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İnsan Fiilleri ve Kadere Dair Bir Risâle:
Seyyid Halîl es-Sırrî b. İbrâhim’e Ait
“Risâle fî mesʾeleti’l-kader fî efʿâli’l-ʿibâd
Adlı Risâlenin Tahkik, Tahlil ve Tercümesi
Öz: Çalışma, Seyyid Halîl es-Sırrî b. İbrâhim’e (ö.1303/1886) ait Risâle î mesʾeleti’l-kader î efʿâli’l-ʿibâd adlı
risâlenin tahlil, tahkik ve tercümesini yapmak suretiyle literatüre kazandırmayı hede emektedir. İnsan illeri
başlığı altında İslâm düşünce tarihi boyunca büyük bir yazım geleneğinin oluştuğu bilinmekte ve yazım gelene
ğinin Osmanlı kir dünyasında da canlılığını sürdürdüğü malûmdur. Çalışmamıza konu olan bu risâle de sözü
edilen ilmî vasatta ortaya konulan ürünlerden bir tanesidir. Halîl es-Sırrî, risâlede, naslardan hareketle insana
ait bütün durumların ve eylemlerin Allah’ın kaderiyle olduğunu ileri sürmektedir. Müellif, risâlesinde cebir ve
tefvîz görüşlerini zikrederek kendi görüşünü bu iki yaklaşım arasında konumlandırır. Müellif, hem insanın irâdî
illerinde cebir ve zorlama altında olmadığını hem de Muʿtezile’nin iddia ettiği gibi insanın illerini meydana
getirme hususunda bağımsız olmadığını ispat etmeye çalışmaktadır. Böylelikle risâle hem insanın illerindeki
sorumluluğunu temellendirip hem de Allah’ın yaratıcılığı konusuna halel getirmeksizin bir çözüm teşebbüsünde
bulunmaktadır. Ayrıca Müelli n, risâlede Eşʿarî ve Muʿtezile mezheplerine atıf yapmaksızın selef yaklaşımına
yakın bir tavır ortaya koyduğu gözlemlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kader, Efʿâl-i ʿibâd, İrâde-i Cüzʾiyye, Cebir, Tefvîz, es-Seyyid Halîl es-Sırrî b. İbrâhim.
One Risālah On the Free Will (al-Irāda al-Juzʾiyya) and Qadar: Sayyid Khalīl al-Sırrī ibn Ibrāhim’s “Risālah fī
masʾalah al-Qadar fī afʿāl al-ʿIbâd” Critical Edition, Examination And Translation
Abstract: The aim of the study is to bring the risālah of Sayyid Khalīl al-Sırrī ibn Ibrāhim (d. 1303/1886)
named Risālah ī masʾalah al-qadar ī afʿāl al-ʿibād into the literature by making critical edition, analyzing and
translating it. It is known that a great writing tradition has been formed under human acts throughout the
history of Islamic thought, and it is obvious that this writing tradition continued its vitality in the Ottoman
intellectual world. This risālah, which is the subject of our study, is one of the products put in this intellectual
medium. Khalīl al-Sırrī, in the risālah based on religious texts, is to say that all human situations and actions are
by the destiny of God. A er expressing jabr (compulsion) and tafwīz approaches in his work, the author places
his opinion between these two. On the one hand, the author tries to prove that human beings are not under
force and jabr in their volitional actions, and on the other hand, as Muʿtazila claims, he is not independent in
bringing about human acts. Thus, the risālah attempts a solution without posing a problem both to the respon
sibility of the human being in his own actions and to the creativity of God. It is noteworthy that the risālah
deals with the issues of fate and will together and tries to justi the issue based on religious texts, and examines
the issue without referring to the Ashʿarī and Māturīdī traditions. In addition, the work presents a concise
structure written without deep analysis, without entering into the details of the issue and discussion points.
Keywords: Free will, Qadar, Human actions, Tafwīz, Jabr, Khalīl al-Sırrī.
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A. Araştırma ve Değerlendirme
Giriş
Kader ve insanın illeri meselesi insanlık tarihi kadar köklü bir meseledir. Bu me
sele kadîm kültür ve medeniyetlerde dinamikliğini koruduğu gibi modern dönemde
de güncelliğini hiç kaybetmemiştir.1 Kader ve insan illeri konusu; kelâm, tasavvuf,
İslâm felsefesi gibi farklı disiplinler bağlamında incelenmiştir. Bu ilimlerin kendi
varlık ve bilgi teorileri çerçevesinde muhtelif yaklaşımlar ortaya koymuşlardır.2 İs
lâm tarihinde Hz. Peygamber’in vefatından sonra Müslümanlar arasında meydana
gelen savaşlar sonucunda, bu elim hâdiselerin gerçek âilinin kim olduğu; vuku
bulan bu hâdiselerin önceden takdir edilip edilmediği; insanın ahlâkî sorumluluğu;
Allah’ın bu gibi şeylerdeki müdahalesi ve tesirine ilişkin soruşturmalar gündeme
gelmiştir. Müslümanlar âlimler de buna ilişkin görüşler ortaya koymuşlardır.3 \
rıca kendine has üslubu sebebiyle bazı naslar, insanın illerindeki âilliğine işaret
ederken bir kısım naslar ise insanın âilliğini ne eden bir tarzda varit olmuştur.
Bu sebeple naslar, tartışmaların ve mezhebi yaklaşımların şekillenmesinde etkin bir
faktör olmuştur.4 Ancak nazarî bir konu olarak meselenin zorluğu kabul edilse de
bu problemi aşmaya yönelik büyük bir literatür oluşmuştur.
Bu durumlar muvâcehesinde genel olarak üç tavrın geliştiği görülmektedir.
İlki, Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğunu ifade eden naslardan hareketle insanın
âilliğini mecâzî konuma indirgeyip, insanın ahlâkî sorumluluğunu dikkate alma
yan Cebriyye’nin yaklaşımıdır. İkincisi, Adalet ve tevhîd ilkeleri gereği, naslarda
Allah’ın her şeyi yarattığına delâlet eden ifadeleri insanın zorunlu (ıztırârî) illerine
tahsis ederek, Allah’ın yaratma sıfatının zedelenmesi pahasına insanın irâdî ille
rini yarattığını söyleyen Kaderiyye yahut Muʿtezilî yaklaşımdır. Üçüncüsü ise “Ne
1

2
3

4

Metin Özdemir, “Problematik Boyutlarıyla Kader Meselesi”, İslamî İlimlerde Metodoloji III:
İnsan İradesi ve Kudreti İlahiyye Bağlamında Kader Meselesi (İstanbul: Ensar Yayıncılık, 2014),
22-23; Ali Sâmî en-Neşşâr, Neşʾetü’l- kri’l-felse î ’l-İslâm (Kâhire: Dâru’l-maârif, 1397/1977),
2/63; M. Saim Yeprem, İrade Hürriyeti (Ankara: TDV Yayınları, 2016),
Mustafa Sait Yazıcıoğlu, Mâtürîdî ve Nese î’ye Göre insan Hürriyeti (Ankara: Otto Yayınları,
2017),
Ahmet Akbulut, “Allah’ın Takdiri Kulun Tedbiri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
33/1 (1992), 130-131; Cemaleddin Erdemci, “İlk Dönem (Hicri Asır) Kader Tartışmaları”,
Tezkire: Düşünce, Siyaset, Sosyal Bilim 9/44 (2006), 20
W. Montgomery Watt, İslamın İlk Dönemlerinde Hür İrade ve Kader, çev. Arif Aytekin (İstan
bul: Bereket Yayınları, 2011), 23-2
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cebir ne de tefvîz vardır; ancak bu ikisi arasında bir durum vardır.” söyleminden
hareket eden ve söz konusu iki mezhebin, Allah’ın her şeyin yaratıcısı oluşuyla in
sanın ahlâkî sorumluluğu arasındaki dengeyi koruyamadığını ileri sürerek kendisini
iki mezhep arasında konumlandıran selef yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, insanın yap
mış olduğu illerde irâde ve sorumluluğunun olmaması; başta dinî sorumluluklar
(tekâlîf ) olmak üzere nübüvvet, vaʿd-vaîd ve âhiretin gerekliliğini temellendirme
nin mümkün olmayacağından hareketle bu söylemi geliştirmiştir. Bu söylem, sünnî
kelâmın gelişmesiyle kesb teorisi üzerinden temellendirilmiş ve geliştirilmiştir. Bu
teoriye göre bir ile ait farklı cihetler vardır. İrâdî bir ilde ise iki cihet bulunmak
tadır. Bunlar kesb ve yaratma cihetleridir. Filler de diğer nesneler gibi yokluktan
varlığa çıktığından yaratma da özel bir eylem olduğundan bu yalnızca yaratıcı olan
Allah’a aittir. Niyet, kast, irâde-i cüzʾiyye olarak ifade edilen kesb ciheti ise insana
DL L 5 Böylece hem insanın ahlâkî sorumluluğu hem de yaratma sıfatının hususîliği
arasındaki tutarlılık sağlanmaya çalışılmıştır. Sele n ortaya koyduğu bu yaklaşım
ilin ve irâdenin anlamları ve ahvâl teorisiyle müteahhirûn kelâmcıları tarafından
daha geliştirilerek sistematik bir meta zik bütünlüğe kavuşturulmuştur. Bu gelişim
sayesinde insanın bir cebir ve zorlama altında olmadığı dahası insanın kendi irâdî
eylemlerinde bir tesir ve dahlinin olduğu söylemi temellendirilmiştir.6
İlk dönemlerden itibaren başlayan bu tartışmalar Osmanlı ilim havzasında ge
lişerek devam etmiştir. Risâle î mesʾeleti’l-kader î efʿâli’l-ʿibâd’de Halîl es-Sırrî b.
İbrâhim, naslardan hareketle insana ait bütün eylem ve durumların Allah’ın ya
ratmasıyla olduğunu ancak bunun insanı cebre zorlamadığı aksine insanın da ey
lemlerinde bir dahlinin olduğu tezinden hareketle selefe yaklaşmaktadır. Müellif
5

6

Muhammed b. Muhammed Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitabu’t-tevhîd, thk. Bekir Topaloğ
lu-Muhammet Arûşî (Ankara: Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, 1423/2003), 357361; Ebu’l-Muîn Meymûn b. Muhammed en-Nese î, Tebsıratü’l-edille î usûli’d-dîn, thk. Hü
seyin Atay - Şaban Ali Düzgün (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2003), 2/173182; Hâfızuddin Abdullah b. Ahmed Ebu’l-Berekât en-Nese î, Şerhü’l-ʿumde
E OOD
Muhammed Abdullah İsmâîl (Kâhire: el-Mektetu’l-Ezheriyye li’t-türâs, 2012/1432), 286-290
Ayrıca bk. Hatice K. Arpaguş, “Mâtürîdîlik ve Osmanlı’da İrâde-i Cüz’iyye Yorumu”, Osmanlı
Düşüncesi: Kaynakları ve Tartışma Konuları, ed. Fuat Aydın-Metin Aydın-Muhammed Yetim
(İstanbul: Mahya Yayıncılık, 2019), 243-26
Ayrıca bu konu hakkında bir değerlendirme için bk. Ubeydullah b. Mesʿûd Sadrüşşerîʿa es-Sânî,
Şerhu taʿdîli’l-ulûm (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Muradmolla, no: 1333), 122E-123E;
Hayrettin Nebi Güdekli, “Müteahhirîn Dönemi Mâtürîdî Kelâmında İrâdenin Ontolojisi Soru
nu: Saçaklızâde’nin Risâletü’l-irâdeti’l-cüz’iyye’sinin Tahlil, Tahkik ve Tercümesi”, İslâm Araştır
maları Dergisi 41 (2019), 86-8
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bu risâlede Mâtürîdî ve Eşʿarî gibi mezheplere herhangi bir şekilde değinmeksizin
söylemini temellendirmeye çalışır. Bu yönüyle risâlenin selef yöntemini takip ettiği
söylenebilir. Nitekim Halîl es-Sırrî, cebir ve tefvîz yaklaşımlarının i ât ve te îte
vardığını, doğru olan yaklaşımın ise orta yolu tutmak olduğunu vurgulamıştır.

1. Müellif ve Esere Dair
Müelli n Hayatı ve İlmi Kişiliği
Müellif ’in hayatı hakkında kaynaklarda bilgi yok denecek kadar azdır. Asıl ismi
Seyyid Halîl es-Sırrî b. İbrâhîm el-Ankaravî’dir. Nisbesinden de anlaşılacağı üzere
Ankaralıdır. Kendisine ait olduğunu tespit ettiğimiz Dürr-i Beyzâ isimli eserin
de Hâlidî meşrepten olduğunu ifade etmektedir.7 Büyük Gürcü diye meşhur olan
Ahmed Efendi’nin talebesidir. Eğitimini tamamladıktan sonra uzun bir müddet
müderrislik yapmıştır. İstanbul’un en eski semtlerinden olan Eyüp’te mollalık yap
mış ve Eyüp mollası diye meşhur olmuştur. Seyyid Halîl es-Sırrî 1303/1886 yılının
Cemâziye’l-evvel ayında vefat etmiştir. Kabri İstanbul’un Fatih semtinde bulunan
Edirnekapı mezarlığındadır.8

Müelli n Talebe ve Hocaları
Ulaşabildiğimiz kadarıyla Halîl es-Sırrî’nın bilinen tek hocası Büyük Gürcü diye
meşhur olan Ahmed Efendi’dir (ö. 1265/1849). Ahmed Efendi, Gürcistana’a bağlı
Ahıska şehrindendir. Ahmed Efendi müderrislik yapmış, birçok talebe yetiştirmiş
tir. Hazne-i hümâyûn hocalığı yapmış ve 1836’da Osmanlı’da büyük âlimlerin elde
ettiği görevlerden biri olan Mekke pâyesi’ni9 elde etmiştir. Ahmed Efendi, 1849
yılında İstanbul’da vefat etmiş ve Edirnekapı mezarlığına defnedilmiştir.10

7
8
9

10

Seyyid Halîl es-Sırrî b. İbrâhim el-Ankaravî, Dürr-i beyzâ (İstanbul: İBB Atatürk Kitaplığı,
Yazma Eserler, 377), 1D
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, ed. Nuri Akbayar (İstanbul: Numune Matbaacılık, 1996),
2/58
Osmanlı devletinde bahusus ilmiyye sınıfına verilen ve rütbe için kullanılan bir kavramdır. Geniş
bilgi için bkz. Fahri Unan, “Pâye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV
Yayınları, 2007), 34/193-19
Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmanî, 1:17
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Müelli n Eserleri
Kataloglardaki araştırmalar neticesinde müelli n iki eserine ulaşabildik. Bu eserle
rin ilki çalışmamıza konu olan Risâle î mesʾeleti’l-kader î efʿâli’l-ʿibâd adlı risâledir.
Bu risâle ilgili başlıkta detaylı şekilde incelenecektir. İkinci eseri ise Arapça yazılmış
OD Dürr-i Beyza adlı risâledir. Kütüphanelerde iki adet nüshası mevcûttur. Risâ
lede bazı kelâm ve akâid konuları incelenmişdir. Eserde ilim yollarının; şerîʿat, tarî
kat, maʿrifet ve hakîkat olmak üzere dört tane olduğunu belirten Halîl Sırrî, Allah’ı
bulmanın, her tarîkte onar makam olmak üzere toplamda kırk makamla mümkün
olabileceğini belirtmektedir.11 Müellif daha sonra bu makamları ayrıntılarıyla ele
alıp açıklamaktadır. Ayrıca müellif, rüʾyetulllah üzerinde de uzunca durmaktadır.12

Risâlenin Müellife Aidiyeti
Halîl es-Sırrî b. İbrâhîm el-Ankaravî’nin çalışmamıza konu olan Risale î mesʾe
leti’l-kader î efʿâli’l-ʿibâd adlı risalesinin farklı kütüphanelerden ulaştığımız iki
yazma nüshası bulunmaktadır. Risâlenin mukaddimesinde müelli n kendi ismini
zikrettiği görülmektedir. Nâsihler de ferâğ kayıtlarında eseri müellife nispet etmiş
lerdir.13 Ayrıca gerek İBB yazma eserler kataloğu gerekse Süleymaniye kütüphanesi
Mehmed Asım Bey koleksiyonunda risâle müellife nispet edilerek kayıtlanmıştır.14

Risâleye Ait Nüshalar
1.5.1. Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi, Mehmed Asım Bey Koleksiyonu,
nr. 234.
Bu nüsha, neşirde ( )مhar yle gösterilmiştir. Nüsha iki kapak arasında olup 4 va
raktır. Okunaklı bir hatla istinsâh edilmiş olup, her varakta 15 satır bulunmakta
dır. Cetvelsiz ve tehzipsizdir. Son varakta okunaksız iki tane vakıf mührü bulun
11
12

13

14

Halîl es-Sırrî b. İbrâhîm el-Ankaravî, Dürr-i Beyza, (Yazma Eserler, 377), 3D-4E
Eserin nüshaları için bk. Seyyid Halîl es-Sırrî b. İbrâhim el-Ankaravî, Dürr-i beyzâ (Yazma
Eserler, 377), 1D-16D; Seyyid Halîl es-Sırrî b. İbrâhim el-Ankaravî, Dürr-i beyzâ (İstanbul: Sü
leymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi, 3099), 1D-8D
Seyyid Halîl es-Sırrî b. İbrâhîm, Risâle î mesʾeleti’l-kader î ef ’âli’l-ʻibâd (İstanbul: Beyazıt Yazma
Eser Kütüphanesi, Veliyüddin Efendi, 3524), 2D, 6D; Seyyid Halîl es-Sırrî b. İbrâhîm, Risâle î
mesʾeleti’l-kader î ef ’âli’l-ʻibâd (İstanbul: Köprülü Kütüphanesi, Mehmed Asım Bey, 234), 2D,5D
Seyyid Halîl es-Sırrî b. İbrâhim el-Ankaravî, Dürr-i beyzâ (Hacı Mahmud Efendi, 3099), 1D-16D;
Seyyid Halîl es-Sırrî b. İbrâhim el-Ankaravî, Dürr-i beyzâ (Yazma Eserler, 377), 1D-8D
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maktadır. Varak sonları çobansızdır. Risâlenin müstensihi hakkında herhangi bir
malûmat bulunmamaktadır. Ferâğ kaydında risâlenin istinsâh tarihi Zilkaʿde 1269
olarak belirtmiştir. Nüshanın hâmişinde birçok minhüvât bulunmaktadır. Ayrıca
bu nüshanın ferâğ kaydının sağ hâmişinde “Ehli indinde muteber olan bu risâlenin
yazıcısı, bu cümlelerin müelli ve toplayıcısı Seyyid Halîl es-Sırrî b. İbrâhim’dir.”
şeklinde bir ibare bulunmaktadır. Dahası bu bilgi aynen ve eksiksiz biçimde Veli
yüddin Efendi Koleksiyonu nüshasında da mevcuttur. Bu durum üç ihtimal üzerin
den değerlendirilebilir. Birinci ihtimal, müelli n kendisinin bu iki nüshayı istinsâh
etmiş olmasıdır. İkinci ihtimal, müstensihlerin her ikisinin de nüshalarını müelli n
nüshasından istinsâh etmiş olmalarıdır. Dolayısıyla nüshayı değerli göstermek ama
cıyla minhüvâttaki bilgiyi aynen aktarmışlardır. Üçüncü ihtimale göre ise, Veli
yüddin Efendi koleksiyonundaki nüsha gerçekten müellif nüshası olabilir. Nitekim
Mehmed Asım Bey koleksiyonu nüshasındaki bazı eksiklikler Veliyüddin Efendi
koleksiyonunda mevcût değildir. Bu üç ihtimalin birbirine eşit seviyede olmasından
ve ek gerekçelerimizin de olmamasından bu konuda net açıklamada bulunmadık.
Ancak her iki nüshadaki ferâğ kayıtlarında istinsâh tarihinin aynı tarihte olması
kısmen birinin diğerinden istinsâh edildiği izlenimini vermektedir. Bu ise üçüncü
ihtimalin sıhhatine işaret etmektedir.

1.5.2. Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Veliyüddin Efendi Koleksiyonu, nr. 3524
Bu nüsha neşirde ( ) har yle gösterilmiştir. Risale mecmuâ içerisinde olmayıp iki
kapak arasındadır. Toplamda 5 varaktan oluşan risâle cetvelsiz ve tezhipsizdir. Belir
gin ve okunaklı bir şekilde istinsâh edilmiştir. Varak sonları çobanlıdır. Müstensih
hakkında herhangi bir malûmat bulunmamaktadır. Her varakta 13 satır bulunmak
tadır. Risâle üzerinde üç farklı vakıf mührü yer almaktadır. Daha önce ifade edildiği
gibi Mehmed Asım Bey koleksiyonu nüshasının ferâğ kaydındaki bilgiyle bu nüsha
nın bilgileri tamamen aynıdır. Ferâğ kaydı kısmında risâlenin istinsâh tarihi aynen
Zilkaʿde 1269 olarak belirtmiştir.

Tahkikte Takip Edilen Yöntem
Çalışmada İsam Tahkikli Neşir Esasları (İTNES) dikkate alınmıştır. Neşredilen
metin, iki farklı nüshanın karşılaştırılmasından hareketle en doğru metne ulaşma
gayesi üzerine tahkik edilmiştir.
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Risalenin tahkiki aşamasında nüshaların hamişlerinde yer alan tashih, kayıt
ve minhuvâtlar da göz önünde bulundurulmuştur. Nüshalardaki eksiklikler, fazla
lıklar neşrimizin dipnotlarında işaret edilmiştir.
Metinde geçen ayetler çiçekli parantez “﴾﴿” içerisine, sûre isimleri ve âyet nu
maraları köşeli parantez içerisine alınmıştır. Hadisler de parantez içerisine alınarak
kaynakları dipnotlarda belirtilmiştir.
Paragra andırma konusunda metnin kendi bütünlüğü dikkate alınmış, met
nin imlasında ise modern Arapça nahiv ve ilkeleri takip edilmiştir.
Tahkik sırasında faydalanılan Süleymaniye Kütüphanesi Mehmed Asım Bey
nüshası ( )مhar ile Beyazıt Devlet Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi nüshası ()ب
har ile gösterilmiştir. Tahkikli neşirde kullanılan (+) işareti, sonuna konulduğu ke
limenin işaret edilen nüshada ziyade olduğunu, eksi (-) işareti ise sonuna konuldu
ğu kelimenin veya cümlenin işaret edilen nüshada nakıs olduğunu göstermektedir.
Sonuna iki noktanın (:) konulduğu kelimenin ise metinde tespit edilen kavramdan
farklı olduğunu ifade etmektedir.

2. Risâlenin Tahlili
Müellif Halîl Sırrî, risâlenin mukaddimesinde insanın ihtiyârî eylemlerindeki kader
meselesinin haddi zâtında giri bir mesele olduğunu itiraf ederek başlamaktadır.15
O, bu konuda birçok kimsenin çıkmaza girdiğini ve bu konuda akılların hayrete

15

Seyyid Halîl es-Sırrî b. İbrâhim, Risâle î mesʾeleti’l-kader î efʿâli’l-ʿibâd (Veliyüddin Efendi,
3524), 2D. Konu hakkında yazanlar meselenin zorluğunu itiraf etmişlerdir. Konunun giri ve zor
olması, meselenin bir tara an insanın hür irâdesi ve ahlâkî sorumluluğunu ispat etmekle ilişkili
olmasında, diğer tara an naslarda belirtilen ve Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğunu gerçeğini
ortaya koymakla bağlantılı olmasında yatmaktadır. Dolayısıyla bu ikisini tespit etmekle beraber
bunları bir arada tutarlı bir söylem ve yaklaşımla yorumlamak haddi zâtında zor olmaktadır. bk.
Muhyiddin İbn Arabî, Fusûsu’l-Hikem, thk. Ebû ’Alâ A î î (Beyrût: Dâru’l-kitâbu’l-Arabî, ts.),
132; Mudurnulu Şeyh Şaʾban Efendi, Risâle ’l-kazâ ve’l-kader. (İstanbul: Beyazıt Yazma Eser
Kütüphanesi, Veliyüddin Efendi, 3228), 38D Mudurnulu Şaban Efendi’ye ait söz konu bu risâle
tarafımızdan tahkik, tercüme ve incelemesi bitmiş en yakın zamanda yayımlanacaktır. Muh
yiddin İbn Arabî, Fusûsu’l-Hikem, çev. Ekrem Demirli (İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, ts.), 145;
Toshihiko Izutsu, İbn Arabî’nin Fusûs’undaki Anahtar Kavramlar, çev. Ahmet Yüksel Özemre
(İstanbul: Kaknüs Yayınları, ts.), 263; Velî ed-Dulhayrî Maksûd b. Şâh, Risâle î hakki mesʾele
ti’l-ihtiyâri’l-cüzʾ (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Kasidecizade, 672), 79b.
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düştüğünü söyleyerek,16 kendisinin bu meseleyi çözmeye ve izah etmeye çalıştığını
ifade etmektedir.17 Kader ve irâde meselesindeki bu zorluk ve çıkmazın kaynağı,
insanla Tanrı arasındaki denge ve ilişkinin net ve tutarlı bir şekilde ortaya konulma
masından kaynaklanmaktadır. Zira insan illeri özelinde bir tara an Allah’ın her
şeyi yaratması diğer tara an insanın illerindeki özgürlüğünü temellendirme gayesi,
beraberinde hem farklı açılım hem de muhtelif anlayışların ortaya çıkmasına ze
min sağlasa da konunun bizâtihi kendisi karmaşık bir mâhiyettedir.18 Bu meselenin
nazarî izah ve meta zik temellendirilmesi hususunda İslâm âlimlerinin büyük bir
ihtimam ve teveccüh gösterdikleri malûmdur. Dolayısıyla meseleye ilişkin olarak bir
taraf, tıpkı cebrî yaklaşımda olduğu gibi, Allah’ın irâde ve kudretini ön plana çıkarıp
insanın eylemlerini değersiz görürken diğer tarafsa, cebrî anlayışın tam aksine insanı
ön plana çıkararak Allah’ın sıfatlarını ve illerini sınırlayıcı ve etkisizleştirici bir
tamâyül sergilemiştir. Ayrıca bu iki yaklaşımın arasında hem insanın özgürlüğünü
hem de Allah’ın sıfatlarını bir tutarlılık içinde temellendirmeye çalışan üçüncü orta
bir görüş de söz konusudur. İnsan illeri ve kader konusunda her ne kadar mezkûr
bu üç yaklaşım yaygınlık kazansa da bunların dışında insan illeri hususunda farklı
mezhep ve yaklaşımlar da bulunmaktadır.19
Müellif kader ve irâde konusundaki bu itiraf ve açıklamasından sonra kaderin
ne anlama geldiğini izah eder ve bu meselede benimsediği görüşü ortaya koyar. O
“Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”20 mealindeki ayet ve Hz. Peygamber’den
16
17
18
19

20

Ayrıca Hz. Ali’nin bu konudaki itirafı için bk. Ahmed b. Yahyâ İbn Murtazâ, Tabakâtu’l-Mu’te
zile, thk. Susanna Diwald-Wilzer (Beyrût: Franz Stein, 1380/1961), 9Seyyid Halîl es-Sırrî b. İbrâhim, Risâle î mesʼeleti’l-kader î ef’âli’l-ʻibâd (Mehmed Asım Bey, 234), 2D
Ahmet Akbulut, “Allah’ın Takdiri Kulun Tedbiri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
33/1 (1992), 12
Mûsâ Efendi et-Tokâdî Pehlevânî, Risâletü’l-ihtimâlâti’l-vâkıʿa î efʿâli’l-ʿibâd
D D LOOL
E
Kütüphane, Adana İl Halk Kütüphanesi, 1141/28), 70 ; Ahmed Hâdimî bu risâlesinde insan
illeri hakkında muhtemel on üç yaklaşımın olabileceğini zikrederek bunları tespit etmektedir.
Bk. Ebû Nuʿaym Ahmed el-Hâdimî, Risâle î efʿali’l-ʿibâd (Konya: Konya Bölge Yazma Eserler
Kütüphanesi, Burdur İl Halk), 26E Bu iki risâlenin tahkik, tercüme ve inceleme yazıları tarafı
mızdan hazırlanmış ve gelecek dönem yayımlanacaktırlar. ; Ahmed b. Ahmed Hayâtî Elbistânî,
Risâletü’l-irâdeti’l-cüzʾiyye (Ankara: Ankara Milli Kütüphane, Samsun Vezirköprü İlçe Halk
Kütüphanesi, 665/1), 1E-2D Ayrıca bu konuya ilişkin bir değerlendirme için bk. Mustafa Borsbu
ğa - Coşkun Borsbuğa, “İrâde-i Cüzʾiyye ve İnsan Fiilleri Hakkında Bir Risâle ve Hâşiyesi: Mûsâ
b. Abdullah el-Pehlevânî et-Tokâdî’nin ‘el-İhtimâlâtü’l-vâkiʿa î efʿâli’l-ʿibâd’ Adlı Risâlesi ve
Ali b. Muhammed b. Hasan er-Rizevî’nin ‘Hâşiye ʿalâ Risâleti’l-ihtimâlâti’l-vâkiʿa î efʿâli’l-ʿL
bâd’ Adlı Hâşiyesi”, ATEBE 4 (Aralık 2020), 62-6
Kamer 54/4
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nakledilen “Kader’in hayrı da şerri de Allah’tandır.”21 manasındaki hadisi gerekçe
göstererek kulların il ve durumlarının (ahvâl) Allah’ın kazâ ve kaderiyle olduğunu
söyler.22 Burada şuna dikkat çekmek gerekir ki insana ait söz, il ve durumların
Allah’tan oluşunu dile getirmek insana ait bir irâde ve dilemenin olmadığı anlamı
taşımamaktadır.23 Nitekim Seyyid Halîl es-Sırrî, zaten cebrî anlayışı eleştirmekte
ve bunun doğru olmadığını söylemektedir.24 Bu anlamıyla müellif kendisini metin
içinde Mâtürîdî yahut Eşʻarî olarak konumlandırmasa da bu cebir görüşünü kabul
etmemesi ve ayrıca tefvîz yaklaşımını da reddetmesi nedeniyle Mâtürîdî ve Eşʻarî
mezhebine yakın olduğu ifade edilebilir. Bu yaklaşımıyla müelli n naslardan hare
ketle bir kader anlayışı ortaya koyduğu söylenebilir ve bu telakkinin aslında daha
çok selef yöntemiyle paralellik arz ettiğini ifade etmek mümkündür. Halîl es-Sırrî,
ilerde de geleceği üzere, bu yaklaşımını, diğer yaklaşımları da ortaya koymak su
retiyle kısaca detaylandırır ve tam olarak neyi kastettiğini izah eder. Müellif, bunu
genel ve detaysız bir şekilde zikrettikten sonra kaderin kısaca etimolojik anlamlarını
incelemeye devam eder. O, “kader” kavramının “güç yetirilen” (makdûr) anlamında
olduğunu ve bu anlamınsa esasında “takdir edilen” (mukadder) manasına geldiği
ni kaydeder.25 Muhtemelen müelli n kader anlamları içinde yalnızca bunu tercih
etmesi yukarıda “Kulların il ve durumlarının (ahvâl) Allah’ın kazâ ve kaderiyle
olduğu” şeklinde belirttiği söylemini temellendirmek gayesine matu ur. Buradaki
söylem, her varlık ve olayın Allah’ın bilgisinde mevcût olduğu ve bunların belli za
man ve mekânda Allah takdir ettiği ölçüde meydana geldiği şeklindeki kazâ ve kader
anlayışına dayanmaktadır.26
21
22

23
24
25

26

Buhârî, Îmân,
Seyyid Halîl es-Sırrî b. İbrâhim, Risâle î mesʼeleti’l-kader î ef ’âli’l-ʻibâd (Mehmed Asım Bey,
234), 2a; Nûruddin es-Sâbûnî, el-Bidâye eserinde kaza ve kader faslında ehl-i hakkın “Yaratıl
mışların illeri, ahvâli ve sözlerinin tamamı Allah’ın kaza ve kaderiyle olur. Mutezile ise gü
nahların/kötülüklerin Allah’ın kaza ve kaderiyle gerçekleşmediğini benimserler.” şeklinde ifade
etmektedir. Ahmed b. Mahmûd Nûruddin es-Sâbûnî, el-Bidâye î usûlü’d-dîn, thk. Bekir Topa
loğlu (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2018), 76-7
Rıdvan Özdinç, “Osmanlı Düşüncesinde İrade Hürriyeti ve Müstakimzâde Süleyman Efendi’nin
İrade-i Cüz’iyye Risalesi”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi 22 (2012), 8
Seyyid Halîl es-Sırrî b. İbrâhim, Risâle î mesʼeleti’l-kader î ef ’âli’l-ʻibâd (Mehmed Asım Bey, 234), 2E
Seyyid Halîl es-Sırrî b. İbrâhim, Risâle î mesʼeleti’l-kader î ef ’âli’l-ʻibâd (Mehmed Asım Bey,
234), 2E-3D; İmâm Eşʻarî’ye göre kader kavramının birçok manası bulunmaktadır. Ona göre “ka
der” kavramının haber, bildirme, rızkı kısıtlama, takdir ve kudret anlamlarındaki kullanımları
için bk. Muhammed b. el-Hasan İbn Fûrek, Mücerredu makâlâti’l-Eşarî’, thk. Ahmed Abdur
rahîm es-Sâyih (Kâhire: Mektebetu’s-sekâfeti’d-diniyye, 1425/2005), 92-9
Nûruddin es-Sâbûnî, el-Bidâye î usûlü’d-dîn, 7
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Müellif, bu açıklamayı yaptıktan sonra, Saʿdüddîn et-Te âzânî (ö. 792/1390)
ve Nûruddin es-Sâbûnî’nin (ö. 580/1184) de işaret ettiği üzere, kendisinin bu “Kul
ların il ve durumlarının (ahvâl) Allah’ın kazâ ve kaderiyle olduğu” şeklindeki yo
rumuna gelebilecek muhtemel bir sorunu dikkate alarak çözümlemeye çalışır. O’na
göre muhtemel sorun şudur: Bir kimse, Hz. Peygamberden nakledilen “Her kim
benim kazâma razı olmaz, imtihanıma sabretmez, nimetlerime şükretmezse ken
disine benden başka bir Rab edinsin.”27 kudsî hadisinden hareketle şayet Allah’ı
inkâr (kü r) Allah’ın kazâsıyla olsaydı bu durumda bizim bu kü e rıza göster
memiz gerekirdi diyebilir. Ki kü e rıza göstermek de câiz değildir.28 Müellif, bu
itiraza kü ün Allah’ın kazâsı olmadığını, aksine bunun, Allah’ın kazâsının sonucu/
eseri olarak ortaya çıkan şey (makziyy) olduğunu söylemek suretiyle yanıtlamakta
dır.29 Zira Allah’ın kazâsı O’nun sıfatıdır. Kü r ise kulun bir sıfatıdır.30 Dolayısıyla
müellif burada kazâya rızânın gerekli olduğunu ancak kazanın sonucunda meydana
gelen neticeye rıza gerekmediğini söyleyerek insana ait sorumluluğu vurgulamaya
çalışmıştır.31 Nitekim bu minvâlde Müstakîmzâde, söz konusu bu kazâ ve makziyy
ayrımı hakkında şöyle demektedir: “Yaratıcı olan Allah tarafından olması yönüyle
kazâya rıza göstermek vaciptir. Ancak kazâsının sonucu/eseri olarak ortaya çıkan
şeye (makziyy) rıza göstermek vacip değildir. Zira kazâsının sonucu/eseri OD D
taya çıkan şey (makziyy) halk tarafındadır.” Müstakîmzâde, bunu “De ki: Sabahın
rabbine sığınırım; yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden Allah’a sığınırım.” 32
mealindeki ayetin de teyit ettiğini kaydetmektedir.33 Dolayısıyla bu açıklama nazarı

27
28
29

30

31

32
33

Celâluddin es-Suyûtî, el-Câmʿiü’s-sağîr î ehâdîsi’l-beşîri’n-nezîr (Beyrût: Dârü’l-kütübi’l-ilmiy
ye, 1990) s. 12
Zira kü e rıza göstermek kü rdür. Bkz. Te âzânî, Şerhu’l-ʿakâʾid, 5
Seyyid Halîl es-Sırrî b. İbrâhim, Risâle î mesʼeleti’l-kader î ef ’âli’l-ʻibâd (Mehmed Asım Bey,
234), 3D; Bu soru aynı şekilde Te âzânî ve Nûruddin Sâbûnî tarafından da dikkate alınmış ve
üzerinde tartışılmıştır. Bk. Saʿdüddin Te âzânî, Şerhü’l-ʿakâʾid, thk. Ahmed Hicâzî es-Sekâ
(Kâhire: Mektebetü’l-Külliyyâti’l-Ezheriyye, 1308/1987), 56; Nûruddin es-Sâbûnî, el-Bidâye î
usûlü’d-dîn, 7
Süleymân Sa‘düddîn Müstakimzâde, el-İrâdetü’l-aliyyetü’l-celiyye ’l-irâdeti’l-cüz’îyye ve’l-külliy
ye (İstanbul: İBB Atatürk Kitaplığı, Yazma Eserler, 1098/08), 148E; Özdinç, “Osmanlı Düşünce
sinde İrade Hürriyeti ve Müstakimzâde Süleyman Efendi’nin İrade-i Cüz’iyye Risalesi“, 8
Söz konusu bu kazâ ve kazânın bir sonucu olan şey hakkındaki ayrım için bk. Ebu’l-Hasan Ali b.
İsmâîl Eşʿarî, el-Lumaʿ, thk. Muhammed Emîn ed-Dannâvî (Beyrût: Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye,
1433/2012), 50.
Alak 113/1Müstakîmzâde, el-İrâdetü’l-aliyyetü’l-celiyye ’l-irâdeti’l-cüz’îyye ve’l-külliyye (Yazma Eserler,
1098/08), 148E
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dikkate alındığında bizzât kazânın kendisine rıza göstermek vacip olurken kazâ
nın sonucunda insanlar tarafından yahut insanlar aracılığıyla husûle gelen şeylere
rıza vacip olmamaktadır. Zira bu netice Allah’tan kaynaklı değil bilakis insanlar
dan kaynaklanmaktadır.34 Öyle ki Ta âzânî, bu bağlamda Şerhü’l-ʿakâʾid’de kü e
rıza göstermenin kü r olduğunu ifade etmektedir.35 Bu yönüyle Sünnî yaklaşım,
Cebriyye’nin meydana gelen olaylar ve hadisler muvacehesinde insanı etkisiz kılan
ve seyirci durumuna düşüren yaklaşımını tasvip etmemiş ve insana ait bir irâdenin
dahli ve kesbi sebebiyle sorumluluğunu vurgulamıştır.36 Diğer bir ifadeyle insanın,
ilin Allah tarafından yaratılmış olması yönünden rıza göstermesi dışında başka bir
seçeneği ve ihtimali söz konusu değildir. Bu gerekçelerden hareketle bu durumun
imânın bir gereği olduğunu söylemek mümkündür.37
Müellif Halîl Sırrî, bu kazâ ve kazânın sonucu olan şey (makziyy) arasındaki
ayrımı temellendirdikten sonra meseleyi bir örnek üzerinden vuzûha kavuşturmayı
hede eyerek şu örneği verir: Allah’ın kazası O’nun kü ü, kâ rin kendisinde şer,
çirkin ve bâtıl bir şey olarak yaratmasıdır; ancak bu şey, yalnızca kulun ebedî azaba
müstahak olacak şekilde kü ü irâde ve tercih (ihtiyâr) etmesi halinde olur.38
layısıyla mevzu bahis olan kuds-i hadisteki “kazâ” ile kastedilen şey, kendi irâdesi/
tercihi olmadan insana isabet eden hastalık ve belalar olursa insanın buna rızâ gös
termesi gerekir. Ayrıca müellif, insanın, kendi irâdesiyle giriştiği iller neticesinden
başına gelen şeylere ise memnuniyetle razı gösterdiğini ve zaten söz konusu hadiste
murat edilenin bu olmadığını söylemektedir.39
Müellif, kader ve insan illeri hakkındaki mezheplerin yaklaşımlarını incele
meye başlamadan önce Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer arasında vuku bulan tartışma
üzerinden bu söylemini temellendirmeye çalışmaktadır.
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Ebu’l-Muîn en-Nese î Tebsıratu’l-edille kitabında kaza ve kazanın sonucu gerçekleşen şey ara
sında bir ayrıma gitmektedir. Bk. Nese î, Tebsıratu’l-edille, 2/310-3
Zira kü e rıza göstermek kü rdür. Bk. Te âzânî, Şerhü’l-ʿakâʾid, 5
Özdinç, “Osmanlı Düşüncesinde İrade Hürriyeti ve Müstakîmzâde Süleyman Efendi’nin İrade-i
Cüz’iyye Risalesi“, 85-8
Özdinç, “Osmanlı Düşüncesinde İrade Hürriyeti ve Müstakimzâde Süleyman Efendi’nin İrade-i
Cüz’iyye Risalesi“, 8
Seyyid Halîl es-Sırrî b. İbrâhim, Risâle î mesʼeleti’l-kader î ef ’âli’l-ʻibâd (Mehmed Asım Bey, 234),
2E; Benzer bir açıklama ve örneklendirme için bk. Eş‘arî, el-Lumaʿ, 4
125 Mehmed Süreyya, II, 33 126 el-Kamer 54/2 127 Buhârî, “Îmân“ 37; Tirmizî, “Îmân“ 51
Seyyid Halîl es-Sırrî b. İbrâhîm, Risâle î mesʾeleti’l-kader î ef ’âli’l-ʻibâd (Veliyüddin Efendi,
3524), 3D
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Söz konusu bu örnek şöyle özetlenebilir: Kaderle ilgili bir tartışmada Hz. Ebû
Bekir, iyiliklerimizin Allah’tan kötülüklerimizin ise kendimizden kaynaklandığını
savunurken Hz. Ömer ise iyilik ve kötülüklerin tamamının Allah’tan kaynaklan
dığını söylemiştir. Bu tartışma Hz. Peygambere iletilince Hz. Peygamber, kader
hususunda konuşan ilk varlıkların Hz. Cebrâil ve Hz. Mikâil olduğunu ve bu ko
nuda Hz. Cebrâil’in aynen Hz. Ömer gibi, Hz. Mikâil’in de Hz. Ebû Bekir gibi
söylediğini ve bu iki melek arasında hakem olan Hz. İsrâ l’in ise ikisi arasında “Ka
derin tamamının hayrı ve şerriyle birlikte Allah’tan olduğu” şeklinde hükmettiğini
buyurmuştur. Bunun üzerine Hz. Peygamber, işte benim aranızdaki hükmüm de
budur buyurarak Hz. Ebû Bekir’e hitaben: “Şayet yüce Allah hükmetmemeyi murat
etseydi İblisi, sevabı ve cezayı yaratmazdı. Biz Allah’ın takdiriyle değil ancak yaptık
larınızla/ illerimizle karşılık görürüz” diyerek “Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını
görürsünüz.”40 mealindeki âyeti okumuştur.41
Müellif ilkinde bu hadisten hareketle aslında Hz. Peygamber’in, Hz. Ömer’in
-İyilik ve kötülüklerin tamamının Allah’tan kaynaklandığı- görüşünü tercih etti
ğini ve bunun da esasında risâlenin başında zikrettiği temel kriyle uyuştuğunu
göstermek istemiştir. İkincisinde ise örnekte zikredilen kader ve kader sonucu olan
şeyler ayrımı üzerinden insanın sorumluluğunu tespit etmeyi ve insanın kötülükle
zulümlere seyirci kalmasının önüne geçmek istemiştir. Bu ise bir anlamıyla illerde
cebrin olmadığını teyit eden bir söylemdir.42
Müellif Halîl es-Sırrî, kader kavramının etimolojik anlamından hareketle bu
kavramdan neyin anlaşılması gerektiğini ortaya koyup, bunu âyet ve hadislerle teyit
ettikten sonra konu hakkındaki yaklaşım ve görüşleri özetlemeye çalışır. Müellif
burada cebir, tefvîz ve lozo arın yaklaşımı olmak üzere üç yaklaşımdan bahset
mektedir. Müelli n isim vermeden iktibâs ettiği bu üç yaklaşım Mollâ Sadrâ’nın
Halku’l-ʾ ʿmâl risâlesinde bulunmakta ve bu alıntı, söz konusu risâlenin bu bağlam
daki yapı ve içeriğiyle uygunluk arz etmektedir.43
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Müellif, insan illeri hakkındaki yaklaşımlardan öncelikle tefvîz anlayışını zik
reder. Bu görüşü benimseyenlere göre Allah, kulları yaratmış ve onları illeri yap
maya muktedir kılmıştır. Dolayısıyla Allah, kullara kendi illeri hususunda seçme
yi/tercih (ihtiyâr) bırakmıştır. Böylece kullar, dilemelerine (meşîet) uygun şekilde ve
kudretlerine münasip biçimde illerini var kılmada özgür ve bağımsızdırlar.44 Ayrıca
onlara göre Allah, kendilerine imân ile tâati murat etmiş ve kü r ile günahı ise hoş
görmemiştir. Yine bunlara göre bu zikredilen esas yani tefvîz mümkün olursa ancak
o zaman insanın, illerinin sorumluluğunu hak etmesi için bir zemin oluşabilir.45
Ancak bu tefvîz sayesinde Allah’ı kü r, günah ve kötülükleri yaratmaktan ve de bu
kü rle günahları murat etmiş olmaktan tenzih edilmesi mümkün olabilir.46
Müellife göre bu yaklaşım dikkate alınırsa iki temel sorun ortaya çıkabilir. Bu
sorunlardan biri, onların gerçek anlamda yaratma konusunda Allah’a ortaklar ispat
etmiş olmalarıdır. Ona göre bu ise Allah katında putları şefaatçi kılmaktan daha
rezil bir şeydir.47 Ancak şunu da ifade etmek gerekir ki, bu iddia daha öncesinde de
dillendirilmiş ve bazı kelâmcılar tarafından eleştirilmiştir. Örneğin Te âzânî, Muʿ
tezile’ye ilişkin bu eleştirinin haksız olduğunu ve onların Allah’a şirk koşmalarının
söz konusu olmadığını kaydetmektedir. Te âzânî, Allah’a şirk koşmanın -Mecûsîler
gibi- esasında, ulûhiyet konusunda ve varlığının zorunlu olması anlamında Allah’a
bir ortağın ispat edilmesi yahut bu ortağın -puta tapan paganlardaki gibi- ibadeti
hak ediyor oluşunu ispat etmek şeklinde olduğunu ifade etmektedir. Oysa Muʿte
zile böyle bir şey yapmamıştır. Aynı şekilde Muʿtezile kulun yaratmasını, Allah’ın
yaratması şeklinde olduğunu kabul etmemiştir. Zira insanın yaratması, Allah’ın ya
ratmasıyla meydana gelen alet ve vasıtalara bağımlıdır.48
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Müellife göre tefvîzin kabul edilmesi durumunda ortaya çıkan diğer bir sorunsa
insanların, kendi illerini var kılması yahut yaratması durumunda Allah’ın kendi
mülkü olan bu evrende murat ettiği şeyin meydana gelmemesi yahut hoş görmediği
şeylerinse meydana gelmesidir. Söz konusu bu ikinci sorun esasında Allah’ın otori
tesi ve hükümranlığı konusuna halel getirmektedir.49
Müelli n bu tefvîz yaklaşımını gündemine alması, aslında varlıkta tek mües
sirin ve yaratıcının olmağı tezinden hareketle ortaya koyduğu görüşü temellendir
meye çalışmasındandır. Nitekim tefvîz anlayışını benimseyen Muʿtezile mezhebi
insanın kendi illerinin yaratıcısı olduğunu kabul etmiştir. Dolayısıyla bu tefvîz
yaklaşımı tarafından en temel ilke olan bu söylem “Varlıkta mutlak surette Allah’tan
başka müessir ve yaratıcı yoktur.” konusu göz ardı edilmiştir.50
İnsan illeri hususundaki ikinci yaklaşıma göre ise varlıktaki tek müessir, yarat
ma ve var kılma konusunda ortaklıktan aşkın olan Allah’tır. Onlara göre O, dilediğini
yapan, istediği şeye hükmeden ve illerinin bir nedeni olmayandır. Yine onlar, O’nun
kazasını geri çevirecek/döndürecek bir kimsenin olmadığını ve O’nun yaptıklarından
sorumlu olmadığını fakat bizlerin sorumlu olduğunu kabul etmişlerdir.51
Bunlara göre Allah’a nispetle aklın, illerin güzel ve çirkin olması hususunda
bir dahli ve etkisi yoktur. Aksine Allah’ın, mülkünde yaptığı her şey güzel olur.
Dahası, hüsnün/iyiliğin tamamının kaynağı Allah’tır. Yani Allah’ın kendi mülkünde
yapmış olduğu her şey güzel ve iyidir. Şeyin dış dünyada olması (kevnü’ş-şey ’lʾDʿyân) demek olan varlığın bağıntılı/ilişkili olduğu sebepler, -şayet görünürde her
ne kadar bu şeylerin varlığı (vücûd) bu sebepler sayesinde olsa da- hakikî sebepler
olmadığı gibi bu sebeplerin bu şeylerin varlığında bir dahli de yoktur. Ancak şu
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var ki Allah âdetinin akışı gereğince ilk olarak bu sebepleri yaratmış sonra ise bu
sebeplerin akabinde sonuçları yaratmıştır. Dolayısıyla bütün sebepler ve sonuçlar
ilk olarak Allah’tan sadır olurlar. 52 Müellif onların bunu, Allah’ın kudretini yüce
kılmak ve Allah’ı başkasına muhtaç kılacak noksanlıklardan tenzih etmek gayesiyle
söylediklerini dile getirir.53 Müelli n özellikle burada cebrî görüş dikkate alıp ta
nıtması bir yönüyle kendi söyleminin bu cebrî telakkiyle örtüşmediğini ima eder
niteliktedir. Zira bu iması onun cebrî anlayıştan te ik edecek nitelikte bir vurgudur.
Müelli n insan illeri hakkında zikrettiği üçüncü ve son yaklaşımsa lozo a
rın görüşüdür. Bu yaklaşıma göre ise varlıklar, varlığı kabul etme (kabûlu’l-vücûd)
konusunda birbirinden farklıdırlar. Nitekim bazı şeyler varlığı, yalnızca başkasının
varlığından sonra kabul eder. Örneğin arazın var olması ancak cevher var olduktan
sonra mümkün olmaktadır. Allah’ın kudreti de kemâlin zirvesinde oluşundan do
layı varlık, mümkünlere birbirinden farklılık arz eden kabiliyetlerine göre feyezân
etmektedir. Bu sebepten dolayıdır ki bu mümkünlerin bazısı vasıtasız olarak Al
lah’ın kudretinden sâdır olmakta ve diğer bazısı da sebep yahut sebeplerle sâdır
olmaktadır. İşte tam olarak sebeplerin, bu ikinci kısmın yani vasıtalı olarak varlığa
gelen şeylerin varlığında bir dahli ve tesiri vardır. Bu ise Allah’ın kudretindeki bir
noksanlıktan dolayı değildir aksine bu mümkünlerin kabiliyetlerindeki bir noksan
lıktan dolayıdır.54
Aynı şekilde vasıta olan sebebin dahi Allah’tan sadır olmasıyla beraber Allah’ın
kudreti hakkında başkasına ihtiyaç duyması ve O’nun hakkında noksanlık vehme
dilmesi söz konusu değildir. Yine Allah, varlıklardan bir şeyi yaratma konusunda
aynı şekilde kendisinden sâdır olmayan şeylere de muhtaç değildir. Ayrıca bunlar,
mevcûdun varlığının en mükemmel biçimde olabilmesinin imkân dahilinde oldu
ğunu ve mümkün varlıkların Tanrı’dan en mütekamil düzende sadır olduğunu söy
lemişlerdir. Allah’tan sadır olan ya -melekler gibi- mahza hayır ve ya şerre baskın/
galip olan hayırdır. Bundan dolayı hayırlar/iyilikler, asalet yoluyla Allah’ın kudreti
ne bağlı olurken bazı hayırlar sebebiyle meydana gelen şerler ise Allah’ın kudretine
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tabi olma (tebeiyyet) yoluyla olur. İşte burada Allah, kullardan sadır olan kü r ve
günahları murat eder fakat bunlara rıza göstermez.55
Müellif bu üçüncü yaklaşımı da ifade ettikten sonra Allah’ın kullara ait kü
r, zülüm, kötülük ve çirkinlikleri murat ettiği fakat bunlara rıza göstermediği
meselesine ilişkin açıklayıcı bir örneklendirme yoluna gider. Müellif bu durumu
şuna benzetir: Parmağı yılan tarafından sokulmuş kişinin iyileşmesi, parmağının
kesilmesine bağlı olursa; bu kişi parmağının kesilmesini kendi irâdesiyle tercih eder
ID D E
iyileşme irâdesine uyma yoluyla yapar. Şayet bu iyileşme olmasaydı E
kişi asıl itibariyle parmağının kesilmesini murat etmezdi. Bundan dolayı bu kimse
hakkında iyileşmeyi murat edip, buna razı oluyor ve parmağın kesilmesini murat
ediyor fakat buna razı olmuyor denir.56 Dolayısıyla müellif, dileme (meişîet/irâde) ve
rıza göstermek kavramlarını işaret ettikleri anlam üzerinden açıklayarak bu farklılığı
ortaya koymaktadır. Bu da bir açıdan insanın illerini tercih ettiğine ve bundan
sorumlu olduğuna matu ur.
Müellif risâlenin sonunda bu örneği verdikten sonra ilimlerin hakikatlerine
sahip kimselere göre en doğru inancın/akâidin bu iki anlayış yani cebir ve tefvîz
arasında orta bir yolu tutmak olduğunu zikrederek risâleyi nihayete erdirir.57

Sonuç Yerine
Seyyid Halîl es-Sırrî b. İbrâhîm’e ait Risâle î mesʾeleti’l-kader î efʿâli’l-ʿibâd adlı söz
konusu bu eser, genel anlamda, irâde-i cüzʾiyye, kader, halk-ı ʾDʿmâl ve efʿâl-i ʿibâd
literatüründeki yaklaşımlardan bariz bir farklılık teşkil etmektedir. Bu temel farklı
lık şudur: Müellif, Risâle î mesʾeleti’l-kader î efʿâli’l-ʿibâd adlı risâlesinde Eşʿarî ve
Mâtürîdî geleneklerini dikkate almadan meseleyi ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu,
dikkat çeken bir husus olsa da bu durum, özgün bir yaklaşım ortaya koyma gayesin
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den son derece uzaktır. Zira bu durum müelli n mezhepler üstü bir söylem ortaya
koyması anlamı çağrıştırsa da Halîl es-Sırrî’nin gerek yöntemi gerekse risâlede ortaya
koyduğu muhteva bu söylemi teyit etmekten uzaktır. Risâlenin, müellif tarafından
vasat denilebilecek bir kitleye yahut kimselere yazdığı söylenebilir. Ayrıca müelli n,
neredeyse risâlesinin tamamında Mollâ Sadrâ’nın Halk’ul-ʻaʿmâl risâlesi ve Nûrud
din es-Sâbûnî’nin el-Bidâye kitabından isim vermeden iktibas etmesi, kendisinin
mezhepler üstü iddia ve söyleminin olmadığını göstermektedir. Bunun yanı sıra mü
ellif, risâlede naslardan hareketle insana ait bütün durumların ve eylemlerin Allah’ın
kaderiyle olduğunu ve bunun cebir olmadığını da söylemektedir. Böylelikle müellif,
hem insanın illerindeki ahlâkî sorumluluğuna dikkat çekmiş hem de Allah’ın yara
tıcılığı konusuna halel getirmeksizin bir çözüm ortaya koymaya çalışmıştır.
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B. Tahkikli Metin Neşri

[ سالة م ألة ل د ف ف ا ل ا ل ّيد خ ي ل ّر ّ ب بر ي ]
[م دّ مة ل ؤ ّل ]
ب

ل د ل مال ِ ل
لضياء ف ل ّ ا
ّ

ل لرح

لرحي  ،ب

ي ُ.

 ،م ّ ِر ل  ،م ّي ِر ل ا ُ ،مول ِ ل ّ ا
حاطة ب ل و ،
با  ،ف ّير في ل و  ،ع ز ع

ل ّ ع ى َم ّ د م عند بال ا ُ ،ش ّيد منا ي ل ّ ب ُ ّن ل
ء ُظ ُش َ ٍ كال
ل ِ ي ع ى ت ي لصو ل اش ي بأ و

لص
ّ
ل

ف

لضياء
ّ

ا م ّ د،
ا .

ّما ب د:
في و ل د ل ذ

كا م ألة ل د ف
فيها ء

ا ،1

لن ي ل ّيد ي ل ّر ّ ب بر ي ع ا عنه ا ل ّو ل ن ّ /ل ا
ر
يا ّ ة ل ا م ل و م ل ت ّير فيها فها ،
فا
شر ف ح ّ ها ضاحها.
ُ

فأقو  :ف ا ل ا حو له ب ضاء ل ت الى قد  2،ك ا قا ل ت الى ِ ﴿ :ا ُك
ٍ
َش ْ ء َ َ ْ نَا ُ بِ َ دَ ٍ ﴾ [سو ل ر4٩ 54 ،
َة.
قا ع ي لص

1

2
3

ف ام
ت الى با
م وقة له
ف ي ل
رل ا
لد لنو
ي ل

ل

(:ل د

ُير شر م ل ت الى) 3ل د َ .

بي ل زلة شاعر
:ف ي
ل ت الى ما
ا ل  ،و
و عند ل
بال اشر بال وليد ف
نا م ند لى ل ت الى با ا  .مو
ل ّ :ف ا
م ابهة لهذ ل و « :قا
لد لصابو 135 ،
ا 7 ،1
ا ،
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[] 1

اء؛ فإ ّا و  :ج ي ل نا م ند لى ل
ل
ما ر دّ ،ما عند ل زلة :فأف ا ل ا
اء
اء ف ل ي :
ّ ّ لي ف س ه ّ ،ما عند ل
ا ل يد ي ل ّر ّ « .من ».
حو له ك ّها ب ضاء ل قد » .بد ة و
ل

[] 2
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[ف م نى ل د ]
ل د  :مصد ب نى ل د  ،ل د  :ب نى ل د .
ب ضا  ،ل

ا ً ع ل ت الى( :م ل ر
ل
فإ قي  :قا ع ي لص
با سو ).؛ 4ف و كا ل ر ب ضاء ل
رع ى ا ،ف ي
صرعىب  ،ل

ت الى لزمنا

ر ىب ،

قضا

6

و.

ق نا :ل رَ :م ض ّ  5ل ت الى قضا ؛ فإ ّ قضاء

[] 2

عا

بد.

تصي  /ل د م غير

ت ر

ف

ل ر ف ل افر شر ق ي ً ا باط ً عند
ر ى بهذ ع ى ّ ل ر م ل د

 ،ل ر

ة ل د.

يا ل د ل ع ى ج
ّل
ل صا
مر

يا  ،فأ ّما ما باشر ل د با يا فهو ر ى ب شدّ لر اء م غير

و مر ً بال د .

[ ح ا بي ع ر ب ب ر

7

ل عنه ا ف م ألة ل د ]

ل عنه ا َا َظ َر ف م ألة ل د  ّ ،با ب ر
لصد ع ر ل ا
فإ ّ با ب ر ّ
نا ،كا ع ر ٨و  :ضي ل ّ لى
كا و  :ل نا م ل ت الى ل ّي ا م
 ّ ّ (:م ت ّ
ل ت الىُ ،
ل
فذكر ل لى سو ل ت الى ،ف ا ع ي لص
ك ّ ه ج ر ي مي ا ي  ،ف ا ج ر ي و م م ال ا ع ر،
بال د م ج ي ل
كا مي ا ي و م م ال ا با ب ر ،ف اك ا سر في ف ضى بينه ا ّ ل د ك ّ ير
شر م ل ت الى).
ّ

4
5

6
7
٨

ل دسية ل ّ ل ا ئ76 ،
يوط 125 ،؛ حا
 ( :ل ه ّ عو
ل
 ،و لو ق ف قول ع ي لص
ل ضاء ع ى ل ء
ُ
ب لر اء ّ ،ا
ل اء سوء ل ضاء ش اتة عد ء)؛ ع ى ذ ل نى
و
لر اء بال ض ّ ّ كا م و ًبا شر ًعا كا ا
تصرف ،
نى ح ل
ّ
لها
الى( :م ل ر ب ضا  ،ل
ر ع ى ا  ،ل ص ر ع ى ب  ،ف ي ّ ْذ ً

ل ام لص ير ل
:
ف ام
ب جهد ل ء
لر اء بال ضاء ب
و ل ت
قد
سو )« .من ».
ّ :
م بد ة و لد لنو لد لصابو ّ 136 ،
 .ل
و لد لنو لد لصابو ّ ،
ر لهذ ل ؤ ل د جو ب  :ل د ة ف
ام .
ـ ع ر،
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ث ّ قا لن ع ي لص

 ( :ذ قضا بين ا).

ل

ب ي ع ي ل نة ل و
ض ما
ل ت الى
ث ّ قا  (:ا با ب ر لصدّ لو
ل ا  ّ .ا ا بأف النا ب د ر ل ت الى ﴿ َ ُت َز ْ َ ِ ما كن َت ْ َ ُ و ﴾
[ ).]54 36 ،
ل

[ل ذ
[ل ذ

ليه

ت الى

دّ ف ف ا ل ا ]
]

ّ :ل و

ف ا ف ّو
ج اعة لى ّ ل /س ا َ ْ َجدَ ل ا َ ْقدَ َ ع ى ت
يا فيها؛ فه م ّ و بإ ا ا ع ى ف م ي ه  ٩ط قد ته  ،ع و ّ ل
1٠
ا ل اعة ،ك َِر َ ل ر ل صية.
منه

قالو  :ف ى ذ

هر مو :

حد ا :فا د ل ي
لا  :س

با

ا لو

ل ال  :تنز ل ت الى ع

ل نه غ و ع ّ ا زمه في ا
نا م
ّ شن م ج
ل

٩
1٠
11

و .

11

[] 3

 ،فا د لوعد لوعيد.

مر لنو
ل ا .
ا ل ا

و لي

ل

و ثا

ة عند ل ت الى،

و ل ر ل ا

ل ركاء ف

ًضا زمه

ل يا .
ل ناس ل و
ل صن ق
 .314د

ا ح ي ًة،

ع

صا شني ف

ته ا؛

ش هة ف
ل

ع ا (ف
ر :سالة خ
ل ثة م سالة خ
ذ ل ذ

نة

و لص ي
:م ه  .ل
د ،
م وعة سا ف ية) ل
د  314 ،ـــ315
ع ا ل
ف ام  ّ :ل ت الى ر د ب ي ل ا نا جو ًر عر ً ا طاعة م صية ّ ّ ،ل صية ب ي ة
ت قضا قد ت  ،بر ا م ّ  ،مر عند ل اتر د ّ ّ اء ل ت الى شام ب ي
ل ت الى
ل ا نا كإ ت ت الى عند ش ر ّ « .من ».
صا شني ف
و موجو ً في  ،ل
وجد ف م  ّ ،ما كر
ضا زمه ّ ما م ل و
م وعة سا ف ية) ل
ع ا (ف
ل نة ل و  .ت الى ل ع ل ع و ك ًير  .سالة خ
د 314 ،
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[ل ذ

[سو
[] 3

ل ا  :ل ر]

ا ،12
طا ة لى ّ مؤ ّثر ف لوجو ّ ل ا ع ل ر ف ل
ل ضا ﴿ َ ُ ْ َأ ُ َع ا َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َأ ُلو َ ﴾
ما ر د ،ع ّة ل
ما اء
ياء23 21 ،

ف ت

 13م ا ل

ك ّ ها عن ت الى.

14

سا

ت

ل

ي

ف ا

بها لوجو ،15ـ

ت ي ها بالن ة لي ت الى؛ ب ت
و كو ل

ءف

عيا ،

د

ي

شياء بها

جو

س ا ًبا ح ي ة مد لها ف جو ا؛ ل نّ ت الى جر عا ت ع ى
ل ا رـ لي
ب
ِ
ا عن
ل ّا
وجد ل ّ ا ع ي ها ف ّ م س ا
وجد ت
س ا ّ ً ،ث ّ
16
لن صا باح يا ل أثير لى مر ر.
ب د ًء .قالو بذل ل ي قد ل ت الى ع شو
[ل ذ

ل ال  :مذ

لوجو ع ى ل

نا ب

12

ل ر
د ،

ل س ة]

لوجو ّ ب د جو

ر  :لى ّ شياء ف ق و لوجو م ا تة؛ ف
وجد ّ ب د جو ل و ر ف د ت ت الى ف غا ة ل ا
ر ،كال ر لذ

13
14
15
16
17

قاب ّي ها ل ا تة ،ف ضها ا عن  ،ب ضها ب

ل

م .

ا .ل

ر :سالة خ

ع ا (ف

.

17

:ع
314
ف ية) ل
ـ .
م وعة سا
ع ا (ف
ف م  ».سالة خ
من ك ّ ما
ع ا «ب
ف سالة خ
د 314 ،
ف ية) ل
ش ر ّ  ،م ر م نو ّ كال يو عند ج هو
 :لوجو م ر ل ّ كال ي عند ل ي
ف ام
ل ّ ي « .من ».
ع ا (ف
لن صا ف ل اجة لى غير  .سالة خ
قالو ف ل ت ي ل د ل ت د ل ع شو
د 314 ،
م وعة سا ف ية) ل
س ا  ».سالة
ب ضها ب
ع ا « ...ف ضها ع قد ت ب س
م سالة خ
:س ؛ ل
د 315 ،
م وعة سا ف ية) ل
ع ا (ف
خ
487

م
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[ س ا لها مدخ ف

جو ب

ل

نا ]
ل د ؛ ب لن صا ف

لن صا ف
س ا لها مد ف جو ل ل
ا عن ًضا،
وس
ح يا لى ل د م ّ ل
ل اب ّية ،كي و ّ لن صا
ل ّ
شياء لى ما لي /بصا ٍ عن ًضا.
ا ش ءم
فال س ا ت الى غير م ا ف
و م و ت ّ ف ل ا  ،ل د  :ما ل

ف جو موجو :1٨
قالو :
جٍ
ٌ ف ح ّيز م ا  ،1٩و كو ل ء ب ي
ّ ف ل ا ،ع ى ك
م طرفي لضر لذ تية ـ  2٠ف ّ د ل نا عن ع ى ب لن ا .

ة ،ما ير غال ع ى ل ّر ،في و ل ير
كال
فالصا عن ًضاّ ،ما ير م
21
م ّ ً ا ل د ل ت الى با الة ل ر ل مة ل ير بال َ َ ِ ّية.
ر ى بها ع ى
لصا ع ل ا ؛ ل
ف ِ ث ّ ة ر د ل ت الى ل ر ل ا
ا ق ها بإ ت
موقوف ًة ع ى ق
قيا م َل َ َ ل ّي ُة
؛ فإ ّ
 ،كا س م ْ
ً  ،في ا  :و ر د ل مة ر ى
ل مة لو ا ل ر لى ل
[ل ] ب ّية
بها ،ر د ل

1٨
1٩
2٠
21
22

ر ىب .

22

ّ ي ،

ّ ف ل ا عند ل
 :ل وجو  :م و ت ّ ف ل ا  ،ل د  :ما ل
ف ام
اء« .من ».
ّ فيه ا عند ل
ف لذ  ،ل د  :ما ل
ل وجو  :م و ت ّ ف ل ا
عند ل ّ ي .
ف ام  :م ا حد و ا ّ ك ير ما ر ب لص ّ ة ع ّ  ،ن  ّ :ف ي
«من ».
ف جو موجو ».
م وفة ع ى «
ة فيها بال َ َ » سالة خ
ل ا ل ير
ع ا « ل ر ل مة ل ير ل م ل
ف سالة خ
د 315 ،
م وعة سا ف ية) ل
ع ا (ف
ر ى
لصا ع ل ا ؛ ل
ع ا « ِم ث ّ  ،قي  :ل ت الى ر د ل ر ل ا
ف سالة خ
لو ا ل ر لى
ل مة ل
ا ق ها بإ ت  ،ل ب ّية
ع ى قيا م لدغ ل ّي ُة
ر ى ب  ،شا لى ذ ل ر لدقي  ».سالة
ً  ،في ا  :و ر د ل مة ر ى بها ،ر د ل
ل
د 315 ،ـ316
م وعة سا ف ية) ل
ع ا (ف
خ
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[ ل ات ة]
[] 4

ل ا
تّ

ّ س ل ا دع
ت
وس ً ا بي
ّ
ما كر ا ا م ّ

ت ة س ّي

23
24
25
26

لرسالة

26

مأتي

فا ،

ّ ها عند

23

ل ال  ،ف ير مو

ل يد ي ل ّر ّ ب بر ي
ل د ل ر
ل ،ف

ل صا ر لنافذ  24ف ح ا

س ها

25

ر ّ َع َ ى عنه ا ل ّو ل ن ّ ل نة
 ،بال ير ع ّ .

د ،
م وعة سا ف ية) ل
ع ا (ف
م سالة خ
:ع ؛ ل
د
م وعة سا ف ية) ل
ع ا (ف
م سالة خ
 :لناقد ؛ ل
ّ لي  ،س م ل اسد،
ّ ذ ل ذ
ت
ع ا «
ف سالة خ
وس بي ل ر ل و  ،ف ير
ل صا ر لنافذ ع ى ح ا ل ا  ،قو عد ل ا د ،فإ م ّ
د 316 ،
م وعة سا ف ية) ل
ع ا (ف
سالة خ
 :ق ذ لرسالة ل ر عند ها ،ل يد ي ل ّر ّ ب بر ي  ،مؤ ّل
ف ام
جام ها« .من ».
489

316
316 ،
و عند
مو س ها».
ذ ل

ا

Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi

C. Tercüme

Seyyid Halîl Sırrî b. İbrâhîm’in
“Risâle fî mesʾeleti’l-kader f î ef ’ ’l-ʿibâd
Adlı Risâlesinin Tercümesi
[Müelli n Mukaddimesi]
Bütün hamdler; mülk sahibi, dünyayı/feleği [insana] amade kılan, bulutları ha
reket ettiren, aydınlıktan karanlığı, karanlıktan aydınlığı çıkaran ve akılların/
anlayışların kendisi hakkında hayrete düştüğü ve de büyük âlimlerin O’nu idrak
etmekten acze düştüğü rablerin rabbi Allah’a olsun. Salât ve selâm ise Allah ka
tından kitapla desteklenen ve hakkın yollarının o pâk sünnetiyle yüceltildiği Hz.
Muhammed’e ve ayrıca doğru olanın tamamlanması üzerinde icma etmiş olan ve
bulutlar gibi olan şüphelerin karanlığını kirlerinin nurlarıyla açığa çıkaran O’nun
âl/aile ve ashâbına olsun.
Bu hamdele ve salveleden sonra günahkâr ve aciz kul es-Seyid Halîl Sırrî b.
İbrâhîm -çokça aﬀedici (el-ʿAfuvv) ve çokça zengin olan (el-Ğaniyy) Allah onları
aﬀetsin- diyor ki:
Kullara ait ihtiyarî illerdeki kader meselesi, anlayışların hakkında hayrete düş
tüğü zor meselelerden olunca ve insanların kirleri bu konuda bocalayınca ben söz
konusu bu meseleyi halledip izah etmeyi istedim.1
Ben bu konuda derim ki: Kulların illeri ve halleri Allah’ın kazâ ve kaderiyledir.
Nitekim Allah, bunun hakkında “Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”2 buyurmuş
ve Peygamber (sav) de “Kader’in hayrı da şerri de yüce Allah’tandır.” demiştir.

1

2

Bu konu hakkında Muʻtezile, Eşʻarîler ve lozo ar arasında ihtilaf vardır. Biz deriz ki bütün müm
künler, yoktan var kılma ve yaratma yoluyla Allah’a dayanır. Allah’ın dilediğini yapması ve istedi
ğini hükmetmesi mümkündür. Muʻtezileye gelince bunlara göre kulların lleri, mübâşeret yahut
tevlîd yoluyla kulların kendi tarafından yaratılmıştır. Bu, onlara göre mümkün değildir ancak şu
var ki bu, onların kudreti alanında değildir. Filozo ar gelince bunlarda tahkiki olan görüş, bütün
mümkünleri zorunluluk yoluyla Allah’a dayandırılmasıdır. Mevlâmız Halîl es-Sırrî. Minhuvât
Kamer 54/4
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[Kaderin Manası]
Kader, “güç yetirilen” (makdûr) manasında bir mastardır. Bu güç yetirilen şey ise
(makdûr) “belirlenmiş” (mukadder) manasına gelmektedir.
Şayet birisi, “Hz. Peygamberin, [kutsî bir hadiste] Allah’tan haber vererek
‛Her kim benim kazâma razı olmaz, imtihânıma sabretmez, nimetlerime şükret
mezse kendisine benden başka bir rab edinsin.!’ demesinden hareketle eğer kü r
Allah’ın kazâsıyla olsaydı bizim de buna rıza göstermemiz bağlayıcı/zorunlu O
Halbuki kü e rızâ göstermek câiz değildir.” derse biz de şöyle deriz:3 Kü r, Al
lah’ın kazası değil, Allah’ın kazasının bir eseridir (makziyy). Zira Allah’ın kazası
O’nun sıfatıdır. Kü r ise kulun sıfatıdır.
Allah’ın kazası ise O’nun kü ü, kâ rin kendisinde şer, çirkin ve bâtıl bir şey
olarak yaratmasıdır; ancak bu şey, kulun ebedî azaba müstahak olacak şekilde kü ü
irâde ve tercih (ihtiyâr) etmesi halinde olur. Dolayısıyla mevzu bahis olan kudsî ha
disteki “kaza ile kastedilen şey, insanın kendi irâdesi/tercihi olmadan insana isabet
eden hastalık ve belalar olursa insanın buna rızâ göstermesi gerekir. Ayrıca, insan,
kendi irâdesiyle giriştiği iller neticesinde başına gelen şeylere memnuniyetle razı
gösterir. Zaten söz konusu hadiste murat edilen de bu değildir.
Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer el-Faruk kader meselesi hakkında tartıştılar. Hz.
Ebû Bekir, iyilikler Allah’tan, kötülüklerin ise kendi nefsimizden olduğunu söy
lüyordu. Hz. Ömer ise hepsini yüce Allah’a izafe/nispet ediyordu. Bu tartışma Hz.
Peygambere zikredilince şöyle “Bütün yaratılmışlar içinde kader hakkında ilk ko
nuşanlar Cebrâil ve Mikâil’dir. Ey Ömer! Cebrâil senin dediğin gibi, ey Ebû Bekir!
Mikâil de senin dediğin gibi diyordu. Bu iki melek İsrâ l’i aralarında hükmetmesi
için hakem kıldılar. İsrâ l ise kaderin, tamamının hayrı ve şerriyle birlikte Allah’tan
olduğuna hükmetti.” buyurdu.

3

Kazâ bizzât şeyin kendisi için kullanılır. Nitekim Hz. Peygamberin (sav)’in bu sözünde “Al
lah’ım, ben imtihanın zorluğundan, kötü sonuçtan, kötü kazadan ve düşmanın alayından sana
sığınırım.” vaki olan da budur. Dolayısıyla bu manaya göre buna rıza göstermek gerekmez. Asıl
rıza gösterilmesi gereken Allah’ın hükmü ve tasarru arı manasında olan kazâdır. Kaderin so
nucu olan şeye (makziyy) göstermek rıza zorunlu değildir. Ancak imân ve benzeri gibi şeriat
tarafından istendiğinde rıza zorunlu olur. Kader ise Hz. Peygamberin bu kutsî hadisteki “Her
kim benim kazama razı olmaz, imtihanıma sabretmez, nimetlerime şükretmez kendisine benden
başka bir rab edinsin” sözünde vaki olan şeydir. Minhuvât
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Bilahare Hz. Peygamber, “İsrâ l’in bu hükmü, benim de sizin hakkınızdaki
hükmümdür.” demiş ve sonrasında tekrar “Ey Ebû Bekir şayet yüce Allah hüküm
etmemeyi murat etseydi İblisi, -Allah’ın laneti onun üzerine olsun- sevabı ve cezayı
yaratmazdı. Biz Allah’ın takdiriyle değil ancak yaptıklarınızla/ illerimizle karşılık
görürüz.” diyerek Yâsîn sûresindeki şu âyeti “Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını
görürsünüz.” okumuştur.

[İnsan Filleri Hakkındaki Mezhepler]
[Birinci Mezhep: Tefvîz]
Bir topluluk, Allah’ın kulları yarattığını ve kulları illeri yapmaya muktedir kıldı
ğını ve ayrıca Allah’ın kulların kendi illerini tercih etmelerini kullara bıraktığını
(tefvîz) benimsemiştir. Dolayısıyla kullar, isteklerine (meşîet) uygun ve kudretleri
ne münasip şekilde illerini yaratmada bağımsızdırlar. Ayrıca bu kimseler, Allah’ın
kendilerine imân ile taati murat ettiğini ve kü r ile maʽsiyeti de kerih gördüğünü
iddia etmişlerdir.4
Yine bunlar şöyle dediler: Bu duruma göre birçok şey ortaya çıkar. Bunların
ilki emir ve nehiyle sorumluluğun/tekli n anlamı ve vaʿd ve vaîdin anlamı açığa
çıkar. İkincisi, sevabı ve günahı hak etme gerçekleşir. Üçüncüsü Allah’ın kü r,
günah ve kötülükleri yaratmaktan ve de bunları murat etmiş olmaktan münezzeh
oluşu açığa çıkar.
Fakat onlar benimsedikleri bu yaklaşımın gerektirdikleri şeyler hakkında ga l
kaldılar. Onların ga l oldukları şeylerin birisi, yaratma konusunda Allah’a ortaklar
ispat etmeleridir. Şüphesiz bu, Allah katında putları şefaatçi kılmaktan daha rezil
bir şeydir. Aynı şekilde onların ga l oldukları şeylerin bir diğeri ise sultanlar sulta
nının istediği şeyin mülkünde var olmaması ve çirkin gördüğü şeyin ise onun mül
künde var olması durumudur. Bu durum ise mülk ve saltanatta çirkin bir eksikliktir
ki Allah bu durumdan münezzeh ve yücedir.

4

Mâturîdî’ye göre Allah, bütün kâinatı cevher, araz, tâat ve günah şeklinde murat eder ancak şu
kadar var ki günah/maʿsiyet Allah’ın dilemesi, irâdesi, kazâsı ve kudretiyle olur rızası, muhabbeti
ve emriyle değil. Eşʿarî’ye göre ise, Allah’ın rızâsı, irâdesi gibi, bütün kâinatı kapsar. Minhuvât
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[İkinci Mezhep: Cebir]
Bir topluluk ise varlık, yaratma ve meydana getirme konusundaki tek müessirin
ortaklıktan aşkın olan Allah olduğunu ve O’nun dilediğini yaptığını, istediği şeye
hükmettiğini O’nun illerinin bir nedeni olmadığını ve kazasını geri çevirecek/dön
dürecek kimsenin olmadığını ve de O’nun yaptıklarından sorumlu olmadığını fakat
bizlerin sorumlu olduğunu benimsemiştir.
Allah’a nispetle aklın, illerin güzel ve çirkin olması hususunda bir dahli ve
etkisi yoktur. Aksine Allah’ın, mülkünde yaptığı her şey güzel olur.
Şeyin dış dünyada olması demek olan varlığın (kevnü’ş-şey ’l-ʾDʿyân) bağ
lantılı olduğu sebepler,5 şayet görünürde her ne kadar şeylerin varlığı/vücûdu E
sebepler sayesinde olsa da bu sebepler, hakikî sebepler değildir ve bu sebeplerin bu
şeylerin varlığında/varoluşunda bir dahli de yoktur. Ancak Allah, âdetinin akışı ge
reğince, ilk olarak bu sebepleri yaratmış sonra ise bu sebeplerin akabinde sonuçları
yaratmıştır. Dolayısıyla bütün sebepler ve sonuçlar ilk olarak Allah’tan sadır olurlar.
Onlar bunu, Allah’ın kudretini başka bir tesire ihtiyaç duyan eksik kusurlardan
tenzih etmek için dediler.
Onlar bunu; Allah’ın kudretini, tesirin başka bir şeye ihtiyaç duyması şeklinde
ki eksikliğin şaibelerinden üstün kılmak için söylediler.

[Üçüncü Mezhep: Filozo ar]
Başkaları da şeylerin, varlığı kabul etme hususunda birbirinden farklı olduğunu
benimsemiştir. Nitekim bazı şeyler varlığı, yalnızca başkasının varlığından sonra
kabul eder. Örneğin arazın var olması ancak cevher var olduktan sonra mümkün
dür. Allah’ın kudreti ise, kemâlin zirvesinde oluşundan mümkünlere birbirlerinden
farklı olan kabiliyetlerine göre varlık feyz eder. Bundan dolayı bu mümkünlerin
bazısı ondan sâdır olmakta ve diğer bazısı da sebeplerle sâdır olur. İşte sebeplerin,
bu ikinci kısmın varlığında bir dahli vardır. Üçüncü ve son yaklaşıma göre ise var
lığı kabul etme ( î kabûli’l-vücûd) konusunda birbirinden farklıdırlar. Nitekim bazı
şeyler varlığı, yalnızca başkasının varlığından sonra kabul eder. Örneğin arazın var
olması ancak cevher var olduktan sonra mümkün olmaktadır. Allah’ın kudreti de
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İmâm Eşʿarî’ye göre varlık, göz gibi müşterek lafızken, kelamcıların cumhûruna göre ise varlık,
hayvan gibi manevî müşterek bir lafızdır. Minhuvât
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kemâlin zirvesinde oluşundan dolayı varlık, mümkünlere birbirinden farklılık arz
eden kabiliyetlerine göre feyezân etmektedir. Bu sebepten dolayıdır ki bu müm
künlerin bazısı vasıtasız olarak Allah’ın kudretinden sâdır olmakta ve diğer bazısı da
sebep yahut sebeplerle sâdır olmaktadır. İşte tam olarak sebeplerin, bu ikinci kısmın
yani vasıtalı olarak varlığa gelen şeylerin varlığında bir dahli ve tesiri vardır. Bu ise
Allah’ın kudretindeki bir noksanlıktan dolayı değildir aksine bu mümkünlerin ka
biliyetlerindeki bir noksanlıktan dolayıdır.
Aynı şekilde vasıta olan sebep dahi Allah’tan sadır olmasıyla beraber Allah’ın
kudreti hakkında başkasına ihtiyaç duymak ve noksanlık vehmedilmesi ve düşü
nülmesi söz konusu değildir. Ayrıca Allah, varlıklardan bir şeyi yaratma konusunda
aynı şekilde kendisinden sâdır olmayan şeylere de muhtaç değildir.
Ayrıca bunlar, mevcûdun6 -mevcûd, dış dünyada gerçekleşmiş/tahakkuk etmiş
maʿlûm, maʿdûm ise dışta tahakkuk etmemiş olan maʿlûmdur- varlığının en mü
kemmel biçimde olabilmesinin imkân dahilinde olduğunu söylemişlerdir. Buradaki
imkân ise bir şeyin her iki tarafından zâtî zorunluluğun olumsuzlanmasıdır. Ayrıca
bunlar mümkün varlıkların Tanrı’dan en en mütekamil düzende sadır olduğunu
söylemişlerdir.
Allah’tan sadır olan ya -melekler gibi- mahza hayırdır yahut şerre baskın/ga
lip olan hayırdır. Bundan dolayı hayırlar/iyilikler, asalet yoluyla Allah’ın kudretine
bağlı olurken bazı hayırlar sebebiyle medana gelen şerler ise Allah’ın kudretine tabi
olma (tebeiyyet) yoluyla olur. İşte burada Allah, kullardan sadır olan kü r ve gü
nahları murat eder fakat bunlara rıza göstermez.
Parmağı yılan tarafından sokulmuş kişinin iyileşmesi, parmağının kesilmesine
bağlı olursa bu kişi parmağının kesilmesine kendi irâdesiyle tercih eder fakat bunu,
iyileşme irâdesinin tebeiyyetiyle yapar. Şayet bu iyileşme olmasaydı bu kişi asıl iti
bariyle parmağının kesilmesini murat etmezdi/dilemezdi. Bundan dolayı bu kimse
hakkında iyileşmeyi murat edip buna razı oluyor ve parmağın kesilmesini murat
ediyor fakat buna razı olmuyor denir.
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Kelâmcılara göre, mevcûd dış dünyada tahakkuk etmiş/gerçekleşmiş maʿlûm, maʿdûm ise dış dünyada
gerçekleşmemiş maʿlûmdur. Filozo ara göre ise mevcûd dış dünyada yahut zihinde tahakkuk etmiş/
gerçekleşmiş maʿlûm iken maʿdûm ise dış dünya ve zihinde gerçekleşmemiş şeydir. Minhuvât
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[Hâtime]
Sen de bilirsin ki sorunlardan en uzak akâid ve bilgilerin/ilimlerin hakikatleri hak
kındaki derinlemesine nüfuz edici anlayışa sahip olanlara göre en sıhhatli/doğru
olan anlayış birinci ve ikinci yaklaşımın arasında orta yolu tutmaktır. İşlerin en
hayırlısı ise orta olandır.
es-Seyyid Halîl es-Sırrî b. İbrâhîm el-Ankaravî’ye -çokça aﬀedici (el-ʿAfuvv)
ve çokça zengin (el-Ğanî) olan Allah onları aﬀetsin- ait bu risâle [hicrî] 1269 yılın
da hayırla dolan Zi’l-kaʿde-i şerîf ayının başlarında tamamlandı.7
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Bu risâlenin nâsihi, ehlinin es-Seyyid Halîl es-Sırrî b. İbrâhîm olarak bildiği ve bu cümlelerin
müelli ve toplayıcısıdır. Minhuvât
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Extended Abstract

One Risālah on the Free Will (al-Irāda al-Juzʾiyya) and Qadar:
Sayyid Khalīl al-Sırrī ibn Ibrāhim’s “Risālah fī masʾalah alqadar fī afʿāl al-ʿibâd” Critical Edition, Examination and
Translation
Res. Assist. Coşkun BORSBUĞA, Res. Assist. Mustafa BORSBUĞA
It is known that a great writing tradition has been formed under the name of human
actions throughout the history of Islamic thought, and the tradition of writing
continued to be alive in the Ottoman intellectual world. This risālah, which is the
subject of our study, is one of the products put forward in this scienti c eld. There
is no satisfactory information in the sources about Khalīl al-Sırrī, the author of the
risālah. His real name is Sayyid Khalīl al-Sırrī ibn Ibrāhīm al-Ankaravī as a result
of the research in the catalogs, a total of two works of Khalīl al-Sırrī were reached.
The rst of these is the treatise named Risālah ī masʾalah al-qadar ī afʿāl al-ʿibā
which is also the subject of our study. The author’s second work is a risālah called
Dürr-i Beyza. There are only two copies of the risālah Risāle î mesʾeleti’l-kader î
efʿāl al-ʿibā , which we have veri cation. In this risālah, Khalīl al-Sırrī says that,
starting om the Qurʾān and hadith, all situations and actions belonging to human
beings are with the destiny of Allah. The author Khalīl al-Sırrī begins by admitting
that the problem of destiny in the prudent acts of the human being is an intricate
issue in itself. He states that many people are at a deadlock on this issue and that
minds are stunned about it and that he is trying to solve and explain this issue. The
author, by mentioning his views of jabr (compulsion) and tafwīz in his risālah, tries
to prove that he is not under force and coercion in his willful acts on the one hand,
and that he is not independent in producing human acts, as Muʿtazila claims, on
the other hand. Thus risālah, he attempts a solution without prejudice to the issue
of the creativity of Allah by basing himself on the responsibility of human beings.
It is noteworthy that the scripture handles the issues of fate and will together, bases
the issue on the basis of the verses and examines the issue without referring to the
ʿarī and Māturīdī traditions. In addition, the booklet is a concise work written
without deep analysis, without entering into the details and discussion points of the
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issue. The author mentions his understanding of tafwīz as one of the approaches
about human acts. According to these, God created the servants and enabled them
to do deeds. Therefore, Allah has le the right of choice to the servants in terms of
their actions. According to the author, serious problems arise when this approach
is taken into account. One of these problems is that they have created partners for
God in true creation. For him, this is a more disgraceful thing than making idols
paraclete in the sight of Allah. According to the second approach regarding human
acts, the only factor in existence is God, who is transcendent in creation and doing.
According to them, He is the one who does whatever he wishes, judges what he
wants, and has no reason for his actions. Again, they admitted that there was no
one to return His accident and that he was not responsible for what he did, but that
we were. The third and nal approach that the author mentions carefully about
human acts is the view of the philosophers. According to this approach, entities are
diﬀerent om each other in terms of accepting existence. Indeed, some things only
accept existence a er the existence of another. For example, the existence of land is
only possible a er the ore exists. Since Allah’s power is at the peak of perfection,
existence comes into existence according to its characteristics that diﬀer om one
another to possible. It is for this reason that some of these possibilities exist directly
with the power of Allah, and some of them exist due to cause or reason depending
on the power of Allah. A er expressing this third approach, the author also gives
an explanatory example regarding the issue that Allah intended unbelief, cruelty,
evil and ugliness of the servants but did not consent to them. The author likens
this situation to this: If the healing of a person whose nger was bitten by a snake
depends on the cut of his nger; This person chooses to have his nger cut of his
own ee will, but he does so by following the will to heal. If this improvement had
not happened, this person would not actually want his nger to be cut. For this
reason, it is said that this person wants to be healed and consents to this and wants
the nger to be cut, but he does not accept it. A er the author gives this example
at the end of the risālah, he concludes the risālah by mentioning that according to
the people who have the truths of the sciences, the most correct belief is to keep a
middle way between jabr and tafwīz.
Keywords: Khalīl al-Sırrī, Human actions, Qadar, Free will, Tafwīz, Jabr, Sayyid
Khalīl al-Sırrī ibn Ibrāhīm.

