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O N S O Z 

Kelâm, ilahî söz olan Kur 'an- ı Ker im ' in temelde itikat 
ve inançla ilgili ayetlerinin anlaşı lması ve yorumunu esas 
alan, İslânıî ilimlerin de temelini oluşturan bir bilim dalıdır. 

Hicri 11. Yüzyılın başlaruidan itibaren bu ilimle uğra
şan Müslüman alimler olmuştur. Bu Müslüman bilginler 
birbirlerinden farklı metotlarla dinin inançla ilgili esaslarını 
yorumlamaya tabi tutmuşlar, bunun sonucunda da düşünüş 
ve yöntemde farklı kelâm ekolleri teşekkül etmiştir. Bunlar
dan birisi de Ehl-i sünnetin önemli bir kanadını oluşturan 
Mâtürîdî kelâm ekolüdür. Bu ekol bugün Özbekistan Türk 
Cumhuriyet i 'n in sınırları içerisinde kalan Semerkand ' t a 
İniaın-ı A"zam Ebû Hanife (80-150/699-767) 'n in görüşler ine 
temelde bağlı kalarak Ebû Mansûr Mâtürîdî (333/944) tara
fından tesis edilmiştir. 

Vahyi v e aklı dinin temel ine koyan bu ekol, kuru 
cedel ve münakaşa zihniyetinden uzak kalarak İslâm inanç
larını izah ve yorumlamaya tabi tutmuştur. Bu özelliklerin
den dolayı olsa gerek ki, Osmanlı Devleti 'nin sınırları içeri
sinde yaşayan Türklerin büyük çoğunluğu kurucusunun da 
Türk olduğu bu ekolün inançla ilgili görüşlerini ben imsemiş 
ve bu inançlar doğrul tusunda hayat lannı şekil lendirmişler
dir. Müslüman Türklerin Mâtürîdî kelâmına olan ilgileri ve 
sempatileri bilinirken aynı zamanda Mâtürîdî kelâm sistemi
ne özgü içerik ve nitelilc yönünden zengin birçok nadide eser 
kütüphanelerin raflarında ilgi beklerken, geçmişte ve günü
müzde ilim adamlar ı kaynak nitel iğinde olan bu kıymetli 
eserlere lâyık oldukları önem ve değeri göstermemişler ; 
Eş 'arî kelâmı üzerinde yoğunlaşmışlardır . Bu tutum birkaç 
bilim adamımızı dışarıda tutacak olursak günümüzde de 



geçerliliğini devanı et tunıektedir . Bu yöndeki tu tumun ne
denini kavramak ise oldukça zordur. 

Genelde kelâm ilmine özelde ise Mâtürîdî kelâmına 
Türk bilgin ve düşünürlerinin katkısı göz ardı edi lemeyecek 
kadar büyük olmuştur. Mâtürîdî kelâmına Müsâyere isimli 
eseriyle katkıda bulunan Türk bilginlerden birisi de İbn 
H ü m â m (861/1457) 'dı r . Biz bu araştırmamızla Hanefî-
Mâtürîdî kelâm sistemine büyük ölçüde bağlı İbn H ü m â m ' ı n 
kelâmı görüşlerini bir bütünlük içerisinde ele alıp incelemeyi 
hedef edindik. Bundaki amacımız da; Hanefi-Mâtürîdî ek
senli din anlayışına sahip olan milletimizin bu konudaki 
gereksinimlerini gidermektir . 

İbn H ü m â m ' ı n kelâmî görüşlerini merkeze alan çal ış
mamızda takip ettiğimiz plan, zorunlu birkaç yer dışında İbn 
H ü m â m ' ı n planıyla örtüşmektedir . Ancak konunun iyice 
anlaşı lması ve okumayı kolaylaşt ırmak amacıyla kitabm 
orijinalinde bulunmayan başlıklara yer verdik. Buna göre 
çal ışmamız, İbn H ü m â m ' ı n hayatı ve metodunu açıklayan 
özlü bir girişten sonra dört bölümden oluşmaktadır . İlahiyat 
başlığını verdiğimiz birinci bölümde; dinin aslını oluşturan 
Allah' ın varlığı, sıfatları ve fiilleriyle ilgili konulara yer 
verilmiştir. Ahiret başlığını taşıyan ikinci bölüm, İbn 
H ü m â m ' ı n ikinci hayatın mahiyeti ile ilişkin görüşlerini ve 
onunla ilgili diğer sorunları içermektedir. Devlet başkanlı-
ğ ı / İmâmet ismini taşıyan üçüncü bölümde, onun bu konuya 
ilişkin görüşleri ele al ınmış ve tartışılmıştır. İman ismini alan 
dördüncü bölümde, imanın tanımı ve neliğiyle ilişkin çeşitli 
görüşleri irdelenmiştir. 

Çal ışmamızda takip ettiğimiz yöntem, kaynak ta rama
sı sonucu elde edilen verilerin bet imleme ve çözümlemeye 
dayanarak iş lenmesinden ibarettir. 



Araşt ı rmamız çok meşhur birkaç yazıhın dışında Türk 
Dil K u a ı m u ' n u n son baskısı olan imlâ kı lavuzuna göre ya
zılmıştır. 

Buradaki bilimsel çabamız Mâtüridı kelâmcısı İbn 
Hüınâm' ın kelâmı görüşlerini ortaya çıkarmak ve Türk oku
yucusu ve biliminin istifadesine sıuımaktır. Daha kapsamlı 
ve mükemmel çal ışmalar için öncülük ve teşvik ımsunı ol
ması da temenniler imiz arasındadır 

Araşt ı rmamızın bu hale gelmesinde görüş ve tenki t le
rinden yarar landığım saygıdeğer hocalar ıma, Mâtüridî kelâ-
mıyla ilgilenme düşüncesini bizlere aşılayan ve bütün çalış
malar ımda kendisinin görüş ve tenkit lerinden istifade ettiğim 
muhterem hocam Pro f Dr. Mustafii Said Yazıc ıoğlu 'na , beni 
öğrenciliğim sırasında kelâm sahasında ilmî ve akademik 
çalışma yapmaya teşvik eden saygıdeğer hocam Prof Dr. 
Ahmet Akbulu t ' a , eseri inceleme lütfunda bulunan Prof Dr. 
Cihat Tunç ' a , çalışmalarım sırasında bana özverili bir şekil
de destek olan eşime ve kaynak temini ve şimdi hat ır ıma 
gelmeyen birçok hususta emeği geçen mesai arkadaşlar ıma 
teşekkürü yerine getiri lmesi gereken bir borç bilir, şükranla
rımı sunarım. 

Y r d . Doç . D r . Selim Ö Z A R S L A N 
ELAZIĞ - 2002 . 
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GIRIŞ 

H A Y A T I 

Bu çalışma Ebu Mansûr Mâtürîdî (ö .333/944) 'n in ku
rucusu olduğu Mâtürîdî kelâmının IX/XV. yüzyıldaki tem
silcisi Muhammed b . Abdilvâhid b . Abdulhamid b. Mesud 
Kemâlüddin İbn H ü m â m (790-1388/86 l -1457) 'n in ke lâmî 
görüşlerini Mâtürîdî düşüncesi bağlamında ortaya koyup 
tahlil ve tenki te tabi tutmayı hedeflemektedir . 

Aslen Sivaslı olup Mısır ' ın İskenderiye şehrinde do 
ğan İbn H ü m â m , dinî ve hukukî ilimlerin yanı sıra tefsir, 
hadis, fıkıh, edebiyat, tarih ve gramere dair ilimlerin popüler 
olduğu ' bilimsel bir çevrede yet işmiş, Ehl-i sünnetin akide 
ve usulüne/ metodolojisine bağlı kalarak, kelâm, fıkıh ve 
fıkıh usulüne ait eserler"^ kaleme almıştır . Bunlardan fıkıh 
alanıyla ilgili olarak yazdığı Felhu'l-Kadîr li'l-Acizi'/-fakir 
isimli eseri onu üne kavuşturmuştur . Araştırmacı ve hoşgö
rülü kişiliğiyle de bilinen İbn H ü m â m , dinî ilimlerin dışında 
matematik, musikî ve mantıkla da ilgilenmiştir. Bizzat ken
disinin güzel sesiyle musikî icra ettiğine dair kaynaklarda 
bilgiler vardır. Kendisi eğitim ve öğretim işleriyle meşgul 
olmuş, Mısır ' ın Eşrefıyye, Mansûr iyye ve Kutbetu Salih 

UzımçaTşılı, İ.Ilakkı, Ostnaiılt Devletinin İbııive Teşkilalı, Aııkma, 
1 9 8 8 , 2 2 7 . 
İbn ( l i i ınûnruı kelâma ail olan Mü.sâyere'.siıûıı hal ic inde fıkıh ve fıkıh 
usulüne dair yazdığı eserler şunlardır: 1- I'elhu'l-Kadîr, 2 - et-Tahrîr II 
limiM-Usûl, 3 - ZâdU'J-J'akîr, 4 - e l -Te ıg îb fiM-Kesb, 5- İrâbü Kavlıhî 
SallkıUahu Aleyhi ve Sel le ın, 6- levâl ihuM-Elkaı fi Şerlıi Leına'âti ' l -
l'nvâı-, 7- Felâvâ İbn I]üm;«ıı, 8- l i s ' i le ve ] x v i b e , 9- İklidâ'\i-1-
l l anc f ıyye b i ş - Ş a f ı ' i y y e , 10- Akîde , 1 I- FihrisUl Felâvâ Karii ' l-
I l idâyc. Krş. Bursalı, Mei ımet Tahir, Osıımıılı Müellifleri, Matbaa 
Âmire , İstanbul, 1333, 2 2 1 , Ayrıca bkz. Yaz ıc ıoğ lu , M. Said, I.e 
Kalanı El Son Role Dans La Socıele Torco -Ottomane, (AILM XV ei 
A'l 7 Sıecles), Ankara, 199t), p. 85 . 



medreseler inde hocalık yapmıştır . Daha sonra Hac ziyareti 
için gittiği Mekke ve Med ine ' de çeşitli bilginlerle görüşmüş, 
onlarla ilmî ve akademik sayılabilecek düzeyde müzakere
lerde bulunmuştur . Osmanlı Devleti 'nin yükselme devrinde 
yani I Beyazıt ve Fatih Sultan Mehmet dönemler inde yaşa
mış olan İbn H ü m â m , 1457 yılında Kahi re 'de vefat etmiştir. 
Kelâm alanında yazdığı el-Mmâyere fı 'l-Akâkli l-Müncive 

fı'l-ÂJjim ^ isimli eserine şerh yazan Kemaleddın b. Ebn 
>enf ve haş iye yazan ibn Kut luboğa yetiştirdiği öğrencile
rinden bazılarıdır. ' ' İbn H ü m â m ' ı n el-Müsayere adlı eseri 
onun kelâm ılmindeki derin bilgi ve vukufunu göstermekte
dir. İbn H ü m â m ' ı n eserini yazmadaki amacını kitabının ismi 
ortaya koymaktadır ki o da bu dünyadaki nezih inancın 
ahiretteki kurtarıcı rolüdür.^ Bu eser üzerine yazılan şerh ve 
haşiyeler de onu Mâtüridî kelâmının önemli bir klasiği hali
ne getirmiştir. Eserin içeriğine genel bir perspektiften bakıl
dığında klasik kelâmın bütün konularını ihtiva ettiği görülür. 
İbn Hümâm diğer eserlerinde olduğu gibi bu eserinde de 
genelde Hanefî-Mâtürîdî çizgiye bağlı olarak açıklama ve 
yommlarda bulunmuşsa da bazı konularda özellikle de Ha-

İbn l lümâıu bu ese ı i yazına nedenini kiUıbuıın tM.f kısınında açıkla-
m ı ş l u . lUıaç ık la ıuaya göre ibn I lü ınaur ın di)sl ve arkaılaşlanndan ba-
z ı lan I'bu I lamiJ ()a7ii]î (ö . 50?/1111 )'nin "'Risale cl-Kucbiyye' isimli 
eserini açıkiaına<;uu kendisinden islemişler, o da bıum yapıp kjsaltlık-
lan sonra baş taralına bir giriş, sonuna da bir sonuç bölümü ek lemek 
surel iyle eser meydana gelmiştir. İlk? İbn l lünıâm, Kitah el-
Müsâyere, {Kemalecidin İbn lihû ijerifin el-Musâmerc 'si ve İbn 
Kuihıbo^a 'nm Haşiyesi ile birlikle) l îulak, 13 17/1899, 7-8. 
Taşkopriizâde, Al ımed b. U<.\^\ah, MijtâhU'sSaaJe, Kahire, l % 8 . II, 
2 7 0 - 2 7 2 ; luşköpri i /üdc, lahııkatill-J ııkalıa, Musul , 1370 /1950 , 1.32-, 
K a ü p Çelebi , Ke^ii'j.-Zıınün, İstanbul, I94l-r>1.3, 1, 2 3 6 , 358 , 15ur-
salı, Mehmet Tâhır, OsıımnU Müellifleri, Malbaa Âmire , İstanbul, 
1333 , 2 2 1 ; A y n c a bkz. Koca . Ferhat, "IbıuTl-l l iünâm'; DİA. İstanbul, 
2 0 0 0 , XXI , 88 . 
Cîölcilk, ŞeraCeddın, Kelam Tarihi, İstanbul, 1998, 292 . 
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berî sıfatların yonımunda Selefıyye 'nin göriişlerine yakın
laşmış, tekvin sıfatı meselesinde de mensubu olduğu 
Mâtürîdî görüşle Eş ' a r î anlayışın birbirinden çok farklı ol
madığını ifade etmiştir.* İbn Hümâm' ın bir başka özelliği de 
mezhep taassubuna kapılmadan kendi görüş , anlayış ve ter
cihini ortaya koymuş olmasıdır. O bazı konularda Mu'tezi l î 
düşünceyi ben imsemekte bir beis görmediği gibi bağlı oldu
ğu Mâtürîdî 'yi tenkit etmekten de çekinmemektedir . ' ' 

Müellif, Müteahhirûn kelâmcılar ından olduğu için o 
dönemin yöntemi felsefî kelâm metoduyla fakat klasik bir 
usulle eserini yazmıştır . 

Birkaç cümle ile de olsa hayatı ve metodu hakkında 
bilgi verdiğimiz İbn H ü m â m ' ı n kelâmî görüşlerinin ilki Al
lah anlayışına geçmek istiyoruz. İbn H ü m â m ' u ı bu konudaki 
görüşlerini belir leyebilmek için kelâmla ilgili başlıca eseri 
olan cl-Müsâycrc'y\ esas alacağız. Yeri geldikçe diğer klasik 
kelâm kitaplarnıdan da yararlanacağız. 

İhu l lümânı , Kitah el^Milsâyere, (Kemaleddin İhn Kbû Şerifin el-
Miiscimere'si ve İhn Kufluboğa'nııı Hafiyesi ile birlikte) Jkılak, 
1 3 1 7 / 1 8 9 9 , 8 4 - 9 1 . 
Kış . Yaz ıc ıoğ lu , M. Said, İsidın Dlişdııcesinin Tarihsel (leli^inıi, 
Ankara, 2 0 0 1 , 180. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
İLAHİYAT 



I- ALLAH'IN VARLIĞI/ ZATLLLAH 
Allah' ın varlığı, birliği ve buna benzer inanç mesele

lerinde aklî delil ve burhanlarla ispatların yapılıp yapı lama
yacağı hususu İslâm düşünür ve bilginleri arasında münazara 
ve tart ışma konusu olmuştur. 

Bilindiği gibi Allah ' ı bilmek, tanımak ve tanıtmak, 
ancak onun isim ve sıfatlarını incelemekle m ü m k ü n olabilir. 
Allah'ın varlığı ve birliği konularında Kur 'an- ı Kerim' in 
takındığı üslûp ve ileri sürdüğü deliller, bu hususların, selim 
fıtrat ve yaratılışını korumuş bireyler tarafından doğal olarak 
kendiliğinden bilinip kabul edileceği esasına dayanır. Ku-
ran'da geçen konu ile ilişkili ayetlerin daha çok soru biçi
minde veyahut hayret uyandıran kınama ve uyan" niteliğinde 
ifadeler taş ıması , bu konular üzerinde bireylerin düşünüp 
tefekkür etmelerini, aklî muhakemeler yapmalarını teşvik 
eder bir niteliğe sahip olduğunu göstermektedir . İslâm filo
zoflarını özellikle de kelâm âlimlerini Allah ' ın varlığı ve 
birliğini de içerisine alan inanç esaslarını kanıt lamak için 
aklî izahlara yönelten ve yönlendiren sebeplerin belki de en 
önemlisi Kur ' an ' ı n bu teşvikidir. 

Allah ' ın varlığı ve birliğini kanıt lamak çokta kolay bir 
uğraşı değildir. Çünkü O, insan duyularıyla algılanıp, tecrü
beleriyle kanıt lanabilecek türden bir varlık olmadığından, 
O'nun varlığını istisnasız her bireyin kabulünü gerektirecek 
bir şekilde ispatlamanın zorluğu kendiliğinden ortaya çık
maktadır. Bununla birlikte yani âlemi yaratan ve idare eden 

^ 15k7.. el-Mü"mim1ıı, 23/84-R9; c ı ı -Neml , 2 7 / 5 9 - 6 4 ; c l -Ankebül , 2 9 / 6 ! 
6 3 ; cz-Zümcr, 39/6 . 
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yüce Allah ' ın varlığını ispatlamanın zorluğu yanında, O'nu 
inkar ederek yok saymanm içerdiği güçlükler daha çolrtur. 

İbn H ü m â m da kendisinin ulûhiyet anlayışını ortaya 
koyarken Allah ' ın bil inmesi gereken yönlerine temas eder. 
Bunlar Allah ' ın zatı ya da varlığı, sıfatları ve fiilleridir. Bu 
yönlerin iyi bilinmesi Allah ' ın tanınıp, bilinmesini kolaylaş
tıracaktır. Bu bağlamda bunları sırasıyla ele alıp i rdelemeye 
çalışacağız. 

İbn H ü m â m ' ı n anlayışına göre Allah' ın zatını bilmek, 
O 'nun varlığını, ezelî/ öncesiz ve ebedî/ sonsuz olduğunu, 
cevher, cisim ve araz olmayıp belli bir yönde bulunmadığını , 
herhangi bir mekanda kalmadığını , O 'nun gözlerle görüle
bileceğini ve Al lah ' ın bir tek olup eşi ve benzerinin olmadı
ğını kabul etmek anlamına gelmektedir . ' " 

İslâm âlimleri aynı manayı ifade eden kelime farkla
rıyla birlikte Al lah ' ın tanımını şu şekilde yapmışlardır; "Al 
lah, varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan 
zâtın ad ıd ı r . " Cürcânî ise 7 İ7W / i î / ' ı nda Allah kelimesini 
"gerçek ilâha ve bütün güzel isimlerin {el-Iisımü l-Hüsnâ) 
manalarına delâlet eden bir işaret""^ olarak tanımlar. 

Al lah ' ın varlığının bil inmesi, Kur ' an 'da takdim edilen 
aklî delillerle mümkün olabilir. İbn Hümâm, insanın Al
lah ' ın varlığına ulaşması için el-Bakara sûresi 2/164, el-
Vâkıa sûresi 56 / 58-72 ayetlerini delil olarak ileri sürer. Bu 
Kur ' an î pasajlar ise yeryüzü ve gökyüzünün yaratı lmasında, 
gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, Allah' ın 

IJkz. l o p . J İ o ğ l ı ı , fJckiı, Allalı'tjı Varlımı (Ishat-ı \a<:ih), Ankara, 
1981 , s. 21 -, ' lopa loğ iu , "Allah", DİA, İslaııbııl, 1 9 8 9 , 1 1 , 4 7 5 . 
Ihn Uümûm, Miisâyere. 9. 
Tehânevî , Mııhamnıed Ali b. Ali , IJlûhiyyc nıad., Ke^iâfll Istılahâti'l-
Fantlıı, c. 1, İstanbul, 1984; 'ropa1oglu,/l//(://;, 4 7 1 . 
Cürcânî. Şerir Al i b. Muhannned. Kitahii'l-Ta'rifût, Danı' l -KiUübi' l -
İ lmiyye . Beyrut, 1416 /1995 . .14. 
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gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, 
yeryüzünde her çeşit canlının yayı lmasında, bitki ve hay
vanların var edilmesinde, akıtılan spermin/ meninin yarat ı l 
masında, yeryüzüne ekilen tohumun bitirilip yeşerti lmesin-
de, içtikleri suyun gökyüzünden indiri lmesinde, yaktıklar.! 
ağaçların yaratı lmasında düşünen ve bunlaruı meydana geli
şinden ibret alan kimseler için Allah ' ın varlığı ve birliğini 
ispatlayan birçok deliller olduğunu vurgular. Müellif İbn 
Hümâm da anılan bu hikmetli işlerin, insanı hayret te bırakan 
bir düzen içerisinde vuku bulan bu hadiselerin kendi başına 
olamayacağı ve bir yaratıcıdan müstağni bulunamayacağını 
belirtir. Ona göre ileri sürülen bu deliller çeşitli akıl düze
yinde bulunan insanların Allah ' ın varlığına kani olmaları 
için yeterlidir.'"' 

İnsanların Allah ' ı bi lmemeleri ve tanımamalar ı kibir, 
gurur ve büyüklenmeler i dolayısıyladır . Bu pozisyondaki 
insanlar Al lah 'a göstermeleri gereken itaat ve boyun eğmeyi 
başkalarına özgü kılmaktadırlar . İbn Hümâm bu sınıfa yani 
Allah'ın varlığına inanmayanlar topluluğuna, olay ve olgula
rı Allalı ' tan başkasma nispet ederek O 'na ortak koşanları , 
Allah' ın kudret inde olan ölülerin canlandırı lması ve dirilişini 
ateşe nispet eden Mecûsileri , putlara tapan Vesen ıyye 'y i ve 
yıldızlara ibadet eden Sabiiyye'yi" ' ' dahil eder. Ona göre 
esasında insanlar Kur ' an ' da ' ' ' belirtildiğine göre Allah ' ı tanır 
ve bilir, ancak O 'nu ilâh olarak tanımak istemezler."* 

1.1 İbn Fl iUı ıâ ıu ,A/ i ( .wc(e . İd. 
Rnzî, yvA\KÛ<ymJ'tikâMmT'mtkri-Maslimm ve't^ Mtifrikîn, (el-
MUrşida't-Eınitı ile birlikte). Kahire, LiyS/lOTS, 143 
Andol sun ki onlara; "Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu 
alUnda tutan kimdir?" diye sorsan, mutlaka, "Allah" derler. O halde 
nasıl haktan çcvrihp döndürülüyorlar Ankebul , 2 9 / 6 1 ; Ayrıca bk/ . 63 . 
Müsâyere, 17. 
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Allah ' ın varlığının aklı delillerle ispatı hususunda 
kendisinden önceki filozof ve kelâm âlimleri tarafından bir 
takım isbat-ı vacip metotlarının'^ geliştirildiğini belirten İbn 
Hümâm, Al lah 'm varlığını ispatta kendisinden önceki ke-
lâmcıların en çok kullandığı hudûs deliline başvurmuştur . 

Bu delile göre âlem (Allah ' tan başka var olan her 
şey'**) hadistir , yani yokken var o lmuş, sonradan meydana 
gelmiştir. Sonradan var olan herhangi bir şey de kendisinin 
varlığına sebep olan şeyden müstağni olamaz. O halde âle
min yokluğunu varlığına tercih eden bir müsebbip vardır ki 
O da Allah 'dır . Diğer kelâmcılar gibi İbn Hüınâm da Al
lah ' ın varlığını ispat etmek için cevher ve arazlardan oluşan 
kainatın yaratı lmış olduğunu ileri sürer. Cevher araz temeli
ne dayanan hudûs deliline göre, evreni oluşturan bütün ci
simler bir cevher (öz) ile bu cevherin taşıdığı nitelikler (a-
razlar) den meydana gelir. "Cevîıerlenn taşıdığı nitelikler 
yani arazlar kendi başlarına var olamayıp ancak ceviıerlerle 
birlikte var olabilen oluşlar (hareket, sükun gibi), renkler, 

17 Allah' ın varlığım ispatlamak için İslam r ı lozol lannm kuUaudıklan 
deliller şnnhırdır: 1- Jludû.s delili; Kindî bn delili knlhımııışlır. 2 - Gaye 
ve nizam veya inayet ve ihlira' deli l i; Kindi ile birlikte l'arâbî de kul
lanmıştır. 3 - İlk sebep (ilk i l let) delili , l'arâbî ve İbn Sinâ kullanmıştır. 
4 - Hareket deli l i , l'arâbî kullanmıştır. 5- İmkan delili , l'arâbî ile İbn 
Sinâ kuUanıuıştır. 6 - Ekmel varlık deli l i , l'arâbî kullanmıştır. Kelaın-
c ı lann kullandığı deliller ise şunlardır: 1- lludu.s delili , İlk kullananlar 
Mu'tezi l i lcr olmakla birlikte Şia da bu delili kullanmıştır 2 - İmkan 
delili , bu delili başta l'.lnı llanil'c olmak üzere l'^ş'arî ve Maliiridi ke-
lâmcı lan kullanmışlardır. .1- Um-i l';vvel delili , 4 - Niziun ve gaye deli
li, 5- Kabul-i A m m e delili. Ayrıntılı Bilgi için bkz. l'opaloğlu, Al
lah'ın Varlığı (İsbal-ı Vacih), 49- \ 10. 
Bağdadî, Ebı Mansur Abdulkâliir b. Tahir, Vsulıı'd-Diıı, Beyrut, 
1 4 0 1 / 1 9 8 1 , 2 4 ; Sâbûnî, Nureddin A h m e d b. Mahmud b. l'lbi Bekir, el-
liulâye fi UsuUUl-Diıı, Thk. Bekii' Topaloğlu, Ankara, 1995, 19: 
Kemaleddin İbn Tibû Şerif. el-Mlisûıııere, (el-Müsâycre ve İbn 
Kul luboğa 'mn Haşiyes i ile birlikte) Bulak, 1317 /1899 , \î. 
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kokular, tatlar, sesler, iradeler, kudretler vb. gibi nitelıkler-
"Sen ibaret olup zamanın iki yönü itibariyle de sonludur.Yani 
arazlar sürekli var olamazlar. Cevherler de hiçbir şekil ve 
surette ve hiçbir zaman arazlardan ayrı o lamayacağından 
onlar da arazlar gibi sonludur. Cevher ve arazlar sonlu olun
ca bunlardan oluşan cisimler de sonlu olacaktır . Sonlu ci
simlerden oluşan kainat/evren da her iki yönden hem geçmiş 
hem de gelecek açısından sonlu olacaktır. Sonlu olan her şey 
de yaratılmış, yani sonradan var edilmiştir. Bütün sonradan 
var olanların yani yaratılmışların yaratı lmış özelliği t aş ıma
yan bir yaratıcıya muhtaç olması aklın zonınlu olarak kabul 
edeceği bir çıkarsamadır . Kendisine muhtaç olunan zorunlu 
varlığın ismi A l l a h ' t ı r . " 

oöruTduğü gibi İbn Hümâm hadis varlıkların yaratıcı 
olamayacağı ve kendilerinin de yokluğu y e n n e var olmaları
nı tercih eden bir kudrete ihtiyaç duyacaklarından hareket 
ederek Vac ibu ' l -Vücud olan Al lah ' ın varlığını kanı t lamaya 
çalışmıştır. 

1. 1- Al lah' ın Öncesizl iği / Kıdemi 

İbn H ü m â m , Al lah ' ın varlığını hudûs delili ile ispat 
ettikten sonra O 'nun öncesiz / kadîm olduğunu vurgulayarak 
Allah anlayışını bel i r tmeye devam etmektedir . Ona göre 
kadîm öncesi o lmayan, varlığına yokluk sebkat e tmemiş 
olandır.^" Kadîm kavramı, kendisini zaman öncelemeyen 
(sebkat e tmeyen) ve varlığının başlangıcı olmayanı tanımlar . 
Varlığının başlangıcı olan veya yokken sonradan var olan 
şey ise hadistir^' Kadîm lügatte "varolmada başkasnıdan 

Miisâyüre, 17 -21 , İbu E b û Şcrii; el^Milsâmere, 17-21 . 
^ lüsâyere, 21. 
Cüveynî , F.bî Mcfılî A M ü h ı ı c l i k , Kitahtl'l-İr^âd Kavûli'l-Kdilkti fi 
üsuU't-İ'tikâti Ilık. I'SfKİ T e m i m , 1413 /1992 , 52 ; Ncscf i , Ebu' l -Muîn 
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önce olan" anlamnia gelmektedir . Allah 'm sıfatı olarak ka
dîm, O'nmı öncesiz ve başlangıçsız olduğunu ifade etmekle 
birlikte sonunun olmadığını da ifade eder."^ Allah'ın varlığı 
zatının gereğidir . O 'nun hadis olması ve bir muhdise gerek
sinim duyması muhaldir / miimtenidir. O halde evrenin yara
tıcısı olan Vacibu ' l -Viicud kadîmdir . Allah' ın kadîm oluşu, 
varlığının başlangıcının o lmaması , ezelî olması ve varlığın
dan önce yokluğun bulunmaması anlammadır , 

Allah' ın kadım olduğunu ya da kıdem (varlığının 
başlangıcı o lmamak) sıfatını ispat etmek için İbn Hiımânı şu 
tarzda istidlallerde bulunmaktadır : 

Eğer Allah kadîm olamayıp hadis olsaydı, O j u ı n bir 
muhdise muhtaç olması gerekirdi. Bu niuhdis kadîm ise, bu 
"kadim zat Allah olmuş olur ve problem del<almaz. Ancak 
söz konusu muhdisin, hadis olduğu kabul edilecek olursa bu, 
sonsuza kadar ulaşacak bir kısırdöngüyü/ teselsülü gerekli 
kılar. Teselsülün vacip olan bir varlıkta son bulması zorun
ludur. Bu vacip varlık ise, varlığının başlangıcı olmayan ve 
bütün noksanlıklardan münezzeh olan Allah' t ır " 

Açıklamalarından anlaşıldığına göre İbn H ü m â m , Al
lah ' ın kadîm oluşunu ulûhiyet anlayışının olmazsa olmazları 
arasında değerlendimıektedir . Ona göre teselsülün son bula
bilmesi için . \ l lah ' ın kadîm olması zorunluluktur. 

I. 2- Allah'111 Sonsuz luğu / Ebedî l iğ i ve Bekas ı 

Al lah ' ın varlığının öncesi , başlaı ı^j_oJmad^ğı__gibi 
sonu da yoktur. Allah' ın ebedî/bâkî olınasmııı anlamı, varlı-

Meyınmv b. Mııhamnıed, Teınltid fi l'suli'd-nin, Thk. Abdulhav Kâ-
hi 1, Kalıiı e, 1407 /1987 , 6; Sâbfınî, Bidâye, 20 . 
Nesc f i . l ibu' l -Muîn. Halını'l-Kelâm fi Akaidi Uılrl-Mâm, Konya. 
1 3 2 9 / 1 9 1 1 , 1 0 . 
Müşavere, 2 1 - 2 3 ; tbn r.hCı Şerif, elMiisâıneıe,2\iy, Neşe l i . Teiıılıid 
fi Usuli'd-Diiı, 6. 
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ğının sonunun o lmaması , O 'na yokluğun ulaşmasmın im
kansız olmasıdır. Allah ' ın varlığının sonunun olmadığını ve 
ebedî olduğunu ifade eden kavramlardan biri de bekadır.^' 
Vacibu ' l -Vücud olan Al lah 'm varlığı zâtının muktezası / 
gereği olduğundan o hem öncesiz /kadîm hem de sonra
sız/bakîdir. Kıdemi sabit olan bir varlığın bekası zonmludur , 
yani yokluğu düşünülemez. 

Varlığı kendi zatının gereği olan Al lah 'm fenası yani 
varlığının sonu tahayyül edilemez. Çünkü varlığı zatuıın 
gereği olan, kendi ademini yani yokluğunu gerelctiremez. 
Ayrıca onu yokluğa sürükleyecek başka bir kuvvet de düşü
nülemez. Çünkü O 'nun dışındaki her şey hadistir. Hadis bir 
kuvvetin kadîm olanı yok etmesi söz konusu bile edilemez. 
Allah kadîm olduğu için aynı zaman da baki ve ebedidir. O 
halde bekanın zıttı olan fena yani sonu o lmak Allah için 
düşünülemeyecek bir şeydir. 

Allah ' ın baki olduğu hususunda görüş birliğine varmış 
olan Ehl-i süimet kelâmcıları , bekanın ne tür bir sıfat olduğu 
konusunda uzlaşanıamışlardır . Eş ' an ' (324 /935)n in de içeri
sinde olduğu Eş 'a r î kelâmcılarınm çoğu bekanın ilim, hayat , 
kudret, irade vb. gibi zat ile kâim, zat üzerine zaid bir sıfat 
olduğunu ileri sürerlerken, Mâtürîdî kelâmcıları ile 
Eşaıilerden Cüveynî ve Fahreddin Râzî Allah ' ın zâtı ile baki 
olduğunu kabul etmişlerdir.^'^ Bir Mâtürîdî olan ve üzer inde 
çalıştığımız İbn H ü m â m bu konuya temas e tmemekte yal-

Khisâyere, 2 3 - 2 4 ; İbn Kbû Şerif, el-Milsâınere, 2 3 - 2 4 ; Krş. Nese l î , 
Bahnı 'l-Kelânı, 2 
la l lâzânî , Sa'duddin, Şerhıı'l-AkaiJ, 19 (S. Uludağ; Kelam İlmi ve 
İslam Akaidi iç inde Orijinal metin) , İstanbul, 1991; İbn Kbû Şerif, el-
Müsâmere, 2 3 ; Gölcük, Ş- t oprak . S, Kelâm, Konya, 1991 , 197. 
FeUuıllah, Iluleyf, Kitaba 't-Tevhideyazdığı Mukaddime, İskenderiye, 
trz. 19-20; Gölcük-l 'oprak, Kelâm, 197. 
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nızca Allah ' ın ebedî olup varlığının sonunun bulunmadığını 
ifade etmekle yet inmektedir . 

Kur ' an ' ı n bu konudaki söylemine bakacak olursak, 
"Al lah ' ın her şeyden önce ilk ve her şeyden yani varlıkların 
yok oluşundan ve kendisinden başka bir şeyin bulunmadığı 
esnada da son" olduğunu görüniz. ' ' ' Başka bir deyişle yüce 
Allah, kendisinden sonraya hiçbir varlığın kalmayacağı son
dur. Kainatta bulunan bütün varlıklar yok olunca, O bütün 
azamet ve ihtişamıyla sonsuza kadar var olmaya devam ede
cektir."^ 

I. 3 - Al lah' ın Cevher Olmayış ı 

Alemdeki bütün varlıklar, yok iken sonradan var olan, 
var olabilmek için de bir muhdise ^aj^ecHciye) gereksinim^ 
duyan miimkiın yarlıklardır. Bu mümkün varhkların bir kıs
mını kendi başlarına var olamayan, varlıklarını da devam 
ett iremeyen varlıklar (arazlar) oluştururken, diğer kısmını da 
kendi varlıklarının devam ve bekasını sağlayamamakla be
raber kendi kendileriyle kaim olan varlıklar (ayanlar) oluş
turmaktadır . Bu ikinci kısmı oluşturan yani kendi bâşTârına 
yer tutan ve kendilerini taşıyacak bir mahal olmaksızın var 
olabilen varlıklar da (ayanlar) da iki kısma ayrı lmaktadır , 
Bölüııeıneyeıı en küçük parçalardan oluşanlardır ki bunlara 

"cevher ismi verilmektedir. Bunlar basit olup birleşik değil-
dîîTeî^ îki veya daha fazla cevherin bnleşnıesinden meydana . , 
gelen varlıklara da cisim adı verilmektedir. Cisimler ise basit 
olmayıp bileşiktirler.^" Varlığı zorunlu olan Yüce Allah, 

57 Müsâyere, 2.3; İbn Y'.bû Şerif, el-Mii.\âmere, 22-2-I; kr^. Sfıbfınî, 
liidâve, 25 -27 . 
cl-I ladid, 57 /3 . 
eı-l<cihnu'ın, 55 /26-27 . 
N e ş e n . 'I'emlıidji Usnli'd-Din. 7, SâbLini. Bidâye. 19. 
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yaratılmış olan ve varlığının devamını sağlamaktan aciz olan 
cevher, araz ve cisim gibi varlıklara benzemekten uzaktır. 

İbn Hüınâm Allah ' ın yer kaplayan (mütehayyiz) bir 
cevher olmasını ulûhiyet anlayışıyla bağdaşt ıramaz. Şayet 
Allah cevher olarak kabul edilecek olursa o takdirde o ya 
hareket halinde ya da sükun hal inde bulunacaktır ki buuiaLiJL 
her ikisi de hadis olup sonradan var edilmişlerdir. Yaratı i-
mışlıktan berî olamayanın da hadis olacağı kaçını lmaz bir 
sonuçtur. Hadis olup sonradan yaratı lmış varhklaruı öncesiz 
ve sonrasız olan Allah 'a benzemesi ise düşünülemez. Bu 
konuyla ilgili olarak İbn Hümâm, Allah' ı cevher olarak ad
landırıp da bu adlandırmanın hakiki cevher anlamında o lma
dığını söyleyenlerin is imlendirme hatası içerisinde oldukla
rını belirterek, Allah 'a cevher isminin veri lemeyeceğini 
O'nun bundan münezzeh olduğunu açıklamaya çalışır . ' ' 

Allah' ın cevher olmadığı veya cevherlere benzemedi 
ği konusunun işlenmesinin sebebi, müellifimiz İbn 
Hümâm'ın bahse tmemesine rağmen Hıristiyanların Al lah ' ı 
cevher olarak algılamış olmalarıdır."'^ Ancak onların bn gö
rüşleri yukarıda açıklandığı gibi doğru değildir. Çünkü var
lığı kendisinden olan Yüce varlık, bir takım parçalardan 
oluşmadığı gibi bu parçaların ash ya da özü de değildir. O 
halde Vac ibü ' l -Vücud olan Al lah ' ın cevher olarak isimlendi
rilmesi ve tanımlanması söz konusu olamaz. 

Musâyere, 2'1-25; İbn F.bû Şerif, el-Milsâınere, 24 -25 
Nesei î , Tenıhiıl Jf Usııii'cl-Diu. 7; Aynnl ı l ı bilgi içijı bk/,. Şclırislâııî, 
I',bu'l-l''elh Muhaınmed Abdnlkerim, el-Milel ve'n-Nihal, İlık. 
Ahnıed Felmü Mııhamtned, BeyruL tıs. II, 2 4 5 : Müsâyere. 2 4 - 2 5 . îbn 
Hbü Şeıif, el-Miisâmere, 24. 
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I. 4- Allairı ı ı Cisim Olmayış ı 

Cisim, parçajardan o luşmuş, somadan ıneydana gel-
miş, iıç boyutu (uzunluk, genişlik ve derinlik) bulunan bile
şik cevherlere verilen ortak isimdir. " 

İbn Hiımânı kendisinden önceki Mâtürîdî kelâmcıları 
gibi Allah ' ın cisim ve araz olmadığını söylemek suretiyle 
adeta O 'nun sonradan yaratı lmışlara benzeyemeyeceğini 
belirtmek ister. Ona göre cisim bö lünme kabul etmeyen cev
herlerin bileşiminden ibarettir. Cevherlerin azalma ve ço
ğalma, bir leşme ve ayrılığı, şekil ve miktarı kabul ettiğinden 
Allah ' ın cevher dolayısıyla da cisim olması düşünülemez. 
Çimkü cevher ve c is imden kastolunan manaları Allah için 
düşünmek imkansızdır . Bu yani Allah ' ın cisim olarak isim
lendirilmesi ya da cismin niteliklerine benzemesi İs lam' ın 
tenzih ve takdis akidesine aykırı bulunmalctadır 

İbn Hümâm, Allah' ı cismin hakiki manasını kastet
meyerek cisim olarak isimlendirenleri (Kerrâmiyye'' ' '*den 
bazıları) ve O 'na bu ismi atfedenleri is imlendirme hatası 
içinde görmüş , bu davranışlarının kabul edilemeyeceğini 
belirtmiştir. Çünkü dini nasslarda (kitap ve sünnet) Allah 'a 
bu şekilde (cisim) isim verilmemiştir. ' '^ Ancak bir ismi asıl 
konulduğu manasının dışında kul lanmak mecaz yoluyla 
mümkün olabilir. Bu kullanımın şartı da hakiki mana ile 
mecazi mananın mahalleri arasında benzerliğin bulunması
dır. Ne var ki Allah ile yaratığı arasında hiçbir benzerlik söz 
konusu değildir. Hal böyleyken cisim, cevher, araz gibi i-

.VI 
Cilvcynî,/r.>(î(/, 6 1 ; A/ i ( .we»v , s. 2 5 ; İhn F.bû Seri l , cf-A/avrîmert, 25 . 
Kuruculıığuııu Mulıanı/ııeci h. Keırâm (ö. 25.V869)' ı ı ı yaplığı , Allalı 'a 
c is im ve mekcm izafe edip , O ı u ı ı ı hâdi.slero mahal teşkil etliğini kabul 
edenlerin icşkil el l iği ekol. \lş an, Makâhîlü 'l-İskmiyvin, I, .1.18; ilâzî, 
/'likcidıîlii Fıioki 'l-Mtislimîıı ve 7-Mtişrikin, 101. 
Müsâyere, 2 6 ; İbn F.bû Şerif, el-Müsâmere, 26 ; N e ş e l i Teiıılıid p 
Usuli'd-Din, 10. 
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simlerin ne gerçek ne de mecaz yoluyla Allah 'a isnat edil
mesi mümkün değildir." ' 

Kerrâmiyye düşıünce ekohinün kurucusu olan İbn 
Kerrâm (255/85PXtaynaklarm bildirdiğine göre AllatfuTBi? 
cismi, snıırı, sonu, mekanı ve yönü olduğunu ileri s ü r r n ü ^ 

Tur'^ ki bu ifadeler yalnızca hâdıs varlıklar için mümkün 
olacağından dolayı Ehl-i sünnet kelâmcıları '* tarafından 
kabul görmemişt ir . Kerrâmiyye nfn bu tavrı Allah' ı insan
laştırmaya götürme tehlikesini içerdiğinden doğru değildir. 

Allah cisim olmadığı gibi , renk, koku, suret, şekil sa
hibi de değildir. O herhangi bir şeyde hal olmadığı gibi 
O'nun için mahal de yoktur. Yine O hadislere malıal de teş
kil etmez. '" 

I. 5- Allah' ın Araz Olmayış ı 

Yüce Allah cevher ve cisim olmadığı gibi araz da de
ğildir. Bilindiği gibi araz kendi başına var olamayan, varlı-
ğını başkasına muhtaç..D.lanL.şeylere verilen isimdir. Yokluk
tan sonra var olan, varlığını devam ettirmek için başka bir 
şeye (cisim) gereksinim duyan, başlangıcı olup, süreklilik ve 
bekası olmayan bir niteliğin Vac ibu ' l -Vücud olan T a n n ' y a 
benzemesi veya bazı yönlerden O'nunla a>nı özell iklere 
sahip olması elbette söz konusu edilemez. 

İbn H ü m â m da Allah' ın araz olmadığını , arazın varl ı
ğını devam ettirebilmesi için cisme muhtaç olduğunu, cisim
den önce arazın varlığının olamayacağını oı taya koyarak 
kanıtlamaya çalışmaktadır. Yüce Allah bütün her şeyden ve 
varlıkların t amamından öncedir. Bu böyle olduğu gibi Allah 

37 
Sâbûuî, liulâye, 2 1 . 
Bağdadî, lîbû Maıı.sûr Abdıılkaalur, el-Fark heyne'l-Ftrak, (Mezlıep-
ler Arasındaki Farklar), Çc\ E. Rulıi l- ığlah, Ankara, 1991 , 160-161 
Sâbûııî, BUlâye, 2 3 . 
Müsâyere, 27. 
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hayat, ilim, kudret, irade vb. gibi sıfatlarla nitelenmiştir. 
Arazlar ise bu gibi sıfatlarla ni telenemezler Çünkü kendisi 
ile kâim bir varlığnı haricindeki bir şeyin bu sıfatlarla nite
lendirilmesi düşünülemez/" ' 

Neticede İbn Hümâm, kainatın (âlem) biıtünüylc cev
herler ve arazlardan ibaret olduğunu, Allah ' ın varlığının ise 
kendi zatından olması hasebiyle cevher ve araz o lamayaca
ğım ileri sürer."" 

İbn H ü m â m ' ı n ulûhiyet anlayışına göre Allah cevher, 
cisim ve araza benzemediği gibi sonradan yaratılan hiçbir 
şeye de benzemez. Al lah ' ın benzeri ve misli yoktur. Allah 
hiçbir şeye benzemez. Çünkü Allah ' tan başka her şey sonra
dan olmadır. Allah ' ın hiçbir şeye benzememesi , zatında, 
sıfatlarında ve fiillerinde başka bir varlığa benzememesi 
demektir . Müellif Al lah 'a hiçbir şeyin benzemediğini Al
lah' ın kendi ifadesine dayandırır."*^ "Onun benzeri hiçbir 
)-ey yoktur" 

Allah ' ın sonradan yaratılan varlıklara benzemesi , 
O 'nun da onlar gibi hadis ve var olmak için de başka bir 
varlığa muhtaç olmasını gerekli kılar ki, bunun Vacibu ' l -
Vücud olan Allah için düşünülemeyeceği ortadadır. 

l . 6- A l l ah İçin Bir Yön Belirlemenin M ü m k ü n 
Olmayışı 

Beşer için söz konusu olan bir yönde (cihet) bulunma 
ve sınırlanma olgusunun Allah 'a nispet edilmesi O 'nun 
ulûhiyetiyle bağdaşamaz. Allah' ın altı yönden (alt, üst, sağ, 
sol, ön, arka) birinde veya herhangi bir mekanda olması 

Miisâvere, 28; İbn l'.bû Şerif, et-Miisâinarc, 2 8 ; Nese l î , Taiıılıid (t 
Ihuli'd-Din, 6-7 
Müsâyere, 28. 
Müsâyere. 2 8 - 2 9 ; İbiı l 'bû Şerif. el-MmâıUcre, 2H-29. 
eş-Şfırâ. 4 2 / 1 1 . 
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kabul edilemez. Çünkü Allah bunlara muhtaç değildir. Bir 
yönde olma veya bir mekanda bulunma insana ait özellikler 
olup sonradan ihdas edilmişlerdir. Yani yara tdmışhk özel
likleri taşmıaktadır. Allah yara tdmışhk niteliklerine sahip 
olmaktan münezzehtir . 

Aynı zamanda bu yönler itibarî /göreceli olup hakiki 
değildir. Kişinin veya canimin içinde bulunduğu d u m m a 
göre değişir. Birisi için üst olan diğeri için alt olabi lmekte
dir. Buna ömek olarak İbn H ü m â m tavanda yürüyen karın
cayı örnek olarak verir. Onun için üst yön, yer (alt) tarafı 
olmaktadır. Yine ezelde hiçbir varlık yokken Yüce Allah 
vardı ve O herhangi bir yönde değildi. Bu da yönlerin sonra
dan var olduklarının göstergesidir . AUalı 'm hadis varlıkların 
özelliklerinden beri olduğu ise bil inmektedir . 

Bir yönde bulunma, bulıuıanın bir yerde olması anla
mına gelmektedir . Allah' ın bir yerde olmadığı onun cisim ve 
cevher olmadığının ispat edilmesiyle ortaya çıkmış bulun
maktadır.** 

Sonuç itibariyle İbn H ü m â m bir yönde bulunmayı ya-
ratıhmşlık belirtilerinden kabul ettiği için Allah 'a herhangi 
bir yön izafe edilmesini ilalılıkla bağdaşt ı ramaz. 

Allah ' ı bir c isme benzetmeksizin ve oraya hulul etti
ğini düşünmeksizin gökyüzüne doğru yönelinerek yapılan 
ibadetler O 'nun bir cihette olduğunun varsayıldığı ve O 'na 
bir yön tayini yapıldığı anlamına ge lmemektedi r Bireyin 
dua yaparken ellerini gökyüzüne doğru kaldırması , Allah 
için yön belirleme anlamına ge lmemekte aksine samimi bir 
kulluk ve itaat belirtisi olarak telakki edilmektedir . Bunun 
örneklerini çoğaltmak mümkündür . Namazda Kabe 'ye yö
nelmek, secdede insanın alnını yere koyması sırf ibadet a-
nıacına yöneliktir . Namazda Kabe 'ye yönelen, dua esnasında 

Müsâyere. 2 9 , îbn l'bfı Şerif, el-Mllsâmere, 29. 
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ellerini göğe doğru kaldıran birey, Allah' ın Kabe 'de olmadı
ğını bildiği gibi, dua sırasında ellerini semaya doğru açan da 
O 'nun gökyüzüne hulul etmediğini bilmektedir.' ' ' ' Bunlara 
ilaveten Kur'aıı-ı Kerim kulların rızıkları ile gökyüzü ara
sında bir irtibat kurmaktadır . Söz konusu ayetlerden'^' in
sanların rızıklarının göklere tevdi edildiği anlaşılmaktadır. 
İnsanların r ızıklanyla ilgilenen meleklerin de göklerde bu
lunduğu bilinmektedir. İnsanın n z k m ı elde edebileceği tarafa 
yönelmesi yaratılışının bir gereğidir . İnsanların samimi bir 
duyguyla yüzlerini ve ellerini göğe doğru çevirmelerinin 
gerçek sebebi de bu olsa gerektir."*^ 

I. 7- Al lah' ın Arş Üzerine İstiva Etmesi Sorunu 

Allah' ın arş üzerinde istiva edip etmediği meselesi de 
Allah ' ın yaratılmışlık belirtilerinden tenzih edilmesi nokta
sında kelâmcıları meşgul etmiş bir konu olarak karşımıza 
çıkmaktadır . Bir tarafta Yüce Allah ' ın "Rahman olan Allah 
Ar<f üzerinde i.slivâ elnıi^ür'''^^ mealindeki kelâmı bulunur
ken, diğer tarafta âlemleri Rabbi olan Allah ' ın yaratılmışlık 
belirtilerinden tenzih edilmesi gereği bulunmaktadır . Konu
nun önemi ve üzerinde durulmasının sebebi de burada yat
maktadır . 

Allah ' ın bir mekanda olmadığı , herhangi bir mekana 
da ihtiyacı olmadığı bilindiğine göre, Allah ' ın arş üzerine 

-15 Müsâyere, l^)-?>()\ ( lüzâlî, ]lhu llaırıid Mııhaınınecl, el-İkti.sâd fı'l-
İtikâd, l )anr i -K.ü lubır i - l lmivye , l i cv ıu l , 1-109/1'«8, .^l-.12, Noscl'ı, 
Temhidfî Usuli 'd-Ditı, 20 . 
e l -Mâide , 5 /112: "(Resulüm) D e ki: S i ze gökten ve yerden kim nzık 
veriyor?" Yunus , 10 /31; İbrahim, 14/32; "Sizin için gökten nzık indi
ren O'dur." e l -Mü'min , 4 0 / 1 3 ; "Semada da nzkınız ve s ize vâdedilen 
başka şeyler vardır." cz-Zâriyât, 51 /22 . 
Clazalî, İklisâd fı'l-İ'lıkâd, ,33; Sâbûnî, ei-Bidâye, 2 5 ; İbn V.hû Şerif, 
el-Miisâmere, 30. 
•fâ 1 lâ, 20 /5 . 
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istivası nasıl anlaşılmalıdır. Müell if İbn H ü m â m da bu me
seleye ağırlık veriyor görünmektedir . O, hem yukarıda anı
lan Kur 'an ayetine aykırı düşmemek hem de Allah ' ı yaratı l-
mışlık belirtilerinden biri olan mekanda yer tutma ile nite
lendirme hatasına düşmemek için c i ^ i m l e ı j n j ı i j j ü i i j i ^ ^ 
istivalarıyla meydana gelen dokunma, bir hizada ve bir me
kânda bulunma gibi durumlar olmaksızın Allah' ın Arş üze
rine istiva ettiği kanaatindedir . Hatta ona göre, teşbihe düş
memek kaydıyla AUalı 'm arş üzerine istiva ettiğine inanmak 
gereklidir. Buna rağmen İbn H ü m â m , ayette geçen istiva 
kelimesinden maksadın istilâ (hakim olma, egemenliği altın
da bulunma) olabileceğini de kabul eder. İst ivâ 'nın istilâ 
anlâınına gelebileceğine dair Arap şiirinden bir ömek verir: 
Bişr İrak ülkesine hakim olmuştur. Kılıç kul lanı lmadan kan 
akıtılmadan.'" 

İslâm düşünce ve itikat tarihinde Müsebbibe , 
_Celuni.vyejı:eJtojâm,iyye isimli fikir cereyanları söz konusu 
ayet ve b e n z e r l e r i n i n z a h i r i manalarını göz önünde tu tarak 
Allah'ın arş üzerinde mekan tut tuğunu ileri sürmüşler , bu 
görüşleriyle de Allah anlayışlarında antropomorf izme/ 
anthropomorphism (insan biçimcilik) düşmüşlerdir.^ ' İbn 
Hüınâm da haklı olarak onların bu düşüncelerinin doğru 
olmadığını aklî ve naklî delillerle kanı t lamaya çalışmaktadır . 

^ A j t a h ' ı n y^ıt ıyla h f i c o ı p k a n r l a o | d i | ğ i | n ı ı ilpıj—»airan. 

Neccar iyye" fırkası da bu görüşleriyle Allah ' ı cisme ben-

Müsâyore. .30-.1.3; İbn l ibû ŞeriC, el-Miisâmerc, 3 0 - 3 3 ; Sabfmî, .̂ Z-
rtıAâe, 24 . 
cl-Miilk, 67 /16 ; C7,-Z,uhnü; 4.3/84. 
Sabûnî. el-l]idâye, 2 3 ; Nese l î , Temimi fiUsuli\]-Din, 18-19; I3ühnı'l-
Ketcmı, 14-15. 
Hüseyin b. M u h a m m e d en- Neccâr (230/844)"a bağlı olanların olu.ş-
lurduğu, insan fiiHtiri, islilaal, mükafaat ve c e / a konularında F,l)l-i 
süıuıetc, A l lah 'm sıfatlan, A l l a h ' m alıi ıclte görülmesini inkar ve 
Kur'an'ın yaratılniLŞİığı mev7.ulannda tia Mu'tezi lc 'ye uyan bir itikadî 
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zetmişlerdir. Onlar bu yöndeki görüşleriyle bata içerisinde
dirler. Çünkü mekan tutma özell iğine sahip olan cismin dahi 
aynı anda iki yerde bulunması imkan dahil inde değilken, 
mekan tutması mümkün olmayan Allah' ın bütün mekanlarda 
bulunması söz konusu olamaz. 

Al lah 'a doğrudan olmasa da dolaylı bir yolla mekan 
isnat eden düşünce gruplarından bir tanesi de Mu'tezi le 'dir . 
Bunlar Allah' ın zatı ile değil de ilmiyle her mekanda bulun
duğunu ileri sürmüşlerdir . Ancak bir mekan hakkında bilgi 
sahibi olan kimse için "i lmiyle o mekanın içindedir" denil
mesinin doğru olmadığı , görüşlerinin yanlış olduğunun gös
tergesi " olarak ileri sürülebilir. 

İbn H ü m â m Al lah 'a izafe edilen ve zahiri manalarıyla 
anlaşılmaya çalışıldığında teşbih ve tecsime yol açan istiva
nın haricindeki ifadelere de değinir. Ona göre Allah' ın arş 
üzerinde istiva e tmesinde olduğu gibi K u r ' a n ' d a ve hadisler
de Al lah 'a izafe edilen yed (el) , vech (yüz), parmak, ayak 
gibi ifadeler organ manasında olmayıp, O 'nun ilahlığına 
uygun bir tarzda anlaşılabilecek Allah' ın sıfatlarındandır. Bu 
haberi sıfatlardan el ve parmak, kudret ve üstünlük anlamın
da t e v i l edi lmiş, yoru nı lanmı ştıj^ 

j'J Jjı 1; "Allah'ın eli onların ellerinin üze

rindedir. 

"/tV İhli.s! İki elimle yaranışıma secde elmeklen .seni 
meneden nedir''"'''"' gibi ayetlerde Al lah 'a nispet edilen el ve 

ekol. fîş'arî. Afakâlâtii'l-İ.slâmiyvîn, \, 3 4 0 - M 2 ; Malılridiyve Akaidi, 
2 0 2 . 
Sabûnî, ei-Biddye, 24 . 
e l -Fe t i l ı , 48 /10 . ' 

" Sâd, ,38/75; AUair ın elitıin geçtiği diğer avetler için bk/.. Âl-i tnuân. 
3 /73 ; e l -Mâide , 5 /64; e l - l ladîd , 57/29. 
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hadislerde geçen parmak ifadeleri O 'nun kudret ve üstünlü
ğüne (galebe) diğer varlıklar üzerindeki hakimiyet ine yo-
rulmalıdır.'*' 

El /yed sözlükte birçok anlama sahiptir: Kuvvet , kud
ret, hükümranlık, memleket yön, üstünlük/galebe, kolaylık, 
zenginlik, el (organ manasında) , avuç, Mâtürîdî anlayışa 
göre, bu anlamlardan yalnızca Allah ' ın birliğine aykırı ol
mayanı O 'na isnat edi lebi l i r . " 

İbn H ü m â m haberi sıfatların yorumunda Selefıyye ile 
aşırı tenzihçi görüş arasında bir yerde dunıyor gibiyse de 
Selefıyye'nin görüşlerine daha yakın bir çizgi takip etmiştir 
denilebilir. 

Selefıyye 'ye mensup İslâm âhmler i ise bu haberi s ı
fatları te 'vi l etmemişler,"^* oldukları hal üzere iman etmişler
dir. Onlar bu konuda aklın gereği olarak hiçbir şeyin Allah 
gibi olmadığını, yaratıklarından hiçbir şeyin O 'na benzeme
diğini bildiklerini ve bununla yetindiklerini ifade etmişlerdir. 

I. 8- A l l a h ' ı n Görü leb i l i r l iğ i / R ü ' y e t u U a h S o r u n u 

Rüyetullah/ Al lah ' ın ahiret â leminde gözlerle görül
mesi meselesi de Ehl-i sünnet ke lâmcıJanyla-Mu' tez i le ke
lâmcıları arasuidakı tar t ışmakojı ıulauı ıdaj ı i i i r t a n ^ i d i r _ $ u -
rası vurgulanmalıdır ki, ke lâm ekollerinin bu konuya yakla
şımlarını belirleyen etkin sebep Allah anlayışlarıdır. Bilindi
ği gibi Ehl-i sünnet Allah ' ın ahirette müminler tarafından 
Közlerle görüleceğini , bunun aklen m ü m k ü n , naklen^ de ge-
re1<İİ /vacib o l d m u m ü ^ b l j l e d e r k e n / ' ^ M u ' t e z i l e ' n i n başını 

Müsâyere, ,'Î3-.14; İbn Kbû Şerif, el-Mıisâmere, 3.1. 
Nese l î , f ibu' l -Muîu, TabsırcUü'l-EdiUe fi Üsuli'd-Din, fhk. Hüseyin 
Alay, Ankara, 1993 ,1 , 173. 
Sâbûıü, el-BUlaye, 25. 
Kş'ari. KbuM-IIasan, KUahıı'l-Lııma'fi'r-Reddi alû EhU'z-Zeyğ ve'l-
liida', İlık, l lannnucle (;aıalx;. Mektebe F./heriyye l i ' t - fürâs , Kalüre, 
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r.p.kfiği JMRnrâ£İyyp/'"Hâj-JrJlfir Raf iz iyye 'den Zeydiyye fır-
k^îsTAllalı 'ın ahirette iiözleple-gö<:iileni£y£ce^m~-ileri sm-
ııîüşlerdir. Mu' tezi le 'ni ı ı öncüliiğünü yaptığı bu düşünce 
ekolleri, aklî bir çekinceyle AllaJı'Hi_^OTrad3n_ya[i!.t>lan ci
simlere benzeti lmesi ihtimalinden uzak kalmak için, Allah' ın 
ahiret â leminde gözlerle görülmesinin mümkün olamayacağı" 
fikrini dil lendirmişlerdir/ ' ' Bu görüşlerini savunabilmek için 
de Allah' ın görülebileceğine kanıt olabilecek Kur 'an î veya 
nebevi nass lan adeta hiçbir kayıt ve esasa bağh kalmakş|£in 
yoruma tabi tu tmaktan kaç ınmamış la rd ı r , " Ayrıca Mu'teziİî 
kelânıcı lar kendi aralarında Allah' ın kendi zâtını görüp gör
mediği konusunda görüş ayrılığına düşmüşler , çoğunluğu 
O'nuıı kendi zâtını gördüğünü kabul ederken, bazıları Al
lah' ın kendi zâtını görmesini de, insanlar tarafından görül
mesini de kabul etmemişlerdir,*^' 

irs. 6 1 ; Nesol î , Tahsımiu'l-luUUc, 1, 508; Şclırislânî, Abdulkcriın, 
NihâyetU'l-İkdûm fi İbni'l-Kelâm, Meklcbeli i ' l -MiUenel)bi , Kalıi ıc, 
irs., .156; Sihw\\,' el-Bidayc, 38; l anazân î , Şerhul-Akaul, 34 -35 ; 
I larpûü, Abdullal i l , Tenkîhu'l-Kelâın fi Akaidi JıhU'l-İslânı, Islaıı-
bul, 1330, 2 2 1 . 
Ivş'arî. r bıri-1 (asan, Makâlâtil'l-İsUhııiyyîıı ve İIUilâfil'l-MıısaUtn, 
thk. Muhamnied Muhyiddin Abdıılhamjd, Beyrut, 1 4 1 1 / 1 9 9 0 , 1 , 342 
Kş~ari, l i b u l - l l a s a n Ali b. İsmail, el-İhâne an V.suli'd-Diyâııe. Ilık 
Beşir Mul ıammed IJyûıı, Şam, 1413 / 1993, 68; liş'arî, MakâlâtU'l-
İstâıniyyîıt, 1, 238 ; l ' e /dev î , l ibu' l -Yusr Muhamnied, Usıdi'd-Diıı 
(Ehl-i Sünnet Akaidi) Çev. Şerafettin Gölcük, İstanbul, 1988, 111; 
Ne.selî. TemhidjnisnliUtdMtı, 38 -39 ; Sabûnî. el-Biddye, 38. 
Kiklî Abdülcabhar, b. A h m e d , iierhu Usüli'l-ffanıse, thk. Abdulkcrim 
Osman , Meklel ıclü Velıbc, Kahire, 1416/1996 , 2.32-244; Nese l î , 
Tahsirelü'i-liddle, 1, 5 0 8 vd; Ra/.î, l'ahreddnı. Erbain fi U.suli'd-J)in. 
Ihk, A h m e d Uica / i es-Saka, Kahire, 1986 , 1, 295 vd, î c i , 

Abdurrahman b. A h m e d Adududdin, el-Mevâkıf fi İtıni'l-Kelânı, 
A l e m ü ' l - K ü l ü b , Beyrut, irs., 3 0 0 - 3 1 0 . 
Bk/,. Cüveynî , Kilahü'l-İrşâd, 164; Sabiuıî, el-Bidâye, 38; Allah'ın 
|i()rülebilmesi ile ilgili ayrmlıh bilgi iç in bk/ . Özarslau. Sel ini . ~'A1-
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Bu ön ve temel bilgiyi verdikten sonra müellif İbn 
Hümâm'm konuya yaklaşmıma geçebiliriz. Bütün Mâtüridî 
düşünceye sahip kelâmcılar gibi İbn Hüjnâm da AllahMn 
ahiret yurdunda gözlerle görüleceğini kabul e t m i ş , ^ görüşü
nü kanıtlamak için de öace-lıakll, sonra da aklî del inere baş 
vurmuştur, 

İbn Hümâm Allah' ın ahirette görüleceğine dair naklî 
delil olarak iki ayet ve bir hadis zikreder. Sem ' î debilerin 
ilki "Yüzler vardır ki o mn laıl mi ımrUıvacakiır, Jiahlerine 
bakacgklgıdiL. (O 'nu göreceklerdir)"^''' ayeti iken, ikincisi 
Hz. Peygamber ' in müminler in Allah ' ı görecekler ine dair 
söylediği şu sözüdür; "Dolunay/Bedir gecesinde ayı gör
mekte zorlanıyor musunuz? Sizinle ayın arasında bulut 
yoktur İşte böylece Rabbinizi göreceksiniz."'''^' Bu hadiste 
Allah'ın görülmesi berraklıkta ayın görülmesine benzeti lmiş, 
insanların ayı apaçık bir şekilde gördükleri gibi Allah ' ı da 
görecekleri vurgulanmıştır . İbn H ü m â m ' m Allah ' ın görüle
bileceği konusundaki diğer bir delili de Uh ı ' l -A ' zm Pey
gamberlerden biri olan Hz. Musa 'n ın Allah ' tan kendisini 
göstermesini istemesidir. ' ' ' Ona göre, eğer Allah ' ın görülme
si mümkün olmamış olsaydı, Hz. Musa O 'ndan bunu talep 
etmezdi. Çünkü o neyi Allah ' tan istemenin mümkün neyin 

lah'ın Görülebilmesi//^" ye/ıV/Zo/ı Sorunu ve Diril işle İlişkisi,"' l'V 
SosyuiliUimler fimlitüsilDergisi, c. 11 , s, 1 , 2 7 5 - 2 9 , 3 , 2 0 0 1 , 

'̂^ Mâlürîdî, lam Mansûr, Kilahil't-Tevhid, Ilık, te l l ıul lah Iluleyf, 
IJarıı'l-Câmiali ' l-Musnvve, Iskenderivyc, irs., 7 7 - 8 5 ; NescH, 
Tabsirelül-imie, I, 5()8 vd.; Temlıid (T Usulfd-Diıı, ,38-41; Balını'l-
Keldm, 15-16; l 'czdcvî , Usuli'd-Diiı, 112-124; Sabûnî, cl-liidâye, 3 8 -
42, Mıjsdyere, 36-42 . 
c l-Kıyâmc, 7 5 / 2 2 - 2 3 . 

'''' Hadisin çeşiUi vaıyantlan için bkz. Buhârî, Sahih, el-Tevhitl , 24 ; 
M e v â k i t 16, 26; E / â n , 129, Çağn yay. İslaubul, 1992; Müsl im, .Vfl/«//ı, 
İmân, 229 , Çağrı yay. İslanbul, 1992; firmizî. Sünen, Ccnne, 16, 
Çağrı yay. İstanbul, 1992, 
el-A"râf,'7/143. 
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de nıiistalıil/ imkansız olduğunu bir Mutezi l î 'den daha iyi 
biliyordu. O halde Hz. Musa 'n ın bu isteği Allah' ın görülme
sinin caiz olduğunu gösterir.^'* Bu ifadelerden anlaşıldığına 
göre İbn H ü m â m Mu' tez i le 'n in bu konudaki görüşlerini 
reddetmeyi hedeflemiş gibi görünmektedir . 

İbn H ü m â m ' ı n bu konuda serdettiği aklî delil de Al 
lah ' ın görülmesinin aklen caiz olup muhal o lmaması esasına 
dayanır. Allah' ın görüleceğini ifade eden ayetlerin açık an
lamlarından uzaklaşıp başka manalara ulaşmak için o mana
ların gerçekleşmesinin mümkün o lmaması gerekir. Halbuki 
Allah ' ın görülmesini imkansız kılacak bir şey yoktur. O'na 
göre rüyet bir keşf çeşidi , idrak edende görülenin bilgisidir. 
Allah bunu karşı laşma esnasında görende bir duyu olarak 
yaratacaktır . Bu görme veya görülme eylemi, insanın gör
mek için gereks in im duyduğu bazı sınırlılıklardan uzak ola
rak, yani karşılaşma, herhangi bir yönde olma, belirli bir 
mesafede bulunma ve görüleni ihata etmeksizin gerçekleşe
cektir. Yine İbn H ü m â m ' a göre bu görme işlemi, bizlerin 
gökyüzünü ihata etmeksizin gördüğümüz , Allah ' ın da bizi 
bir yönde ve karşılaşma olmaksızın gördüğü gibi iki taraf 
arasında özel bir nispetle vuku bulacaktır.^'' 

Görüldüğü gibi İbn H ü m â m ' m Al lah 'm ahirette gö 
rülmesinin imkanına dair ileri sürdüğü akh deli l lendirme 
biçimi, kelâıncılarmkinden daha çok tasavvııfçularınkini 
andırmaktadır . Onun sufîlik yönü hesaba katılacak olursa 
söz konusu bu etki lenme ve onun bu konuyu açıklarken t a 
kındığı tavır daha kolay anlaşılabilir kanaatindeyiz. 

Biz konuya başka bir perspektiften bakmak istiyoruz. 
Mu ' tez i le ve onun gibi Allah ' ın ahirette gözlerle görüleme
yeceğini söyleyen düşünce ekolleri o günün yani içinde ya
şadıkları dönemin teknik şaitları ve bilgileri çerçevesinde 

'* Müşavere. .V)-.38; İbn j:bû .ŞctiC, c/-A/;«âwCT<?, ,36-.38. 
"• Müsâyere, 3<M 1, İbn l'bfı Şenf , el-Müsâmere, y)A I. 
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görmenin mutlaka görülecek şeye gözün ya da gözbebeğinin 
çevrilmesiyle bir mekan içerisinde mümkün olacağını dü
şünmüşler; bu nedenle de Al lah 'm görülmesini kabul etme
mişlerdir. Ancak soruna bugünün şartları ve bilimsel tek
nikleri açısından bakılırsa Mu' tez i le 'n in ileri sürdüğü şartla
ra gereksinim duyulmayacakt ı r . Çünkü günümüzde te leko
münikasyon ve onun sağladığı diğer teknik imkanlar o kadar 
gelişmiştir ki görüntüler uydular aracılığıyla dünyanın her 
yerine anında ulaştırılıyor, her taraftan kolaylıkla seyredile-
biliyor; yani görülecek şey mutlaka görenin karşısında bu
lunması gerekmiyor. Bu yolla kendini gösteren bireye ya da 
eşyaya zarar vermeksizin ve onunla göz göze gelmeden ve 
ona gözbebeğinin herhangi bir tesiri olmadan söz konusu 
bireyi ya da eşyayı görmek bugünün şar t lan içerisinde 
mümkün olmaktadır . Belki bu tür imkanlar ileri de daha 
değişik boyutlar kazanacaktır . Ahirette de belki cennetl ikle
rin önüne günümüzde olduğu gibi büyük ekranlar konulup, 
Allah'ın zatıyla karşı karşıya gelmeden O 'nu görmeleri sağ
lanabilecektir. Dolayısıyla görmeyi , görenle görülenin karşı 
karşıda bulunmaları , bir mekan içerisinde olmaları gibi sı-
nıdamalar içerisine hasretmek anlamını yitirmiş gibi gö 
zükmektedir 

1. 9- Al lah' ın Bir Oluşu/ V a h d a n i y e t 

Tevhit ya da vahdaniyet Al lah ' ın zatında, sıfatlarında 
ve fiillerinde bir ve tek olması , eşi, benzeri , misli ve ortağı
nın bulunmaması anlamına gelmektedir . Allah ' ın bütün 
yönlerden bir olduğunu ifade eden vahdaniyetin zıttı olan 
taaddüt, birden fazla olmak, eşi, dengi ve ortağı olmak an
lammadır ki bu Allah için düşünülemez. 

Allah'ın zatında bir olması, O 'nun cevher ve arazlar
dan mürekkep olmadığı , kısmı ve bö lümünün bulunmadığı , 
kendisine benzeyen eşi ve ortağının bulunmadığını ifade 
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ederken, sıfatlarında bir olması, O 'nun bir cinsten iki sıfatı
nın olmaması (iki kudret, iki irade gibi), mahiyet ve keyfiyet 
bakımından hiçbir varlığın sıfatlarına benzememesi anlamı
na gelmektedir . Fiillerinde bir olması ise her türlü yaratma
nın ona özgü kılınması demektir . Çünkü kainatta bulunan 
her şeyin var olmasında yegane etken Allah' t ır . Allah hem 
ilâh oluşunda hem de yaratıcı oluşunda t ek t i r / " 

Kendini önceleyen Mâtürîdî kelâmcılarında olduğu 
gibi İbn H ü m â m da Allah ' ı t an ımlamaya O 'nun vahid/ bir 
tek olduğu ve şerikinin bulunmadığını söyleyerek başla
maktadır Allah ' ın bir tek olduğu hususunda Kur 'anî nasslar 
bulunmaktadır . "Bana ilâhinizin bir lek ilâh okluğu vahy 
ohınuyor."^^ Deki: O, Allah ahad/ birdir. Allah sameddir.'^ 
O, doğurmamış ve doğmann.^fır. O 'mm hiçbir dengi yok-
lur. "^'' Mâtürîdî düşüncesinde vahidin manası, zâtında bö
lünme ve parçalanma kabul etmeden ve unsurları olmadan 
varolan (mevcııt)dır. Allah birdir fakat Allah 'a nispet edilen 
bu "bir"lik herhangi bir sayı dizesinin ilk basamağı anlamına 
gelmez. Yani söz konusu "bir"lik sayı yönüyle değil, ortağı 
olmaması c ihe t iy ledi r . " Sayı yönünden bir olmak yalnızca 
Al lah 'a özgü bir özellik olmayıp sonradan var olan şeyler de 
bu şekilde nitelendiri lmektedir . Allah birdir ifadesindeki bir 

İhıı i:bû Şerir, el-.Mıi.ııiuH're, 4.3, İ / ıni i l i , İsmail Hakkı, yeni İlnı-i 
Kelam, ilâ/. S 1 lı/ .mellı. Ankara, 1981 , 2 5 9 - 2 6 1 . Av'-lm. Alı Arslan. 
İ.sl/im İnançları ve l'etsefeM, Ankma, \9M, 138-140. 
l'ussilet. 41/6 . 
Samed. lııçbiı şeye nuıhlaç o lmayan, aksine lıer şey kendisine muhtaç 
olan demckli ı . 
el-İhlâs, 1 )2 /1 -4 . 
İLbû Hâııil'e, Numan b. SabiL el-Fıklıu'l-lîkher, 70 (İmam-ı Azaın'ııı 
Be.ş R.seri İçinde (.orijinal metin. Ela/. Muştala C>/,) İstanbul, 1992 . 
Nese l î , Balını 'l-Kelâm, 10. 
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"cüzlerden oluşmuş bir varlık o lmayan, dengi ve benzeri 
bulunmayan, yegane tapınılacak varlık" demek t i r . " 

Kelâmcılar Allairın bir oluşu ve ortağı olmayışı hu
susundaki açıklamalarını, bıuıa aykırı olarak ileri sürülen bir 
kısım inançları reddetmek için yapmışlardır. Seneviyye ve 
Mecûsilerin iyiliğin yaratıcısı olarak Hürmüzü, kötülüğün 
yaratıcısı olarak da Ehr imen ' i kabul etmeleri; Hıristiyanların 
teslis (akanim-i selâse) inancını benimsemeler i ; Tabiatçılar 
ve Eflakiyye'nin çeşitli sayılarda (dört ve yedi) yaratıcı ta
savvur etmeleri İs lâm'ın benimseyip ortaya koyduğu 
ulûhiyet anlayışıyla uyuşmamaktadır.™ İslâm'ın Allah anla
yışı tek ilâh ve tek yaratıcı esasına dayanmaktadır . Bu para
digmada birden çok yaratıcıya yer olmadığı gibi ulfıhiyetde 
ortaklığa da yer yoktur. 

Allah'ın ulûhiyet ve rubûbiyet inde şerîki (ortağı), 
küfüvvü (denk ve benzeri) , zıddı (muhalifi , muarızı) , niddı 
(özünde benzeri) ve misli yoktur. 

Kelâm âlimlerinin Al l ah 'm birliğini ispat etmek için 
çeşitli deliller kullandıkları bil inmektedir . Bunlar arasında 
"Burhan-ı T e m a n u " delili en yaygını iken, "Burhan-ı 
Tcvarüd" delili o kadar yaygın değildir. Allah ' ın birliğini 
ispat etmek için kelânıcıların daha başka deliller kullandıkla
rı da bilinmektedir. İbn H ü m â m da Al lah 'm birliğini ispat 
etmede kendisinden önce oluşan geleneğe uyarak "Burhan-ı 
Temanu"'* (birbmnejTTaııi_pJmaj_et^ ilâhlar arasmda.. 

-çekişme) delilini kullanmaktadır . 

Mâlüridî, Kitahii 'l-Tevhid. 23 . 
J'ozdevî, l'suli'ıl-Dr/ı, 27; NeseJî, Bnhnı'l-Kelanı, 2 ; Sabûııî, el-
Bidâ\v,2\. 
Mâtüridî, Kitaba 't-Tevhid, 2 3 ; Ncscf î . Balın 'l-Kelam, 2. 
Mfıtüıidî, Kilahu'l-Tc\-lnd, 2 0 ; l',ş'arî, Kilalm'l-Lunia' 2 1 ; Nese l î , 
Tabsiretal-Hdille, I, 112 vd; Balını -l-Kelânı, 10. 
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Bu deliLoriİinalitesini Kur 'an-ı Ker im'deu almaktadır. 
Kur 'an 'daı ı önceki ilahî kitaplarda bu delil olmadığı ^ ı F T 
felsefe kitaplarında da yoktur.™ Temanu delili esas olarak şu 
ayete dayanmaktadır : "Eğeryerde ve gökle Allah'tan ha.şka 
lannlar bulunsaydı, yer ve gök (bunların nizamı) kesinlikle 
bozulup gilmi.pi."''° Bu ayetin dışında Allah' ın bir olduğunu 
ifade eden, aksi halde âlemin düzeninin bozulacağını bildi
ren Kur ' an mesajları da vardır. 

"Eğer dedikleri gibi, Allah' la beraber başka tanrılar da 
bulunsaydı, o takdirde bu ilâhlar arşın sahibi olmaya yol 
ararlardı"*' 

"Allah çocuk edinmemiştir . Onunla beraber hiçbir 
Tanrı da yoktur. Eğer olsaydı, her Tanrı kendi yarattığı ile 
gider ve mutlaka biri diğerine galebe çalardı""^ 

İbn Hümâm, kainatta iki tanrının bulunması halinde a-
ralaruıda irade çatışması yaşanacağını , dolayısıyla da çok 
ilâhlılık (taaddüt) fikrinin geçersiz olduğunu, tek ilâhın ol
ması gerektiğini şu şekilde ifade eder: "İki tanrı kabul edile
cek olursa bunlardan birisi bir işin olmasını irade ettiği za
man ikincisi ona yardım etmek zorunda ise bunun acizliği 
ortaya çıkmış olur ki, o zaman iradesini gerçekleşt i rmeye 
kadir bir ilâh olamaz. Şayet ikinci birinciye muhalefet etme
ye kadir ise ikincisinin güçlü ve kadir olduğu, birincisinin 
ise zayıf ve güçsüz olduğu ortaya çıkmış olur ki zayıf olanın 
da güçlü bir ilâh olması düşünülemez."" ' ' 

Bu delili şu şekilde formüle e tmemiz de mümkündür . 
Evrende her bakımdan birbirine eşit iki ilâhın var olduğu 
farz edilirse, bunlardan birisi bir şeyin olmasını , diğeri ol-

Alay, I lüseyin , Tabsiralti 'l-iidille [yeyaziiığı öıısiiz, 4,3. Ankara, 199.ı 
cl-Hnbıyrı. 2J /22 . 

" el-İsrâ, 17/42. 
c l -MiTıninûn, 2 3 / 9 1 . 
Müsâyere. 4 3 ^ 4 ; İbn l'.bû Sent , el-Müsâmere, 43 - 44 . 
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mamasını irade edebilir Bil inmektedir ki ilâh özgür bir ira
deye, tam bir kudrete sahip olandır. Böyle bir dun ımda şu üç 
olasılık ortaya çıkar: 

1- Ya her iki ilâhın dilediği şey olacaktır. Bu olasılık 
düşünülemez, batıldır. Çünkü aynı esnada bir şeyin hem 
olması, hem de olmaması iki zıddın bir araya gelmesi , bir
leşmesi anlamına gelir ki bu imkansız bir şeydir. 

2- Veya her iki ilâhın dilediği şey de gerçekleşmeye
cektir. Bu ihtimal de anlamsız ve batıldır. Çünkü dilediği 
olmayan acizdir, aciz ise ilâh olamaz. 

3- Veyahut da ilâhlardan birisinin dilediği şey olacak, 
diğerininki olmayacaktır . Bu olasılık da batıldır. Çiüıkü dile
diği olmayan acizdir, aciz ise ilâh olamaz. Diğer ilâh da yani 
dilediği gerçekleşen her bakımdan dilediği gerçekleşmeyene 
eşit olduğundan, onun da aciz olması gerekecektir . Aciz olan 
da ilâh olamayacaktır . Bu şekilde her bakımdan birbirine eşit 
iki ilâhın farz edilmesi imkansız olunca, ilâhın tek oluşu 
zorunlu olarak ortaya ç ı k a c a k t ı r A y n ı zamanda kainattaki 
düzen ve intizamın bir ölçülülük içerisinde devam etmesi de 
Tanrı'nın birliğinin göstergesi olmaktadır . 

II- A L L A H ' I N S I F A T L A R I / S I F Â T U L L A H 

Subûtî sıfatlar olarak adlandırılan ilim, irade, kudret 
vb gibi kemal sıfatları, Allah' ın zâtının gereği olan, O 'nun 
zâtına yeni bir mefhum ve mukaddes bir mana katan, ezelde 
mevcut ve onunla kâim olan, Kur 'an î nasslarla sabit, Al
lah'ın ne aynısı ne de gayrisi o l a ı / \ zatî, subûtî, vücudî ve 
hakikî sıfatlardır. Bu sıfatlar sıfat-ı subûtiyye olarak adlandı-

Kış. Nese l î , Tabsiretu'l-lîdille, 1, 112 vd.; Temlıid ft Umli'd-Din, 6; 
Ciive>ııî, Irşod, 71 vd; Sabfıııî, el-Bidâye, 2\-22. 
Sabûnî, el-Bidâye, 27. 
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rıldığı gibi sıfat-ı zâtiyye, sıfat-ı meânî ve sıfat-ı ikram ola
rak da isimlendirilmişlerdir."*^' 

Allah yetkinlik/ kemal ifade eden sıfatlarla nitelenmiş 
olup, eksiklik, acz ve devamsızlık belirten şeylerden de mü
nezzehtir . Al lah ' ın sıfatları sonradan var olup, daha somada 
yok olan arazlar nevinden olmayıp, zâti ile var olan ezelî ve 
ebedîdirler. Allah ' ın bu sıfatları hiçbir şekilde yaratılmışların 
niteliklerine benzemez. O, daima diri Oıayy). bilen (âlim), 
gücü yeten (kadir), işiten (semî) , gören, (basîr), dileyen 
(mürid) , konuşan (ınütekellim) gibi sonsuz mükemmel l ik 
sıfatlarına sah ip t i r " ' 

Batiniyye ve İslâm filozofları Yüce Al lah ' ın yaratıl
mış varlıkların nitelendiği sıfatlarla vasıf lanamayacağmdan 
hareket le O 'nun gerçek manada hayy, âlim, kadir olabilece
ğini kabul etmemişlerdir."* 

Mu' tez i le kelâm okulu ise Allah ' ın hayy, âlim, kadir, 
semî, basîr, mürid ve ınütekellim gibi kel imelerle nitelendi
ğini kabul etmelerine rağmen, bu sıfatların ayrıca (hayat, 
ilim, kudret gibi) mevcut oluşunu ve Allah ' ın zâtı ile birlikte 
bulunuşunu reddetmişlerdir. Bununla birlikte onlar kelâm, 
irâde ve fiil sıfatları haricindeki ilâhî sıfatların ayrıca var 
olduklarını , ancak bunların hadis olup, Al lah 'm zâtıyla kaiın 
olmadıklarını ifade etmişlerdir. '"̂  

Eş ' a r î . ke lâm ekolü de Allah ' ın sıfatlarını zatî ve fiilî 
o lmak üzere ikiye ayırmışlardır Zatî sıfatlarının ezelî ve 
Allah ' ın zâtında var olduklarını, fiilî sıfatlarının ise sonradan 

Ayı l ın , İslam İnançları, 150; Gölcük- Toprak, Kelam, 2 0 1 . 
Cüveynî , İrşcul, 91 
G a / a l i , Ivbu l l inuk \ ; e l - \ t l ınk i z ı ı mine'd-Dalûl, Çev Hilmi Güngör, 
Lslanbııl, 1990, ,35; Sabûnî, el-Bklâve, 21. 
Kailî Abclülcabbar,.^er/;H UsııliN Iam.w., 151-174; I ' ş a ı î , 
Makâlâta'l-İslûmiyyîu, I, 2 3 8 vc); Cmcym,İrşod, 91 
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var olduğunu (hadis) ve Allah ' ın zâtı ile kaim bulunmadığını 
kabul etmişlerdir."" 

Yine Siınııî kelâm anlayışına göre Al lah ' ın sıfatlan ne 
Mu' tezi le 'n in düşündüğü gibi zâtının aynı , ne de 
Kerramiyye'nin kabul ettiği gibi zâtının gayndı r . Allah ' ın 
sıfatlarından her biri zatının ne aynısıdır, ne de zâtının gayri
yidir.'^' Her bir sıfatın diğer bir sıfatla dunumı bunun gibidir , 
yani sıfatlar da ne birbirinin aynısı, ne de birbirinin gayrı
dırlar. İki şeyin birbirinden ayrı ve başka olmasının manası , 
birinin yokluğu durumunda diğerinin varlığı düşünülebilen 
iki mevcut o lmalan demektir . Böyle bir d u m m ise Allah ' ın 
zâtı ve sıfatları hakkında düşünülemeyeceği gibi bir sıfatı ile 
diğer bir sıfatı hususunda da düşünülemez. Net ice itibariyle 
bunlar birbirinden ayrı (mütegayır) şeyler değildir. '̂ ^ 

II. 1- Kudret/ Al lah 'm Her Şeye Kadir Olduğu 

Kainatın yaratıcısı, her şeye güç yetiıen (kadir), her 
şeyi bütün ayrıntılarıyla (cüzleriyle) bilen (âlim), hayat sahi
bi, her şeyi dileyen (mürid) her şeyi gören (basîr), her şeyi 
işitip duyan, (semi ' ) vb. mükemmel l ik /kemal sıfatlarıyla 
nitelenmektedir. '^ 

Allah ' ın zâtı hakkında vacip olan söz konusu bu yet
kinlik sıfatlanndan birisi de Kudret ' t i r . Kudret, Al lah 'm 
sonsuz^güç_saİTİbi olması ve bütün mümkina ta irade ve ilmi
ne uygun olarak tesir ve t a s a rmf etmesi demektir . Allah' ın 
her şeye gücü yeter. Kudret sıfatının aksi olan acz, Allah için 
düşünülemez. O 'nun gücü ve kudretinin yetmeyeceği hiçbir 
şey yoktur. Çünkü O mutlak güç ve kudret sahibidir. Kur 'an 
Allah'ın güç ve kudret sahibi olduğunu birçok kez vurgula-
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mıştır: ".^üp/ıc.siz Allah her )eye hakkıyla kâclirclir" ayeti 
bunlardan bir tanesidir. ''"̂  

İbn Hiinıâm Al lah 'm her şeye kadir olduğunu ispat 
sadedinde şunları söyler: Ulîıhiyette Allah ' ın birliği sabit 
olunca sonradan meydana gelen her şeyin de O 'na istinat 
ettiği sabit o lmuş olur. Evrende bulunan her şeyin en güzel 
bir suret ve mükemmell ik ölçüsünde var olduğu görülmekte
dir. Bütün bunlar yani bu üstün yaratılış Al lah 'm her şeye 
kadir olmasını gerekli kılmaktadır. 

M. 2- İlim 

Allah için ilim sıfatı, Allah' ın hgr_şgyi yani olmuşu, 
olanı, olacağı, gizliyi, açığı.tjilnıesini ifade eder. Başka sı
fatlarında olduğu gibi O 'nun ilmi de sonradan var olanların 
ilmine benzemez. Allah gönülden geçen hâtıraları, içteki 
gizlilikleri kısacası her şeyi sonradan oluşan ve değişen bir 
ilim ile değil, hiç değişmeyen ezelî ilmi ile bilir. Allah' ın 
ilmi sonradan yaratı lmış /Iıâdis olmayıp ezelîdir.'"" 

İlim sıfatı da diğer sıfatlar gibi Allah 'a özgü olan ke
mal sıfatlardan bir tanesi belki de en önemlisidir. Allah' ın 
ilim sıfatıyla nitelendiği aklî ve naklî argümanlar la kanıt
lanmaktadır . İçinde yaşanılan evrem en güzel bir biçimde 
yaratan ve yarattığı gibi onda tasarruf e tme gücüne de sahip 
olan Al lah 'm, yarattığı şeyleri bütün ayrıntılarıyla bilmesi de 
gerekir. Bütün incelikleriyle bil inmeyen bir şeyin yaratılması 
ya da var edilmesi düşünülemez. O halde yaratıcının bir şeyi 

cl-l).'ikanı, 2 /20 , 106, 109, 148, 2?9, 284; en-NahI, 16/77; c l -Maidc . 
5 /120; eu-Nıır, 2 4 / 4 5 ; Âl- ı İ ımâu,3/26; e l -Kıvâm, 6 /17; l lûd , 11/4; el-
Hacc, 22 /6; e l -Ankebûl , 29 /20 ; er-Rûm, 30 /50; Fâtır, 35 /1 ; l'iıssılet, 
41 /39 ; cş-Şûrâ, 42 /9 ; cl-Alıkal", 4 6 / 3 3 ; el-IIadîd, 57/2; cl-Haşr, 59/6 
vb. 
Müsâyere. 5 8 - 5 9 , İbn l'bCı Şcril'. el-Mü.sâniere, 58-59 . 
(lazaİL el4klisâdfı 'l-İ 'nkâd, 64 -65 . 
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yaratmadan önce, yaratacağı şey hakkında bilgi/ ilim sahibi 
olması, sonra da bu ilme göre yaratması kaçını lmaz bir so 
nuçtur. 

Kainatın varlığı ve â lemde görülen üstün nitelikli, dü
zenli ve ahenkli yaratılış Allah' ın kudretine delalet ettiği gibi 
ilmine de delalet etmektedir . Allah' ın yaptıkları ve var et
tikleri şeylerdeki uyum ve ahenk de ilminin bir göstergesi 
olarak değerlendirilmektedir.*" Allah ' ın iman ve salih amel 
sahiplerini mükafat landırması , kötü eylem ve davranışlarda 
bulunanları cezalandırması da ancak o kişilerin yaptıklarını 
bütün incelikleriyle bi lmesiyle mümkün olabilir. O halde 
Allah her şeyi bilmektedir. İlim Allah' ın zâtıyla kaim ezelî 
bir yetkinlik sıfatıdır.'" 

Kur ' an 'da Allah ' ın kendisini birçok yerde ilim sıfa
tıyla nitelendirdiğini görüyoruz. "Allah her şevi en iyi hilen-
cl,r"'' 

"Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini 
bilir"'"' 

Yaratılmışların fiil ve eylemlerinin yaratıcısı olması 
da Allah'ın ilminin tümel ve tikel her şeye şamil olduğunu 
ortaya koymaktadır. İbn H ü m â m ' ı n Al lah 'm ilminin bütün 
lıer şeye tikelleriyle taalluk ettiğini bildirmesi, fılozoflarnı 
Allah'ın ilminin tümellere/ külliyata taalluk edip, t ikelle-
re/cüziyyata taalluk etmediği, tarzındaki görüşlerini 
""reddetmeye matuftur. Filozoflar Allah' ın her şeyi bir bü
tün olarak bildiğini kabul ettikleri halde tikelleri tikel olarak 
bildiğini kabul etmemişler , onları da yani cüziyyatı da tümel 
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olarak bildiğini i len sürmüşlerdir. Bu görüş Allah ' ın bilme
diği şeyi yaratması / var etmesi anlamına geleceğinden kabul 
edilmesi mümkün değildir. Çünkü Allah ' ın her şeyi bildiği
ne "Hiç yaralan bilmez mi? O, en ince i.yleri görüp bilmekte
dir ve her .peyden haberdardır" şeklindeki Kur ' an beyanı 
işarette bulunmaktadır. '" ' ' 

11. 3- Hayat 

Alem ' in yaratıcısı olan Allah hayat sıfatıyla da nite
lenmiştir Hayat, diri ve canlı ohnak_djrQ.çj!İİL Allah' ın ha
yat sahibi yani hayy/ diri oluşu, Kur 'anî nasslarla"*^* sabittir. 
Sünni kelâm âlimleri Allah' ın hayat sıfatıyla muttasıf olduğu 
konusunda fikir birliği içerisindedirler ."" Bu sıfat Allah'ın 
ezelden ebede kadar var oluşunu, yokluğunun asla düşünü
lemeyeceğini ifade etmektedir . 

İbn H ü m â m ' a göre , Allah' ın hayat sıfatına haiz o lma
dan ilim ve kudret sıfatıyla nitelendirilmesi muhal olup im
kansız bir şeydir İlim ve kudret sıfatlarıyla nitelenmiş 
olanın hayat sıfatına sahip olması da zorunludur. Allair ın 
söz konusu yetkinlik/kemal sıfatlarına sahip olduğu bilindi
ğine göre O 'nun hayat sahibi olduğu da ortaya çıkmış olur. 
İlim, kudret, irade sıfatları gibi hayat sıfatı da Allah' ın zâ
tıyla kaim olup hakiki bir sıfattır. Allah ' ın yetkinliği diri 
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olmakla gerçekleşir. Ancak Al lah 'm diriliği yahut hayatr, 
yaratılmışlarda görülen maddenin ruh ile birleşmesinden 
meydana gelen, süreksiz ve sonlu olan haya t gibi olmayıp 
ezelî ve ebedî bir diriliktir. Onun diriliği bütün diriliklerin 
özü ve kaynağıdır. '"^ 

n . 4 - i r a d e 

Allah kainatın varlığını irade, hadiseleri idare edendir. 
Allah bütün işlerinde dilediğini yapma, dilediğini tercih 
etme^seı-bestisine'sahiptir. O fâil-i muhtardır . Bu nedenle de 
serbestisinin kaynağı olan irade sıfatıyla nitelenmiştir . Sünni 
kelâm bilginleri irade yerine meşiet kavramını da kullanır
lar."" İrade sıfatı, diğer subûtî sıfatlardan özellikle de ilim ve 
kudretten ayrı bağımsız bir kemal sıfatıdır. Mu ' t ez i l e 'ye 
göre ise bu sıfat Allah ' ın ilminden bir nevi o lup, ilmine 
racîdir,'"" 

İbn H ü m â m eserinde irade sıfatı hakkında çok fazla 
bir şey söylemeden bu sıfatı ispat e tmeye girişir. Allah irade 
sıfatı ile bir mümkünü , sonsuz vakitlerden birinde olma veya 
olmama hallerinden biriyle tahsis eder.Yani aslında olabile
cek veya olmayabilecek her şeyi, irade sıfatının taal lukuyla, 
dilediği zamanda ve dilediği nitelikte yapar veya yapmaz . 
Çünkü mümkün varlığı ile yokluğu zatına göre eşit olan bir 
şeydir. Bu sebeple mümkün olan bir şeyin yok iken var ol
ması ancak varlığını yokluğuna tercih edecek bir tercih edi
ciyle olur. Söz konusu bu tercih edici (müreccilı) iradedir. 
İrade o mümküne taalluk e tmek suretiyle, varlığmı yokluğu
na tercih eder. Peşinden kudret taalluk ederek mümkünü 
iradeye uygun olarak var eder. Bunu şöyle bir örnekle so-
mutlaştırabilıriz; Al lah ' ın iradesi, bir bireyin belli bir zaman 

ibn F.bû Şenf, el-\îüxcimeıe, 6 2 - 6 3 . 
l'e/tlcvî, f/.v»//V/-Dm, 62; Sah\\m, el-Buiâve. 7 1 . 

10« Kadı Abdülcabbar, ilerim IJ.nıli 'l-Jianıse, 156 vd. 
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ve mekanda, belirli niteliklere sahip olarak var olınasım 
ezelde tayin ederse, söz konusu birey kudret sıfatnun taallu
kuyla ve ezelî iradeye uygun olarak, belirlenen zaman, me
kan ve nitelikte var olur, Allah' ın iradesi, ilmine uygun ola
rak tecelli ettiği gibi, ilahî kudret de Allairnı iradesine uy
gun olarak tecelli eder ve ona aykırı olması düşünülemez. 
Buradan hareketle evrende olmuş veya olacak her şey, Al
lah 'm serbest dilemesi ve irade etmesiyle olmuş veya ola-
calrtır."" 

Allah ' ın dilediğinin olacağını dilemediğinin de var o-
lamayacağını yine kendisi bizlere bildirmektedir: "Allah 
dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece " 0 1 " der; o 
da oluver i r" " ' 

Al lah ' ın dileği şeyin olmaması düşünülemez; çünkü 
bu acizliğin ifadesidir. Al lah 'm ilmi her şeyi kuşatır; iradesi 
de sınırsızdır. Allah' ın i lminde değişiklik söz konusu olma
dığı gibi ilahî iradeye muhalefet de mümkün değildir. 

Allah ' ın iradesi iki çeşittir; 
a - T e k v i n i İrade: Bu irade herhangi bir şeye taalluk 

ettiği zaman o şey kaçını lmaz öTârak var olur. üûTiTn y a r â ^ 
tıklar bu irade içerisinde değerlendirilir . "Biz bir şeyin olma
sını istediğimiz zaman, ona (söyleyecek) sözümüz sadece 
" 0 1 " dememizdir . Hemen oluverir .""^ ayetindeki irade, tek
vini iradeyi temsil etmektedir . 

b - J e ş r ı î İrade: Dini irade olarak da isimlendirilen bu 
irade, Allalı ' ın herhangi bir şeyi sevmesi ve hoşnut olması , 
rıza ve memnuniyet ini göstermesi anlamını ifade etmektedir. 
Al lahj iLherhangi bir şeyi teşriî iradesiyle dilemiş olması,_o_^ 
şeyin mutlaka va ro lmas ın ı gerekt i rmez Muhakkak ki Allah, 

Miisnyeıv. 63-()5. İbu l:bû Şerit, el-Miisâmcıc, 6.ı-C)5, Kjş. Aydın , 
a.g.c, ' l6() . 
Al-i İınuın. VAİ. 

"- en-Nahl . 16/40. 
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adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emrediyor (irade 
ediyor).. . ." ayetinde söz konusu edilen irade, teşriî iradedir. 

Tekvini irade genel olup hayra ve şerre taalluk ettiği 
gibi taat ve masiyete de taalluk eder. Her şeyi içerisine alır. 
Teşriî irade ise daha özel olup, salt hayra ve taata taalluk 
eder. 

II. 5-6- Al lah' ın İşitmesi ve Görmesi / Semi ve Ba
sar 

Kainatın yaratıcısı olan Allah bir, diri, kadir ve âlim 
olduğu gibi aynı zamanda işitici ve görücüdür . Kendi kelâ
mım ve başkasının sözünü işittiği gibi kendini ve başkasmı 
da gorur. 

Allah ' ın görücü ve işitici olduğunu bildiren pek çok 
Kur'anî nass bulunmaktadır . Buralarda Allah bizzat kendisi
ni semî /işitici ve basîr /görücü olarak nitelendirmektedir . 
"O. gerçeklen işitendir, görendir" 

İbn H ü m â m ' a göre de Allah görücü ve işiticidir. Allah 
görmek ya da işitmek için insanların muhtaç olduğu organla
ra gereksinim duymaz. Onun ifadesiyle Allah beyin ve kalbi 
olmaksızın âlim olduğu gibi göz bebeği o lmadan görücü, 
kulakları olmaksızın da işiticidir. O akıl ve hatırdan gelip 
geçen, vehimlerdekı gizlilikleri görücü olduğu gibi, yumu
şak kaya üzerindeki karıncanın ayak sesini de işiticidir. Semî 
ve basar Allah' ın yetkinlik/kemal sıfatlarındandır. Allah, 
semi' ve basar sıfatlarıyla ni te lenmeye yaratı lmışlardan daha 
layıktır."*" İbn Hümâm Allah ' ın bu görme ve işi tme sıfatına 
yaratılmışlardan daha layık olduğunu ifade etmek için Hz. 

11.1 
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ibrahim' in babası (Âzer) nı putlara tapmaktan vazgeçirmek 
için ileri siirdüğü "inilmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda 
sağlamayan bir şeye niçin tapıyorsun"''^ sözünü delil olarak 
zikreder. Çünkü ona göre duyması ve görmesi olmayan bir 
şey mabüd olmaya layık değildir. Duyma ve görmenin ol
mayışı bir eksikliktir. Eksik olanın ilâh olması ise imkansız 
bir şeydir. 

Yine müellif bu iki sıfatın (semi ve basar) ilim sıfatına 
racî olduğunu, buna delil olarak da görme ve işitmenin bir 
bilgi/ilim çeşidi olduğunu ileri sürer. Buna ilaveten Allah ' ın 
bu isimlerle kendisini isimlendirdiğinden hareket le"" Al
l ah 'm basar sıfatıyla basîr (görücü), s em ' ile semî ' (görücü) , 
ilim ile âlim (bilici), kudret ile kadir (gücü yeten), irade ile 
mürîd (dileyen), hayat ile hayy (diri) olduğunu söyler ." ' ' 
Bununla da Mu ' tez i l e 'n in aksine zât üzerine zâid sıfatların 
varlığını ispat etmiş olmaktadır . 

Bilindiği gibi Mu ' tez i le Allah' ın zâtı üzerine zâid sı
fatlan olmadığını , O 'nun zâid bir sıfatla değil zatıyla âlim, 
yani ilim olmaksızın âlim, zatıyla semî'(işiteıı) yani sem 
olmaksızın semi, zatıyla basîr, yani basar olmaksızın basîr, 
zatıyla kadir, yani kudret olmaksızın kadir olduğunu kabul 
etmişt ir . ' ' " 
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n . 7- Kelâm 

Allah işitme ve görme sıfttlarıyla duyan ve gören ol
duğu gibi kelâm sıfatıyla da konuşand ı r . ' " O, bütün sıfatla
rıyla olduğu gibi kelâm sıfatıyla da kadîmdir. '^^ Al lah ' ın 
nitelendiği yetkinlik sıfatlarından birisi de kelâmdır . Kelâm 
Allah'ın harflere, seslere ve bu harflerden oluşan kelime ve 
cümlelere ihtiyaç duymaksızın konuşmasıdır . Çünkü o yara
tılmışlara benzemekten ve her türlü ihtiyaçtan münezzehtir . 
O'nun kelâmı yarat ı lmamış yani sonradan meydana gelme
miştir. Sünnî kelâm düşüncesine karşı olan Mu ' tez i le , Har i 
ciler, Mürcie, Zeydiyye, İmâmiyye, Rafıziler ve Mücebbi re 
ekolleri ise Al l ah 'm kelâmının ezelî ve zâtıyla kâim oluşunu 
reddederek onun sonradan yaratıldığını ve Allah ' ın kelâm 
sıfatım yaratmadan önce mütekel l im olmadığını iddia et
miş lerd i r . " ' Ancak Allah ' ın kelâmının cisim veya araz olup 
olmaması hususunda kendi aralarında anlaşmazlığa düş
müşlerdir. Bunlardan bazısı cisim olduğunu diğer bazısı da 
araz olduğunu ifade ile Al lah 'da veya Levh-i mahfuzda kaim 
olduğu göıüşünü dillendirmişlerdir. '^' ' 

Müell if İbn Hümâm, Allah ' ın zâtıyla kaim ezelî kelâm 
sıfatıyla konuşan olduğunu, fakat O 'nun kelâmının harf ve 
seslerden oluşmadığını belirtir. Allah bu kelâmıyla bir şeyin 
yapılmasını veya terk edilmesini emreder (taleb), haber ve
rir. İlahî kitaplar kelâm sıfatının taallukuyla meydana gel
mişlerdir. Kelâm sıfatı da ilim sıfatı gibi vacib, mümkün ve 
müstalıile taalluk eder. Allah ' ın kelâmı zâtıyla kaim ve diğer 
sıfatlan gibi kadîmdir . Çünkü Allah ' ın değişikliğe uğrayan 
sonradan yaratılanlara/ havadise mahal olması mümkün de-

121 

122 

12.1 

CSazalî, el-İktisâdfı 'l-İ 'likâd, 7.1 
Cüveyıû, İrşâd, 106. 
Kadı Abdiilcahteı-, !^erhu V.ıuli'l-Ham.se, 528: Cüveynî , İrşâd, 106: 
i>e/.devî. Usul, -d-Din, 77 : Sabûnî, el-Bidaye, 31 , 
l 'ezdevî, llsulfd-Dın, 11-1%. 
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ğildir. Allah ' ın zâtına vacib olan kıdem, sıfatları hakkında da 
vaciptir. Değişiklik Allah 'a ârız olamaz, O ezelde övülen 
sıfatlarla nitelendiği gibi, gelecekte de ve lıer zaman zyn\ 
olup değişiklikten ve değişmeden uzaktır , münezzehtir . 
Çünkü olaylara sahne olan, hadis olmaktan kurtulamaz. Ha
disten kurtulamayan her şey de hadistir yani sonradan var 
olmuştur. Cis imlerde sonradan var olma/ hudus niteliğinin 
bulunması , vasıfları bozulup değişikliği kabul e tmelennden-
dir. Cisimlerin yaratıcısının, söz konusu değişikliği kabul 
e tmede onlarla bir olması düşünülemez. Allah ' ın kelâmının 
ezelî ve zâtıyla kaim olması bu esasa dayanmaktadır . Hadis 
olan, o manaya delalet eden har f ve seslerdir. Kelâm sıfatı
nın "zat ile kaim bir anlam"dan ibaret oluşuna şair Ahtal 'm 
şu sözü de delalet etmektedir: "Gerçekte söz kalbdedir. Dil 
onun (kalbdeki sözün) tercümanıdır . '^ ' 

İbn Hümâm, Al lah ' ın kelâm sıfatının kadîm olduğunu 
kanı t lamaya çalışırken şöyle bir örnek verir: Henüz doğma
mış bir çocuğu, babasının okutma isteğinde olduğunu ve 
babayla kaim olan bu isteğin, çocuk doğduktan sonra büyü-
yiıp babasının bu isteğini anlamak suretiyle onunla memur 
oluncaya kadar devam edeceğini kabul eden bir birey, ezelde 
"Nalinlerini (Icrliklerini) çıkar, çünkü sen kutsal vâcfl 
Tııvâ'clasın"^^'' ilahî emri de Allah ' ın zâtıyla kaim olup hiç 
değişmeden devam eden isteğine delalet ettiği, Hz. Musa 'n ın 
bımunla m e ' m u r olması ise, yaratıldıktan ve ezelî/ kadîm 
kelâmı işitip bildikten sonra olduğunu da kabul eder . ' " ' 

I 2 ı . 

ı :7 

Cüveynî , İfşâd, 111". Sabfmî, el-Bidâye, İ2: Mii.sâyere, 7H: İbn libû 
Şenf , el-Milsânıere, 78. 
•fâ İ lâ . 20 /12 . 
hiü.vîyere, 6 9 - 7 5 ; İbn F.bfı Şerif, el-Mii.sâmere, 6 9 - 7 5 ; krş; Cazalî , 
İhyâıı IJhımi'd-Din. İstanbul, 1986, L 2 8 0 ; Benzer bir ömek içm bkz. 
Sabûnî, el-Bidaye, .VI 
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ibn Hümâm, Ebu ' l -Hasan Eş 'ar î (ö. 324/935) 'n in ses
siz ve harfsiz olan Kelâm-ı Nefsi 'n in işitilmesijü ahirette 
renk ve cisim oTraâksızm rüyetin gerçekleşmesine benzete
rek/kıyaslayarak kabul et t iğini '^ ' belirtir. Yani renk ve cisim 
olmayan bir şeyin görülmesini makul karşılayıp kabul eden
ler, sesli ve harfli olmayan bir sözün de işitilebileceğini ka
bul ederler. Ebu Mansûr Mâtüridî (ö.333/944) ise sesli ve 
harfli olmayan bir sözün işitilmesini muhal addetmektedir '^^ 
Çünkü işitilmek, sonradan var olan, maddi olan şeyler için 
söz konusudur. Ezelî olan nefsî kelâm, sonradan yarat ı lmış
lara özgü bu gibi maddi keyfiyetlerle hakiki olarak nitelendi
rilemez. Mâtür îd î 'ye göre , Hz. Musa AUalı 'm kelâmını ay
nen işitmemiş ona delalet eden bir ses işitmiştir. Hz. M u 
sa'nın Allah ' ın kelâmını işitmesi yalnızca bu anlama hasre
dilir. Çünkü o, kitap ve meleğin aracılığı olmadan gerçek
leşmiştir. Hz. Musa ' ya kelîmullah (AUalı 'm kendisiyle ko
nuştuğu birey) denilmesinin sebebi Al l ah 'm kelâmım olağa
nüstü bir şekilde her yönden gelen bir ses hal inde işitmesin-
dendir. Eş 'ar î ise Hz. Musa 'n ın Kelâm-ı Nefsî 'yi işittiğini bu 
sebeple de Peygamberler arasında "kel înı" olarak nitelendi
ğini ileri sürer. " ° 

Selef âl imlerine göre Kur ' an Allah kelâmıdır ve yara
tılmış değildir. O Allah ile kâimdir . Kur ' an yalnızca harfler
den ve lafızlardan ibaret olmadığı gibi yalnızca manadan da 
ibaret değildir. Kur ' an h e m lafız, h e m de manadan müteşek
kildir. Bu sebeple yani Kur 'an lafız ve mananın bütünlüğün
den oluştuğuna göre , onun lafız ve manaları da yaratı lmış/ 
mahluk değildir. Onlar ayrıca kelâm-ı nefsi olarak adlandı
rılan Allah' ın zâtıyla kâim bir manayı kabul etmemişlerdir . 

K ş ' a r i , / 6 r i ) i c , 6 6 , 7 7 . 
Mâlüridî. Kilabü •t-Tevhid, 5^-59, Müşavere. 75. 

110 Mü.^âyere. 16-11, İbn F.bû Şeni", el-Müsâmere, 16-11; kış . Sabûnî, el-
Bidaye, 34. 
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Onlara göre Kur ' an okunurken işitilen Kur 'an yani " K u r ' a n -
1 Mesnuı" yaratı lmış olmamakla beraber, Kur ' an ' ı okuyanın 
ses ve tilaveti, insanî bir fiil olması açısından yarat ı lmış t ı r , ' " 

Ehl-i simnet kelâm bilginleri Mu' tez i le ile Selef ara
sındaki görüş ayrılığını ortadan kaldırmak ve soruna çözüm 
bulmak amacıyla Allah' ın kelâmını nefsî ve lafzî olmak 
üzere iki kategoride değer len d i r miş Igr^r , Bunlar, Allah' ın 
zâtı ile kâ in i j jna l i jye tmırndra e z e l î b i r h ı a n a y a 
nefsî kelam adını vennİ§Js.Ld'r Bu nefsî kelamdan kasıt ise 
yarat ı lmamış Kur ' an ' ın manası olup, bu mana ezelî ve Al
lah' ın zâtıyla kaimdir. Lafzî kelâm ise, nefşîj<elâma delalet 
eden, harf_vg_se§lerden oluşan K u r ' a n ' ı n lafzıdır. Nef^TTce^ 
lâm kadînV ezelî iken, lafzî kelâm ezelî değildir. Ayrıca 
insanın kalbinde, nefsinde bulunan sözlere nefsî kelâm, dil 
ile ifade edilen sözlere de lafzî kelâm den i lmek ted i r . ' " 
Kur 'an-ı Kerim de kelam-ı nefsîyi açıkça zikretmiştir. Yüce 
Allah şöyle buyurmaktadır : "Onlar kendi içlerinden (nefisle
rinden) hu söylediklerimiz yüzünden Allah 'uı bize azaf> et
mesi gerekmez miydi derler."'^^ Ayrıca insan karşısındakine 
"bende seninle konuşacak bir söz var, onu sana aktarmak 
is t iyorum" der ki bu kelâm-ı nefsîye örnek olarak verilebilir. 
Bu tür lafızlara kelâm denilmesi yukarda da belirttiğimiz 
gibi kalpdeki kelâma kılavuzluk etmelerindendir. Yine bu 
sebepten dolayı bütün Müslümanlar Kur ' an ' ın lafızlarına 
Allah kelâmı "ke lâmul lah" demekte fikir birliğinde oldukları 
gibi Kur ' an okuvanm okuduğu şeye de Allah kelâmı demiş-
lerd.r.'^^ 

I.ll 

m 
1.V1 

A y d ı n , a.g.e, 169. 
Ayd ın , a.g.e, 169; ( jölcük- Toprak. Kelam, 2\0. 
d-Mi icâdcIe , 58/8 . 
Sâbûnî, Nûrcddin, Mâtiiritlîvye Akaidi, Çev. lîekir Toııaloğlıı, Anka
ra. 1995, 81 
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Allah kelâmının tek bir mana olduğu ve tek bir haki 
katinin var olduğu hususunda Ehl-i süimet kelâmcıları ittifak 
etmiştir. Kağıt üzerine yazılan şekiller yani harfler, mahi
yetleri itibariyle hançeredeki seslerinden ayrıdırlar. Şayet 
yazı ile gösterilmiş harfler gerçekten kelam olsaydı, onların 
hançerede oluşan sesleri gerçek kelâm olamazdı , bunun tersi 
de böyledir. Bununla beraber gerek kağıt üzerindeki harflere 
gerekse hançereye yerleşen seslere kelâm denilmiştir . Söz 
konusu bu iki şey arasındaki ilişki yalnızca her birinin ma
naya delalet etmiş olmasından ibarettir Çünkü bir ibarenin 
yazılmış olanı ile, okunmuş olanı aynı manayı gösterir. Bu
radan anlaşılmaktadır ki harfler ile seslerin her birine, kelâ
ma yani kalpdeki manaya delalet etmesi nedeniyle kelâm 
denilmiştir.'''"'' 

Kur 'an lafzı da çeşitli manaları ifade için kullanılır. 
Bazen "okunan şeye", bazen "okumaya" , bazen de "yazı la
na" isim olur. Kur 'an lafzı, okunana delalet edecek bir kari
ne ile kullanıldığı zaman ezelî/ kadîm ve gayr-ı mahluk (ya
ratılmamış) olur. "Kur ' an Allah' ın kelâmı olup yarat ı lma
mıştır" sözündeki gibi. Bu lafız, Kur ' an ' ı n bir kısmını ifade 
ediyorsa yani "yarısını, üçte bilini o k u d u m " cümlesinde 
olduğu gibi okumaya delalet eden bir karine ile zikredilir 
veya "Abdestsiz ve cünüp olan kimseye Kur ' an ' a dokunmak 
haramdır" cümlesinde göni ldüğü gibi yazılanı hatırlatan bir 
ifade ile kullanılırsa, bu durumda Allah ' ın kelamına delalet 
etmiş olur ki, bu takdirde hadis ve sonradan yaratı lmış olur. 

Hanbelî âlimlerin Kur ' an ' ın harflerinin de yarat ı lma
mış (gayı-ı mahluk) olduğunu ifade etmeleri Ehl-i sünnete 
göre yanlıştır. Çünkü yukarıdaki açıklamalara uymamakta
dır Ayrıca bölümlere ve parçalara ayrılabilen bir şeyin ka
dîm olmayıp hadis ve mahluk olması aklen gereklidir, '"" 

Sabfıııî, o.g.e, 82. 
' * Sabam,a ,g . c , 82. 
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Kur ' an ' ı n yani Allah kelâmınm yaratı lmış olup o lma
dığı hususunda hüküm vereıneyip kararsız kalmak yani ag
nostik bir tutum taknımak da doğru değildir. Çünkü karar
sızlık olasılıkların hiçbir ine meyil edemeyen şüpheyi doğu
rur. İnanılması gerekli olan hususlarda tereddüt etmek in
karla eşit konumdadır . Allah ' ın varlığına inanıyorum. Ancak 
insanların fikir birliğine ulaşamamalar ından dolayı O 'nun 
bir mi, iki mi yoksa üç mü olduğu luısusunda karar veremi
y o r u m " diyen bir bireyin tutumu bu durama örnek teşkil 
e tmek ted i r . ' " 

Allah ' ın konuşan /mütekell im olduğu da Kur 'an-ı Ke-
r im 'de belirgin bir şekilde vurgulanmıştır . Allah aynı za
manda kendi nefsini kelâmla ni telendirmişt i r ."" 

"Allah Musa ile gerçeklen konuşlu "Rahhinin sö
zü, doğruluk ve adalet hakunmdan tamamlanmı.p.!r. O'ımn 
sözlerini değiştirecek kimse yoklur. "''^''^ 

"Musa tayin ettiğimiz vakitte flur 'a) gelince Rahhi o-
nunla konuştu."''*' 

Ehl-i sünnet Allah ' ın ezelde ilim sıfatına sahip, müte
kellim yani potansiyel olarak konuşabilen olduğu hususunda 
fikir birliği etmiş olmalarına' ' '^ rağmen O 'nun mükell ım yani 
bil-fiil konuşan olduğunda uzlaşamamışlardır . Eş 'ar i ler 
O 'nun ezelden beri bil-fiil konuşan (mükell im) olduğunu 
söylerken Ehl-i sünnetten bazıları ve Hanefî-Mâtürîdî ke-
lâmcılarının çoğu, O'nun ezelde mükell im/ bil-fiil konuşan 
olmadığını ifade etmişlerdir. '" ' ' 

1.17 

1.18 

\V' 
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Sabûnî, a.g.e, 82 . -83 . 
Mıi.m'ere.lS. 
en-Ni . sâ ,4 /164 . 
cl-r:n'âm, 6/1 L5. 
el-A'râf, 7 /143; A y n c a bkz. el-Kehf, 18/109. 
Cıazalî, el-İkti.ıâd fı'l-İlikâd, 7 3 ; Müsâyere, 76 -77 ; İbn libû Şerif, el-
Müsâmere, l(ı-ll. 
Müsâyere, 16-11; İbn l'.bû Şerif, el-Müsâmere, 76-77 . 
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ibn Hümâm, Al lah 'm zâtıyla kâim olmayan hadis bir 
kelâmla ınütekellim oluşunu ulûhiyet/Allah anlayışıyla bağ-
daştıramadığı için O ' n u n zâtıyla kâ im ezelî bir kelâm sıfa
tıyla ınütekellim olduğuna kanidir. 

III- A L L A H ' I N F İ İ L L E R İ / E F ' Â L U L L A H 

Kelâmcı İbn Hümâm, Allah' ın fiilleri meselesine H a 
nefi-Mâtürîdî âlimlerle Eş'arîlerin bu konu üzerinde anlaş
mazlığa düşüp uzlaşainadıklarını belirterek başlamaktadır . 
Allah'ın isimleri içerisinde AUah-âlem, Allah- insan ilişkisi
ni ifade edenlerin fiilî sıfatları meydana getirdikleri söylene
bilir. 

IIL 1-Tekvin 

Tekvin "yok olan bir şeyi yokluktan varlığa çıkarmak, 
var etmek"'** olarak tanımlanmakta Allah' ın yaratıcılığına 
işaret etmektedir. Tekvin, halk, tahlik, icâd, ihdas ve ihtira eş 
anlamlı isimler olup bunların tamamı "yok olanı yokluktan 
varlığa ç ıkarmak" '" ' anlamına gelmektedir . Mâtüridîlere 
göre tekvin diğer sıfatlardan bağımsız, Allah' ın zâtı ile kâim, 
ezelî ve subûtî bir sıfat iken'"** Eş 'ari ler onun hakiki bir sıfat 
olnıayıp itibarî, izafî ve diğer fiilî sıfatlar gibi sonradan var 
olduğunu, Allah' ın zâtı ile kâ im olmadığını ileri sürmüşler
dir. Diğer fiili sıfatlar ise halk /yaratmak, terzik/ rızık ver
mek, ihyâ/yaşatmak, imâte/öldürmektir. ' ' '^ 

111 CLlrcânî, Ta 'lifâl, 65 . 
Neselî, Jibiıl-Muîn, Temlıid fl Usuli'd-Di?ı, 28; iariazânî, Şerlnı'l-
Akaid, .31; Ya/.ıcıoğlıı , M. Said, Mâtürîdî ve Nesefı'ye Oöre İman 
llllrriyeti Kamımı, Akid Yay. Ankara, 1988, 62 
Pczdcvî, Üsuli'd-Din, 99; NesclT, Temlıid fı Usuli'd-Din, 28; Sabûnî, 
cl-Hidaye, 35; Müsâyere, 84 -85 ; İbn F.bû ŞeriC, el-Müsâmere, 84-85 . 
Neselî, l'emhidfı Vsıdi'd-Din, 2 9 ; Sabûnî, el-Bidaye, 35; Müsâyere. 
86; İbn Idtû Şerif, <'l-Mü.ıâmere, 86. 
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ibn Hümânı 'n ı da vurguladığı gibi Ebu Hanife 'den i-
tibaren Hanefî-Mâtürîdî bilginler fiilî sıfatlan diğer sıfatlar 
gibi ezelî/ kadîm sayarak Allah' ın zâtına nispet etmişlerdir. 
Bu fiilî sıfatlann hepsini "yaratmak, yapmak ve o luş turmak" 
anlamına gelen tekvin kelimesiyle ifade etmişler ve bu sıfatı 
da Allah' ın zâtına kâim ve ezeli olan subûtî sıfatlara sekizin
ci bir sıfat olarak ilave etmişlerdir. Mâtürîdî anlayışa göre 
tekvin kainatın ve kainatın her bir parçasının var oluşları 
anında yaratılmasını ifade etmektedir. Varoluşları anında 
iradenin bütün irade edilenlere, kudretin bütün güç yetiri-
lenlere taalluk eden ezelî sıfatlar olduğu gibi tekvin de yara
tılanlara taalluk eden ezelî bir sıfattır. Tekvin, mükevven 
(yaratılan)den başka olduğu gibi mevcud (var olma) dan da 
başkadır. ' '" ' Tekvin sıfatı, kudret sıfatının var olan şeylere 
taalluk etmesinden ibaret değildir. Halk, ibda, ihya, imâte, 
terzik vb. gibi bütün fiilî sıfatlann başlangıcı ve kaynağı 
kadim bir sıfattır. Söz konusu bu fiilî sıfatların tümü tekvin 
sıfatına racî olup bu isim altında toplanmaktadır . '^ ' 

Mâtürîdî kelâm sistemine göre tekvin, ilim, irade ve 
kudret sıfatlarından başka bir sıfattır İlim sıfatıyla malûmat 
Oltaya çıkar ve bilinir. Kudıet sıfatıyla var olması mümkün 
olan şeylerin fiil veya terki geçerli olur. İrade sıfatıyla müm
kün olan şeylerin var edilmeleri veya terk edilmelerinden 
birisi diğerine tercih olunur. Bu tercihten sonra on lann var 
edilmesine, yaratı lmasına bilfiil tesir eden sıfat da tekvindir. 
Tekvin sıfatının taalluku da kudret ve irade sıfatında olduğu 
gibi yalnız mümkünâ ta yani var olması da olmaması da im
kan dahilinde olan şeyleredir.''^" 

Tekvin sıfatı, mümkim olan şeylerin var o lmalan es
nasında Allah ' ın ilim ve iradesine uygun olarak yaratılması 

Pe/.dcvî, (/.s-«/ıV/-/)i)i,99. 
' " Mıi.vhvrc. M: İbn F.bû Şerit, el-Müsâmcn; 84 - 8.5. 

A/i(.vmwt', 8 5 . Aydnı , a.g.e, 164-165. 
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(ihdas) ve meydana getir ihnesine (icâd) tesir eder Tekvin 
sıfatının lıikmeti de varlık alanına çıkacak olan lıer şeyin, 
zamanı gelince, Allah' ın ilmi ve iradesine uygun olarak o-
luın sayesinde var olmasıdır. Meydana gelen eserlerinin i-
simlerine göre bu tesir edici/ müessir sıfata çeşitli isimler 
verilir. Ömeğin eser yaratılmış olması dolayısıyla mahluk, 
yaratıcısı olan Al lah 'a Halik, sıfatına da halk denir Eseri 
rızık olması itibariyle sıfata terzik, bu sıfata haiz olan zâta 
rezzâk veya râzık (rızık verici), eseri hayat veya ölüm olması 
itibariyle sıfata ihya ve imâte, bu sıfatlara sahip olan zâta da 
muhyî (dirilten) ve mümi t (öldüren) isimleri verilir. '^ ' 

Yaratılanların /mükevvenât varlığı, bunların bir var e-
decisinin /miikevvin bulunmasını gerekli kılar. Var edici 
olmadan bir şeyin var olması, varlık alanına çıkması düşü
nülemez. Var olan şeyleri varlık alanına çıkaran tekvin sıfa
tıyla nitelenen Yüce Allah' t ır . Tekvin sıfatının yaratılanlara 
taalluku hadis olduğundan tekvin ile oluşanların /mükevven 
öncesizliği/ kıdemi düşünü lemez . " " 

Eş'arîlere göre tekvin sıfatı kudret sıfatından başka bir 
şey değildir . '" Çünkü tekvine yüklenen rol, yaratmaktır . 
Halbuki kudret sıfatına iradenin katılmasıyla aynı sonuç 
ortaya çıkmakta ve başka bir sıfata lüzum kalmamaktadır . 

Öyle görülüyor ki Eş 'arî lerin bu konudaki endişeler i
nin sebebi, tekvin ile mükevveni'^"* aynı kabul etmeleri ve 
tekvinin öncesiz/ kadîm bir sıfat olarak kabul edi lmesinden 
mükevvenin yani yaratılanların da öncesiz olmasının kabul 

Müsâyere, S4-R5, İbn lihü Şerif, el-Miisâmere, 8 4 - 8 5 , A y n a i bk/.. 
Sabûıu, el-Biilâye, .38. 
Talla/ânî, Şerlıu 'l-Akcıid, .31. 
Müsâyere, 86", İbn libû Şer i f el-Müsâmere, 86 . 
Nii,sci), Temimi fi Vsuli'd-Din, 29 . 
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edilmesi gerekeceğidir. '^' ' Onlara göre mükevven /mahluk 
olmadan tekvinden /yaratma, halk söz etmek mümkün değil
dir. Mâtüridiler ise yukarıda da belirttiğimiz gibi tekvin ile 
mükevvenin ayın olmayıp birbirinden başka şeyler oldukla
rını, tekvini ezelî kabul ederken, mükevvenin hadis olmasını 
imkan dahilinde görmüşlerdir.'^*^ Bu düşünceleriyle de 
Eş'arî lerin endişelerini g idermeye çalışmışlardır. 

Mâtürîdîlere göre Allah ' ın tekvin sıfatına ezelden beri 
sahip olduğunun kanıtı, "O. yaralan, var eden. şekil veren 
Allah 'lir "'"'^ve "Allah her .feyin yaralıct.sıdır''^^ ayetlerinde 
kendi zâtını yaratıcı olarak nitelendirmiş olmasıdır. Allah' ın 
zâtı ezeli olduğu gibi kelâmı da ezelidir. Tekvin sıfatı sonra
dan yaratılmış olsaydı Al lah ' ın ezelde onunla nitelenmesi 
mümkün olmazdı , o takdirde anılan ayet ya yalan olacak 
veyahut da gerçek olmayan mecazî bir ifade kabul edilecek
tir ki yüce Allah ' ın bunların hepsinden yüce ve münezzeh 
olduğu bil inmektedir . '^ ' 

Müellif İbn Hümâm ise fiilî sıfatlar hakkında Hanefî-
Mâtürîdîler ve Eş'arîlerin görüşlerinin kısa bir panoramasını 
yaptıktan sonra bu konudaki görüşünü ortaya koyar. Buna 
göre Matür îdî 'den önceki Hanefî alimler halk, terzik, ilıyâ. 
imâte vb. gibi fiilî sıfatların tekvin sıfatına râci olduklarını, 
ondan ayrı ezelî sıfat olmadıklarını ileri sürmüşlerdir 
Matür îdî 'den sonraki Hanefî bilginler ise öncekiler nezdinde 
tekvin sıfatına râci olan fiilî sıfatların önceki sıfatlara zâid 
ezelî ve bağımsız sıfatlar olduğunu ileri sürmüşlerdir. İbn 

R;ızî,,\/;/;w.T.«ı/, 4.35-4.^6: Talla/rnıî,.ŞV/Ar/7-A/«^v;,wr/. I V , 92 vıl; 
,Ş 'W/ I I ( 7 - . I / ;Ü I ( / , 31 vd. 
Sâbûnî, Mâiüridiyye Akaidi, 86, 38. dipnot; Clökıik- l'oprak. Kelam. 
2 0 8 - 2 0 9 . 
el-1 laşr, 59 /24 . 
ez-Zûıncr, 39 /62 
Sabûnî, el-Bidaye, 36. 
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Hümâm'a göre Ebû Hanife ve önceki arkadaş larmm, daha 
sonrakiler tarafmdan delil olarak kabul edilen Ebû 
Hanife'nin şu sözünün dışmda konuyla ilgili açık bir ifadele
rinin olmadığını söyler. Ebû Hanife 'nin o sözü şudur: "Allah 
yaratmadan önce de yaratıcı /lıâlik, r ızıklandırmadan önce de 
rızık verici / râzzak idi."'^'" 

İbn Hümâm, Mâtür îdî 'den sonraki Hanefî âlimlerin 
yani fıih sıfatların tekvinden daha fazla bir şey olduğu görü
şünü savunanların söz konusu görüşlerini değişik yollarla 
temellendirmeye çalıştıklarını bel ir tmekle yetinir ve 
Eş'arîlerin bu konudaki görüşlerine geçer. 

Eş'ariler tekvin sıfatının diğer bağlantıları olan fiilî sı
fatlarla birlikte kudret sıfatının dışında başka bir şey olmadı
ğım ifade ederler. Onlara göre kudret sıfatı özel bir taallukla 
özel bir ad alır, dolayısıyla tahlik (yaratıcılık sıfatı) yaratıla
na taalluk eden kudretten ibarettir. Terzik sıfatı da kudret 
sıfatının (rızkı ulaştırmaya) taalluk etmesinden ibarettir.'*'^ 

İbn H ü m â m ' a göre Hanefî-IVlâtürîdî âlimlerin tekvinin 
anlamını açıklama bağlamında söyledikleri görüşler 
Eş'arîlerin bu görüşleriyle çel işmez ve diğer fiilî sıfatlarla 
birlikte tekvin sıfatının da kudrete râci o lmayan başka başka 
sıfatlar olmasını gerektirmez. Hanefî- Mâtürîdîlerin görüşle
rini temellendirme bağlamında ortaya koydukları delillerin 
hiçbirisi Eş'arîlerin söylediklerinin aksini gerekt i rmemekte
dir. Fiilî sıfatların sonuçta kudrete râci olınadığı şeklindeki 
anlayışın önceki Hanefilere nispeti doğru bir anlayış değil
dir. Çünkü bildiğimiz kadarıyla bu konuda açık bir ifade 
yok; tam tersine Ebû Hanife 'nin sözünde Tahavî 'n in de 
naklettiği gibi Eş 'arî lerin anladığı şeyi ifade eden ipuçları 

Miim'eK. 84 -85 ; İbn l'bCı Şerif, el-Müstmere, 85; krş. F.bû l l a ı ı i fL 
el-Fıklnı 1-Ekheı\ 74 . 

";' hhisâycv. 85. 
'"^ KUisâyere, 86; İbn F.bû Şetif, el-MUsâmere, 86. 
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vardır. Talıâvî, Ebu Hanife 'den naklen şöyle demektedir: 
"Allah sıfatlarıyla ezelî olduğu gibi sonsuza kadar 
(ebediyyen) da o sıfatlara sahiptir. Halik sıfatını mahlukatı 
yaratt ığında, bârî ismini varlıkları ortaya çıkardığında almış 
değildir O, henüz merbub yokken Rab , mahluk yokken de 
Haliktı. Nasıl ki ölüleri diri l tmeden önce muhyî sıfatının 
sahibi ise, onları yaratmadan önce de halik sıfatının sahibi
dir. Çünkü O her şeye kadirdir""^"* Tahâvî, Ebû Hanife 'den 
bunu aktardıktan sonra şöyle der; Al lah ' ın her şeye kadir 
olduğu gerekçesi şıunı açıklamak içindir: O, mahluk yokken 
halik sıfatına müstahaktır . Böylece yaratma eylemi gerçek
leşmeden önce de yaratmaya güç yetirmesi sebebiyle onun 
halik ismini aldığını ifade eder. Dolayısıyla mahluk sonra
dan ortaya çıkmasına rağmen ezelde Allah ' ın halik sıfatını 
alışı, ezelde yaratma kudretinin varlığından kaynaklanmak
tadır. İbn H ü m â m , "Eş 'ariler de bunu söylemektedir ler""^ 
diyerek konu üzerindeki değerlendirmelerine son verir. 

Konuyla ilgili açıklamalar ından anlaşıldığına göre İbn 
Hümâm, tekvin ve Al lah ' ın diğer fiilî sıfatları sorunsalında 
Hanefî-Mâtürıdîlerle Eş 'ar î ler in farklı şeyler söylemedikle
rini, aynı şeyi farklı söylemlerle ifade ettiklerini vurgula
maktadır . Bu da bir uzlaştırma çabası olarak değerlendiri le
bilir. 

IH. 2- Allah'tan Başka Yaratıcının Olmadığı 
İbn H ü m â m sahip olduğu ulûhiyet anlayışının gereği 

olarak kainatta var olan her şeyin Allah ' ın yaratması ile var
lık kazandıklarını , O 'ndan başka yaratıcı olmadığını bir ilke 
olarak benimsemiştir . Bütün araz ve cevherlerin yaratıcısı 
Allah olduğu gibi, akıllı veya akılsız bütün canlıların kudre-

Müsâyare, 8 7 - 8 8 ; Krş; Talıâvî, F.bu Cafer Ahıııetl b. Muhaınmed, 
AhidetU't-Tahâviyye, b y y, Ir^, 1-2 
Müsâyere, 88; İbn l.'bû Şerif, el-Miisâmere, 87-88 . 
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tini, isteğe bağlı /ihtiyarî veya t i t reme ve nabız atışı gibi 
zorunlu (iztirârî) fiil, evlem ve hareketlerini yaratan da Al-
lah'tır.'^" 

İbn Hümâm, Allah' ın bütün her şeyin yaratıcısı oldu
ğunu Hz. İbrahim'in sözünü hikaye eden Allah ' ın şu sözüne 
dayandırır; "Sizi ve yapmakta okluklarınızı Allah yarattı. 
İbn Hümâm görüşünü ispat sadedinde ayette geçen " m â " 
lafzının mastar "ma"sı mı yoksa ismi mevsul "ma"sı mı 
olduğuna dair dilsel çözümlemelere /tahlil girer. Edatın fiil 
ile beraber bulunduğundan hareketle masdar manasına alın
ması gerektiğini söyler. Buna göre ayetin manası "Allah sizi 
de iş işlemenizi de yaratmıştır tarzında olur.'*^^ 

Müellif Allah ' ın kudretinin her şey için geçerli oldu
ğundan başka bir deyişle Allah' ın akla gelebilecek her şeyi 
yapmaya kadir olduğundan hareket le yaratmanın da O 'na 
nispet edilmesinin aklî yönden gerekli o lduğunu belirtir. 

İbn Hümâm, Mu' tez i le ve filozofların görüşlerinin ak
sine insanların fiillerinin Allah tarafından yaratı ldığım, in
sanlar tarafından da yapıldığını (kesb edildiğini) söyler. Bu
na göre insanların fiilleri yaratmak yönünden Allah ' ın kud
retinde, seçip yapma (kesb ve ihtiyar) bakımından da insanın 
kudretindedir. Ona göre fiilin insanın kudretine nispeti kesb 

165 

167 

Müsâyere. 91 ; İbn l'.bfı Şerif, el-Müsâmere, 91-92. • 
es-S;infll, 37/96. Hz. İbralıjın'in zaınanında bir lakını in.sanlar el leriyle 
taşları yontarak yaptıkları putlara tapıyorlar, bunu da inkar etmiyor
lardı. II/.. Ibralıim onlan kırdı. Putperestler lapUklan putlamu kimin 
kırdığını İbrahim'e sordular o da şu şeki lde cevap verdi; "İbrahim; 
Yonttuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz! Oysa ki s i / i ve yapmakta ol-
dııklannı/ı Allaİı yarattı" dedi. (es-Sâflat , 37/95-96) Söz konusu ayet 
bu olayı anlatmaktadır. 

Müsâyere. 92-95; Ayrıca bkz. Yazıc ıoğ lu , İman Hürhveli Kavramı, 
119. 
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vardır. Talıâvî, Ebû Hanife 'den naklen şöyle demektedir: 
"Allah sıfatlarıyla ezelî olduğu gibi sonsuza kadar 
(ebediyyen) da o sıfatlara sahiptir. Halik sıfatını mahlukatı 
yaratt ığında, bârî ismini varlıkları ortaya çıkardığında almış 
değildir. O, henüz merbub yokken Rab, mahluk yokken de 
Haliktı. Nasıl ki ölüleri diri l tmeden önce muhyî sıfatının 
sahibi ise, onları yaratmadan önce de halik sıfatının sahibi
dir. Çünkü O her şeye kadirdir""' ' ' Tahâvî , Ebû Hanife 'den 
bunu aktardıktan sonra şöyle der: Allah ' ın her şeye kadir 
olduğu gerekçesi şımu açıklamak içindir: O, mahluk yokken 
halik sıfatına müstahaktır . Böylece yaratma eylemi gerçek
leşmeden önce de yaratmaya güç yetirmesi sebebiyle onun 
halik ismini aldığını ifade eder. Dolayısıyla mahluk sonra
dan ortaya çıkmasına rağmen ezelde Allah ' ın halik sıfatını 
alışı, ezelde yaratma kudretinin varlığından kaynaklanmak
tadır. İbn H ü m â m , " E ş ' a n l e r de bunu söylemektedirler""^'^ 
diyerek konu üzerindeki değerlendirmeler ine son verir. 

Konuyla ilgili açıklamalar ından anlaşıldığına göre İbn 
H ü m â m , tekvin ve Al lah ' ın diğer fiilî s ıfatlan sorunsalında 
Hanefî-Mâtürîdîlerle Eş 'ar î ler in farklı şeyler söylemedikle
rini, aynı şeyi farklı söylemler le ifade ettiklerini vurgula
maktadır . Bu da bir uzlaştırma çabası olarak değerlendiri le
bilir. 

i l i . 2- Allah'tan B a ş k a Y a r a t ı c ı n ı n O l m a d ı ğ ı 

İbn Hümâm salıip olduğu ulûhiyet anlayışının gereği 
olarak kainatta var olan her şeyin Allah ' ın yaratması ile var
lık kazandıklarını , O 'ndan başka yaratıcı olmadığını bir ilke 
olarak benimsemiştir . Bütün araz ve cevherlerin yaratıcısı 
Allah olduğu gibi, akıUı veya akılsız bütün canlıların kudre-

Xfusâyere. 8 7 - 8 8 ; Krş; Tahâvî, T'.bu CaTcr A h m e d h. M u î ı a m m a l , 
Akidelirt-Tahâviyye, b. y İre, 1-2 
Müsâyere. 8 8 ; İbn Ebû Şenf, el-Milsâmere, 87-88 . 
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tini, isteğe bağlı /ihtiyari veya t i t reme ve nabız atışı gibi 
zorunlu (iztirârî) fiil, eylem ve hareketlerini yaratan da Al-
lah'tır.'^" 

İbn Hümâm, Allah' ın bütün her şeyin yaratıcısı oldu
ğunu Hz İbrahim'in sözünü hikaye eden Allah' ın şu sözüne 
dayandırır: "Sizi ve vapmakfa olduklarınızı Allah yarattı. "'^'*' 
İbn Hümâm görüşünü ispat sadedinde ayette geçen " m â " 
lafzının mastar "ma"sı mı yoksa ismi mevsul "ma"sı mı 
olduğuna dair dilsel çözümlemelere /tahlil girer. Edatın fiil 
ile beraber bulunduğundan hareketle masdar manasına alın
ması gerektiğini söyler. Buna göre ayetin manası "Allah sizi 
de iş işlemenizi de yaratmıştır tarzında olur."^^ 

Müellif AUalı'ın kudretinin her şey için geçerli oldu
ğundan başka bir deyişle Allah' ın akla gelebilecek her şeyi 
yapmaya kadir olduğundan hareket le yaratmanın da O 'na 
nispet edilmesinin aklî yönden gerekli o lduğunu belirtir. 

İbn Hüınâm, Mu' tez i le ve filozofların görüşlerinin ak
sine insanların fiillerinin Allah tarafından yaratıldığını, in
sanlar tarafından da yapıldığını (kesb edildiğini) söyler. Bu
na göre insanların fiilleri yaratmak yönünden Allah ' ın kud
retinde, seçip yapma (kesb ve ihtiyar) bakımından da insanın 
kudretindedir. Ona göre fiilin insanın kudretine nispeti kesb 

'"̂  A/ı<s((vere, 9 1 , İhn libû Şerit, el-Müsâmere, 9\-92. • 
'"" es-SfillIîl, 37/96. Hz. İlınıhiın'in zamanında bir lakını in.sîuılar elleriyle 

taşları yontarak yaptıkları pullara tapıyorlar, bııım tla inkar etmiyor
lardı. I İz Ibralıim onlan kırdı. rut))erestler taplıklaıı pullanın kimhı 
kırdığını İbrahim'e .sordular o da şu şekilde cevap verdi: "İbrahim: 
YoutlıığıuHiz şeylere mi ibadet edersiniz! Oysa ki sizi ve yapmakta ol
duklarınızı Allah yarallı" dedi. ( e s -Sâdât , 3 7 / 9 5 - 9 6 ) Söz konusu ayet 
bu olayı anlatmakladır. 
Mü.tâvere. 92 -95 ; Ayrıca bkz. Yazıc ıoğlu , İn.<:aıı Hürriyelî Kavramı, 
1 1 9 . ' 
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olurken, Al lah 'm kudretine nispeti de halk (yaratma) ol
mak tad ı r . " ' 

Mu' tez i le ve filozoflar ise insanm kendi fiillerinin ya
ratıcısı olduğunu, aksi takdirde emir ve nehyin bir anlamının 
olamayacağını ileri sürerler ." ' ' Mu'teziİî anlayışa göre insa
nın kendi fiillerini yaratması , Allah ' ın insanda yarattığı ha
dis bir kudret aracılığıyla gerçekleşmektedir . İnsan kendinde 
bulunan bu kudretle kendi fiillerini serbestçe, Allah' ın bir 
etkisi olmaksızın yaratır.'™ Bu anlayışa göre insanın fiilinin 
meydana gelişinde Allah' ın rolü doğrudan değil de, aracı 
(kudret) vasıtasıyladır. Söz konusu aracı Allah ' ın insanda 
yarattığı kudret olmakta, bu kudretle insan fiil ve eylemlerini 
iradesi doğrultusunda yaratmalctadır. '^' 

İbn H ü m â m , insanların fiillerinin Allah tarafından ya
ratıldığını, insanlar tarafından da serbestçe yapıldığını (kesb 
edildiğini) söylemek suretiyle Ehl-i sünnetin bu konudaki 
görüşler ine bağh kalmış, Eş 'ar î okulun görüşlerinden daha 
çok Mâtüridî kelâm ekolünün öğretilerini benimsemiş ve 
onları daha anlaşılır hale get irmiş gözükmektedir . 

III. 3 - Her Şeyin Al lah' ın İradesi Kapsamında Ol
duğu 

Yine müellife göre insanın fiil ve eylemleri her ne ka
dar kendi yapması /kesbi ise de Allah' ın dilemesi 
/meşîetil lah ve iradesi dahil inde meydana gelmektedir . Allah 
hayrı yani iman ve itaat türünden olan şeyleri irade ettiği 
gibi bizim şer olarak isimlendirdiğimiz küfür ve kötülükleri 

16S 

\69 

17ü 

171 

Müsdyere, 100; tbn l'.bfı Şerit, el-Müsâmere, 100. 
Kfulî Abdillcabbtir, Şerlin Usuli 'l-llomse, ,323; A h m e d l imin, l'ecru 7-
İslâm, Mektebet ir i -Usra, Kahire, 1 9 9 6 , 4 4 8 - 4 4 9 . 
Müşavere, 99; İbn F.bû Şerif. el-Müsâmere, 98-99 . 
Kâdî AbdiilcabİMi-, Şerlm U.nıli 1-Hamse, 323 -326 . 
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de irade edendir. Yani lıer şeyi irade eden mürid O'dıır ; onun 
irade etmediği şey o lamaz. '̂ ^ 

Mu ' t ez i l e 'ye göre ise insanın fiillerinden iyi ve taa t 
olanları irade eden Allah olurken, kötü ve masiyet olanlar 
Allah'm iradesinin aksine insanın iradesiyle meydana gel
mektedir. Yani Allah yalnızca iyi ve güzel olan fiilleri irade 
etmekte, kötü ve günah olanları ise irade e tmemektedir . 
Kötü fiilleri irade eden ise insanlar olmaktadır . '^ ' 

İbn Hümâm, Mu' tez i le 'n in çeşitli ayetleri'^"* kanıt ola
rak sundukları bu görüşlerinin doğru olmadığını , iyi veya 
kötü her şeyin Al lah 'm dilemesi ve iradesi çerçevesinde 
ortaya çıktığını, Hz. Peygamber ' in zamanından kendi zama
nına kadar İslâm tophımumuı /ümmet "Allah ' ın dilediği şey 
oldu, dilemediği şey de o lmadı" sözü üzer inde fikir birliği 
ettiklerini belirtir. Kendinin ve mensubu olduğu Mâtüridî 
ekolün görüşünün doğruluğunu ispat sadedinde e r -Ra 'd sû
resi 31. ayeti "...Allah dile.seydi hütün imanları hidayete 
erdirirdi...'" ve es-Secde sûresi 13. ayeti "Biz dilesek. cihette 
herkese hidayetini verirdik" ve daha başka ayetleri de anar. 
Netice de Allah' ın iradesinin kulların hidayetine de dalâleti
ne de taalluk ettiğini, ancak hayra rızasının olduğunu, şerre 
ise rızasının olmadığını beyan eder. ' " 

Mılvhcre, 119. İbiı libû Şerif. t'l-Mii.sânu'iv, 119; Sabûnî, «I-Bkithv. 
71. • 

"• .Mii.ıâyerc. 120; İbn İ M Şenf, e/-A/rt.wwe;-e, 120-121. 
"...Allah kullarnia bir znliiın di leyecek değildir" cl-Mü"nıin, 40/.31; 
"Allah kullanıun küfrüne razı olmaz. . ." ez-Znmer, 39/7; " . . .Allah 
bozgunculuğa s e v m e z " el-Bakara, 2 / 2 0 5 ; Allah kötülüğü emret
mez..." el-A'râf, 7 / 2 8 ; " 15en cinleri ve insanlan ancak bana kulluk et
sinler diye yarattnn" ez-/ ,âriyât, 51/56 . 
Mmcîvere. 122 vd.; İbn l'.bû Şerif, el-Musâmere, 122 vd. 
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III. 4 - Herhangi Bir Şeyin Allah'a Vacip Olmadığı 
İbn H ü m â m ' m Allalı anlayışına göre herlıangi bir şeyi 

yapmalı Al lah 'a vacip koşulamaz. Allah her şeyi kendi fazlı 
ve keremi ile yapar. B« bağlamda Allah ' ın bir şeyi yoktan 
var etmesi , yaratması ve insanları yapıp ettikleri hususlarda 
yetkili /selâhiyetli kılıp sorumlu tutması / teklif kendi fazlı ve 
ihsanıdır Yaratmak O 'na vacip olmadığı gibi, teklif de vacip 
değildir."' ' ' 

Mu ' tez i le kelâm ekolü ise insanların yararlarını göz 
önünde tutarak yaratmayı ve teklifi Allah üzerine gerekli 
(vacip) kılmışlardır. 

Diğer Ehl-i siimıet kelâmcıları gibi İbn H ü m â m da 
Mu ' tez i le 'n in söz konusu bu iddialarının kabul edi lemeye
ceğini , çünkü vacip kılanın, emir verenin ve yasaklayanın 
(neyh) Allah olduğunu bu sebeple herhangi bir şeyi yapma 
yükümlüğü ve zorunluluğu altına sokulamayacağını ifade 
eder, Allah' ın bunları yapmakla sommlu tutulabilmesi için, 
O 'ndan daha üstün bir kudretin bulunması gerekir ki bu im
kansız bir o l g u d u r . ' " Bu aklî çıkarımlara ilave olarak 
ulûliiyyetin /Tanrılık, kendisine yüklen ilebilecek zorunlu
luklarla da çehşeceğini'^^ bel i r tmemiz gerekir. 

Bu bağlamda Allah ' ın insanlar için en iyiyi /aslah ola
nı yapmak zorunda olmadığı '^ 'aksine onlar hakkında diledi
ğini yapabileceği ortaya çıkmış olmaktadır . Çünkü Allah 'a 
hiçbir şeyi yapmak vacip olmadığı gibi . O n u n hakkında 

^''' Klusâyen'.. 139-142; Ihn l ' M Şerif, elıMiisâmeıv, 139-142; P e / d e v î , 
Ihuli -(l-Din, 179, Sabûnî, el-BüUfye, 74 
Müsâyere, 142; İbn Ebû Şerif, el-Müsâmere, 142 vd; krş. Gazali , İhya. 
I, 2 8 5 ; Fezdevî , Vsulfâ-Din, 181-183; Nese l î . l-;bu'l-Mnin, Temhidfi 
Usuli-d-Dm,M. 
Sabûnî, el-Bidâve, 74 . 
i^cseil Temhid fi Usuli d-Dın, 84. 
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gereklilik/ vücııb de düşiinülemez. Allah yaptıklarından so
rulamaz, fakat insanlar yaptıklarından sorumludur. 

HI. 5- Fiillerin Güzell iği- Çirkinliği/ Huşun ve 
Kubuh Sorunu 

İnsan fiil ve eylemlerinin ahlakî değer kazanışı ve gü-
zel/hüsun ve çirkin/kubuh olarak değerlendiri lmesinin krite
rinin ne olduğu konusu da kelâmcıların uzlaşamadıklan ve 
ayrı ayrı değerlendirmelerde bulunduğu bir başka kelâmî 
sorundur. 

İbn ^ n î â n L . i ! i , da helirttiği,.g2bi_Jvlâtüridîler, fullerin 
iyi veya kötü oluşunun akd yoluyla idrak edilip, bilinebile
ceği kanaatine sahiptirler. Onlara göre akıl, bilgi/ilim ve 
•bilgisizliğin, yetkinlik/kemal ve eksiklik /naks anlamında, 
iyi ve kötü olduğunu idrak edebildiği gibi adaletin güzelliği
ni, zulmün de çirkinliğini kavrar. Bir fiilin iyi veya kötü 
oluşu o fiilin amacına uygun olmasına veya olmamasına 
göre değişiklik arz eder. Ömeğin Zeyd ' in ölümü düşnranla-
nna göre iyi ve güzel olurken, dostlarına göre acı ve kötü-
!•• İSO 

dur. 
Eş'arî kelâm okulunun komıya., yaklaşımı ise 

Mâtürîdîlerin yaklaşımıyla ör tüşmemektedir , Onjaja göre 
fiillerjL^İ!Zellik._i^_ÇİrJdaliği akıl aracılığıyla değil, nakilin 
yol göstericiliğiyle bilinir. Yani fiillerin güzel ve çirkin olu
şunu akıl değil, Al lah ' ın buyrukları belirler. Eş 'a r î anlayışa 
göre fiiller asılları itibariyle eşittirler. Herhangi bir şeyin 
kendi özünde güzellik ya da çirkinlik yoktur. Fiillerin kendi 
özlerinde güzellik ya da çirkinlikle nitelenmeleri mutlak 
surette söz konusu değildir. Bir fiil işleyen övülme ve nuıka-
fatlandırılmasını, ya da kötülenme ve cezalandırı lmasını , o 
fiilin kendisinde aramamalıdır . Övülmek, mükafatlandırı l-

Miisâyere. 151; İbn libû Şerif, cd-Müsâmere, 151. 
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mak ya da yeri lmek ve cezalandırmak vb. gibi sonuçlar hü
küm koyan Yüce Allah ' ın buyruklanyla belirlenir. Allah bir 
fiilin iyi veya kötü ya da güzel veya çirkin olduğunu bildir-
mese insanlar onların iyi ya da kötü olduklarını bi lemez
ler."" Bir fiilin iyiliği ve kötülüğü Allah' ın onun iyi veya 
kötü olduğunu bildirmesiyle bilinir, yoksa aklın bu konuda 
bir belirleyiciliği söz konusu değildir. 

Bu anlayışlarının gereği olarak Eş 'ar i ler peygamber 
göndermeden önce insanların herhangi bir şeye inanmaları
nın gerekmeyeceğini ifade etmişlerdir. Yani insanlar ancak 
kendilerine peygamber gönderildikten sonra inanmakla veya 
helal ve haramla mükel lef tutulabilirler. Küfrün haramlılığı, 
imanın gerekliliği ancak şerî delillerle bilinebilir ."^ Oysa 
Mâtüridilere göre peygamber in mesajı kendisine ulaşmasa 
da birey, Allah ' ın varlığını ve birliğini bulmada sorumludur. 

M u ' t e z U e J i a l â a ı ^ u l u n a gör&-d»-fefe-gÜ7.elli,k .yeya 
çirkinlikle vasıflanışında kriter akıldır. '" ' 'Bir fiil özü itiba
riyle iyi ya da kötüdür. Bizler bir fiilin güzel veya çirkin 
olduğunu aklımızla biliriz. Akıl bir şeyin iyi ya da kötü ol
duğuna karar verebilir. Bir fiilin iyi ve kötü olduğunu ayır
mak aklın görevidir . Herhangi bir fiil ilahı bir mesaj gelme
den önce de iyi ve kötüdür. Onun iyiliği ya da kötülüğü, 
güzelliği ve çirkinliği kendi öz yapısı gereğidir. Bu konuda 
şeriatın yaptığı, bizim akl ımızla bildiğimiz şeyi tasdik etme
si, ortaya çıkarmasından ibarettir. Herhangi bir birey namaz 
kı lmada büyük yararlar olduğunu aklı aracılığıyla bilir. Zi
nanın da insanı kötüye götürdüğünü ve çirkin bir fiil olduğu-

Mü.sâyere. 153-154; İbn iibfı Şerit, d-MiVsâmere, 153-154; A v T i c a 
bk/,. Cüve^-nî, İışdd. ŞchrisUıuî, Nihayetti 'l-İkdam, 370 vd. 
Miisâvere, 154 ; İbn l îbû Şerif, el-Miisâniere, 154 
Müsâyere, 151 -152; İbn Ebû Şerif, el-Müsâmere, 151-154. 
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nu aklıyla idrak eder.'*'' Bu sebeple onlara göre nasslar yani 
şeriat bir şeyin güzel ve çirkin olduğunu gerekli kı lmaz O 
yalnızca akıl gibi delâlet yoluyla fiilin d u a ı m u n u açıklayıp 
ortaya koyar Allah' ın buyruğuyla başkasının buymğu ara
sında ayrım yapar. 

III. 6- Güç Yetiri lemeyecek Şeyle Teklif 

Teklif karşıdaki bireye/ muha tab külfet/zorluk ve 
güçlük yüklemek"" anlamında olup din dilinde emir ve 
nehye ıtlak olunmuştur. Buna göre teklif, hitabın emir ve 
nehiy olarak muhataba yönelmesi anlamını ifade eder. 

İnsanın gücünün yetmeyeceği güçlük ve meşakkat ba
rındıran şeylerle sonımlu tutulnıası, Esjarijere göre mümkün 
iken,'" Mâtürîdî ye Mu' tez î l i lere ^gûrjairjırüianjjzdı^r 
Mâtürîdilere göre tekliften gaye ya Mu' tez i le 'n in dediği gibi 
onu yapmaktır veya denemektir , imtihan etmektir.""* İnsanın 
gücünün yetmediği şeyi teklif e tmekte bunların hiçbirisi 
olmaz İbn Hümâm' ın da içerisinde bulunduğu Mâtürîdîler, 
Allah'ın insanı gücünün yetmeyeceği şeylerle sorumlu tut
mayacağı hususundaki görüşlerini şu Kur ' an î metinlere da
yandırmaktadırlar. "Allgh Jıer^ahsı ancak gücünün J^ttiği_ 
ölçüde, aıvkellef kılar. Herkesin kazandığı (hayır) kendine, 
yapacağı (şer) de kendinedir."^^'^ Eş'arîlerin güç yet i ı i leme-
yen şeyle teklifin mümkün olduğu şeklindeki görüşlerini 
desteklemek için kullandıkları "Ey Rabbiıniz! Bize gücümü-

l'cirkh örnekler için bk/. Miisâyere, 159; İbn )',bû Şerif, el-Mii.'iâmcrc 
159-16(1. 
Clircâıü, Ta 'rifal, 65 . 
liağdâdî, llsuH'd'liin, 2 0 7 
l'!ş aıî. İhdnc a» U.ıuli 'd-l)iyâne, 138. 
Sabfınî, el-liıdavc, 69. 
cl-lîakara, 2/286. 
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zün yelmeyeccği işler de yükleme"''^''' mealindeki ayeti 
Mâtiirîdîler, giiciin yetmeyeceği şeyin yüklenmesi ve teklif
ten sığınma isteğini ifade ettiğinden dolayı görüşlerine daya
nak olarak kullanmışlardır '"" 

Mâtürîdîlere göre aslında mümkün olup, başka bir se
bepten ötürü mümkün olmayan şeyle (mümteni ) teklif caiz
dir; Ömeğin iman etmeyeceklerini Allah' ın bildiği bireylere, 
iman etmelerini teklif etmek gibi; bunu bilmek teklife engel 
değildir. Mâtürîdîler Eş 'ar i lere karşı görüşlerini desteklemek 
için çeşitli örneklere de müracaat eder. Buna göre, Allah' ın 
bir dağı bir insana yüklemesi , bunun sonucunda o kişinin 
ölmesi caiz olduğu halde bir insana yaparsa sevap yapmazsa 
cezaya mahkum olacak tarzda bir dağı yüklemesi caiz değil
dir. Çünkü birinci şekildeki yükleme teklif değil , ona gücü
nün ve kudretinin yetmeyeceğini yani bundan aciz olduğunu 
bildirmektir. Yine yukarda anılan "Ky Rahhimiz! Bize giicii-
ıvüziin yetmeyeceği şeyi yükleme" âyetinden maksat teklif 
değil, güç yetir i lemeyecek belalardan sığınmaktır. ''̂ ^ 

Mâtürîdî kelâm sistemine genelde bağlı olan müellif 
tbn H ü m â m da Allah ' ın insanın gücünün yetmeyeceği şeyle
ri onlara teklif etmeyeceği kanaatindedir . 

Biz de Matürîdîlerin gerekçelerini daha anlamlı ve 
makul bulduğumuzdan insanların güç yetiremeyecekleri 
şeylerden sorumlu tutulamayacaklar ı kanaatini taşımaktayız. 

I "0 

l'.'l 
cl-IJakıım. 2 / 2 S 6 . 
Matiıridî, k'ilaİJü't-Ti'vlıUl. 2 6 8 \ \ \ : . I ' C A I C V İ , Usuli •<l-l)i,ı, 1 7 7 ; 
Saln'ıııî. cl-liieldye. 6 ' ) - 7 ( ) ; Miisâvere. 1 6 8 : İbn l'bfı .Şcril", el-
Mii.^nıere, 1 6 8 . 
.Mıi.sâyere, 169; İbn libû Şcril, el-Mii.ıâmere. 169; Sabûnî, cl-liıdâve, 
69-7(). 
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111. 7- Yaratıkları Elemlendirnıe Sorunu 

Eş'^rjler,.. Allah ' ın geçmiş günahı ve gelecek sevabı 
olmadan hiç karşılıksız dilediğine azap etmesini ve acı çek
tirmesini caiz görmüşlerdir . Mu' tez i le ise karşılıksız ce^a__ 
vermeyi zulüm saydıklarından Allah için böyle bir şeyin 
kabul edi lemeyeceğini belirtmişlerdir. Çünkü onlarm ânlâyr-
şına göre zulüm hikmete uygun değildir.' ' ' ' ' 

İbn H ü m â m ' ı n da kendilerine dahil olduğu Hanefı-
Mâtüridiler ise bu konuda Mu ' t ez i l e ' n in anlayışına daha 
yakın bir yaklaşım içerisindedirler. Onlar günahı o lmadan 
elemlendirmenin dünyada vuku bulduğunu kabul etmekle., 
bidikte ahirette böyle bir şeyi kabul etmezler. Onlara göre de 
günahsız e lemlendirmek Al lah 'm hikmet ine uygun düşme
mektedir. Allah hikmete uygun olanı yapar. Hikmet ise ken^ 
dişinde iyilik, hayır ve güzellik olanı düşünmeyi gerekli 
kılar."« 

Burada gözlenen fikir ayrılığı bu tür azabın akıl açı
sından caiz olup olmayacağı yönüyledir. Yoksa bütün ekol
ler Allah'ın ahiret a leminde günahı olmayanlara azap etme
yeceği hususunda hem fikirdirler.'' '^ 

İbn Hümâm bu konuyla ilişkin olarak büyük günah 
sahibinin durumuna da kısaca değinmektedir . 

O, bu konudaki Mâtürîdî paradigmaya uyarak büyük 
günah üzer inde ısrar ederek ölen kimsenin peygamber in 
şefaati ya da vasıtasız olarak Allah' ın fazlıyla affedilebilece-
ğıni mümkün görmesine rağmen Mu' tez i le , Allah ' ın ıtaat-

Miisâvere. 172; İbn libû Şerit, el-Mil.sduıere, 172; krş; Cia/.alî, el-
İktisâdfi-l-riikâd, 114; İhya, I, 2 8 7 - 2 8 8 ; Pezdevî , Usuli'd-Din, 185-
186; Tallazânî, Şeriiu l-Akâid, 52. 
Müsâyere, 173 vd.; İbn CbCı Şenf, el-Müsâmere, 173-186 
Müşavere, 176; İbn Kbû Şerif", el-Müsâmere, 176; Konuyla ilgili 
a\rnUılı bilgi için bkz. (>z.arslan, Se l im, İsUım'Ja Ölilm ve Diriliş Öğ
retisi, Kitap Dünyası , Konya , 2 0 0 1 , 2 5 0 - 2 5 1 . 
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karlara sevap, günahkarlara da ceza vermesi gerektiği şek
lindeki aslî ilkeleri gereğince''^'' şefaatin bu durumdaki insa
na bir faydasnun olmayacağnı ı , ancak şefaatin yalnızca bü
yük ve küçük bütün günahlardan kaçman insanların sevapla
rını art ırmada bir rolünün olacağım ileri sürmüştür.''^^ 

Küfür ve şirkin affedilemeyeceği hususunda ise 
Mâtürîdilerle Mu ' t ez i l e arasında fikir ayrılığı yoktur. Onlar 
bu konudaki görüşlerini inanmayanlara şefaatin fayda ver
meyeceğini dillendiren Kur ' an î nasslara dayandırmışlardır: 
"Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez"'''^''' İbn 
H ü m â m da dahil Matürîdîlerin anlayışına göre küfür ve şir
kin affedilmesi aklen de m ü m k ü n değildir.'^' ' Eş'arîler ise 
buna muhalefet ederek aklen caiz olduğunu ileri sürmüşler
dir. Onlar bunu söylemekle kalmamışlar , Allah'ın müminleri 
cehenneme, kafirleri de cennete koyup orada ebedî bıraka
bileceğini de aklen mümkün görmüşlerdir . Bu durumun 
hikmetsiz ve abes olmayacağını belirtmelerine rağmen 
nassın böyle bir şeyin meydana gelmeyeceğini haber verdi
ğini de söylemişlerdir . Eş'arîlerin bu yaklaşımını ya da bir 
başka deyişle paradigmasını anlamak gerçekten zordur. 
Çünkü böyle bir durum hikmete aykırıdır. Hikmet ise iyilik 
yapanla, kötülük işleyen bireyi birbirinden ayrı ve farklı 
konumda tutmayı gerektirir. Kötülüğün ya da küfrün affe-
dilmesinın caiz olması , iyilik ve itaatle eşit düzeye getir
mek^"" anlamına gelir ki bu durum anacağımız Kur'anî 
nasslara aykırıdır: 

Kâdî Abdülcabbaı , Şeı-lıu l !suli l-Ilıınıse, 611 vd, 
Miisâvere. 2 1 5 - 2 1 6 ; İbn l ibû Şerif, el-Milsâmere, 2 1 5 - 2 1 6 ; Nesel î . 
Balmı l-Kelâm. AI; 1 'e/.devi, U.suli 'â-I)in, 187. 
e l -Müddesir , 74 /48 . 
Sabûnî. el-Biclâye. 8.3-, Mittâyere, 2 1 6 . İbn Fbû Şerif, el-Müsâmere, 
216. 
Sabûnî, el-liidaye. 8,3-84; Müsâyere. 216; İbn libû Şerif, el-
MUsâmere, 2 1 6 ; fallazâııî , ^'eWiH 7-.4Aa;V/, 52. 
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"iyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey nıidir?"^"' 
"Bir kötülüğün cezası , ona denk bir kötülüktür. 

Allah ' ın , iyilik yapanlarla, kötülük işleyenleri bir tu
tanları, aralarında fark gözetmeyenler i eleştirmesi bu konu
daki görüşümüzün doğruluğuna kanıt teşkil etmektedir . 
''Yoksa o kötülük işleyenler ölümlerinde ve sağlıklarında 
kendilerini, inanıp iyi ameller işleyen kimseler ile bir mi 
tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlarT^'^^ 

"Öyle ya, Allah 'a teslimiyet gösterenleri (Müslüman
ları), o günahkarlar gibi tutar mıyız hiç? Size ne o oluyor? 
Ne hiçim hüküm veriyorsunuz?" 

Şefaatin gerçekleşmesinin imkan dalıilinde olduğunu 
vurgulayan İbn H ü m â m peygamberler in ve salih bireylerin 
şefaat yetkisine sahip olacakları kanaatindedir . Bu görüşüne 
dayanak olarak da konuyla ilgili olarak Hz. Peygamber 'den 
rivayet edilen manasıyla mütevâtir derecesine yükselmiş 
birçok hadisin mevcut olduğunu ileri sürmektedir.^"' İbn 
Hümâm ahad haberlerin kelam ilminde bilgi kaynağı ya da 
ölçütlerinden olmadığını bildiği içindir ki bu yöndeki hadis
lerin manaca mütevâtir olduklarını belir tme gereksinimi 
duymuş olmalıdır. Bu konudaki yaklaşımıyla da o genelde 
Elıl-i siüınet özelde ise Mâtürîdî paradigmaya uygun bir 
görüş ortaya koymuştur . 

cr-Rahmâu. 55/60. 
cş-Şûrâ, 42 /40 . 

™ el-CâsİYc, 4 5 / 2 1 . 
el-Kalcnı, 68/35-.16. 

™^ Mii.KÎyere. 2 1 6 ; İbn Kbû Şerif, el-Mmâmere, 216; Sabûnî. el-Bklaye, 
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III. 8- Peygamber Göı ıdenneı ı in İmkansız Olma
dığı 

İbn Hümâm, nübüvvet konusuna takip ettiği kitaba 
uyma endişesinden olacak peygamber göndermenin 
Berâhime'nin"'" ' aksine imkansız /müstalıil o lmadığun söy-
leyerelc başlamaktadır . Berâhime 'ye göre akıl bu koniıda 
daha kapsamlı ve yeterli o lduğundan peygamberler in gönde
ri lmesinde bir fayda bulunmamaktadır . Onlar bu konudaki 
gerekçelerini şu tarzda açıklamışlardır; E l ç i ^k l ı n gerektiıe-
ceği şeyleri getiriyorsa akıl bundan müstağni olduğundan 
buna hiç ihtiyaç yoktur, o zaman elçi göndermek faydasız, 
abesle iştigal olur ki böyle bir şey hâkim olan AllabJa ya
kışmaz. Yok eğer aklın kabul edemeyeceği şeyleri getiriyor
sa bu da kabul edilemez. Çünkü herkes kabul etmiştir ki akıl 
da Allah ' ın bir delilidir. Allah' ın delilleri ise birbirleriyle 
çelişmezler. O halde aklın kabul e tmeyip imkansız gördüğü 
şey geçersizdir , batıldır. Berâhime ve benzerlerinin anlayışı
na göre, insanlar bir takım emir ve yasaklarla sorumlu tu
tulmuştur İnsanların fiilleri glüzel ve çirkin olarak iki kısma 
ayr ı l ı r Güzel fiiller emredi lmiş , çirkin ve kötü fiiller de ya
saklanmıştır Ancak \y\\ik ve güzellikleri sevme ve kötülük
lerden nefret e tme yaratılışıyla var edilen insanın aklı bunları 
bilmek için yeterlidir, elçilerin gönder i lmesine gereksinim 
yoktur.^'" 

Ehl-i sünnet kelâmcıları Berâhime 'nin aklın kabul et
mediği şeylerin geçersizl iğine dayanarak peygamberliği 

Itcrlunn ismini verdikleri bir pııltı taban Ilindi.stanlı bir gruİKi verilen 
i.siın ya da IliiKÜstan fil<v/'.onarıı\dim l îerl ıam'm arkadaşlarma verilen 
isim. ibn Ebû Şerif, el-Mii.sânieıc, IR7. 
Miisıîyeıe. 187-188: İbn Ebû Şerif, cl-Miisâmere, 187-188: (aivcyııi. 
/;•>«(/', 256 -257: l 'e /devî , Usuli \l-l)iıı. 1.30: Sabûnî. cl-Bitiınv, -ly 
dipnot 2: ljeıı/.eı anlairmlar için bkz Kâdî Abdülcabbar, Şeıhu 
Usuli'l-Ilamse, 56.V5()4. 
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muhal görmeler ine, peygamber ler in akhn bilgisine güç yeti-
remeyeceği şeyleri get i rdikler iyle karş ıhk__ymniş le rd i r . 

~Çî"îıl?ü~risaIetrînsanlaruı akıllarınm eksik kaldığı sahalarda, 
noksanlıklarını g idermek gayesiyle Allah ile insanlar arasın
daki elçiliktir. Risaletin hedefi, insanların dünya ve 
alııretteki çıkarlarıyla ilgili olan, fakat neliğini/ mahiyet kav
ramaya düşüncelerinin kafi gelmediği illet ve kusurları orta
dan kaldırmaktır. Akıl zorunlu/vacib ile imkansız/ mümteni 
şeyler hakkında kolayca bir hükme varabilirse de olurlu/caiz 
olanlar hakkında olumlu ya da o lumsuz bir h ü k m e varamaz. 
Bu nedenle Allah ' ın peygamber göndermes ine nisanlar açı
sından ihtiyaç vardır.""' 

îbn H ü m â m da Berâhime'yi^ret sadedinde aklın dok
tor olmaksızın kendi başına insana yarayışlı ilaçları seçip 
ayırt edemeyeceği gibi, ahirette de insanı kurtuluşa ulaştıra
cak davranışlara ulaştıramayacağını belirtir, hısanların pey
gamberlere gereksinimleri doktorlara olan gereksinimleri 
gibidir.^"' Diğer Sünnî kelâmcılar gibi İbn H ü m â m da aklın 
her şeyi idrak edemeyip bazı şeyleri idrak edip bazı şeyleri 
de idrakten aciz olduğundan hareket ederek, idrakten mah-
nmı olduğu konularda peygambere gereksinim duyulacağını 
ifade eder. Aklın idrakten mahrum olduğu bazı dini olgulara 
örnekler verir. Bedensel diriliş, Al lah ' ın görülmesi . Şevval 
ayının birinci, Zi lhicce 'nin onuncu gününde oruç tu tmanın 
doğru olmadığını/çirkinliğini, Ramazan 'dan sonra oruç tut
manın güzel olduğunu akıl idrak etmekten uzaktır. Bunları 
ve daha birçok olasılıklı meseleleri Hz. Peygamber açıklığa 
kavuştunnuştur.^'" 

Ciivc)iıî , hşâd, 2 5 6 - 2 5 7 ; Nesefî , Temhidfı Üstıli'd-Din, 42; Sabûnî. 
el-lUdâve, 45l'aflazâıû, Çer/m 'l-Akaid, 6 1 . 
Mu.ıây'ere. 188; İbn Jibû Şerif, e/-A/ri.wM«e, 188. 
Miisâyere, 189; İbn l ibû Şerif, el-Müsâmere, 189 
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Ehl-j sünnetin büyük bir çoğunluğuna göre Allah 'm 
peygamber göndermesi mümkündür , akıl bunu kabul eder ve 
Al lah 'm peygamber göndermesi de kesinlikle vuku bul
muştur. Bu nedenle peygamberler i kabul etmek şer 'an va
ciptir.^" Maverâünnehir bölgesi Hanefî-Mâtürîdî aUmlerden 
bir kısnn ise "Allah'ın hikmetinnı_,ggreği.i3jaiak-pe.ygaıiTbe^^ 
göndermek vaciptir" görüşünü benimsemişlerdir . Ancak 
onlar vacip sözüyle Mu ' tez i le 'n in anladığı gibi Allah' ın onu 
kendine zorunlu krlması ya da bir başkasının Allah üzerine 
zorunlu kılmasıyla vacip oluşunu kastetmemişlerdir Bilakis 
onlara göre peygamber ler göndermek, Allah ' ın hikmetinin 
gereklerinden olup insanlara bir lütfü ve rahmetidir Allah'ın 
elçiler göndermesinde insanlar için hikmetler, yararlar, iyi ve 
güzel kazanımlar vardır. Allah' ın hikmetinin gereği olan 
şeylerin var olmaması ise imkansızdır , böyle bir şey düşü
nülemez. Vacip sözüyle anlatılmak istenen budur. " " 

Eş'arileıin peygamberl ik kurumuna bakışları ise 
Mâtüridilerinkiyle temelde pek farklılık arz etmez. Şöyle ki 
onların anlayışına göre Allah' ın fiilleri fayda, hikmet vc 
menfaat gibi illet ve sebeplerle bağlı olmadığından, salt Al
lah iraile_EtüğL_iam_elçıler göndejJliTn§tir. Yani peygamber 
gönder i lmesinde insanların fayda ve menfaatları gözetilıne-
miştir. Allah istediğinden dolayı elçi göndermişt ir , isteme
seydi göndermezdi . Allah ' ın elçi göndermesi de gönderme
mesi de eşit derecede mümkündür . Peygamber göndermek 
muhal olmadığı gibi Allah üzerine gerekli/vacip de değil
d i r / " Aklın bu konuda vereceği hüküm bundan ibarettir. 

IVzdcvî, Usıı/rd-Din. 129; Sabûnî, cl-Bidmv. .15; İbn 1*0 Şcril, cl-
Musâmeıe, 19.3. 

-'' Müsâyere. 191 -192; İbn Hbû Şeııf , el-Mü.sâmere, 191-192; Sabfuıî. el-
Biââye, 45; raHazânî, Şerhu 'l-Akaiâ, 6 1 . 

'̂̂  Bağdadî, Ihııli'â-DıiK 154. Cüveynî . hşââ. 26»; (ia/.alî. el-İkli.sâd 
/ri-rnkâd, 121. 
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JVlU.tezi!e kelânı okulunun nübüvvet kurumuna yakla
şımı ise Sünnî görüşünkinden farklılıklar arz eder. Onlara 
Sbjje.„Sİi;Jllfit. .&öndermek_ Allah üzerine vac ip t i r . " ' İnsanlar 
için en yararlı ve çıkarlarına en uj'gun olan şeyi Allah ' ın 
yapmaması ve yaptığı işlerde birçok hikmet ve faydaların 
bııhınmaması düşünülemez. Bu konudaki mütalaaları Aslah 
(Allah'ın insanların yararına olan en iyi şeyleri yapmasının 
gerekliliği) ilkelerine dayanmaktadı r .^" 

İbn Hümâm, kesin bir sayı belirleyerek peygamber lere 
imaiT_ed[lmeşinjn gerekli olmadığını belirtir. Çünkü bu ko
nuda varit olan hadis tek kişinin rivayetidir. Oıaber-i vâhid) 
Dolayısıyla kesin bir rakam vermek şart olmadığı gibi doğru 
da değildir. Çünkü bir sayının belirlenmesi peygamber ol
mayanların peygamber lere dahil edilmelerine veya peygam
ber olanların, peygamberler in dışında kalmalarına yol açabı-
lır.^'^' 

^" Kadı Abdnlcahbnr, !}erhtı Usııiri-Hamse, 563 ; (}azalî, el-İkıisâd fî'l-
İ-hkdd, 121. 
Müsâyere, 1 9 ) ; İbn \M\ Şcrii; el-Müsâmere, 191; Kadı Abdii lcabtar, 
Şerhli lisıdi 'I-llamse, 564. 

-"' Müsâyere. \9}: ibn\Mı^ml\ el-Mü.sâmere, 193-4. 
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III. 9- Peygamberl iğin Özellikleri 

İbn H ü m â n v a göre peygamberin erkeİLJiimasi-gfite-
kir. ' '^ Çünkü kadınlık eksiklik niteliğidir Peygamberler akıl, 
ahlak, zekilik ve basiret gücü açısından zamanlarının en 
mükemmel i olmalıdırlar. Peygamberler avm zamanda ken-
dilerinin kötülenmesine neden olacak iffetsizlik^.kadmlara 
göz kı ıpma, kalbi öldüren kasvet, cüzzam ve alaca hastalığı 
gibi nefret ettirecek ayıplardan, yolda bir şeyler yemek^gibi 
kişilik eksikliğinden, hacâme (kan alına) gibi basit meslek
lerden uzak olmalıdırlar.^'* Peygamberler ayrıca küfürden 

I'eygaınbtîrlerijı ciıısiyeli konusu Mâtıırklîleıle lialaijler arasuıı.L'iki 
aukışnıa/.hklatdan bir Umesidir. Ileı iki kcUuıı okulu da gelmiş geçmiş 
büUin |x;yganıbeTİenn erkek olduğu lıususunda hem likir olmalarına 
rağmen Eş'ariler kadınların da peygamber olabileceklerini ileri sürer
ler. M a t ü n c l î l e r e ^ ı e kadın oluş jıeygamber olarak göiRİenlıneye en
gel teşkil etmektedir. Onlara göre lisâlel dine davette orlaj.a_atılınayı 
gerektitmektedir. Kadın OIILŞ~ise örtünmeyi gerektirir. lUı iki olnuııujı 
bir birine aykırı o lduğu ise aşikardır. Bk/. Sabûnî, el-Biıiaye, '46; 
l ' e /devî . Usuli'd-Din. 1.35. 
ibn l lüınâı ır ı ı ı şaıilıi İbn Vh\\ ŞeriFiiı kadınlara yönelik değeı le ı ıdi ı -
ıııcsi ile İbn I lünıânı'ın k;uı alına işini lıasil meslek olarak görmesi ya-
şadıklan /.aınandaki loplumun bu tür meslekler hakkındaki tleğer yar
g ı lanın yansıtmaktadır Mesleklere karşı değer yargıları zamana göre 
değişiklikler arz etmektedir. Bugün de peygamberlerin birçoğunun 
yapmış o lduğu çobanlık mesleği basit ve değersiz bir uğraşı olarak gö
rülmektedir. Görüldüğü gibi bu tür değerlendirmeler toplumdan top
luma, ülkeden ülkeye, çağdan çağa farklılıklar a ız etmektedir. Kadm-
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korunmuş (masum) olmal]dırlar. Bu küfürden korunmuşluk 
hem pe'>âîatnbeflMen önce hem de sonrası için geçerhdir.^ '" 
Ilın Hümâm, Ebu Bekr Bakillânî (403/1013) 'n in peygamber 
olmadan önce küfür işleyebileceğini ve bunun aklen pey
gamber olmasına engel o lmayacağım söylediğini nakleder 
Ancak peygamberliğinden önce Allah 'a ortak koşmuş bir 
kimsenin peygamber olduğu vâki olmamıştır . Tarihçiler ve 
tarih kaynakları böyle bir olaydan söz etmemişlerdir . Kişinin 
küfür günahından tevbe ile arınacağı aklî gerekçeyi oluştur
maktadır. Tevbe ile günahından arman şahıs mucize göste
rirse bu onun doğruluğuna delalet eder.^^" 

Daha sonra müellif nebi ile resul arasında fark olup 
olmadığı meselesine değinir. Muhakkik al imlere göre nebi 
ile resul arasında bir fark bulunmamaktadır . Buna göre Al
lah'ın kendisine vahyettiklerini insanlara tebliğ etmek üzere 
gönderdiği kîşi hem nebi hem de resuldür. Ancak kendisine 
bl i^^r ia t i j e b i r k i t a p verilen veyahut önceki şeriatı ııcslı 
eden kişiye resul dendiğini de özellikle bel i r t i r ." ' 

Pej'gamberliğin özelliklerinden olan günahlardan ko
runmuşluk (ismet sıfatı) üzerinde de duran İbn H ü m â m , 
peygamberin nefret ett irmeyi gerekt i rmeyen hata ve yanıl
manın haricindeki büyük ve küçük günahla/dan korunmuş 
olmasını gerekli bulur. O, Mu ' tez i le 'n in peygamberler in 
vahiy almadan önce de günahlardan korunmuş (n ıa ' sûm) 
olmalarını gerekli gördüğünü b e l i r t i r . P e y g a m b e r i n yanıl ıp 

NöncJik dcğorIcnJimie (Jc günihnü/. insjiMiınıı s(>.s\£il doğcı yargı
larıyla uyuşnıamaktadır. 
MtisâvL'iv. 19-1-195; İbn bbn Şerii; el-Mii.scimctv, 194-195. 
Aliismrre. 196-197. İbn Ebû Şcril", c'l-.\hisâ,m;v, 196-197. 
lal la/ânî . Sa'duddin Mcsud b. Öıncr. fferhu'l-Mekâsıd, Ihk. 

Abdnırahman Amira, AIcnür i -Külüb , Iteynıl, 1409 /1989 , V, 5, 
Mmcnvı-c. 198; İbn libû Şcnl", el-Müaâmetv, 198. 
Miisâvere. 199; İbn libû Şcril", el-Miisâmere, 199; Sabûnî, el-Biclâve. 
54. 
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ımutabıleceğini ifade etmel< için de konuyla ilgili hadisler 
zikreder. Aucak bu unutma ve yanılmalarının normal giın-
delik hayatla ilgili işlerde olabileceğini, dini konularda u-
nutma ve hatadan korunmuş olduğunu özellikle vurgular 
Al lah ' ın bildirdiğinin dışında peygamberlerin gaybf bileme
yeceklerini de sözlerine ekler. 

Peygamberde bulunması gerektiğini söylediği nitelik
lerden hareket le İbn H ü m â m ' ı n peygamber anlayışı 
Kur ' an ' ın sıklıkla vurguladığı beşer- peygamber temasına^"^ 
uygun düşmektedir . Çünkü onun Allah' ın bildirdiğinin dı
şında peygamber in gaybı bilemeyeceğini ve dini tebliğ göre
vinin dışında kalan konularda yanılıp, hata yapabileceğini 
belirtmesi Kur ' an ' ı iyi anlayıp yorumladığını açıkça ortaya 
koymaktadır . 

III. 10- Hz. IMuhammed ' in Peygamberl iğinin Isbad 

İbn H ü m â m , Hz. M u h a m m e d ' i n peygamberlerin so
nuncusu ve kendisinden önceki dinlerin nesh edicisi/ nâsıh 
olarak bütün insanlığa gönderi lmiş Al lah 'm elçisi olduğuna 
tanıklık ederek bu konuya giriş yapmaktadır . Ona göre, Hz, 
Mul ıammed peygamber olduğunu kanıt lamak için mucize 
göstermiştir . Mucize, peygamberin elçilik görevinde doğru
luğunu kanıtlamak için benzerini getirmekten diğer insanla
rın aciz kaldığı tabiat kanunlarına aykırı olan fiiller ortajya 
koymasıdır İnsanlarnı yapmaktan aciz olduğu fiilleri ortaya 
koymak ise, o fiilleri ortaya koyanın Allah' ın elçisi olduğu 
anlanuna gelmektedir . Çünkü bu fiiller insanın fiilleri o lma
yıp Allah ' ın fiilleridir. Peygamberin meydan okuduğu şey
lerin gerçekleşmesi onu davasında Allah' ın onaylaması an
lamına gelmektedir . Müellif, Hz . Muhammed ' in peygam-

,\rt(.s<.ivL';-e, 2(10-2(12-, İbn l-bû Şevit, el-Musdıneıe, 2 0 0 - 2 0 2 . 
"De ki: l^abhiıni lenzih ederini. tJen. sadece beşer iıir elçivi ın" el-İsrâ. 

1 i m : AvTica bkz. el-Kehf, 18/110; fus s ı l e l , 41 /6 . 
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belliğini kanıtlama sadedinde insanların anlamalarını kolay
laştırmaya yönelik olacak çeşitli örneklere de mııracaat et
mekten kendini a l amaz /^ ' 

İbn H ü m a m ' a göre Hz. Peygamberin peygamberl iğini 
kanıtlayan mucizeler üç kategoride ele alınabilir. 

Birincisi aklî mucize olarak da bilinen Hz. Peygam-
bej[jn_ımıçiz;elerinin en büj^üğü Kur ' an mucizesidir.^^" 
Kur'an mucizesi bütün zamanlar boyunca belagatı, üslûbu
nun açıklığıyla baki olacak aklî bir mucizedir . Hz. Peygam
ber onunla Arap olan o lmayan bütün muhataplar ına benzeri
ni getirmelerini isteyerek meydan okumuş , fakat belagat ve 
fesahatin en üstün noktasına gelen Arap şair ve edebiyatçı la-
n onun benzerini yapmaktan âciz kalmışlardır . Bu durum 
Kur'an'ın en büyük mucize olduğunu gözler önüne sermek
tedir.''^ 

İkincisi zâtî„özelliklerini de içerisine alan hissî muc i - , 
zeler: Yükşglî„yaiatılışı, yumuşakl ığı , zayıflara karşı tevazu-
su, kendisine kötülük yapanları bile güçlü olduğu halde af
fetmesi, kötülüklere iyilik ve cömertl ikle karşılık vermesi , 
dünyada zülıdî bir yaşam sürmesi, devamlı düşünür olması, 
günde yetmiş defa tövbesini yeni lemesi , mutlak surette Al
lah'a itaatkar olması, nefsî arzu ve isteklerden uzak olması , 
tercih etme imkanına sahip olduğu şeylerden en kolayını 
^ ç n ı e s i , herhangi bir öğreticiden eğitim almadığı halde gü
zel ahlakî niteliklere sahip oluşu, örnek davranışlar sergile
mesi, geçmiş milletlerin yaptıklarından, gelecekte doğaı luğu 
ortaya çıkacak olay ve olgulardan haber vermesi ve bunların 

22'̂  

22(. 

227 

Mirnivcfc, 2 0 2 - 2 0 4 ; İbn l':i)û Şerif, el-Müsâmcra, 2 0 2 - 2 0 4 . 
l'ezdevî, Usıdi-d-llin. 138; Sabûnî, d-Bidâye, 47 . 
Milsdyere, 207: İbn libû Şeıif, el-Müsâmere. 207 . 
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kendi zamanında ortaya çıkması''^'' hep bn tür mucize içeri
sinde değer lendir i lebihr . ' " ' 

Uçiincnsü Hz. Peygamber ' in elinden ortaya çıkan ola;-
ğanüstühikler . Ayın ikiye ayr ihnası / İn.şikak-ı KamgL"^" 
taşın selâm v e r m e s i / ' ' ağacın yiirümes], ağaç kütüğünün 
rnlemesi ,^ ' ' pa rmaklan arasından suyun fışkumâsıT^ 
Hudeyb iye 'de kuymıun az miktardaki suyu çekildikten sonra 
tekrar artması sonucunda sayı lan bin dört yüzü bulan saha
benin ve develerin o sudan içmeleri , az miktardaki yiyeceğin 
çok kişiyi doyuınıası,^^^ kızartıjmış koyun etinin zehirli ol-
duğunu haber vermesi vb. gibi harikuladeler bu tür mucize
lerdendir.^^^ Bunlardan bazılarının peygamber l ik iddiası 
üzerine meydana gelmediğinden hareket le mucize olmayıp, 
peygamber l iğe bir işaret olduğunu söyleyenlere^'** karşı İbn 
Hümâm, peygamber l iğe başladığı andan itibaren vefat edin
ceye kadar meydana gelen bütün harikuladeliklerin onun 
(hükmen) mucizesi olduğunu ileri sürer. Göstermiş olduğu 
harikuladelerle Hz. Peygamber sanki her an "ben Allah'm 
elçisiyim vc bunlar da benim doğnthığumun delilidir"' de
mektedir ."^ 

Bu bağlamda şunu söylememiz yadırganmamalıdır . 
İbn H ü m â m , biraz da tasavvufa eğilimli olmasından olacak 

2 2 » 

2.10 

2.11 

2.12 

2 1 1 

2.1( 

2 1 1 

2.1l> 

217 

Rumlar (Araplanıı bulunduğu b()Igeye) en yakın bir yerde yeni lg iye 
uğradılaı. Halbuki onlar, bu yenilgi lerinden sonra birkaç yıl içinde 
gal ib geleceklerdir. . ." er-Rıun, .30/1-4. 
Mtlsâvere. 2 0 7 - 2 1 2 ; İbn Ebû Şerif, liisâmere, 2 0 7 - 2 1 2 
nuhari, Salıih, Mcuâkıb , 27; MiLsliın, Salvlı. Müııâfikıuı, 4 4 . 
Müs l im, Salıih, l'c/.âil, 12; Tinni / i , Sünen, Menâkıb , 7. 
İ l l in i z i ,Sünen , Menâkıb, 9. 
D u b a n , Sahih. V u d u ' , 3 2 ; MitsUın, Salıih, Eezail , 5. 
Ikıharî, Sahih. Megaz.î, 6; E l i m e , 2 1 ; Musl ini , Salıih, Se lâm. 45. 
Müsâyere. 2 0 5 - 2 0 6 ; İbn F.bû Şerif, el-Müsânıera, 2 0 5 - 2 0 6 , Kış . 
Sabfmî, el-Bidâye, 5 0 - 5 1 . 
\-dl\iu.i\m,Şerhri-Makâ.sul V , 12. 
Müsâyere, 2 0 5 - 2 0 6 ; İbn l.vbû Şerif, el-Mıl.sâmere, 2 0 5 - 2 0 6 
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her harikuladeyi mucize kavrammu: kapsamuıa sokarak 
mucizenin alannıı genişletmeye çalışıyor gibi göri^ınmekte-
dir. 

Hz. Peygamber ' in elinden sadır olduğu iddia edilen bu 
tür olağanüstülükler hadis kaynaklı olup, Kur 'an î hiçbir 
dayanağı yoktur. Bu türlü ve buna benzer diğer rivayetlerle 
Hz. Peygamber Kur ' an ' ı n betimlediği normal bir beşer sta-
tüsimden çıkarılmış,^'* belki de farkına varılmadan insanüstü 
bir varlık kategorisine sokulmuştur . Bu nevi Peygamber ' i 
lıarikulade olgu ve olaylarla donatma ya da kuşatma girişimi, 
Kur'an'dan epistemolojık bir kopmanın neticesi olabilir. Bu 
durum Hz. Peygamber ' in davasına yarardan daha çok zarar 
vermektedir. Hz. Peygamber ' in mucizesini Kur ' an ' l a sınırlı 
tutmak, hem Kur ' an ' a hem de Hz. Muhammed ' i n üstlenmiş 
olduğu misyonuna /tebliğine daha uygun bir tavır olabilir. 

İbn Hümâm da dahil Simnî kelâıncılara göre, Hz. 
Muhammed'in elçiliği/ nübüvveti kanıtlanınca, diğer pey
gamberlerin nübüvvetleri de onun haber vermesiyle kanıt
lanmış olmaktadır.^'''' 

Aynnlıl ı bilgi için bkz. Kırbaşoğlu, M. l layri , IIz. Peygamber 'l'a.sav-
vıınunu/.un nönüşümü: Paradigma'dau Paragoı fa . ParagouMau Koz
mik İlke've, İV. Ktılh Doğum Scmpozvunnı. (iMiğlcr). İsparta, 2 0 0 1 , 
1.31. ' 
Mıi.sâvcrc, 2 1 2 ; İbu Kbû Şerif, el-Miisâmen', 2 1 2 ; Sabûnî, el-Bülâvc. 
4 7 . 
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IKINCI BOLLIM 
A H İ R E T 



AHIRET 

islâm kelâmının aslî konularından bir tanesi de insa
nın öldükten sonraki yaşamını içerisine alan alııret hayatı ve 
onunla ilgili diğer meselelerdir. Mâtürîdî kelâmcısı olan 
yazar İbn Hümâm, neşr ve haşr/diriliş konusunu Sem' iyya t 
başlığı altında işlemekte ve meseleye daha çok K u r ' a n ' a 
dayalı çözümler bulmaya çalışmaktadır. Yazar, yeniden di
rilişle başlayan ahiret konular ına kendine özgün metoduyla 
kısa ve öz bir şekilde değinmiş, konuyla ilgili sorunları de
taylarıyla işlememiştir . 

I- Yeniden Diriltme/ Neşr ve Haşr 

İslâm düşünce tarihinde ölümden sonraki dirilişi ifade 
etınek için çeşitli kavramlar kullanılmıştır. Neşr, neş 'et-i 
sânî, neş'et-i uhrâ, haşr, haşr-i cismanî, J33_'ş, ba 'sü ' l -ecsâd, 
ladetü'l-İıalk ve iade kelimeleri bunlardan meşhur olanları
d ı r / ' " İbn H ü m â m da öldükten sonraki dirilişi ifade etmek 
için "haşr" ve "neşr" terimlerini kullanmakta genel l ikle de 
iade kavramını tercih etmektedir.^'" 

İbn Hümâm, insanların öldjiktea.5û.nra diri l t i lmeleri-
niıı (neşr) ve akabinden de sorgulanmaları için hesap yerinde 
toplanmalarının (haşr) Allah ve Resulünden gelen kesin 
delillerle sabit o lduğunu bildirmek suretiyle öteki dünyada 
yeniden dirilişin gerçekleşeceğini temel lendi rmeye çalış
maktadır. Ona göre, Allah yeniden dirilişin ve O ' n a toplan
manın gerçekleşeceğini o kadar çok tekrar etmiştir ki bu 
durum düşünmeye bile gerek bırakmaksızın insanda zaruri 

Sabrını, el-Bidîyc, 92; IV /< luvî , Usuh'd-Dhı, 225 ; l îağdâdî. Usuli'd-
Dıır 2.ı5; (ia/.aii , el-İUısdd /i 'l-İ 'likdd. I .^.1. 
Aliisâyeıv. 2 1 2 , 2 1 8 ; İbn libfı Şcıif, el-Miisâmere. 2 1 2 , 2 1 8 . 
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bilgi olııştıınnaktadır.'*^ Söz konusu kesin Kur 'anî argü
manlardan bazıları şunlardır; 

"Yara tmaya ilk başladığımız gibi- katımızdan verilmiş 
bir söz olarak - onu tekrar var edeceğiz ."^" "Peki (bunları 
yapan) Al lah ' ın , ölüleri tekrar diri l tmeye gücü ye tmez 
m i ? " ' " "Sizin yarat ı lmanız ve diriltilmeniz, ancak bir tek 
kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir.""'^ 

"Allah -ki O 'ndan başka hiçbir tanrı yoktur- elbette si
zi kıyamet günü toplayacaktır , bunda asla şüphe yoktur."'^*' 
"Niyabet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirilecekler-
dir" 

"İlkin mahlûkunu yaratıp (ölümünden) sonra bunu 
(yaratmavO tekrarlayan O'dur , ki bu, O 'nun için pek kolay-
d ı r , " " ' 

Yeniden dirilmenin ve Allah' ın huzurunda toplanma
nın imkanı ya da vukuunu inkar edenlerin kafir olacağı husu
sunda İslâm bilginleri hemfikirdir. Mu' tez i le kelâmcıları 
cesetlerin yeniden diriltilmesini aklen gerekli görmüşler ; bu 
yöndeki görüşlerini de "Al lah ' ın itaatkarlara sevap, günah
karlara da ceza vermesi gereklidir"'''''^ şeklindeki esaslarına 
dayandırmışlardır . İbn Hümâm' ın da içlerinde olduğu Ehl-i 
sünnet kelâmcılarına göre, dirilişin vuku bulmasının gerekli
liği Allah' ın onun gerçekleşeceğini haber vermesine dayan
maktadır . Çünkü akıl dirilişin mutlak surette gerçekleşeceği
ne karar veremez. Cesetlerin diriltilmesi ve iadesi zatı itiba-

Mütâyerc. 21.3-214. 
cl-Uııhiyâ, 21 /104 . 

^" el-Kıvflme, 75 /40 . 
Loknımı. .31/28. 
e ı ı -N i sû-4 /87 . 
c l - l i ı rânı , 6 /37; diğer ayetler için el-13ak;ua, 2 /203 ; Âl-i lııırân. 3 /158: 
e l -Mâide , 5/96; cl-Eu'âin, 6 /72 
cr-Rûm, 30/27. 

"'̂  Kâdî Abdülcabbar, .Jîer/(M (/.vn/; 7-//(7m.ve, 611 vd. 
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lıiiknuin buluuıuadığım, iadenin iki şekilde de meydana 
gelmesinin ilahî kudretin kapsam alanma girdiğini belirtir. 
Böylece o cesetlerin yeniden diriltilmesi olgusunu Allah' ın 
kudreti içerisine dahil ederek iadenin mümkün olduğunu 
ifade etmektedir . Dolayısıyla iadedeki ağırlık Allah' ın irade
si ve kudretine yüklenmiş olmaktadır, Allah her türlü müm
küne güç yetirebildiğinden cesetlerin diriltilmesi de imkan 
dahilindedir. Bu sebeple cesetlerin diril t i lmesine manî hiçbir 
şey bulunmamaktadır ."^ 

İbn Hümâm, dirilişi yaratılışın tekrarı gibi görmekte , 
ilk yaratılışta olduğu gibi yoktan yeniden var etme olarak 
düşünmektedir . Yani Allah insanı ilk defa kudretiyle nasıl 
yoktan varlığa dönüştürdüyse, iadeyle de çürüyüp yok olan 
bedeni bütün nitelikleriyle tekrar avmsıyla ilk haline (varlı
ğa) dönüştürecektir . Öyleyse iade ikinci bir yaratılış olmak
tadır. İlk defa var olan ikinci kez de aynısıyla var olacaktır. 
Allah için ilk yaratılış nasıl imkansız görülmüyorsa , ikinci 
bir yaratılış hükmünde olan iade de imkansız gönilemez.^'"^ 
İbn H ü m â m ' m kullandığı bu tarzdaki istidlalin temeli de 
K u r ' a n ' a dayanmaktadır . "Onlan ilk defa yaratmış olan 
diriltecek, çünkü O. her türlü yaratmayı gayet iyi hiler"'^^' 
"İlkin mahlûkunu yaratıp (ölümünden) sonra hunu (yarat
mayı) tekrarlayan O dur. ki Int. O'nun için pek kolaydır "^''^ 
Kur ' an 'da bildirdiği gibi diriliş, Allah ' ın kudretinin ikinci 
kere tecellisi, daha önce varken yok olmuş bedenin tekrar 
var edilmesi anlamına gelmektedi r Netice de İbn Hümâm 
dirilişin imkanını Al lah 'm kudret ine endekslemekte ve bu 
şekilde konuyu çözeıne bağlamaktadır . 

2."İ1 

2 V ' 

''.sı 

Mü.wyere, 2 1 8 - 2 1 9 ; İbn Ebû Şerif, e.I-Miisâmcre, 2 1 8 - 2 1 9 . 
Mmâvere, 2 2 0 ; İbu Ebû Şerif, el-Müsâmere, 220 
Yfısîn, .-̂ 6/ 79 . 
er-Rûm, 30/27. 
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ibn H ü m â m ' a göre dirilişe Al l ah 'm ilmi açısmdan ba-
kıldığ) zaman da herhangi bir imkansızlık söz konusu değil
dir. Allah' ın ilmi ilk önce var olan şeye taal luk ettiği gibi o 
şeyin üzerinden yokluk geçtikten sonraki durumuna da taal
luk eder. Söz konusu bu ilmi yok olan şeyin yeniden var 
edilmesine de taalluk edecektir.^'* Yani Allah ' ın ilini cü
zî/tikel ve külli / tümel bütün bil inenlere taalluk etmektedir. 
"Onlan ilk defa yaratmış olan diriltecek, çünkü O. her türlü 
yaratmayı gayet iyi biler."^^"^ ayeti de Al lah ' ın her türlü ya
ratmayı iyi bildiğini, dolayısıyla çürüyerek dağılmış beden
lerin diriltilmesinin de mümkün olduğunu belirtmektedir. 

Bu izahlarından hareketle İbn H ü m â m , dir i l iş in ' imka
nını akhn ilkelerinden daha çok Kur 'an î nasslara dayandıra
rak kanıtlamaya çalışmaktadır. 

İbn Hümâm, bedenli dirilişin imkanından söz ettikten 
sonra bu bedenli dirilişin salt bedensel mi yoksa bedensel ve 
ruhsal birlikte mi gerçekleşeceği problematiğine değinir ve 
bunların her ikisinin de mümkün olduğunu, aralarındaki 
farkın ruhu tanımlamadaki ayrılıktan kaynaklandığmı, iTihu 
bedende dolaşan latif bir cisim olarak tanımlayanların salt 
bedensel dirilişi kabul ettiklerini, ruhu soyut bir cevher ola
rak tanımlayanların da hem bedensel hem de ruhsal dirilişi 
kabul ettiklerini, kelâmcıların büyük bir çoğunluğunun salt 
bedensel dirilişi,^"" Gazalî (505/1111) ve Ebû Mansûr 
Mâtüridî (333/944) gibi bazı Ehl-i sünnet kelâm bilginlerinin 
de bedensel ve ruhsal dirilişi benimsediklerini belirterek bu 

Mıı.sıiycıv, 220 , Itııı l'lıı'ı Şcıil', ı-l-Miis<iıııcıc, 220 
Yîl.sîn, 36/ 79. 
Ik'denscl dirilişin nel iğiyle ilgili üyrnıtılı bilgi için bk/.. Se l im 
Özarsiaıı, hldın'thı Ölilm ye Oirili^ Öğretisi, Kitap Diinyası, Konya, 
2 0 0 1 , 141 vd, 2 2 7 vd. 
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sorun hakkmda da katî ve kesnı bir delilin o lmadığmı ifade 
etmektedir,^*^' 

Bu konuyla ilgili son olarak İbn Hümâm, "lıayat"m a-
raz olduğunu, sünnetullah (adet) gereği ruhun bedene taallu
kuyla birlikte bedende var olduğunu, ruhun bedenden ilişki
sini kestiği zamanda da hayatın yok olduğunu belirtir/ ' '^ 

Öteki Mâtürîdî kelâmcıları gibi İbn H ü m â m da ölüm
den sonraki hayatın bir tür temel taşı ya da olmazsa olmazı 
olarak kabul edilen bedensel dirilişin imkan ve vuku 'unu 
aklî ilkelerden daha çok Al lah 'm kudreti bağlamında kanıt
lamaya çalışmıştır. 

2- M ü n k e r Nekir Sorgusu ve Kabir Azabı 

Şüphe yok ki kabir ahvali insanın tecrübe ettiklerinin 
dışında, maddi ölçülerle anlaşı lamayan, duyularla idrak e-
dilnıesi imkan dahil inde olmayan, kısacası fizik dünyanın 
kriteıleriyle açıklanamayacak konular arasındadır. Bunlar 
insanın algı alanına girmediğinden diğer fizikî fenomenler 
gibi duyularla algı lanamazlar . Ölümün hemen arkasından 
cenazenin toprağa defnedilmesinin akabinde gerçekleşecek 
Münker -Neki r sorgusu, bunu takiben de kabir azabı ya da 
nimetinin neliği ve niteliği gibi hususlarda vahyin ya da 
vahyin tebliğcisinin rehberliği olmaksızın doğru bir inanca 
ya da kanaate ulaşmak mümkün gözükmemektedi r . Zaten bu 
ve bunun gibi konular kelâmî eserlerde sem' iyya t / vahiy 
aracılığıyla işitilip öğrenilen bahisler arasında yer almakta
dır. Bu fenomenden hareketle olacak İbn Hümâm da kabirde 
Münker-Nekir sorgusu, kabir azabı ve nimetinin gerçekleşe
ceğini bildiren nassların/ haberlerin varit olduğunu, dolayı-

Mflsâyere, 2 2 1 - 2 2 6 ; İbn tibû Şcnf , el-Müsâmere, 22 1-226. 
Müsâyere, 2 2 7 ; İbn Ebû Şerif, el-Müsâmere, 1 1 1 . 
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sıyla bunlara inanılması gerel<tiğini belirtmektedir. Yani 
nassın bildirdiğini doğrulamak gerekir. 

İbn H ü m â m , Miüıker Nekir sorgusunun, kabir azap ve 
nimetinin varlığına dair çok çeşitli yollardan birçok haberin 
geldiğini, bunların toplamının manevî tevatürü oluşturdukla
rını beliıttikten sonra Sahih-i Buharı de bulunan İbn 
Abbas 'dan rivayet edilen "İki kabre uğradı ve onların 
azaplandıklarını söyledi"''^ ve Aişe 'den rivayet edilen "ka
hir azabından Allah'a sığınırdr^^'^ şeklindeki nebevî 
nassları/lıadis görüşüne dayanak olarak gösterir. Ayrıca o 
kabirde sorgu- sual, azap ve nimetin olacağına dair bilinen 
ve sıkça tekrarlanan Kur 'an î nassların dışında başka bir 
ayeti kamt olarak ileri sürer. 

"Ky Rabbimiz, bizi iki (defa) öldürdün. İki (defin) da 
dirlİKin..."'''''^ Ona göre, ayette anılan birinci ölüm dünyadaki 
ölüm ölürken, ikinci ölümle kabirde ilk sorgulama yapıldık
tan soma vuku bulacak ölüm kastedilmektedir . 

Müellif kabirde Münker-Nekir sorgusunun anlaşılıp 
cevap verilmesi, azap ve nimetin gerçekleşebilmesi için be
dene hayatın iade edilmesi gerekeceğini ve bunun da göz
lemlenen tecrübelere aykırı olduğunu ileri süren inkarcıla
ra^'''' karşı hayatın kendisine yöneltilen hitabı anlayacak ve 

20'-

2f.(. 
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Müsâyere. 2 2 7 - 2 2 8 ; İbn libiı Şerif, el-Müsâniere, 2 2 7 - 2 2 8 ; Nesef ı , 
lialını'l-Kelâm, 44 ; Sabûııî, el-Biâaye, 9 1 - 9 2 . 
Müsl im, Cennet, 6 7 - 6 9 ; A h m e d b. flaııbel, Milsned, l 'evrul. 
1405 /1985 ,111 ,103 ,104 . 
Müslim, Cennet, 67; A h m e d b. l lanbel , Müsned, 111, 296 . 
el-llacc^ 22 /7; Âl-i İmrân, .3/169; İbrahim, 14/27; e l -Mü'min , 40 /46 ; 
Nuh. 71 /25 . 
e l -Mü'min , 40/1 1. 
İbn l'.bû Şerif kabirde gerçekleşecek olan sorgu-sual, a/.ap ve nimeti 
inkar edculeı ın Dirar b Anır, Be.şr e l -Meı i s î ve .sonraki dönem 
Mu'te/.ile alimlerinin olduğunu lıeliılir. İbn Hbû Şenf, el-Mü.sâmere, 
s. 2 3 0 ; Ancak .sonraki dönem Mu'tez i le kelâmcılarınm en meşhuru o-
lan Kâdî Abdülcabbar Kabir a/.abmın olacağını kabul eder. Bkz. Şerlnı 
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ona cevap verecek bir parçaya iade edihnesi suretiyle bu 
sorunun aşdabileceğini ve böylelikle de sorgu ve sualin, 
azap ve nimetin gerçekleşeceği kanaatindedir/'"'^ Hatta ona 
göre ölü valisi hayvanların karnında, denizin derinliklerinde 
bulunsa da bu olay gerçekleşecektir . Çünkü azabın acısını 
duyan belirli bir parçadır. Allah onu herhangi bir parçada 
yara tmaya kadirdir. Ölünün hareketsiz olması , parçalara 
ayrılması, sorgunun ve azabın işit i lememesi bütün bunlar 
kabir hallerinin gerçekleşmesine engel değildir. Zira uykuda 
olan kimse görünüşte sakin olmasına karşın içinde uyandığı 
zaman bile hissedeceği elem ve lezzeti idrak eder. Etrafında
kiler göremeyip , duyamadıklar ı halde Hz. Peygamber Cib
ril 'in hem söylediklerini işitir hem de görürdü. Bütün bunlar 
İbn H ü m â m ' a göre sorgu-sual, azap ve nimetin mümkün 
olabileceğinin kanıtıdır. 

İbn H ü m â m , kabirde sorgu-sual , azap ve nimetin ger
çekleşebilmesi için ölünün cesedine bunları duyumsayabi le-
ceği kadar bir hayatın iade edileceği konusunda Ehl-i sünnet 
alimlerinin fikir birliği içerisinde olduklarını belirtmekle 
birlikte, kabirde ona (ölünün cesedine) ruhun iade edilip 
edi lmeyeceği konusunda Eş 'arî ve Hanefî bilginlerinin ço
ğunun tereddüt içerisinde olduklarını, '™ Hanefî-
Mâtürîdîlerden bir kısmının da kabir hallerinin doğrulanması 
gerektiği fakat bunun nasıl olacağı konusunun Yaratıcıya 
bırakılması düşüncesini paylaştıklarını belirterek kendisi 

IJstıli'l-Ihmsc, 7 3 0 vd, libvv'l-Muîıı c ı \ -Ncsc l î i se M ı r i e z i l c ekoU'mc 
ilave olarak Neccâr iyye ve Celuniy^'e'nin de kabir azabı ve ırıüııker-
nekir sualini aklın bunları kabul e tmeyeceğini gerekçe göstererek in
kar ettiklerini bildirir. Bkz. Nese l î , Bahnı'l-Kelâm, 44 . 
Müsâyere. 2 2 8 - 2 3 1 ; İbn libû Şerif, el-Müsâmere, 228-231 
Imam-ı A'za ın kabirde ölilye nılıunun iade edi leceği şeklindeki görii.'jii 
benimser, el- T'ıkhıı i-F.kher, 76 . 
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herhangi bir yorumda b u l u n m a m a k t a d u . " ' Öyle anlaşıl ıyor 
ki kendisi de bu son yaklaşıma sıcak bakmaktadır . 

Yazar kimlerin sorguya çekilip çeki lmeyeceği konu
suyla da ilgilenmiştir. Ona göre bu konuda doğru olan görüş 
peygamberler ve m ü ' m i n çocuklarının hesaba çeki lmeyip, 
sorgulanmayacakları yönünde olanıdır ."^ Peygamberler in 
sorgudan muaf oluşlarını, onların m a ' s u m olmalarına bağla
yanlar olmuştur,""' Müşrik çocuklarının sorguya çekilmeleri 
ve cennete veya cehenneme girip girmeyecekleri hususunda 
ihtilaf edilmiş, Ebû Hanîfe ve başkaları bu konuda görüş 
belirtmemeyi tercih etmişlerdir. İbn Hümâm bu konudaki 
rivayetlerin birbirlerine aykırı olduğunu, bu sebeple müşrik 
çocukları hakkındaki hükmü Allah 'a bırakmanın doğru ola
cağını belirtmiştir."'* Muhammed bin Hasan ise Allah ' ın 
günahsız hiçbir kimseye azap etmeyeceğini söylemiştir"''^ ki 
İslâm'ın nıhuııa uygun olan da bu görüştür. 

İbn Hümâm kabir ahvaline dair ileri sürülen ayet ve 
hadisler çerçevesinde konuya yaklaşmış, bunların kabulünde 
de aklen bir imkansızlık görmemişt ir , 

3- Mizan 

Mizan, amellerin miktarını bel ir lemeye yarayan bir 
şey olup, akıl onun keyfiyetini bilmekten acizdir ." ' ' İbn 
Hümâm' ın anlayışına göre ise amellerin tartılması sem' i 
delillerle sabit, aklen de mümkün olduğundan inkarı söz 
konusu edilemez. Çünkü Kur 'an bunu açıkça ifade etmekte
dir: 

271 

272 

m 

27.1 

27.') 

27t, 

Miisâyare. 2.11-232; İbn libû Şerif", ül-Müsânu'rc, 2.11-2.12. 
Müsâym; 2 3 3 ; İhu Ebû Şerif, e.l-Miisâmere, 2 3 3 . 
lîk/.. toprak, Sûleynıan, Ölümden Sonraki Hayat Kabir Hayatı, 
Konya, 1994, 307. " 
Müsâyeıe. 2 3 3 - 2 3 5 ; İbu l'.bû Ş e r i f el-Müsâmcre, 2 3 3 - 2 3 5 . 
Müsâyere, 235 ; İbn Ebû Şerif, el-Müsâmere, 2 3 5 . 
Sabûnî, el-Bidâye, 92. 
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"Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık 
kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez, (yapılan iş bir har
dal tanesi kadar dahi olsa, onu (adalet terazisini) getiririz. 
Hesap gören olarak biz (herkese) yeleriz. " 

"O gün kimin tartılan ameU ağır gelirse işle o, hoşnut 
edici bir yaşayış içinde olur Ameh hafif olana gelince, işle 
onun anası (yeri, yurdu) Haviye (ateş) 'dir"'^^ 

"O gün tartı haktır. Kimin (sevap) tartılan ağır gelir- . 
se, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tamları hafif 
gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden 
dolayı kendilerini ziyana sokanlardır."^^'' 

Mizanın keyfıyetiyle ilgili olarak İbn Hümâm pek 
fazla bir şey söylememekte faydasına değinmektedir . O bu
rada Allah ' ın amel defterlerine niçin ağırlık yaratt ığından 
söz etmektedir . Buna göre günahları bağışlayıp dereceleri 
çoğal tmadaki lütfunu, azapdaki adaletini göstermek için 
Yüce Allah kendi katında bilinen derecelere göre amel def
terlerine ağırlık yaratmakta ve bu şekilde herkes amellerinin 
derecesini öğrenmiş olmaktadır.^*" 

İbn Hümâm, yukarıdaki açıklamasını öyle düşünüyo
ruz ki Mu ' tez i l e 'n in amellerin araz oluşu nedeniyle ağırlık 
ve hafiflikle ni telenemeyeceği , bundan dolayı da tartı lmala
rının imkansız olduğu^*' şeklindeki itirazlarına bir cevap 
olması düşüncesiyle yapmış olmalıdır. Amellerin araz oldu
ğundan dolayı tartı lmalarının imkansız olduğunu belirten 
Mu' tez i le kelâmcıları , Kur ' an 'da geçen mizanla ilgili ayetle
ri mecaz anlamında algılayarak onlarla adaletin murad edil-
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el-Eubıvâ, 21 /47 . 
cl-K;1na 101/6-9. 
cl-A"rûi; 7/8-9. 
Afii.sâyere, 2.39-240; tbn F.bû Şerif, L'l-Klüaâmere, 2 3 9 - 2 4 0 
İbn Fbû Şerif, el-Mü.sâmere, 239 . 
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dığiııi ifade e tmiş lerd i r / " ' Ancak amellerin araz olması Al
lah'ın kudreti açısından onların tartılmasına engel teşkil 
etmemektedir. Bunu Mu' tezi le kelâmcılarından Kâdî 
Abdülcabbar(415/1024) da kabul etmektedir,""' 

Netice de mizan ve çoğulu olan mevâzin Kur 'anî bir 
kavram olup, onlarla nasıllığmı yalnızca Al lah 'm bildiği 
amellerin tartılması gerçekleşecektir . Tartı sonucu amelleri 
ağ/r gelenler hoşnut edici bir yaşayışa, hafif gelenler de Ha-
viye'ye ulaşacaklardır. 

4- Havz 
Ahiret gününde Hz. Peygamber ' in bir havzının olaca

ğı, onun suyundan iyilerin içeceği, kötülerin ise bundan 
mahrum kalacağı sahih haberlerle bildirilmiştir ki bunların 
yanı havz hakkındaki rivayetlerin kabulü gereklidir. İbn 
Hümâm'a göre havz ya da kevser konusu da sem' iyyat (va
hiy aracılığıyla bilinip öğrenilen) meselelerindendir. Burada 
dikkati çeken husus İbn H ü m â m ' ı n Kevser sûresinde geçen 
"el-Kevser" kelimesini havz olarak yorumlamasıdır."*^ O bu 
şekildeki yorumuyla Hz. Peygamber ' e havz verildiğini 
Kur 'an 'a dayandırmış olmaktadır . Ayette geçen "e l -Kevser" 
kavramı hayrın ve ivdiğin çokluğu olarak da vorumlanmış-
tır. 

İbn Hümâm, havz hakkında yukarıdakilerle yetinmiş 
olsa da Hz. Peygamber hadislerinde hem havzın varlığını 

2fi1 

yy, I 

Ilın l''lıfı Şcı\l", cl-Müsânınre, 2.3'), Kadı Alıdiilcabbar, Şerlin (isııli'l-
Hanısc, 7,15; Nesel î , Ikıhnı 'I-Kcldm, 4 2 ; Talla/ânî, Şcrlıu 'l-Mckclsul, 
V, 120. 
Kâdî Abdülcabbar, Şerhu Usuli 'l-IIamse, 735 
Miisâvere, 2 4 0 ; İlin libû Şerif, el-Miisâmere, 242 . 
IJkz '/enıalt.'jeıî, Mulıanınıal b. Ömer ( 5 3 8 / 1 1 4 3 ) , Tejsinı'l-Ke.yyâf 
an llakâiki (iavâmiJi't-TeniîU ve Uy unu'l- Ekâvtli fi ]'ucuhi't-
Te'\il. ıhk. AlxİLiîra/./,ak el-fVİelıdi. l )ar ır i - fü ıâs i ' l -Arabî , Beyrut. 
1417 /1997 , IV, 811 . 
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açıkça belirtmiş, hem de özellikleri hakkmda çeşitli bilgiler 
vermiştir; "Havznn genişliği hir aylık mesafe kadar, suyu 
sülten daha beyaz, kokusu misk kokusundan daha güzel, 
kaplarının sayısı gökteki yıldızlar kadar, onun suyundan 
içen sonsuza dek .msamayacakiır."'^'' Başka hadislerde daha 
farklı niteliklerinden de bahsed i lmekted i r / ' ^ 

5- Sırat 

Sırat cehennem üzerinde bulunan kıldan daha ince ve 
kılıçtan daha keskin, bütün insanların üzerinden geçtiği bir 
k ö p r ü d ü r / ' " İbn H ü m â m , aşağıdaki ayete dayanarak onun 
cehennemde hazır olduğunu ve her bireyin de onun üzerin
den geçeceğini belirtir; "İçinizden oraya uğramayacak hiç
bir kimse yoktur. Bn, Rabbin için kesinlerini.^ bir hükümdür. 
Sonra biz. Allah 'lan .sakınanları kurlannz: zalimleri dc diz 
üstü çökmü.ş olarak orada bırakırız" 

"(Allah meleklerine emreder:) Zalimleri, onların aynı 
yoldaki arkadaşlarını ve Allah'tan başka ta/muş oldukları 
pullarını toplayın. Onlara cehennemin yolunu gösterin. On
ları tuluklaym. çünkü onlar sorguya çekileceklerdir."^''^ 

İbn H ü m â m ' m yorumuna göre Allah ' tan sakınan in
sanlar cehennem üzerindeki bu köprüden düşmeden geçe
cekler, zalimler ise geçemeyerek düşeceklerd i r / ' " 

Bütün insanların cehenneme uğrayacaklarını bildiren 
ayeti izah sadedinde farklı yorumlar yapılmıştır. Bir rivayete 
göre, iyi ve kötü her birey cehenneme uğrayacak, ancak 

Mii.sliııı, Sahili, Fcvail, .36; Tinnizi, .SV//;<?/;, Kıyamcl, 16. 
Buhârî, Sahih, Rikak, 5 3 , Müs l im, Sahih, t e z a i l , 2 5 ; l irmizi , Sünen, 
Kıyamet, 10,15 vb. 
Mü.vîvere, 2 4 4 ; İbu Mbû ŞeriC, el-Mü.tâmcıv, 2 4 4 ; Salu'ınî, d-l'iiddye, 
92 . 
MeT^'em, 19 /71-72 

"̂̂  es-SâRât, 37 /22-24 . 
Mü.sâyere, 2 4 4 ; İbn Kbû Şerif, el-Müsâniere, 244 . 
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Allah, iyileri yakmayacak, oradan kurtaracaktır. Cabir ' in 
naklettiği bir hadise göre, cennetlik olan müminler daha 
önce cehenneme uğrayacaklar , fakat cehennemde onların 
uğradığı yerlerin ateşi sönecek, onlara zarar vermeyecektir . 
Diğer bir rivayete dayanan görüşe göre ise cennetlik mü
minlerin cehenneme uğramaları , sırattan geçmelerinden iba-
rettır.^'^ 

İbn Hümâm, Mu' tez i le kelâmcılarının çoğunun ayette 
geçen sıratı "cehennem yolu" manasına hamlederek ve böyle 
bir köprüden geçmenin iyi insanlara azap olacağı, halbuki 
onlara azap edilmeyeceği gerekçeleriyle sıratı inkar ettikle
rini belirtir. '*' Ona göre ise nassların haber verdiği şekilde 
sıratın kurulması mümkün bir şeydir. Bu sebeple İbn 
Hümâm, sıratın varlığını reddetmeyi sapıklık olarak^'"* de
ğerlendirmektedir. Ancak o bu konudaki görüşünü akıldan 
daha çok Allah' ın kudretine endekslemiş gibi görünmekte
dir. Şöyle ki kuşları hava boşluğunda uçurtmaya kadir olan 
Allah, insanları cehennem üzerine kurulmuş sırat/ köprüden 
geçirmeye de kâdirdir^''^ diyerek sıratın mümkün olduğunu 
temellendirmeye çalışmaktadır . 

Yine o bu konudaki haberlere dayanarak ameller ine 
göre insanların sırat üzerinden şimşek, rüzgar ve at gibi hızlı 
bir şekilde geçeceklerini , diğerlerinin de geçemeyip düşe
ceklerini belirtmektedir.^""^ 

2>>.| 

2'iı> 

İlin l'.lıCı Şeıil', el-Miischııere, 2 4 4 - 2 4 5 . 
Müsâyere. 2 4 5 ; İbn Ebfı Şcnf, el-Müsâmere, 2 4 5 ; kr,ş. Kâdî 
Abdülcabbar, Şerlm Usuli l-tlamse, 131. 
Mü.fâyere. 245 -246 . 
.\/iisâycre. 246. 
Müsâyere, 246; İbn l'.bû Şenf, el-Mii.sâmere, 2 4 6 
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6- Cennet ve Cehennem 

Öhimden sonraki hayatın en önemli yerlerinden kabul 
edilen cennet ve cehennem, inanan- inanmayan bütün düşü
nen beyinlerin ilgisini çekmiş, çok farklı biçimlerde tasvir vc 
bet imlemeleri yapılmış Kur 'an î kavramlardır . Öyle ki İslâm 
kültürü cennet ve cehennem konusunda oldukça zengin bir 
literatüre sahiptir. Kelâm açısmdan konu önemini cennet ve 
cehennemin halen mevcut ve yaratılmış olup-olmadığı ve 
sonsuza kadar var olup olmayacakları hususundaki tartış
malardan almaktadır . 

İbn Hümâm da cennet ve cehennem konusuna bu tar
t ışmalar çerçevesinde yaklaşmaktadır . Bunu yapmaktaki 
amacı da Ehli sünnetin bu konudaki görüşünü belirginleştir
mek, diğer İslâmî ekollerinin bu konudaki iddia ve itirazları
nın tutarsızlığını ortaya koymaktır . Bu hedefe yönelik olarak 
o, cennet ve cehennemin yaratılmış ve halen mevcut olup-
olmadığı sorununu kendisine problem edinmiş, bu konuda 
Oltaya atılan beşerî mülahazaları tenkide tâbi tutnnış, 
Kur ' an ' a dayanan çözümler ortaya koymaya çalışmıştır. 

İbn H ü m â m ' l a birlikte cennet ve cehennemin şu anda 
yaratılmış ve mevcut olduğunu söyleyenler Ehl-i sünnet 
ke lâmcı lan . Mu ' t ez i l e 'den Ebû Ali Cübbâi (303/915), Ebu 
Hüseyin el-Basrî ve Bişr b . e l -Mu' temir (210-825) gibi dü-
şunurlerdır. 

Cennet ve cehennemin halen yaratı lmış ve mevcut ol
duğunu ifade eden İbn H ü m â m , bu görüşüne delil olarak 
Kur ' an ' da cennet ve cehennemden söz edilen yerlerde kulla
nılan mazi sığalarını, cennetten çıkarılan/indirilen Âdem ve 
Havva 'n ın K u r ' a n ' d a zikredilen kıssalarını gösterir .^" 

Müsâyere, 2 4 7 ; İbiı l'.bfı Şerit, el-Milsâvıere, 2 4 7 
Miisâyere. 2 4 8 - 2 4 9 ; İbn Ebû Şerif, el-Mihâmere, 2 4 8 - 2 4 9 . 
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"inkar edenler için hazırlanmış ateşten sakının"'''''''' 
"liabhinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlan

mış olup genişhği gökler ve yer kadar olan cennete koşun"'"" 
"Ey Adem! Eşin ve sen cemrelle kal, orada olandan 

istediğiniz yerde bol hol yeyin.." 
Bu ayetlerde cennetin Allah ' tan sakınanlar, cehenne

min ise inkar edenler için hazır lanmış olduğu mazi sığasıyla 
bildirilmiştir. Bu ayetlerin zahirinden anlaşılan mana, onla
rın varlıklarına yani mevcut olduklarına delalet etmektedir . 
Bu gibi ayetlerin hakiki/zahiri anlamlarını terk ederek tevile 
gitmek için herhangi bir zaruret de söz konusu değildir. 

Cehmiyye ve Mu' tezHeMen bir g rug jgg cennet ve ce-
hennemin şu anda yaratı lmış olmadıklar ını , ,kıyamet günün
de yaratılacaklarıiıı belirtmişlerdir. Onlara göre, cennet ve 
cehennemin sevap ve ceza gününden önce yarat ı lmasında bir 
fayda olmadığı gibi h ikmet de söz konusu değildir. Böyle bir 
durumun Al lah 'a nispet edilmesi ise abes t i r . ' " 

Mu ' t ez i l e ' ye cevap sadedinde İbn Hümâm, Allah ' ın 
yaptığı hiçbir şeyde abes olmadığı gibi insanlar onun fayda
sını kavrayamamış olsalar bile cennet ve cehennemin şu 
anda yaratılmış olmasında hiçbir anlamsızlık olmadığını 
belirtir."^""* Ona göre "Allah yaptığından mesul değil, fakat 
onlar sorumludur" ''"' 

Âl-i İıııırııı, 3/1.31. 
™ ÂI-İİ ıurâu, .3 / l33 . 
•"' el-Hakara, 2/35. 
.102 Miisâvere, 2 4 8 - 2 4 9 , İbn ]M\ Şerit, el-Kiiisâmere, 2 4 8 - 2 4 9 , tiağdaclî, 

Usuli'd-Din, 238 ; Cüve>ııî, İrfââ, 319; Sâbûnî, el-lMâye, 92. 
•^^ Mii.?âvere, 2 4 7 ; İbn libû Şenf . el-Miisâmere, 247; Cüveynî . İrşâıl, 

319; İa l lazânî ,Şerhu' l -Makâs ıd , V , 109. 
•^^ Miisâvere. 2 5 0 - 2 5 2 ; İbn l ibû Şerif, el-Miliâmere, 2 5 0 - 2 5 2 . 

el- l inhiyâ, 21 /23 . 
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İbn Hüınâm, cennet ve cehennemin yaratılmış ve ha
len mevcut olduğu meselesini ele alıp tart ışmasına rağmen 
bunların ebedî o lup- olmadığı soa ımma değinmemiştir.""^' 

İslâm düşünce tarihinde kelâmcıların cennet ve ce
hennem üzerinde tartıştıkları konulardan birisi de hiç şüphe
siz bunlaruı sonsuz olup olmadığı diğer bir deyişle cennetlik 
veya cehennemliklerin bir müddet buralarda mükafatlanmak 
veya cezalanmak için bulunduktan sonra yok olup olmaya
cakları sorunudur. 

Cehmiyye ekolünün kumcusu Cehm b. Safvan (128/ 
746) mantıkî olarak sonradan meydana gelen bir.şeykı_son-
suz olamayacağı gerekçesiyle cennet ve cehenne_min_İ£İnde-

^Jiiletle birlikte fanı olup yok olacağını ileri sürmüştür.^"^ 
Cehmiyye 'n in bu düşüncesi Allah' ın kudret, adalet ve 

rahmetini hiçe saymak ve ebediyet düşüncesini ortadan kal
dırmak anlamına geldiğinden diğer İslâm ekollerince kabul 
görmemiş , aksine şiddetle reddedilmiştir. '"* Zira Kur 'an 
birçok yerde cennet ve cehennem ehlinin bulundukları yerde 
sonsuza kadar kalacaklan belirtmektedir: 

"Ama inanıp yararlı iş işleyenlerin konakları fırdevs 
cennetleridir. Orada temelli kalırlar.."^"^ 

"İnkar edenleri ve zalimleri Allalı şüphesiz bağışla
maz. Onları içinde temelli ve ebediyyen kalacakları cehen-

M.1 

.111" 

fju konu ile ilgili olarak ayruıtıU bilgi için bkz Se l im CVxuslan, İs
lam'da Ölüm ve DirilLf Öğretisi, Konya, 2 ( 1 0 1 , .315, 327 vd. 
Bağdadî, Usuli'd-Din, 2 3 8 : İhn İlacın, Hbu Mulıammed Ali b. A h m e d 
b. Mazm, el-Fa.slfı'lMilelvel-Ehvâi w'n-NiltaL IJeyıut, 1406 /1986 . 
IV, 8 3 ; Nese l î , Bahnı'l-Kelam, 72 ; Neşvânü' l - II imyerî , Ebu Said, el
if uru l-Iyn, İ l ık . Kemal Mustafa. Mısır, 1367 /1948 , 2 5 6 , Cürcâni, 
Ta'rifal. 80 . 
Ayrıntıl ı bilgi için lıkz. Özarslan, Se l im, a.g e, .328 vd. 
el-Kehf, 18/K)7-H)8; e l -Beyy ine , 98 /8 ; e t -Tevbc, 9 / 2 1 , 2 2 , 100; cl-
f eğâbtin, 6 4 / 9 ; et-Taİâk, 6 5 / 1 1 . 
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nem yolundan başka bir yola eriştirmez. Bu Al lah 'a kolay-
d . r " " " 

cn-Nisfı, 4 /168 -169 ; e l -Cinn, 72/2.1; e l -Oeyyiı ıe , 98/6; e/.-Zulmıf, 
4 .V74-75. 
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Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 
D E V L E T B A Ş K A N L I Ğ I / İ M A M E T 



D E V L E T B A Ş K A N L I Ğ I / İ M A M E T 

Diğer kelâmî eserlerde olduğu gibi Miisâyere 'de de 
İbn H ü m â m devlet başkanlığı kurumuna karşılık olarak " i -
mamet" kavramım kullanmıştır . '" ' Biz burada her iki kavra
mı da cümlenin akışına göre kullanacağımızı belirtmek isti
yoruz. 

Devlet başkanlığı konusunun esas itibariyle kelâmın 
değil de fıkhın yani İslâm Hukuku 'nun konusu olduğu şek
lindeki yaygın kanaate İbn H ü m â m da ^ '^a t ı lmaktadı r . 
Devlet başkanlığı konusunda bazı mezheplerin aşırı ve mak
sadını aşan düşünceleri , özellikle de Şia 'nın imameti inanç 
esasları arasına dahil edip, imanm bir parçası olarak telakki 
etmeleriyle^' ' birlikte konu kelânıcılar tarafından da ince
lenmeye başlanmış, böylelikle de klasik kelâmın vazgeçil
mez problemlerinden birisi haline gelmiştir . Bu yaklaşım 
yani devlet başkanlığını kelâmın konuları içerisine dahil 
etme kelâmın insan merkezli bir yapıya dönüşmesinde ve 
insanın sorunlarına çözüm arama noktasında yararlı o lmuş
tur Devlet başkanlığı sorununa Sünnî kelâmcıların yaklaşı
mı bir tez olmadan daha çok Şia ve benzeri inanç ekollerinin 
görüşlerinin aksi ist ikametinde anti-tez olarak gelişmiştir. 

İbn Hümâm, devlet başkanlığı konusuna onu tan ım
layarak başlamaktadır. Müslümanlar ın yönet iminde genel 
tasarruf hakkına sahip olmaktır. İbn Hümâm' ın tarifinde 
kullandığı "genel t a sa ra ı f ' t an kastı din ve dünya işlerini 
kapsamına almak olmalıdır. Çünkü bu yönde tarifler yapıl
mıştır. Bunlardan bir tanesi Taftazânî (792/1390) 'n in yapmış 
olduğu tanımdır ki ona göre, devlet başkanlığı, Hz. Peygam-

Shisâvere, 2 5 3 . 
Mu.mvrc. M. 
Şchristûııî, el-Mik'I ve-n-Nihal, 144-145. 
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ber'jıı vekili olarak, diıı ve dünya işleri lıakkında yapılan 
genel başkanlık ibarettir."' ' 

1- Devlet Başkanının Gereklil iği ve Seçimi 

İbn Hümâm, insanların işlerini yürütecek bir devlet 
başkanının belirlenmesinin gerekli olduğunu, bu gerekliliğin 
Mu' tez i le 'n in kabul ettiği gibi akıl yoluyla değil de sem yani 
nakil yoluyla olduğunu belirtir.""^ 

Rasûlul lah ' tan sonraki devlet başkanları sırasıyla sa
habenin icması ile seçilen Hz. Ebû Bekir, sonra Ebû Bekir'in 
tayini ile belirlenen Hz. Ömer, sonra şûranın seçimiyle Hz. 
Osman, sonra da Ehl-i Hal ve Akd ' in seçimiyle Hz. A-
li 'dir"'" ' 

Yazar, Hz. Peygamber ' in kendisinden sonraki devlet 
başkanını belirleyip belirlemediği konusunda ihtilaf edildi
ğini, bir takım insanların Hz. Ebû Bekir ' i , diğerlerinin de 
Hz. Al i 'y i belirlenen insan olarak ileri sürdüklerini belirt
tikten sonra İslâm top lumunun büyük bir çoğunluğunun bu 
görüşlere kat ı lmadığım, aksine Hz. Peygamber ' in kendisin
den sonra devlet başkanlığına geçecek herhangi bir kimseyi 
tayin etmediği görüşünde olduklarını ifade etmektedir . İbn 
Hümâm, Allah Resulünün bu istikamette bir emri olması 
hal inde bunun sahabe tarafından bilinip, emre uygun olarak 
davranılacağını, hele imamet gibi din ve dünya maslahatla-
nyla ilgili ve dünya işlerinin en önemlisi olan bir işle ilişkin 
bir emrin gizlenmesinin mümkün olamayacağını , diğer me
selelerde olduğu gibi açığa çıkması gerektiğini ileri sürerek 
Şia 'nm Hz. Ali 'nin nassla imamete tayin edildiği şeklindeki 
görüşünü iftira kabul ederek r eddede r . " ' O, Şia 'nm Hz. A-

31-1 

31S 

J 1 6 

.117 

ralla/.ânî, Şerhu 'l-Makâsul, V, 2.ı2; İbn libıı Şerit, h imâmera, 2 5 3 . 
Müsâyere. 2 5 3 . 
Müsâyere, 2 5 4 ; İbn Mhu Şerif, el-Mmâmera. 254 . 
Müsâyere. 2 5 5 - 2 5 8 ; İbn Hbu Şerif, el-Müsâniera, 2 5 5 - 2 5 8 . 
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li'nin imamete nassla tayin edildiği şeklindeki görüşlerini 
kanıtlamak için i len sürdükleri "Sen benim yanımda Mu
sa 'nın yanında Harun gibisin, fakat benden sonra Peygam
ber gelmeyecektir"^^* "Ben kimin efendisi, dostu isem Ali de 
onun efendisi ve dostudur."''^'' türünden hadislerin Hz. A-
li'nin imamete tayini an lamma gelmediğini ve bn şekildeki 
argümanlarmm gerçekçi o lmadığmı aynntüar ıyla ortaya 
koymaktadır. 

İbn Hümâm, bir taraftan Şia 'n ın Hz. Ali 'nin nassla i-
mamete tayin edildiği şeklindeki göriişlerini reddederken 
öbür yandan da Hz. Ebü Bekir ' in devlet başkanlığına tayin 
edildiğini söylemektedir . O bu görüşünü Hz. Peygamber ' in 
hastalandığı zamanda namazı kıldırması için yerine Hz. Ebû 
Bekir'i görevlendirmesine, Peygamber ' in onun din işlerine 
yaklaşımından razı olmasına, ilim ve cesaret sahibi olmasına 
ve sahabenin icınasıııa dayandırmaktadır . Yine ona göre 
devlet başkanının/ imam bel ir lenmesinde sahabenin icması, 
bir kişinin nvayet inden daha kuvvetli ve etkindir.^^' 

Görüldüğü gibi İbn H ü m â m devlet başkanlığı konu
sunda bu kurumun gerekliliği meselesinden daha çok, Hz. 
Peygamber 'den sonra imamın kim olduğu ve tayin şekli 
üzerinde yoğunlaşmaktadır . 

Kendisinden önceki Elıl-i sünnet kelâmcı lar ınm"^ be
nimsediği gibi İbn H ü m â m ' a göre de H u l e ü - i raşidînin fa
zilet sırası hilâfet sırasının aynısıdır. Buna rağmen o gerçek 

"̂̂  Tinııizi, Silıu'iı, Meııakıb, 20; İbn Mâce, Stiıtcıı, Mukadclimc. I I; 
A l ı u ı e d b , 1 laubcl,Mc .î/ıcrf, I, 170. 177. 
A c l u m , İsmail b. Muhammed, Kcfııl-llafâ, Beyrut, 1.152/1933, 11, 
274 
Mümycre. 2 5 9 - 2 6 1 ; İbn l ibu Şerif, el-Miisâmera. 2 5 9 - 2 6 2 
A lüsâyere. 2 6 3 - 2 6 6 ; İbn Ebu Şerif, el-Müsâmera, 2 6 3 - 2 6 6 
l'.bfı l lanife , e/-) aı/v)'e, 89; Cüveynî , Kilahu'l-İrşâd, 363; Gazalî, e.l-
Rli.sâd rı'l-İ'ıil(âd, İ^3; Sâ\m\l el-Bidâye, 6 1 ; lanazâı ı î , Şerlm'l-
A/c'Mv;(/, V , 2 9 0 . 
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faziletin Allah katındaki fazilet olduğunu, ona da Allah elçi
sinin dışında kimsenin muttali olamayacağını belirtmektedir. 
Bununla birlikte sahabenin hepsini öven birçok rivayet gel
diğini, faziletin ve faziletteki sıralamanın incelik ve ayrıntı
larını ancak vahyin indirilmesine şahit olup, üstünlüğe dela
let eden hal karinelerine vakıf olanların bilebileceğini ifade 
ettikten sonra yine de Hulefa-i raşidînin birbirlerine üstün
lüklerine delalet eden sarih haber/lıadislerin bulunduğunu, 
bmia göre de ilim, ahlak, vera ' ve Kur ' an okuma bakımından 
en üstünlerinin Hz. Ebû Bekir olduğunu belirtir Daha sonra 
da sırasıyla Hz. Ömer, Hz Osman olduğuna dair hadisler 
bulunduğunu ifade ile Hz Ali 'yi bunların sonuna b ı rak ı r . ' " 
İbn H ü m â m , ilk üç halifenin Hz. Ali 'den daha faziletli oldu
ğunu ifade eden hadisleri ileri sürerek Şia 'nın bu konudaki 
görüşünün geçersizliğini bir kez daha vurgulamış olmakta-
d.r.-"^ 

Sahabenin hiçbir ferdi ayrı tutulmaksızın hepsi temiz, 
adil ve dürüst insanlardır. Allah ve Resulünün onları övdüğü 
ve methettiği şekilde onları övmek Ehl-i sünnetin inancın-
dandır. İbn Hümâm, kendisinden önceki Sünnî kelâmcılar 
gibi Hz. Ali ile Muaviye arasında meydana gelen olayları 
içtihat farklılığına dayandırmakta , yoksa Muaviye' ı ı in 
Hz.Ali 'n in sahip olduğu iktidarı ele geç i rme niyeti olmadı
ğını ifade ile onu da temize ç ıkannaktadı r Yine yazar, Ehl-i 
sünnet bilgnılerinin Hz. Ali zamanında Muaviye 'nin halife 
değil de meliklerden biri olduğu üzerinde ittifak ettiklerini, 
Hz. Ali 'nin vefatından sonra devlet başkanı olduğu konu
sunda da görüş ayrılığında bulunduklarını , oğlu Yezid ' in 
küfürle ithamı meselesinde de bazılarının buna taraftar, di-

Miischere, 2 6 7 . İbu l'.bıı Seril', el-Miisnnu'j-a, 267. 
Miisâyere, 2(;S; İbn libu Şeni', el-Miisâmem, 2 6 8 

102 



ğerlerinin ise taraflar olmadığını belirttikten sonra bu konu
daki hükmü Allah 'a bırakmayı daha doğru bulmaktadır/'^'^ 

2- Devlet Başkanının Nitelikleri 

İbn H ü m â m ' a göre Müslüman olmasnım dışında dev
let başkanında bulunması gereken nitelikler şunlardır: 

1- Erkek olmak, 
2- Takva A ' e r a ' ve Adalet sahibi olmak, yani üstün 

ahlakî niteliklerle bezenmek, 
3- İlim sahibi olmak 
4- Devlet başkanlığını yürütebilecek kabil iyete sahip 

olmak. Devlet başkam devletin işlerini yürütebilecek güç ve 
kudrete sahip olmasının yanında savaş ve barış esnasında 
sınırların korunması , asker ve ordunun düzenlenmesi gibi 
gerekli kararlan alabilecek medenî cesaretle de donanmış 
olmalıdır.'"'^ 

5- Nesep/soy yönünden Kuıeyş 'den olmak. 
Mu' tez i le kelâmcılarının çoğunluğunun bu şartı be

nimsememeler ine karşın İbn Hümâm devlet başkanının 
Kureyş yani Nadr b. Kinâne 'nin soyundan gelmesini şart 
olarak ileri sürer. O, Şia 'nın bu konudaki görüşlerini red
detmek gayesiyle devlet başkanının Haşimî ve günahtan 
korunmuş (ma ' sum) olmasının gerekmeyeceğini özellikle 
belirtmektedir."'" 

Kelâmcı İbn Hümâm, diğer Sünnî kelânıcılar"'^'' gibi 
devlet başkanının Kureyş kabilesinden olması gerektiğini 

.135 

.m 

.'27 

Müsâyere. 2 6 9 - 2 7 3 ; İbu l i b u Ş e ı ı r , el-Müsânma. 2 6 9 - 3 7 3 . 
Müsâyere. 2 7 3 - 2 7 4 ; İbn Ebu Şerif, el-Müsâmera, 2 7 3 - 2 7 4 
Müşavere. 2 7 5 - 2 7 6 ; İbn l ibu Şerif, el-Müsâmera. 2 7 5 - 2 7 6 
l?k/.. I'iş'arî, Makâlâtül-îslâmiyyîıı, I, 4 1 , II. 151-152; BağdcIdî, 
Usvhı'd-DiiK 111: Cüveynî , Kiiahü'I-İrşâd, 359; ( îazalî . el-Jklisâd 
fll-İ'ıikâd, 149; Şehnslânî . Niliâyelül-tkdâm, 4 9 0 - 4 9 1 , Râ/.î, el-
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kabul etmesine rağmen bu görüşünün dayanağmı belirtme
miştir. Ehl-i sünnet bilginleri ise bu yöndeki görüşlerini " / -
marnlar Kureyş'tendir" şeklindeki bir hadis rivayetine ve 
Sakife günü Benî Sâ ide 'de Hz. Ebû Bekir ' in halife olması 
doğrultusundaki Müslümanlar ın ittifak ve seçimlerine da
yandırmışlardır .™ 

Bizim anlayışımıza göre devlet başkanlığının 
Kureyş ' e özgü kılınmasının etkin nedeni , Kureyş ' in güçlü 
bir asabiyete salıip olması ve onların ortaya çıkabilecek uz
laşmazlıkları O l t a d a n kaldırabilecek üstün bir g ü c ü ellerinde 
bulundurmalarıdır. ' '^ ' Yoksa bu uygulama mutlak manada 
devlet başkanlığının bir soya tahsis edilmesi şeklinde anla
şılmamalıdır . Çünkü sâri/ kanun koyucu, koyduğu hüküm ve 
kaideleri yalnız bir soy, bir devir ve herhangi bir millet için 
koymamışt ı r . Böyle bir olgu İs lâm' la bağdaşmadığı g i b i , 

tarihî gerçeklerle de uyuşmamaktadı r . 
Hanefı-Mâtürîdîlere göre, adalet devlet başkanlığının 

geçerlil ik şartı o lmadığından günahkar birisinin devlet b a ş 

kanı olması mekruh olmakla birlikte hukuken meşrudur. 
Devlet başkanı büyük günah işlerse azledilmesi gerekir fakat 
fitne ve karmaşaya neden olacağı biliniyorsa görevden u-
zaklaştır ı lmaz, söz konusu durumunu düzel tmeye davet edi-

lubaiııfı IMli'd-Diu, Ll, 2 7 0 - 2 7 1 , es-Sât>ûm, d-liidâyc. 57 . tcî, f^ 
Me^'âkıJTı İlmi 'l-Kelâm, .198; TaRazâııî, Şerbu 'l^Mekûstd, V, 24.1. 
İınamlanıı Kureyş' len olma.sı gereğinden .söz eden hadislerin sahihliği 
konusunda Islâın âlimleri farklı görüşler ileri sünniiş lersc de Mehmet 
Said l lat ipoglu bu konuda yazdığı uzun bir makalede bu Kır hadisle
rin lıiçbirinm .sahih olmadığını ortaya koymuş!ur. l lat ipoglu, M. Said, 
Hilâfetin Kurey^liliği, AV. İMUyat Faküüesi Dergisi, XXriI, 12-211 , 
Ankara, 1978 isimli çal ışmasına bakılabihr. 
Nese l î , Ebu' l -Muîn, Tahsiratil'l-Edille fı Vsuli'd-Din, tlık. Claude 
Sa lame, Dımaşk , 1993, II, 8 2 8 ; Nese l î , Temhid fi U.ıûli'd-Din. 108; 
nahrii'l-Kelâm, 4 7 - 4 9 ; İbn Haldun, Mukaddime, Çev. Zakir Kadin 
Ugan , İstanbul, 1 9 8 9 , 1 , 4 8 8 . 
Krş. llatipoglu, ifilâfelin Kurey^liliği, 198. 
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lir, ancak ona isyan ederek düşiiriilıneye çalışdmaz.^' ' ' İmam 
Muhammed b. İdris eş-Şâfıî (204/819), Mu' tez i le ve Haricî
lere göre ise devlet başkanı görevinden a l ın ı r . ' ' ' Bu son gö
rüş insan hak ve hürriyetlerini gözettiği için İs lâm'ın ruhuna 
daha uygun ve elverişlidir. 

Günümüz açısından sorana yaklaştığımızda toplumun 
kalkınması, gelişmesi , geleceğine güvenle bakması , kısacası 
huzur ve refah içerisinde olması için gerekli gayret ve çabayı 
göstermeyen devlet ya da hükümet başkanlarından bir son
raki seçimde halkın desteğini çekmesi suretiyle iktidardan 
düşürülmeleri gayet doğal bir şeydir. 

İbn Hümâm, devlet başkanının zamanının en faziletli 
kişisi olmasını Ş ia 'nm aksine gerekli bulmaz. Daha faziletli 
olan bir kişi (efdal) dururken ondan daha az faziletli olanın 
(ınefdûl) devlet başkanlığı geçerlidir. Zeydiyye hariç Şia 'ya 
göre ise daha faziletli ve üstün bir kişinin kendisinden fazilet 
bakımından daha aşağıda olana tabi olması çirkin bir durum 
arz etmektedir ."* İbn Hümâm kendi görüşünü Hz. Ömer ' in 
kendisinden sonraki devlet başkanını belirleme görevini 
şûraya bırakmasına dayandırmaktadır . Şûra üyelerinden olan 
Hz. Ali ve Hz. Osman ' ın diğerlerinden daha faziletli olduk
ları bilinen bir şey olmasına rağmen Hz. Ömer işi şûraya 
havale etmiştir. İbn H ü m a m ' a göre faziletli o lmak imametin 
mutlak gerekliliklerinden olmayıp yetkinlik/kemâl şartıdır. '^ ' 

İbn Hümâm' ın bu görüşüne biz de katıl ıyoruz Çünkü 
kimin daha faziletli olduğu hususu gerçekte bi l inemez. Üs
tünlük sübjektif, izafî ve göreceli bir kavramdır . Kişiden 
kişiye değişiklik arz eder. Göreceli olan bir şeyin ise koşul 
olarak ileri sürülmesi doğru bir bakış açısını yansıtmaz. 
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Miisâvere, lll-ll?.: İbn libn Şcril", el-Miisâmera, 111-11% 
Sabûnî, el-liidâye, 'il. 
liağciadî, el-I'ârk hevne'l-Inrak, 28:Şchns lânî , el-Milel ve'n-Nihal,\ 55 
Müsâyere, 2 7 9 - 2 8 0 ; İbn Ebu Şerif, el-Müsâmera, 2 7 9 - 2 8 0 . 
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Aynı zamanda iki devlet başkanının bulunamayacağı 
kanaatinde olan İbn Hümâm,''""' bu görüşünü de bu yönde 
rivayet edilen bir hadisle desteklemektedir . Aynı zamanda 
iki birey devlet başkanı olduğunu iddia ederse önce olanın 
devlet başkanlığı geçerli , sonrakinin geçersiz olur. Gazalî 
(505/111 O'den iktibasla İbn Hümâm, halifelik şartlarına 
haiz birkaç kişinin adaylığı söz konusu olduğu takdirde top
lumun çoğunluğu tarafından seçilenin devlet başkanı olaca
ğım, çoğunluğun bu yöndeki kararına karşı gelenin âsî ve 
bâğî o lduğunu, onu hakka döndürmenin de gerekli olduğu 
kanaatindedir." '" 

Devlet başkanının belirlenmesi iki biçimde olabilir. 
Önceki devlet başkanının kendisinden sonrakini tayin etmesi 
suretiyle belirlenebileceği gibi- ki Hz. Ebû Bekir Hz. Ömer ' i 
tayin ederek bunu uygulamaya koymuştur- seçimle de devlet 
başkanı belirlenebilir. İbn Hümâm, devlet başkanının seçimi 
için âl imlerden ya da Ehl-i reyden (zamanın ileri görüşlü 
kişilerinden) bir grubun oy vermesini yeterli görürken, Ebû 
Hasan el- Eş 'a r î (324/935) şahitler önünde ileri görüş sahibi 
meşhur bir âlimin oyunu bu iş için yeterli görmüştür . Hane
fi-Mâtürîdî âlimlerden bazıları da devlet başkanı seçmek ıçın 
bir kişinin oyunun yeterli o lmayacağını ifade ile behrli bir 
sayıyla s ımılanmaksızın bir grubun onayını gerekli görmüş
lerdir. Mu' tez i le bu konudaki görüşünü şûradaki sayıya da
yandı rmak suretiyle en az beş kişinin o j ^ n u gerekli gör
mektedir." '" 

Bize göre ise devlet başkam kendilerine başkanlık ya
pacağı bütün toplum kesimlerinin oylarıyla seçilmelidir. 
İnsan hak ve özgürlerini gözeten en uygun seçim modeli de 
budur kanaatindeyiz. 

Kış: Hağdadî, cl-l'drk hcync 'l-FrmL 277; (Isuli\I-I)İ,K 274-27.5. 
Müşavere, 2 8 0 ; İbn lauı Şc ı ı t , el-Müsdmera, 280 . 

•Müşavere. 2 8 1 - 2 8 3 ; Ibjı l'bu Şerif, el-Müsâmera, 2 8 1 - 2 8 3 
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DORDUTSCU B O L U M 
İMAN 





IMAN 

İslâm kelâm ekollerinin ortaya ç ıkmasmda imanm ta-
lumı, mahiyeti başka bir deyişle neliği konnsu gerçelcten 
önemli ve merkezi bir rol oynamıştır . îman, İslâm düşünce 
tarihinde farklı ekol ve düşünce gruplarınca çeşitli boyutla
rıyla ele alınmış ve tartışılmıştır. Mezheplerin benimsedikle
ri iman anlayışları diğer konulardaki görüşlerinin şekillen
mesinde etkili olmuştur. Şimdi imanın tanımını yaptıktan 
sonra İbn H ü m â m ' ı n iman anlayışına geçmek ist iyomz. 

1- İmanm Tanımı ve Neliği (Mahiyeti) 
Enin (emân) fiilinden türeyen " i f â l " vezninde mastar 

olan îmân kelimesi , bireyi söylediği sözde doğru bulmak, 
tasdik etmek, onaylamak, söylediğini kabul edip benimse
mek, karşısındakine güven vermek, şüpheye yer vermeyecek 
biçimde içten ve yürelcten inanmak anlamlarını içermektedir. 
Aynı zamanda yalanlamanın z ı t t ıd ı r . " ' 

İbn Hümâm, iman konusuna tanımı, imanın içeriği 
(nelere iman edileceği) ve hükmü (artma ve eksilmeyi kabul 
edip etmediği , yaratılmışlıkla nitelenip ni te lenemeyeceği , 
imanda istisna yapılıp yapı lamayacağı , imanın uyku ve ben
zeri durumlarda sürekli olup olmayacağı) açısından yaklaş
maktadır.'-"' 

Kelâmcı İbn Hümâm, kelâmî mezheplerin iman anla
yışlarını ortaya koymaya çalışarak işe başlamaktadır . Eş 'ar î 
kelâm bilginlerinin çoğımluğuna göre iman yalnızca kalble 
tasdik etmekten ibarettir.'"" Tasdik ise Hz. M u h a m m e d ' i 

İbn Man/fır, l'.bıı'l-l'acll CcraaleJdin Mıılıaınmccl b. Miikerreın, 
IJsâııil'l-Anıh, Danr.s-Sadr, Bey-nıt, I 4 H / 1 9 ' ) 4 , XUl 2 1 ; Cürcânî, ef-
Ta nfiil. 4 0 ; İbn libû Şerit; cl-Musânıerc, 285, 
Müsâyeıv. 2 8 5 ; İbn libû Sent , el-Miisâmere, 285 . 
liş'arî, Kilahu'l-Luma', 122; Cüveynî , İrşââ, .3.33; Râ/.î, l'ahretidin, 
Kitahıı'l-Mulıassul K/hâri'l- MiUekadiUııtîn ve'l- Milteahliirin ıni-
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Allah' tan getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerde doğru
lamak, onun haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul edip, 
doğru olduğuna gönülden inanmaktır . Başka bir değişle tas
dik, haber verilen hükmün izan, kabul ve doğıulanmasıdır . 
Kelâm literatüründeki iman söz konusu olduğunda buradaki 
haber verilen şeylerden kasıt Hz. Muhammed ' in Allah' tan 
getirdikleri şeylerin bütünüdür Hariciler ise Eş'arîlerin yap
tığı iman tanımına taa t lan yani amelleri de dahil etmişlerdir. 
Onlara göre iman, kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve organlarla 
amel etmekten oluşmuş bir bütün olmaktadır . İmanın mahi
yeti bu üç unsuru içermekte bunlardan herhangi birini terk 
eden imandan çıkarılarak küfre nispet edilmektedir. Küfre 
nispet edi lme daha çok amellerin terk edilmesiyle gerçek
leşmekte, büyük günah işleyen mutlak kafir olarak göriil-
mektedir."*^ Kerrâmiyye ise imanı salt dil ile tasdik (doğru
lama) ya da dil ile ikrar olarak anlamış' '*' ve o şekilde ta
nımlamışlardır . Bu bağlamda onlar "kelime-i şehadet"de 
ifadesini bulan Hz. Peygamber ' in Allah ' tan getirdikleri şey
lerin dille ikrar ve doğrulanmasını iman için yeterli gö rmüş
lerdir. Kerrâmiyye ' ye göre Hz . Peygamber ' in kelime-i tev
hidi söylemeyi iman için yeterli görmes i '* ' kanaatlerinin 
kanıtını oluşturmaktadır.' '*' ' Ebû Mansûr Mâtürîdî (333/ 
944) ' ye göre ise iman Kerranüyye 'n in iddia ettiği gibi yal
nızca dilin ikrarı o lmayıp, kalbin tasdikidir. Ona göre iman 
dilde değil , kalptedir. Dil kalbdeki imanın tercümanı konu-

ne'l- Ilukemâi ve'l- MütekelUınîn, İlık. Hüseyin Alay, Kaliire, 
1 4 1 1 / 1 9 9 1 , 5 6 7 . 
t'ş'ari, Makâlâiil'l-hlâmiyyhı, \, 2 0 4 , Miisâyera. 2 8 5 - 2 8 6 ; ibn l'bû 
Şerir, el-hUisâmete, 285 -286 . 
Eş'arî, Makâldlu l-İslâmhvîn, 1, 223 . 
İkdıân, .VO/H7I, Cihâd, lOİ" 
l'.şarî, Makâlâtii'l-İslâmivş'îu, 1, 2 2 3 ; Bağdadî, el-Fark hcyııe'l-Fınık, 
166; İal lâzânî, Şerlin l-kfakmıd, V, 178; Miisâyere. 2 8 6 , 2 8 8 ; İbn 
IZbû Şerif, el-MUsâmere, 2 8 6 , 288 . 
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m i M i d a d ı r . Asü olan ise kalbdeki imandır ve değişmemelde-
dir. '" ' Mâtüridî de dahil Ehl-i sünnet kelâmcıları gibi İbn 
Hümâm da Kerranüyye 'n in bu yöndeki iman tanımlamalar ı 
nı , gerçekte iman etmedikleri halde Allah 'a ve ahiret gününe 
inandıklarım söyleyen münafıkların mümin olmadığını a-
çıklayan ayetlere'^^ aykırı bulmuştur . Cehm b. Safvan ve 
Kaderiyye 'den Hüseyin es-Sal ihî 'ye göre iman ma'r ifet / 
bilmekten' '" ' ibaret iken Hadis bilginleri (selef) imanı, dil ile 
ikrar, kalb ile tasdik ve organlarla amel etmekten ibaret 
görmüşlerdir. '^' ' 

İbn H ü m â m ' m ifadesiyle imam kalp ve dil ile tasdik 
yani kalb ile tasdik ve dil ile ikrardan ibaret görenler'""' ise 
Ebû Hamfe, '^ ' onun meşhur arkadaşları ile Eş'arîlerin bazı 
muhakkikleridir . Bunlara göre iman sözlükte tasdik anlamı
na gelmektedir . Tasdik ise hem kalble hem de dille o lmakta
dır Öyleyse iman kalbî ve lisanî tasdikten oluşmakta, ima
nın iki rüknü bulunmaktadır . Ancak bu tanımlamada ihtiyat 
payı bırakılmıştır. O da dilsizlik ve tehdit altında buhuıma 
gibi durumlarda dil ile ikrar aranmayacaktır . Ancak bu gibi 
durumların haricinde yani dilsel özürlülük dışında imanın 
gerçekleşebilmesi için bu iki asıl yani kalp ile tasdik ve dil 
ile ikrar gereklidir. Çünkü dil ile ikrar olmasa insanlar kalpte 
neyin gizli olduğunu bilemeyeceği için o bireyin dünyada 
nasıl bir işleme tabi tutulacağı konusunda bir kritere sahip 

\.\a 

1^1 

Mâlihidî , Kikıhu 'l-Tevlıkl, 313 vd. 
"İnsanlardan bazdan da vardır ki, inanmadıkları halde Al lah'a ve 
ahiret giiniine inandık derler." el-Bakara, 2 /8 , Aynca bkz el- Mâide, 
5 /41. 
Sâbûnî, el-Bidâvc, 87; Ayrıca bkz. Ciûler, İliıanıi, İman ve lıikânıı 
Ahlâkî ve Bil işsel (K.ognitiO ' l e m e l l e n , hirııniyâf, 1, sayı: 1, 1998, 8 
Ciive>'nî, Ir.fâd, 3?>?ı\ Râzî, Muhassal, 567: Sâbûnî, cl-Biddyc% 87. 
Nese l î , Balını 'l-Kelâm, 3 
|{bû I lanil'e, el-l'iklm 'l-likher, 74 (İmnm-ı Azam 'ııı Be.} li.se.ıi iç inde 
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olamayacaklardır Bu nedenle ikrar, yani kalpte bulunan 
inancın dil ile açığa vurulması , imanın hakikatinin bir parça
sı değil, dünyevî (harici) bir şartıdır. Demek ki, kalbin tasdi
ki, imanın rüknü, olmazsa olmaz bir unsuru ve değişmez 
temel esası konumundadı r Dilin ikrarı da, bu asıl ve gerçe
ğin tanınmasını sağlayan bir şart o lmak tad ı r . ' " 

İmanda ikrarın önemli bir rükün olduğuna delalet e-
den nasslar bulunduğunu ifade eden İbn Hümâm, Hz. Pey
gamber ' in şu hadis im bu konuya örnek olarak zikretmekte
dir: 

"İnsanlar Allah'tan başka Tanrı yoklur. Muhamnied 
Onun elçisidır deyinceye kadar kendileriyle savaşmakla 
emrolundum. Ne zaman bunu söylerlerse can ve mal güven
liğine sahip olurlar. Ancak kamu hukuku gereği uygulanan 
cezalar bundan müstesnadır. İç yüzlerinin muhasebesi ise 
Allah 'a aittir.'"^'' 

"Kalbi iman ile dolu olduğu halde (inkara) zorlanan 
hariç, kim iman ettikten sonra Allah'/ inkar ederse ve kim 
kalbini kafirliğe açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır; 
Onlar için büyük bir azap vardır." İbn Hümâm bu ayette
ki "kalbin imanla dolu o lmas ı " ve kalbin küfre aç ı lması" 
ifadelerinden hareketle imanm ve küfrün kalbde sübut bul
duğunu ortaya koymaya çalışır. Öyleyse imanda asıl rükün 
kalbin tasdiki olmaktadır . Dihn ikrarı ise İslâm hükümlerinin 
uygulanmasının şaıtı olması itibariyle önem kazanmaktadır . 

Umde isimli kelâm kitabının yazarı Ebu ' l -Berekat en-
Nesefî (710/1310) 'den iktibasla İbn Hümâm, imanın tasdik
ten ibaret olduğunu, Allah katından getirdiği şeylerde Hz. 
Peygamber ' i tasdik edenin kendisi ve Allah açısından mü-

Miisâvere. 2 8 6 - 2 8 7 ; tbn E b û Şerit, el-Müsâmere, 2 8 6 - 2 8 7 . 
lîııhiirî, Srılülı, Cilıâci, 102; Müsl im, Sahih. İman, 8; Ebn Davnd, .V;7-
neıı, 104. İslanbul. 1992. 
en-Nahl . 16/106. 
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min olduğunu, dil ile ikrarın dini hükümler in uygulanması 
için bir gereklilik olduğunu belirtmektedir. Ona göre dil ile 
ikrarla terettüp edecek dini hükümler cenaze namaz ınm kı-
hnması , Müslüman mezarhğma defnedilmesi, canı ve malı
nın koruma altına alınması, Müslüman bir kadınla evlene
bilmesi vb. gibi haklardan ibarettir.""^ 

İbn H ü m â m ' a göre imanm gerçekleşmesi ve sübut 
bulması ona aykırı olan putlara ibadet etmek, peygamberi 
öldürmek, onu hafife almak, Mushaf ve Ka 'be ile dalga 
geçmek gibi şeylerin terk edilmesine bağlıdır. Küflir inanıl
ması gereken şeyleri inkarla veya dini hafife almakla ger
çekleşir. ^ '̂' 

İbn Hümâm, kalble tasdikin iman mefhumunun bir 
parçası (cüz) mı yoksa tamamı mı ve tasdikin ilim ve bili
nenler (ma'rifet)den bir şey mi yoksa "kelâm-ı nefsî"den bir 
şey mi olduğu hususunda İslâm bilginlerinin farklı düşünce
lerde olduğunu belirtir."^ 

Yazar, imanın bi lmeden farklı şey olduğu, ilim ve bil
gi bulunduğu halde imanın bulunmayabileceğini Kur ' an 'dan 
örnekler vererek ortaya k o y m a k t a d ı r . E h l - i Kitap yani 
Yahudi ve Hıristiyanlar Hz M u h a m m e d ' i n nübüvvetini ve 
Allah ' tan getirdikleri şeyleri kendi oğullarını tanıdıkları gibi 
bilmelerine rağmen onu ve getirdiklerini kabul edip tasdik 
etmemişlerdir . Kur 'an da bu olay şu şekilde anlatı lmaktadır: 
"Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (o kitaptaki peygambe
ri) öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen on
lardan bir gurup bile bile gerçeği gizler."''''''' Ona göre, iman 

Mti.iâyere. 2 8 9 - 2 9 0 , İbn I'ibûŞenf, el-Kfüsâmere. 2 8 9 - 2 9 0 . 
Müsâyere, 2 9 3 , İbu libû Şerit, el-Müsâmere, 2 9 3 . 
Müsâyere. 305; İbn libû Şerif, el-Mü.-tâmere, 305 . 
Müsâyere, 305; İbn bibû Şerif, el-Mü,şdmere, 305; I\ym ön ıek için 
bk/,. Nesefî. Tahsıratü'l-EdUlefı ILmli'd-Din, Üık. Hüseyin AUıy, 59 . 
e l - l3t ıkiHa, 2 /146 . 
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hür iradeye dayah bir tekUf içerirken, ihnı ihtiyara dayan-
mayıp müşahedeye dayanmaktadır/""" Dolayısıyla yalnızca 
bilgi iman olamaz. 

Yazar , İmam-ı Harameyn el-Cüveynî ve daha başka 
alimlerin ise kalble tasdikin kelam-ı nefsi cinsinden bir şey 
olduklarını ifade ettiklerini Eş 'a r î 'n in ise bu konuda farklı 
yaklaşımları olduğu, bir defasında tasdiki Allah ' ın varlığını, 
ulûhiyetini ve öncesizliğini /kıdem bilmek, başka bir kez de 
tasdiki, bilgiyi içermeyen ve onsuz da gerçekleşmesi müm
kün gözükmeyen kalpte bulunan bir söz olarak tanımladığını 
nakleder."^' Eşar î 'ye göre tasdik bilgiye dayanan kalbteki bir 
söz olmakla bilgi ve kelam-ı nefsi 'den oluşan bir bütün ol
maktadır . Yani imanın gerçekleşmesi H z Peygamber ' in da
vasını vakıaya uygun olarak bilmeye ve Allah' ı yücelterek 
emirlerini ve nehiyleriiıi hafife a lmadan kabul etmek sure
tiyle onlara boyun eğmeye ve içten teslim olmaya bağlıdır.""^ 

İbn H ü m â m ' ı n Eş ' a r î ' ye atfettiği imanın mahiyet ine 
dair görüşü doğrudur. Çünkü Eş 'ar î eserinin birinde imanı 
söz ve amel olarak tanımlayıp a i tma ve eksilmeyi kabul 
edeceğini"^' söylemekte, diğerinde ise imanın aslını Allah ' ı 
tasdilcten ibaret görmektedir."^"* 

Söylenenlerden hareketle İbn H ü m â m ' ı n iman anlayı
şını "kalb ile tasdik ve dil ile ikrar" şeklinde özet lememiz 
mümkündür . Ancak kalble tasdikten maksadın akıl ve zihnin 
tasdiği olduğunu belir tmemiz gerekecektir . 

İbn Hümâm, imanm ne anlama geldiğini ortaya koy
duktan sonra nelere iman edilmesinin gereği üzerinde dur-
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Miisâvere. 3 0 5 ; İbn V.hd Şerif, el-Miisâmere, 305 . 
Cüveynî , İrşââ, ?ı}4-,Mü.'!âyere. 3 0 6 - 3 0 8 ; İbn l'.bn Şerif, el-Miisâmerc, 
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maktadır. Bu bağlamda ona göre Hz. Peygamber ' i Allah ' tan 
getirdiği inanca/ itikad ve amele yönelik her şeyde tasdik 
etmek gereklidir. Başka bir deyişle iman Hz. Peygamber ' i 
itikad, inanç ve amel olarak tasdik etmektir. Bunun açılımı 
Hz. Peygamber ' in Allah ' tan getirdiği inançla ve amelle ilgili 
şeylerin hepsinin hak ve gerçek olduğunu kabul edip o şekil
de inanmaktır.^*'^ 

İnanılması gereken hususlar açısından iman icmali ve 
tafsili olmak üzere ikiye ayrılmaktadır . 

İcmali iman inanılması gereken şej'lere kısa, özlü ve 
toptan inanmak demekt i r ki bu inanç tevhid kel imesinde 
özetlenmiştir. İbn H ü m â m ' ı n da belirttiği gibi tevhit kel ime
si, "Lâ ilahe illallah Muhammedün Resûlul lah" (Al lah ' tan 
başka Tanrı yoktur. Muhammed O 'nun elçisidir) cümlesidir . 
İnsanlar bmıu içlerinden gelerek ve tesl imiyet içerisinde 
söylemelidirler. 

Tafsili iman ise inanılması gereken şeylerin her biri ü-
zerinde düşünüldükten sonra açık ve geniş olarak, bütiüı 
ayrıntılarıyla inanmak demektir . Bu tafsil? iman sonucunda 
nelerin inkar, hangi şeylerin küfür, fısk ve dalaletle ni telene
ceği de öğrenilmiş ve iyice kavranmış olunur.^*''' 

İbn H ü m â m ' a göre Hz. M u h a m m e d ' i n Allah ' ın pey
gamberi olduğuna, onun bildirdiği tarzda Allah ' ın varlığı ve 
birliğine, kainatta bulunan her şeyin O 'na ibadet etmesi ge
rektiğine, Allah' ın âlim, kadir, mürid, işiten ve konuşan 
olduğuna, Hz. Peygamber ' in getirdiği Kur ' an ' ın Allah' ın 
kelamı olduğuna. Kitaplarını melekleri aracılığıyla indirdi
ğine, namazın, orucun, zekat ve hac gibi diğer rükünlerin 
farz olduğuna, kıyamet gününün geleceğine, Allah ' ın 
ahirette ölüleri diril teceğine, faizi, içkiyi, kumarı haram kıl
dığına kesin olarak inanmak gerekir. Bütün bunlar tafsili 

Khisavcrv, 3 1 4 - 3 1 5 ; İbu l'bCı Şerit , v.l-Kliisdmtı,x', 314-3 I 5. 
Müsâyere. 315 ; İbn l'bû Şeıif, el-Mü.sâmere, 315 . 
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ima» çerçevesinde inanılması gereken şeylerdir Bu dini 
emirlerden herhangi birinin yalanlanması ya da hafife alın
ması imansızlık ve küfrü gerektirir. Bu ilkeden hareketle 
Ehl-i Kitap ' tan Allah ' ı bir tek kabul edenler ve Hz. 
M u h a m m e d ' i n Arapların müşriklerine veya başkalarına pey
gamber olarak gönderildiğini söyleyenlerin imanı geçerli 
değildir. Çünkü makbul ve geçerli imanda Hz 
M u h a m m e d ' i n peygamberl iğini kabul etmek şarttır.^"*^ İbn 
H ü m â m ' ı n söz konusu yaklaşımına biz de katılıyoruz. 

2- İman Küfür İlişkisi 

Küfür 'ün sözlük anlamı örtmektir.^'''' Küfür bazen ni
meti inkar anlamında da kullanılmıştır . ' '^ Dinî literatürdeki 
terim anlamı ise, Hz. Peygamber ' i Al lah ' tan getirdiği şey
lerde yalanlayıp, onun getirdiği kesinlikle sabit olan dinî 
esaslardan bir veya daha fazlasını inkâr e tmekt i r ."" 

İbn H ü m â m , imanla küfür kavramını neredeyse iç içe 
ele almıştır İmanın mahiyetini ele aldığı yerde küfürden de 
sıklıkla söz e tmekted i r . " ' Ona göre küfür, imanın zıttıdır."^ 
İman kalbin tasdiki olurken, küfür kalbin inkarı olmaktadır. 
İman nasıl gerçekleşiyorsa küfür de o şekilde gerçekleş
mektedir . Küfür, bireyin Hz. Peygamber ' in Allah ' tan getir
diği dini hükümleri bi lmesine rağmen onları kabul etmemesi 
ve mkar etmesidir. Yani küfürde de bilgi ve kalbin inkarı 

?l>7 
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devrededir. Küfür inanılması gereken şeyleri inkarla veya 
dini hafife almakla gerçekleşmektedir . '̂'̂  

Ehl-i sünnet âlimleri dinin asıllarından ve gereklil ikle
rinden olan inanç esaslarına muhalefet edenlerin tekfir edile
bileceğinde h e m fikir oldukları ha lde dinin asıllarının dışın
da kalan konulara muhalefet edenlerin tekfir edilip edi leme
yeceği konusunda uzlaşamamışlardır . Bu bağlamda onlar 
âlemin öncesizliğini/ kıdemini kabul eden, bedensel dirilişi 
inkar eden""* ve Allah ' ın tikelleri/ cüziyyatı bi lemeyeceğini 
dillendiren filozofları tekfir e tmiş lerdi r ." -Ancak İbn H ü m â m 
Ebû Hanife ve Şafii 'nin sözüne dayanarak Selefin icmasına 
muhalefet edenlerin tekfir edilemeyecekleri görüşünü sa-
vunmaktadır.' ' '^' 

İbn H ü m â m ' ı n küfür konusuna yaklaşımı Kur ' an î ve
rilerle örtüşmektedir . Küfür dinin asıllarından olan şeyleri 
beğenmeyip, yalanlamaktır . Asıl olan Kur ' an ' ı n bildirdikle
ridir Selefin veya başkalarının icması Kur ' an ' l a 
öı tüşmüyorsa onlann icması başkalannı bağlamaz ve onlara 
mulıalefet etmek de küfür olarak nitelendiri lemez. 

3- İman İslâm İlişkisi 

Bilindiği gibi K u r ' a n ' ı Ker im 'de iman ile İs lâm bazen 
aynı, bazen de farklı anlamda kullanılmışlardır ."^ 
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İman-İslânı ilişkisine tbn H ü m â m ' m yaklaşmıı 
Mâtürîdî kelâm ekolünün bu komıdaki göıi ışüne uygun ola
rak Islanışız iman, imansız da İslâm olamayacağı yönünde
dir ,"" İmanı Al lah ' ın birliğini dil ile ikrar, kalb ile tasdik 
olarak betimleyen Ebu ' l -Mûin Nesefî (508/1114), İslâm'ı 
birleyerek Al lah 'a kulluk etmek olarak tanımlar ," ' ' Ehl-i 
sünnet özellikle de Mâtürîdî paradigmaya göre iman ve İs
lâm terimleri zevahir alimlerinin aksine aynı şeylerdir. Çün
kü iman Allah ' ı Peygamber i 'n in diliyle haber verdiği emir 
ve yasaklarında tasdik etmekten ibarettir, İslâm ise Allah'ın 
ululiiyetine boyun eğmek suretiyle O 'na teslim olmak de
mektir ki, bu da ancak O 'nun emir ve yasaklarını kabul et
mekle gerçekleşebilir . Taşıdıkları hüküm açısından iman 
İs lâm'dan, İslâm da imandan ayrı lmaz ve aralarında bir zıtlık 
da söz konusu o lamaz Şu ayette iman ile İslâm aynı anlam
da kullanılmaktadır; "...Ancak ayc/lerimize inanıp da /eslim 
olanlara duyurahilir.sin"'^^'^ Bu bağlamda her mümin Müs
lüman, her Müslüman da mümindir . Allah'ı ve elçisini t as 
dik eden mümin aynı zamanda Al lah 'a ve elçine itaat eden
dir. Aynı şekilde Allah 'a ve elçisine itaat edip onların emir
lerini yerine getiren, onları tasdik edendir, '" ' 

Eş 'ar i lerce iman ve İslâm terimleri birbirinden farklı 
şeyler olarak algılanmakta bu anlayışa paralel olarak da her 
mümin Müslüman sayı lmakta, fakat her Müslüman mümin 
sayılmamaktadır . Bunlar iman ile İs lâm' ın birbirinden ayrı 
kavramlar olduğu şeklindeki görüşlerini şu ayete dayandır
maktadırlar: "Bedeviler "inandık" dediler. De ki: Siz iman 

.Mii.vhvn: 2 9 6 , .110; İbn libû Şenf, ci-.Mii.sdnıere, 2 9 6 , .110; Ayrıca 
bk/.. MûLüıitli, Kihıhii'l-'l'cvlnd, 19X. 
NcscIl , Balını 'l-Kclânı. 1. 
c n - N c ı n l , 2 7 / S I . 
,A/;/.v<ii'('/<', 2 9 6 , 1 1 0 ; İbn l'.bfı .Şerif, el-Mıi.sânwrc. 1 9 1 . 110: F e / d e v î . 
lisııird-Diıı, 2 2 0 - 2 2 1 ; Sâbfınî, el-Buhîye, 91 . 
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elmediniz ama boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize 
yerleşmedi..."''^^ Bu anlayışa göre İslâm, kalbin tasdiki ve 
teslimiyeti değil de, dilin ve beden organlarının teslimiyeti 
ve dinin yapılmasını istediği amellerin işlenmesinden ibaret
tir. O zaman İslâm imana nazaran dalıa genel, iman ise İs
lâm'a nazaran daha özel bir kavram olmaktadır . Bu anlayış 
çerçevesinde münafıklığı açıklamak daha kolay olmaktadır . 
O kalbiyle inanmadığı halde diliyle Müslüman olduğunu 
söyler ve İslânıî buyruklan yerine get ir iyormuş izlenimi 
bırakır.İnanmış olmamakla birlikte Müslüman gibi davra
nışlarda bulunabilir.""' 

4- İmanın Artması ve Eksi lmesi 

İmanın artması ve eksilmesi sorunu da kelâmî ekoller 
arasında tartışma ve münazara konusu olmuştur . Ehl-i sünnet 
kelâmcıları da bu konudaki tart ışmalardan kendilerini uzak-
laştıramamtşlar, sorunu çeşitli yönleriyle ele almışlar ve 
onlar da kendi aralarında tek bir görüş üzerinde uz laşama
mışlardır. 

Ahiretteki kurtuluşun temel öznesi olan iman, kalbe 
ait bir söz, tasdik ve hükümdür . İnanma düzeyleri ve ko
numları hangi noktada olursa olsun bütün iman sahipleri bu 
tasdik ve hükümde birleşirler. İnananların üzerinde birleş
tikleri temel nokta olan bu tasdik basit olduğundan, artmayı 
ve eksilmeyi kabul e tmez. İnanılacak şeyler yani inancın 
nesnesi (iman esasları) açısından da iman ar tmaz ve eksil
mez. O halde tasdik bakımından bütün inananlar birbirlerine 
eşittirier. Alim ile normal insanın, öğretim üyesiyle lisans 

el-r[ııcurfll. 4 9 / M 
.181 Miisâvere, 2 9 6 - 2 9 9 , İbn I-.bû Şerif, el-Miisâmere, 2 9 7 , liş'urî, el-
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öğrencisinin tasdiki arasında fark bnlunınamaktadıı Birinin 
diğerine iistiınliiğiı söz konusu edilemez. 

İbn Hiımânı, imanın artma ve eksilmeyi kabul edip 
etmeyeceği konusunu ele alırken öncelikle bu problem üze
rinde görüşlerini belirtenlerden söz eder. Buna göre bu konu 
üzerinde iki farkh görüş ortaya çıkmıştır ki bunlar imanın 
a i tma ve eksilmeyi kabul edeceği ve etmeyeceği doğrultu
sundadır. İmanın artma ve eksilmeyi kabul etmeyeceğini 
benimseyenler Ebû Hanife ve arkadaşları başta olmak üzere 
Ehl-i sünnet alimlerinin çoğunluğudur . Eş 'arî bilginlerinin 
çoğu ise bu göılişe muhalefet ederek, imanın art ıp- eksilebı-
leceği kanaatine sahip olmuşlardır.^"* 

İmam-ı A ' z a m Ebû Hanife (699/767) imanın inanıla
cak şeyler açısından artına ve eksilmeyi kabul etmeyeceğini 
"i'l-l<'ıkhıı'l-]''.kber"\s\m\\ eserinde şöyle açıklamaktadır; " İ -
man dil ile ikrar, kalb ile tasdiktir Gökte ve yerde bulunan
ların imanı, tasdik edilmesi gereken şeyler yönünden ar tmaz 
ve eksilmez, fakat yakin ve tasdik yönünden artar ve eksilir. 
İnananlar iman ve Allah' ı birleme (tevhit) de birbirlerine 
eşittirler ancak amel itibariyle birbirlerinden farklıdırlar."'"^ 
O 1 o.vu've'sinde ise "İman ar tmaz eksilmez. Çünkü imanın 
artması, ancak küfrün azalmasıyla, eksilmesi de küfrün art
masıyla tasavvur olunabilir. Bir bireyin aynı durumda mü
min ve kafir olması nasıl mümkün olabilir? Mümin gerçek
ten iman eden, kafir de gerçekten inkâr edendir."'""^ demek
tedir. Bu sözlerle anlatı lmak istenen isyan ve günahın imana 
aykırı olmadığı , dolayısıyla da bu tür fiil ve davranışların 

KtUsâveıv. 3 2 5 ; İbu l'.bû Seril', e.l-KİUs(wwr<.'. My, la l l i i /âuî . Şfiiııd-
Mckâml,V,2]]. 
l ibû llantl'e, el-iıklm'l-llkher, 74 -75 . (İmaııı-ı Azanı'm Beş liseri 
iç inde orijinal melin. I la/., lyiuslafa ( ) / , ) İstanbul, 1992. 
l ibû Ilanîre, l'asiyye, 87. {İmam-ı Azanı'm Beş F.seıi içinde orijinal 
mel in . Haz. Mustafa Öz , ) İstanbul, 1992. 
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insanı imandan çıkarmayacağıdır . İmanın aslının ve özünün 
tasdik olduğu kabul edilince onun artmayı ve eksilmeyi ka
bul e tmeyeceği de benimsenmiş olur. 

Öyle görülüyor ki bu iki görüş arasındaki farklılık a-
melleri iman tanımının içerisine dahil edip e tmemekten kay
naklanmaktadır . Ameller imanın içerisine sokulup onun bir 
parçası olarak kabul edilince, amellerin artması ve eksilmesi 
ile iman da artıp eksilecektir. Ameller imandan bir parça 
olarak kabul edilmediği takdirde de imanda bir artma ve 
eksi lme olmayacaktır . 

İbn H ü m â m ' m düşünce s is teminde iman "izanla bir
likte kesin tasdik"in ismi olduğu için taatlerin ve günahların 
ona ilave edilmesiyle onda herhangi bir değişme ve teğayür 
olmayacaktır. '"^Yani iman tasdik oluş bakımından artma ve 
eksilmeyi kabul etmemektedir . 

Ancak bazı ayetler imanm artacağına işarette bulun
maktadır ki bunlar imanın tasdikten ibaret olduğuna engel 
teşkil etmemektedirler , "iman etmiş olanlara gelince (her 
inen sûre) onların imanını artırmıştır.. "İmanlarını hir 
kat daha artırsınlar diye müminlerin kalhlerine manevi bir 
kuvvet (güven) indiren O'dur" ^"^" "Müminler ancak onlar
dır ki. Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Allah 'ın ayetleri 
kendilerine okunduğu zaman hu onların imanlarını arlı-
/•//-. "''^' 

Bu tür ayetler imanda birkaç tarzda artma ve eksi l
menin olabileceğüıi gösterir. 

I- İman kuvvet ve zayıflık diğer bir ifade ile güçlü ve 
zayıf olma açısından farklılık gösterebilir. Tasdik de sevin
me, üzülme, hiddet lenme vb. gibi nefse ait arazlardandır. 

Afti.mycre, 326; İbn l ibû Şerif, el-Mmârtıcte, 326 
e l - ' l e v b e , 9 / 1 2 4 . 
el- l 'el ih, 48 /4 . 
cMinlül , 8/2. 
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Böyle olması dolayısıyla bazen g ü ç l ü bazen de zayıf olabilir. 
Çünkü bazı bireylerin imanı duyma ve düşünmeye bağlı 
bilgi ve inanç seviyesinde, kimininki görmeye dayalı bilgi ve 
inanç düzeyinde, k imin ink i de yaşamaya, yürekten dnymaya 
ve iç tecMibcye dayalı bilgi ve inanç düzeyindedir . '" ' İbn 
Hümâm kuvvet açısından imanlarda farklılık olabileceğini 
göstermek için Hz. İbrahim olayını anar. Hz. İbrahim ölüleri 
nasıl dirilttiğini göstermesini Allah ' tan isteyince, ayette ol
duğu gibi Al l ah 'm kendisine "yoksa inanmadın mT sorusuna 

(gözümle de görerek) kalbim yatışsın diye" '"^cevap ver
miştir. İbrahim' in bu isteği imanda yücelme ve terakki arzu
su olarak değerlendiri lmiş, bu olaydan sonraki imanının yani 
ölüleri nasıl dirilttiğini gördükten sonraki imanının önceki 
imanından daha g ü ç l ü olduğu belir t i lmişt ir / '^ 

2 - Bu tür ayetler imanın tafsil açısmdan da aı tabi lece-
ği anlamına gelebilirler. Yani ayetlerde vurgulanan imanın 
bir kat daha artması tasdikin nicelik, kemiyet, adet ve sayı 
bakımından artması anlamınadır Hz Peygamber döneminde 
insanlar/ sahabe O'nun Allah ' tan getirdiği dini hükümleri 
hak b i l ip kabul ediyorlardı. Onlar toptan inanılması gereken 
hususlara icmalen, ayrıntılarıyla inanılması gereken hüküm
lere de tafsilen inanıyorlardı. Ancak yeni yeni ayetler her an 
nazil oluyor, bunlar yeni hükümler içeriyordu. Bunlara da 
inanma zarureti vardı. İşte bu yeni gelen şeylere inanına 
imanı ziyadeleşt irme olarak kabul edil ir . ' '" Burada imanın 
artması nicelikle ilgili bir artma olmaktadır Ancak bu durum 
sahabe için geçerli olabilir. Çünkü günümüzde İslâm'ın iti
kat ve inanca ilişkin bütün ilke ve esasları tespit edilmiştir 
İman bütün bunları kabul etmekle gerçekleşebilir . Bu yüz-

Kılavıı/.. A. Sa im, İnian-KiifUr Sının, İsUmbul, 1990, 58. 
cl-F?akara, 2 /260 . 

'"^ MiisıiyL're, .127, İbn VX-)\\Şeni,el-Miîsdmcre, .127 
Ncserî . linlını'l-Kelâm, 2 1 , Sâbûnî, el-Bidâye, 90. 
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den imana konu olan başka bir deyişle inanılacak şeyler 
açısından imanda artma ve eksi lme söz konusu değildir 

3 - Yine bu ayetlerdeki imanın artması , imanın seme
resi ve kalpteki nuruımn parlaması ve tesirinin çoğalmasıyla 
açıklanabilir. '̂'̂  

Netice itibariyle imanın artacağını ifade eden ayetler 
ile bu konudaki hadisler^"'', imanm kuvvet ve kalbin derin
liklerine niiftız açısından farklı düzeylerde olabileceğini bu 
yönüyle de artıp eksilebileceğini ifade etmektedir . 

Ameller imana dahil edildikçe iman artar, yani amel 
lere bağlı olarak iman artar ve eksilir. Bunun aksi durumda 
iman tasdik ve hüküm olarak ne artar, ne de eksilir. 

5- IMukallidin İmanı 

İbn Hümâm' ın da aralarında olduğu Ehl-i sünnet bil
ginlerine göre, istidlalde bulunma imanın sıhhatinin gereği 
olmadığından taklit yoluyla inanan bireyin yani mukallidin 
imanı geçerlidir. Diğerleri de bu kişinin imanını aklî ve dinî 
kanıtlarla güçlendirmediğinden dolayı sorumlu ve günahkar 
olacağını söylemişlerse de imanını geçerli bulmuşlardır . 
Mu' tez i le ise mukall idin imanının geçerli olmadığı kanaatini 
taşımaktadır.^'" Onlara göre taklit bir başkasının sözünü 
hiçbir kanıt istemeksizin kabul etmek anlamına gelir ki bu 
hal boyuna kolye takmaya benzemektedir . Bu durumda olan 
bireyin kendisini bilgiye ulaştıran bir yola girdiği düşünüle
mez. '""Ayrıca insan inanılması gereken her bir şeyi aklının 

'''"'^ Musdyc'fi'., 329; İbiv Ebû Şcril", c.l-Mii.'iâtnere, .^29; Sfıbûıvî, el-Bidâye, 
90, 
rjııhrırî, Salıilı. İıııaıı, 3.3; \bn Miîce . Silıien. Mukadditne, 9; Miisâvere. 
.326. 

Miisâyere. 300; İbn Ebû Şerif, el-Müsâmere, 3 0 0 ; Pe/.devî, Usuli'd-
/)/;?, 219 ; Sâbûnî. el-Bidâye, 89. 
Kâdî Abdülcabbar, Şerlm Usuli Ufam.se, 61 
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yardımıyla, mukabil şüpheleri ortadan kaldıracak şekilde 
bi lmedikçe iman etmiş olmamaktadır. ' ' ' ' ' 

İbn H ü m â m , taklit yoluyla iman eden bireym imanının 
geçerliliğini ispat sadedinde çeşitli a rgümanlar ileri sürdük
ten sonra sahabenin, fethedilen topraklarda yaşayan halkın 
çoğu kere istidlale dayanmaksızın yapmış oldukları imanla
rını kabul ve muteber bulmasını da delil olarak ortaya koy
maktadır." '" 

6- İ m a n ı n Y a r a t ı l m ı ş O l u p O l m a d ı ğ ı 

İman konusunda yoğun olmasa da tartışılan konular
dan birisi de imanın yaratı lmış (mahluk) olup olmadığı soru
nudur Hanefî- Mâtürîdî düşünürler bu konuda farklı iki 
görüşe sahip olmuşlardır. Semerkand ilim çevresinde yetiş
miş bilginler imanın yaratılmış olduğu kanaatindeyken Bu
hara ilim muhit inde yetişmiş alimler ise imanın yarat ı lmamış 
olduğu düşüncesine sahiptirler.""" 

İbn Hüınâm, Ebu Hanife 'nin F m / v ı v ' s i n d e imanın ya
ratıldığına dair açık bir ifadenin bulunduğunu bildirerek 
sanki onun bu fikrine katıldığı izlenimini uyandırır. Ebû 
Hanîfe imanın yaratı lmış olduğunu, iman sahibinin yaratıl
mış olmasına dayandırmaktadır . O bu yöndeki göriişünü şu 
şekilde dil lendirmektedir . "Kullar amelleri , ikrarları ve mari-
fetleriyle yaratı lmış, mahlukturlar Fâıl (yani insan) yaratıl
mış olunca onun fiillerinin öncelikle yaratı lmış olması gere-
kır^"^ 

Mâtürîdî kelâmının banisi sayılan Ebû Mansûr 
Mâtüridî de imanın yaratı lmış olduğu kanaatini paylaşmak-

AOO 

101 

Sfıl)ûııî, el-Bidâye, 89. 
Miisâyere, 302-3()4; İbn imŞaıLel-Müsdmere, 302-304 
Miisâyere, 3 3 2 ; İbn Ebû ŞcriC, el-Müsâmere, 332 . 
V.hû Jlaııîl'c, i'asivve, 89; Müşavere, 3 3 4 . îbn Ebû Şerit, el-Müsâmere, 
334. 
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tadır. Ona göre imanın yaratı lmış olmasında hareket noktası 
Allah ' tan başka her şeyin yaratı lmış olması esasıdır.'*""' "İşle 
Rahhiniz Allah O 'dur. O 'ndan ha-'^ka tanrı yoktur. O, her 
şeyin yaratıcısıdır..."'*"'' İman da, Allah' ın gayri olan bir 
şeydir. O zaman Allah ' ın imam yaratt ığını söylemek ve ka
bul etmek gerekir 

Mâtüridî imanın yaratı lmış olduğunu imanı ameller
den kabul etmek suretiyle de ispatlamaya çalışır. İman da 
aslı zatında bir fiildir yani ameldir. '" ' ' Yüce Allah "Oysa ki 
.sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattr*"^ buyun-nakta-
d ı r 

İmanın yaratı lmış olduğuna delalet eden hadislerin de 
bulunduğunu söyleyen Mâtürîdî, bunlara dayanarak görüşü
nü sağlamlaştırma yoluna gitmiştir. "Yüce Allah imanı ya
rattı; Onu cömertlik vc haya ile süsledi'"*"' "Gerçekten Allah 
yüz rahmet yaratmıştır ." Mâtürîdî imana rahmet denildiği de 
bilinir*"' diyerek imanın yaratılmış olduğu yönündeki gö ıü -
şimü Hz. Peygamber ' e dayandırır . Ancak rivayet ettiği ha
dislerin sıhhati hakkında yani mütevâtir mi, ahad mı olup 
olmadığı hususunda bir açıklamada bulunmadan hadisleri 
rivayet etmesi kelâm ilminin bilgisel/epistemik ölçütleriyle 
uyuşmamaktadır . 

Mâtüridî imanın yaratı lmış oluşunu onun niteliklerinin 
yaratılmışlığından hareketle de kanıt lamaya çalışmaktadır 
Ona göre, iman, sahibi için güzeldir , hayırdır ve hidayettir. 
Nitelikleri bu olan her şey de yaratılmıştır.''"'* 

'10? 

.10.1 

10"̂  

10C 

•107 

Mâliıridî, Kitahil t-Te^'hid, 385 . 
cl-HıEyııı, 6 / 102 , e)-Mü'ınin, 4 0 / 6 2 . 
Mâtüridî, Kitabil 't-Tevlnd, 386 -387 . 
cs-SâlTât, 37 / 96. 
1 ladis 'e kaynaklarda rastlanaraamıştır. 
Mâlüıidî . Kitabü 'l-Tevhid, 387. 
Mâtüıidî , Kilabü 'l-Tevhid, 388 . 
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İman Hanefî-Mâtüıîdî kelâm sisteminde insanın bir 
fiili ya da ameli mesabesinde değerlendirildiğinden dolayı 
mahink olarak değerlendirilmiştir . Yoksa bn tiir kabııliin 
başka bir boyutu yoktur. 

7- İmanda İstisna Sorunu 

İmanın mahiyeti ile ilgili olarak tartışılan konulardan 
biri de imanda istisna meselesi olmuştur. 

"İnşallah m ü m i n i m " demenin caiz olup olmayacağını 
konu edinen bu mesele de imanm neliği/mahiyeti bakımın
dan tartışılmıştır. Hanefi-Mâtüridî kelâmcıları iman lafzının 
dinde kesinlik ifade ettiğinden hareketle "inşallah m ü m i n i m " 
demenin doğru olamayacağını ileri sürmüşlerdir."*'" Buna 
mukabil Eş 'ar î kelâmcıları istisnanın imanın hakikati ile 
değil de kemal / yetkinlik ve akıbetiyle/ sonucuyla ilgili ola
rak yapılabileceğüıi kabul etmişlerdir .^" 

İmanda istisnayı yani "inşallah mümin ım"demeyi caiz 
görenler İmam Şafiî ve ekolü, sahabe ve tabiinden Selefin 
ekseriyeti , Malikiler, Hanbeliler, Süfyan-ı Sevrî, Küllabiye 
ve Eş'arîlerin çoğunluğudur.""^ Bunlara göre bireyin mutlak 
manada ve te 'v i l etmeksizin "Allah dilerse m ü m i n i m " deme
si imana aykırı değildir. Bu sözleriyle onlar imanlarının şüp
he içinde olup olmadığını bildirmeyi değil , imanlarının so
nucunun nasıl olacağını bilmenin mümkün olamayacağını 
kastetmişlerdir. Bu durumda onların imanda istisna yapmala
rı imandaki bir şüpheye istinat e tmemekte , imanın yetkinli-
ğindeki şüpheye dayanmaktadır . Bu şekilde söylemekle on
lar imanlarının sonucunu Allah 'a havale etmiş olmaktadır-

410 

JM 
Mâltindî . Kiıahü 'ı-Tcvhid, 388 vd. 
laUa/.âııî, Şethu'Uk'kdsıd, V, 2 M - 2 1 5 , Şerhti'l-Akaid, 6 0 . İbu l'.bCı 
Şenf , el-Milsânıere, 338; Sinauoğlu, Mıı.slal'a, İınan, / ) / / ( , IslanbuL 
2 0 0 0 , XXII, 2 M 
I aü<ıy.âııî. Şerlin 'l-Mekâsıd, V, 2 1 5 ; İbn libû Şerit, el-Miisânıere, 338 
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l a r / " İmanda istisnayı caiz görmeyenlere göre iman tasdik
ten ibarettir. Bu tasdike sahip herkes mümindir . İman şüphe 
ve tereddütü barındırmaz. Dolayısıyla imanda şüphe ol
maz. '" ' ' İman kalbde olan kesin tasdiktir. Bu nedenle herhan
gi bir şekilde şüpheyi çağrıştıran bir şeyin söylenmesi doğru 
değildir. Yüce Allah Kur ' an ' da "Onlar gerçeklen müminler
dir"^'^ ve "Onlar gerçekten kafirlerdir"'*"^' demek suretiyle 
imanlarını ve küfürlerini izhar edenleri o şekilde tanımla
mıştır. Bireyin "inşallah m ü m i n i m " demesi imanından şüphe 
ettiğine, tasdik ve ikrarının kesin olmadığına delâlet eder ki, 
bu caiz değildir. Dolayısıyla imanda istisna anlamsızdır . ' " ' 

İbn H ü m â m ' ı n da ifade ettiği gibi şayet istisna imanın 
sonucunu Allah 'a havale etmek manasında söylenmişse küf
rü gerektirecek sakıncalı bir d u n u n değildir Kur ' an 'da bu 
durum şöyle ifade edilmektedir . "Allah'ın dilemesine bağ
lamadıkça (imjâallah demedikçe) hiçbir şey için 'Bunu yarın 
yapacağım ' deme.."*'^. Her ne kadar bu söz (istisna) imanın 
yetkinlik derecesi bi l inmediğinden ya da son nefesiyle dün
yadan nasıl ayrılacağını ve bununla ilişkili olarak da Allah 
katındaki son dunımunu bilmemesi dolayısıyla işleri Al
lah'ın di lemesine bırakmak türiınden söylenmiş de olsa, 
insanlara karşı imanımızda şüpheli o lduğumuz kanaatini 
uyandıracağı için imanda istisnanın terk edilmesi gerekli
dir.*"--

•11.1 
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Ahisdrcre. 33%-2A0; İbn l'.bû Şcril", el-Müsâmere, .3.38-2'l(); Cü\e>ı ı î , 
el-İrşâd, 3.?6, ralla7.ânî, Şerhu 'l-Akaid, 60 . 
h'.hû i jaınfc. Va.sin'e, 87; Ncscfî . Balını 'l-Kelâm, 2 . 1 . 
cl- l 'J i lal , 8/4. 
en-Nisâ . 4/1.51 
Siibîmi, el-Bidâve, 90-9\;'Vafyazâni, Şerhu'l-.4kaid, 59 -60 
cl-Kehf, 18/23. ' 

Miisâyere, 3 3 9 - 3 4 1 ; İbn libû Şcril", el-Müsâmere, 3 3 9 - 3 4 1 ; Mâlüridî, 
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öze t l e İbn Hümâm, istisnanm şu an itibariyle imanm 
sübutunda şüphe etme an lammda kullanılmadığı konusunda 
iki görüş arasında bir uyuşmazlığın bulunmadığına kanidir. 
Aksi takdirde böyle bir istisna imanın yok olmasını gerekti
rir Ona göre istisna kendi içerisinde tutarlı olmakla beraber 
şu anda imanm sübutu konusunda bir şüphe intihası da doğu
rur. İbn Hümâm Şeytan ' ın bu intihayı kötüye kullanarak 
gerçekten şüphenin oluşmasına sebep olacağından bahisle 
"Allah dilerse m ü m i n i m " sözünün terk edilmesi gerekliliği
ne özel vurgu yapmaktadır."*'" 

Bize göre de iman lafzı düıde kesinliği ifade ettiğin
den istisnayı kabul etmesi söz konusu olamaz. Çünkü her 
türlü şek, şüphe ve tereddütten uzak oluş ve kesinlik tasdikin 
vazgeçi lmez niteliklerindendir. 

8- İnınnın Sürekl i l iğ i 

İbn Hümâm, imanın sürekliliği konusuna da değin
miştir. Uyku, baygınlık, gaflet ve ölüm halinde imanm bakî 
olacağını belirten İbn Hümâm, bu gibi hallerin marifet ve 
tasdike zıt olduğunu kabul e tmekle beraber, din tarafından 
marifet ve tasdikin, sahibi tarafından özellikle iptal edilince
ye kadar bakî olduğuna hükmedildiğini ileri sürer. Tasdik ve 
marifetin sahibi tarafından iptal edilmesi ise bireyin, dinin 
marifet ve tasdike aykırı kabul ettiği herhangi bir işi yapma
sıyla gerçekleşir İbn H ü m â m ' m ifadesine göre Mu' tezi le ise 
uyku ve ölümün marifete zıt olduğundan hareketle bu du-
nımlarda imanın devam etmeyeceği kanaatindedir."*'' 

Yazar imanın sürekli olduğu şeklindeki görüşünü şu 
şekilde temel lendirmeye çalışır: Nübüvvet kavramı haber 
vermek anlamındaki " i n b â " ' kökünden türemiştir. Nebî de 
Allah ' tan haber verene verilen isimdir. Nebiye (Peygambe-

™ Miisâyere, 2.19-.14 1: İbn V.hû Şerif, el-Miisânıere, 339-34 i. 
Müsâyere, 3 4 1 ; İbn Ebû Şerif, el-Müsdmere, 341 
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re) nebî sıfatının verilebilmesi için sürekli haber vermesi 
zorunluluğu yoktur. Bir kere dahi olsa tebliğ yapmış olması 
sonsuza kadar nebî sıfatını alması için yeterlidir. Bunun gibi 
bireyin mümin sıfatının sürekliliği için tasdik ve marifetinde 
devamlı olması gerekmez. Ayrıca İslâm hukukunda nikah ve 
diğer akidler, akdin iki riiknü olan icap ve kabul gerçekleşip 
bittikten sonra da hükümleri devam etmektedir.''^'" 

İbn Hümâm, bütün bu istidlallerle uyku, baygınlık, 
gaflet vb. gibi durumlarda kişinin imanlı o lduğunu ve imanı
nın sürekliliğini devanı ettirdiğini kanı t lamaya çal ışmakta
dır. O halde iman, tasdiki ortadan kaldırıcı bir şey söylen
medikçe ya da yapılmadıkça yok olmayacak ve bireyi terk 
etmeyecektir . 

Miisâyere. 342--14.3; İbn l.ibû Şerif, el-Miisâmere, 342-.343. 
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S O N U Ç 

Aslen Türk okıp Osmanl ı lar dönemi (XV. Yüzyıl) Mı
sır ' ında yaşayan İbn H ü m â m , Hanefî- Mâtürîdî kelâm eko
lünün metodolojisine büyük ölçüde bağlı kalarak kendi al
gıladığı Allah anlayışını (ulûhiyet) ortaya koymuştur . İbn 
H ü m â m Allah ' ın varlığının K u r ' a n ' d a temelleri bulunan aklî 
argümanlar la kanıtlanabileceği kanaatindedir . 

Allah-alem ilişkisiyle ilgili olarak Kur ' an î verilerden 
hareketle yalnız Al lah ' ın başlangıçsız o lduğunu, içindeki
lerle birlikte bütün âlemin sonradan yaratıldığını açık bir 
şekilde ortaya koyar. 

Onun algıladığı Allah, başlangıçsız (ezelî) ve sonsuz 
(ebedî)dur. Yaratılmışların nitelendiği cevher, cisim ve araz
dan müteşekkil olmadığı gibi bunların ayrı ayrı her birisi de 
değildir. Zaman ve mekanla kayıtlı olmadığı gibi herhangi 
bir yönde de bulunmaz. Ahiret â leminde görülebilir; Allah 
bir tek olup eşi, benzeri ve ortağı bulunmamaktadır . 

Allah yalnız kendisine özgü zâti ve subûtî sıfatlarla 
donanmıştır . Yaratılmışlardan hiçbir şey ona benzemediği 
gibi O da hiçbir yaratığa benzememektedir . 

Genelde Hanefi-Mâtürîdî çizgiye bağlı olarak açıkla
ma ve yorumlarda bulunan İbn Hümâm, haberî sıfatların 
yorumunda Selefıyye'nin görüşlerine yakınlaşmış gibi bir 
izlenim uyandırmaktadır . 

İbn Hümâm, tekvin ve Allah ' ın diğer fiilî sıfatları me
selesinde de Hanefî-Mâtürîdîlerle Eş'arîlerin farklı şeyler 
söylemediklerini , aynı şeyi farklı söylemlerle ifade ettikleri
ni vurgulamak suretiyle uzlaştırmacı bir rol üslenmiş gö
rünmektedir . 
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ibn H ü m â m ' a göre Allah her şeyin yaratıcısı oldu
ğundan insan fullerinin de yaratıcısıdır, ancak bu durum 
insanın irade hürriyetine sahip olmasını engel lememektedir . 
Birey kendi hür iradesiyle isteğe bağlı, ihtiyari fiil ve ey
lemlerini yapma yetisiyle donatılmıştır . Bu nedenle de işle
diklerinden sorumludur. 

Allah hiçbir şeyi yapmak zorunda olmadığı gibi pey
gamber göndermek mecburiyet inde de değildir. Akıl, insanın 
ahirette kurtuluşunu sağlayacak yolu t am manasıyla bulama-
3'acağından, insanlığa elçi göndermek aklî bakış açısından 
övgüye layık bir davranıştır. Bu nedenle Allah' ın elçi gön
dermesi onun hikmetinin bir tezahürüdür , rahmettir ve lü
tuftu r. 

Hz. M u h a m m e d ' i n peygamberl iğinin en büyük nişa
nesi, bütün zamanlar boyunca sürekli, aklî mucize olarak da 
nitelenen K u r ' a n ' d ı r Tasavvufî eğiliminden kaynaklandığını 
düşündüğümüz İbn H ü m â m ' ı n bütün harikuladeleri mucize 
olarak gösterme gayreti , mucizenin kapsam alanını genişle
t iyor izlenimini uyandırmaktadır . 

İbn Hümâm' ın peygamber anlayışı Kur ' an ' ın sıklıkla 
vurguladığı beşer- peygamber temasına uygun düşmektedir . 
Allah ' ın bildirdiğinin dışında peygamberin gaybı bi lemeye
ceğini ve dini tebliğ görevinin dışında kalan konularda yanı
lıp, hata yapabileceğini belirtmesi, Kur ' an ' ı iyi anlayıp yo
rumladığını göstermektedir . 

Akıl ve duyuların idrak alanının dışında kalan öteki 
dünya ile ilişkin problemlere Kur ' an ' ın ışığında Ehl-i sünnet 
perspektifinden çözümler sunmaya çalışmıştır. 

Ahiret konusunu ele alırken Kur ' an ' ın bu konuda ileri 
sürdüğü aklî delillerden bolca yararlanan İbn Hümâm, iade
nin yanı yeniden diriltmenin tekrar yaratma olduğunu, bunun 
ilk defa yaratmadan bir farkının bulunmadığını , Allah ilk 
defa nasıl yarattıysa, ikinci defa da a>nı tarzda yaratacağını, 



bunun yani iadenin ilk yaratmaya göre daha kolay olduğunu, 
bu görüşüne gerekçe olarak da birinci yara tmanm modelsiz, 
ikincisinin ise modelli olacağını ifade eder. İbn Hümâm' ın 
bu yaklaşımı bizce de uygundur; çünkü Kur 'anî nasslar bu 
görüşü açıkça desteklemektedir . Dirilişin bedenli olarak 
gerçekleşeceğini kabul eden İbn H ü m â m , daha fazla ayrıntı
ya girmemektedir . 

Devlet başkanlığı konusuna Şıa ' ın görüşlerini red sa
dedinde yaklaşan İbn Hümâm, imameti Müslümanlar üze
rinde genel tasarrufa yetkili bir kurum olarak görür. Devlet 
başkanı tayininin aklen değil , naklen gerekli o lduğunu be
lirterek, bıuıu dinî ve seküler/dünyevî işlerin düzenli ve sağ
lıklı yürümesi için önemli bir kurum olarak değerlendir
mektedir. 

Devlet başkanının Kureyş soyundan olması gerektiği
ni söyleyerek kendinden önceki kelâmcıların düştüğü hataya 
İbn Hümâm da düşmekten kendini kurtanamamıştır. 

İbn H ü m â m ' a göre iman, Hz . Peygamber ' i Allah ' tan 
getirdiği inanca ve amele yönelik bütün şeylerde tasdik et
mek yani doğrulamaktır 

İbn Hümâm' ın iman anlayışını "kalb ile tasdik ve dil 
ile ikrar" şeklinde özet lememiz mümkündür . Ancak imanın 
temel rüknü yani olmazsa olmazı kalbin tasdiki, doğrulaması 
ve onaylamasıdır . Dil ile ikrar ise dünyevi hükümlerin uy
gulanabilmesi açısından gerekli haricî bir şait konumunda
dır. İbn Hümâm' ın bu şekildeki iman anlayışı Mâtüridî ke
lâm sisteminin benimsediği iman anlayışıyla örtüşmektedir . 

İman ve İslâm kavramları sözlük anlamları itibariyle 
farklı olsalar da imanm İslâmsız, İs lâm' ın da imansız o lama
yacağının altını çizmiştir. 

İmanın zıttı olan küfür, yalanlamakla ve dini hafife 
almakla gerçekleşir. Dolayısıyla bu anlama gelecek söz, 
davranış ve eylemlerden uzak durulmalıdır . 

133 



Ona göre imanın artması ve eksilmesi konusundaki 
uzlaşmazlık lafzî bir anlaşmazlıktan ibarettir Ameller imana 
dahil edildikçe, onların artması ve eksi lmesine bağlı olarak 
iman da aitar ve eksilir. İman amellerden bağımsız ve yal
nızca tasdik olarak kabul edildiğinde ise ar tmaz ve eksi lmez 

İbn Hümâm, kelâmî problemleri ele alış ve işleyiş tar
zında taklitçi bir tu tum sergi lememesine rağmen, bazı haklı 
gerekçeler ileri sürerek mukallidin imanını geçerli saymıştır 

İmanm sahibi olan birey, ikrar da dahil bütün yapıp 
ettikleriyle birlilcte yaratı lmış olduğundan imanı da yaratıl
mış ve mahluktur . Ancak imanın yaratılmışlığı sorununa, 
fatalist-kaderci bir zihniyetle yaklaşılmamalıdır . Yani Allah 
kimini imanlı, kimini de imansız bir şekilde yaratmamıştır . 
İmanı ya da küfrü seçenler insanların kendisidir. 

İmanın sürekliliği konusuna da değinen İbn Hümâm, 
uyku, bayguılık, gaflet vb. gibi durumlarda imanın yok ol
mayıp devam ettiği düşüncesini taşımaktadır. Tasdik ve 
marifeti ortadan kaldıracak bir şey söylenip yapılmadıkça 
iman devamlı olarak bireyde varlığını sürdürür yani bakî 
ka l ı r 

Net ice de İbn Hümâm kısır ve anlamsız kelâmî tart ış
malara girmeksizin genel de Mâtürîdî çizgide Ehl-i sünnetin 
inanış biçimini sade bir şekilde ortaya koymaya çalışmış ve 
bunda da başarılı o lmuştur . Bu tavrı ve duruşuyla da haklı 
olarak Kelâm Tarihindeki seçkin yerini alınıştır. 

İbn H ü m â m ' ı n algıladığı ve açıkladığı Allah anlayışı 
K u r ' a n ' a ön yargılardan arınmış, nesnel bir akılla yaklaşan 
bireyin algılayacağı Aİlalı telakkisiyle örtüşür konumdadır . 

İbn Hümâm, İslâm inançlarını özellikle de Allah anla
yışını ortaya koyarken mezhep taassubuna kapılmadan kendi 
görüş , anlayış ve tercihini bu özlü eserinde yansıtmaya ça
lışmıştır. Bu yönüyle de kendisinden sonraki araştırıcılara 
güzel bir örnek olmuştur . 
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