n n yaratt ! gibi yaratan ortaklar m k ld lar da yaratma onlara benzer oldu’85 âyetindeki gibi yaratmada
(insan fiilini meydana getirmede) benze me86 de meydana getirmemektedir.87
Gimaret’nin Allah’ n d nda bir yarat c n n olmad yla ilgili Nesefî’nin
aç klamalar ndan tatmin oldu u anla lmaktad r. *nsan n fiilinde bilgi sahibi olmamas na ait bilgileri Nesefi’den oldu u gibi aktarm , konuyla ilgili aksi yorumlara yer vermemi tir.88
8. nsan2n Fiil Sahibi Olmas2, Yaratma Kudretinin Olmay252
Nesefî daha önce Allah Teâlâ’dan ba ka ihtira’ kudretine sahip varl k olmad n ispat edince insan n yaratma kudreti olmad halde fiilinin oldu u söylenmi olacakt r. Yaratmaya kudreti olmayan n fiilinin de olmayaca ndan insan n
zorunlu olarak fiil edinmi olaca iddias yla kar la l r. *nsan akl n n ihtiyarî fiillerle zorunlu fiilleri ay rt etme imkan vard r denildi inde, Allah Teâlâ’n n insan
fiilini ademden vücûda getirmesi, insan n da onu fiil edinmesi akla uygun de il
denilir.
Gimaret, insan n fiili ile Allah’ n yaratma fiilinin fark n n Nesefî’nin cümlelerinden okundu unu kabul etmektedir.89 Nesefî kendi eseri Tebs ra’da bu itirazlara
cevap vermektedir. O, insan n fiilinin varl n ispat noktas na ula ld n , ilim
elde etme yollar ndan hareketle âhidin gâibe delâletiyle muâr zlar n havassselîmelerini i ler duruma getirmelerini tavsiye etmektedir. Allah Teâlâ bir eye
kâdir olup, o eye bizi kudretli k lar, Allah Teâlâ’n n kudretli k lmas o eye uygun
olur, e er kudretli k lmas o eye uygun olmaks z n ise, bu, kudretli k lma olmaz.
Buna paralel olarak, Allah Teâlâ’n n bir eyi yoktan var k lacak kudreti vard r, e er
bizi yoktan var edecek yaratma kudreti verecek olursa ona göre vermi tir, yoktan
var etme üzere kudret vermemi se bu kudretli k lma de ildir. Deliller ise insan n
kudretinin fiile taalluk etti ini, yaratmaya taalluk etmedi ini göstermektedir. *n-
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san n kudreti bir eye kâdir olmasa Allah Teâlâ’n n yaratma kudreti bâkî kalmaktad r. Bu da insan n fiilinin yaratmaya de il kesbe yönelik oldu unun delilidir.90
Sonuç olarak zorunlu olan fiili insanda Allah Teâlâ yarat r; insan o fiilde zorunludur; Allah Teâlâ kâdirdir. Allah Teâlâ ihtiyarî fiili yarat r insan n o fiilden
imtina etmesi kendi dileme, irade ve kesb niyeti gere i91 oldu undan dü ünülemez,
art k onu zorlama olmaks z n Allah Teâlâ, âdeti gere i yarat r.92 Allah Teâlâ insan n kudretine mukârin o insan n istedi ini yaratt ktan sonra art k insan n mevcut
vücûda geldikten sonra imtina etmesi nas l dü ünülür, mevcuttan imtina ise
imkâns zd r. Bu cümleleri Gimaret aynen zikretmekte93 ama aç k bir ifadeye sahip
olmad
ele tirisi getirmektedir.94 Bu ele tiri Gimaret’nin sadece konu s n rlar
içinde kal p bir bütün halinde Nesefî’nin görü lerine nazar etmedi i izlenimi vermektedir.
9. Kubhun Yarat2lmas2 Konusu
*nsan n fiil sahibi olup kendi fiilini yaratmaya kadir olmad na dair iddiaya
Mutezile taraf ndan getirilen itiraz, Allah Teâlâ’n n kötüyü yaratmas n n sefeh
alâmeti olaca ihtimalinden kaynaklanm t r. Nesefî, Allah Teâlâ’n n kubhu yaratmas n n sefeh alâmeti olmamas na dair delilleri aç klamaktad r.
*nsana ait fiili yaratma kudretini, Allah Teâlâ’ya hasreden görü ü benimseyen Nesefî, bu konuda da ayn görü ün temel delillerine ba l kalmaktad r. Ona
göre ‘kötüyü yaratmak kötüdür; ak ls zl icat etmek ak ls zl kt r’ hükmü Allah
Teâlâ için geçersizdir.95 Mâtürîdî hikmet sahibi olan için hikmeti sonunda övgü
olan ey96 diye ifade ederken Allah Teâlâ’n n kötüyü yaratmas nda da ayn ey
tasavvur olunur demektedir.
Allah Teâlâ’dan ba ka bir varl n icat kudreti olmad n n delillerle ispat ndan sonra her hâdisin iyi ve kötü diye ay rt edilmeksizin Allah Teâlâ’n n yaratmas yla gerçekle mesi zaruridir. Allah Teâlâ’n n hikmet sahibi olmas n n delili, yaratt iyi, kötü, hikmetli, hikmetsiz ne olursa olsun her eyin yarat lmas n gerekli
k lmaktad r. Kubh, sadece fiiller için geçerlidir, kubhu Allah Teâlâ’n n yaratmas nda bir hüküm söz konusu de ildir.97 Tekvin mükevven ayr l na göre dü ünüldüünde kötü, mükevven; onun tekvini ise ondan ayr bir eydir. Nesefî, neden mükevvenin kötü olu undan dolay tekvin de kötü olsun sorusunu sorarak cevaplan-
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d rmaktad r.98 Ona göre kötü Allah Teâlâ’n n fiili (i i) de il, (yap lm
mef’ûlüdür.

i)

SONUÇ
Nesefî, Tebs ra’s n n “insan n fiillerinin yarat lmas ” bölümünde incelemeyi
vaat etti i “Allah Teâlâ’dan ba kas na yaratma kudreti tahsisinin muhal olu u,
insan n mecbur olmaks z n fiil sahibi oldu u, yaratma kudretine sahip olmad , iki
kâdirin kudretinin makdûra müdahalesinin imkân , kesb, halk ve fiil, kubhun îcad
ve ortak ko man n mahiyeti gibi” konular , Gimaret’nin, bunlar ba l a uygun
i lememi oldu u eklindeki tenkidinin muhatab olmayacak düzeyde incelemi tir.
Konu ba l klar alt nda incelemeye ald baz maddeleri detayl incelemekle beraber baz lar n o detaylar aras nda k saca geçmi , onlara vurgular yapm t r.
Nesefî, Mâtürîdî kelâm görü ünü kitab nda yans tm olmakla beraber eserlerinden özellikle Tebs ratü’l-Edille muar zlar n n görü leri temel al narak onlara
cevaplar verme yoluyla vücûda gelmi tir. O, bu tarzla da *slâm akidesini savunmaya yönelik çal ma olabilece ini kan tlamaktad r.
Gimaret’nin Nesefî’ye getirdi i ‘Nûreddîn Sâbûnî’de “kesb” konusunun ayn s daha aç k ekilde bulunmaktad r’ tenkidi yerinde bir ele tiri gibi durmamaktad r, zira Sâbûnî kendi dönemine kadar gelen tart malardan süzülen bilgileri özet
halinde aktarmas sebebiyle konuyu aç k ekilde ifade etmi tir denilebilir.
Nesefî’nin sistemli ve geni izah kendinden sonraki kelâmc lar taraf ndan
yeterli görülmü tür. Onlar da ayn n nakilden uzak durmam lard r. Teftâzânî,
Sâbûnî ve Ebu’l-Berekât’ta bunun örneklerini görmek mümkündür.
Nesefî, Mâtürîdî’nin görü lerini aynen naklediyor ve yeni eyler eklemiyor,
denilmesi uygun dü memektedir. Nesefî, konular n i leni tarz konusunda
Mâtürîdî’den etkilenmi olsa da onun kendi döneminin problemlerini de ekledi i
ve Mâtürîdî’yi anlayarak çözümler getirmeye çal t
sonucuna ula lmaktad r.
Böylece Nesefî, kendinden sonrakilere de k tutmu tur. Onun sonrakilerden Gimaret’nin de tespitlerinden anla ld
üzere- tenkide maruz kalacak ekilde
insan fiili ile ilgili görü leri ortaya koymam oldu u anla lmaktad r.
Gimaret’nin Nesefi’ye ele tirisini usûl aç s ndan getirdi i tespit edilmektedir. Ele tiriler ana ba l klara genellemeler tarz ndad r. Konular n detaylar verilmeyip yüzeysel müzakere edilmi ele tiriler olarak yans m t r.
Nesefî’nin kesb tan m Gimaret’nin dedi i gibi teorik temsilden uzak de ildir. Nesefi, insan n fiilleri konusunda Ehl-i Sünnet’in yolunu takip etmi tir. Yine o,
insan n fiilinde kâsib ve muhtar olup mecbur olmad n , Allah Teâlâ’n n ise insan n ihtiyârî fiilinin halk edicisi oldu unu savunan Mâtürîdî mezhebinin önemli
ahsiyetlerindendir.
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