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ÖNSÖZ 

 

Bu tez, yaratma konusunu, Gazali ve İbn Rüşd ekseninde, bu konuda ileri 

sürülmüş belli başlı anlayışları da göz önünde bulundurarak felsefi bir bakış açısıyla 

incelemeyi ve tartışmayı amaçlamaktadır. Çalışmamızın temel amacı, Gazali ve İbn 

Rüşd’ün yaratma konusunu nasıl anladığının ortaya konulmasıdır.  

Yaratma konusu geniş bir alanı kapsadığı için, çalışma, ‘bütünüyle evrenin 

(âlemin) kökeni nedir ve yaratılışı nasıldır?’ sorusu ile sınırlı tutulmuş, evrendeki diğer 

varlıkların yaratılışı tekil olarak araştırma alanına dâhil edilmemiştir. Yaratma konusu 

çok eski zamanlardan beri insanın zihnini meşgul etmiş, bu konuda birçok filozof, din 

âlimi ya da bilim adamı değişik fikirler ileri sürmüşlerdir. İnsanlık tarihi boyunca hiçbir 

konunun insanoğlunu yaratma konusu kadar ilgilendirmediğini iddia eden filozof ve 

bilim adamları dahi mevcuttur. Konunun önemini hala korumakta olduğu yapılan 

çalışmaların yoğunluğundan bellidir. Özellikle bilimsel alanda 1950’lerden sonraki yeni 

gelişmelerle yaratma konusu güncelliğini tekrar elde etmiştir. Bu durumu son yıllarda bu 

konuda birçok eserin yazılmış olmasından anlamak mümkündür. Konu ile ilgili 

tartışmalar iki ana eksen üzerinde yürütülmektedir. Bunlardan ilki dinin verilerini temel 

alan yaratma anlayışı diğeri de felsefi ya da bilimsel verileri temel alan yaratma anlayışı.  

Çalışmamız “Giriş” ve “Sonuç” kısımları hariç, üç bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde Yaratma konusunun felsefi düşünce mirası içinde nasıl anlaşıldığını 

inceledik ve değişik yaratma anlayışlarını ele alıp genel bir çerçeve çizmeye çalıştık. Bu 

bölümde çeşitli yaratma fikirlerini ve onların savunucularının görüşlerini genel hatlarıyla 

ele aldık. Özellikle Farabi (M.S.870-950) ve İbn Sina’yı (M.S.980-1037) biraz daha iyi 
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anlamaya çalıştık. Çünkü onları anlarsak Gazali ve İbn Rüşd’ün ne dediğini daha iyi 

anlayabileceğimizi düşündük. Mademki Gazali Tehâfüt’ünde onlara cevap veriyor ve 

yine mademki İbn Rüşd de Tehâfüt’ünde Gazali’ye cevap verirken çoğu yerde bu iki 

filozofu savunuyor ya da eleştiriyor, o zaman Farabi ve İbn Sina’nın Tanrı–âlem 

arasında kurduğu ilişkiyi ve yaratma felsefesini anlamamız önem arz ediyordu. İkinci 

bölümde Gazali’nin, üçüncü bölümde ise İbn Rüşd’ün yaratma anlayışını inceledik. 

Bu çalışmanın başından sonuna kadar beni her açıdan destekleyen, moral veren, 

çalışma azmimi artıran ve ilmini, nezaketini benden hiç esirgemeyen danışman hocam 

Prof. Dr. Recep Kılıç’a minnet duyguları ile teşekkür ediyorum. Eleştiri ve katkılarından 

dolayı Doç. Dr. Ferit Uslu ve Yrd. Doç. Dr. Engin Erdem’e teşekkür ediyorum.  Tezimin 

her aşamasında beni sabırla destekleyen eşim Ayşe hanıma ve çalışmalarım sırasında 

kendilerine zaman ayıramadığım oğullarım Fatih Mert ve Yavuz Selim’e de teşekkür 

ediyorum. 

       Tuncay AKGÜN  

  Ankara, 2011 
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GİRİŞ 

 

YARATMA, GAZALİ ve İBN RÜŞD 

 

Çalışmamızın temel amacı, yaratma meselesini Gazali (MS 1058 – 1111) ve İbn 

Rüşd’ün  (MS 1126-1198) bakış açılarıyla karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. 

İnsanın evrene ve kendine dair sorduğu soruların temel amacı kendini anlamak 

ve kendisinin evren içindeki gerçek yerini bulmaya çalışmaktır.1 Çağlar boyunca bunu 

anlamak için çalışmış olan insanoğlunun bu konuda iki ümit kaynağından birisi din, 

diğeri ise felsefe olmuştur. Yaratma konusu, teistik dinlere mensup filozof ve teologların 

oldukça yakından ilgilendikleri tartışma sahalarından biridir. Teistik dinler, Tanrı’nın 

âlemi yarattığı öğretisini ortaya koyar ve bu dinlere mensup olan hiçbir filozofun bunu 

inkâr etmesi beklenemez. Fakat bahsedilen yaratmanın ne anlama geldiği, filozoflar ve 

teologlar arasında hararetli tartışmaların doğmasına sebep olmuştur.2 

Felsefenin amacı âlemde olup biten şeylerin bütününü düzgün ve birlikli bir 

şekilde kavramak ve insanın kendisinin bu bütün içinde aldığı yeri ve oynadığı rolü 

belirtmektir.3 Yaratılış gizemi ile ilgili tasvir ve izahlara, en ilkel toplumlardan en 

gelişmiş toplumlara kadar, hemen her millette rastlamak mümkündür. Paul Davies 

insanlığın bu arayışını  “Hiçbir şey var oluş bilmecesinden daha çok şaşırtıcı ya da daha 

                                                            
1 Karl Jaspers, Felsefe Nedir?,  çev: İsmet Zeki Eyuboğlu, İstanbul: Say Yay., 1997, s. 8. 
2 Rahim Acar, “Yaratma: İbn Sînâ ve St. Thomas’ın Görüşlerinin Karşılaştırılması”, Dîvân: İlmî 
Araştırmalar, 2003/2, C VIII, sayı 15, s. 205. 
3 Kâmıran Birand, İlkçağ Felsefe Tarihi, Ankara: A.Ü.İ.F. Yay., 1958, s. 4. 



2 
 

derin değildir.” 4 diyerek ifade etmiştir. 

Yaratma meselesi aslında din felsefesinin temel meselesi olan Tanrı–âlem ilişkisi 

probleminin bir parçasını teşkil etmektedir.5 Bu yüzden de din felsefesinin anlaşılması 

önem arz eden konularının başında gelmektedir. Tanrı’nın evrenle ilişkisinde temel bir 

kavram olan yaratma kavramı, Tanrının diğer sıfatlarının ve Tanrı ile evren arasındaki 

ilişkinin anlaşılmasında anahtar kavramlardan biridir. Bu konu üzerinde doğa filozofları 

dediğimiz İlk Çağ filozofları da dâhil olmak üzere birçok filozof görüş ileri sürmüşlerdir. 

Bu konu Orta Çağ boyunca da önemini korumuş, bu sefer tartışmaya filozoflarla beraber 

teologlar da dâhil olarak tartışma din eksenli olarak da devam etmiştir. Konunun hâlâ 

önemli olduğu günümüz din felsefesinde ortaya çıkan eserlerden anlaşılmaktadır. 

Yaratma meselesinde temelde iki varlık ile karşı karşıya bulunmaktayız. 

Bunlardan biri ‘yaratan’ diğeri ise ‘yaratılan' varlıktır. Bu iki varlığın birbirinden farklı 

olması gerektiği açıktır.6  İşte belki de bu farklılıktan dolayıdır ki yaratma meselesinde 

anlaşılması güç birçok mesele ortaya çıkmıştır. Buna; her bakımdan, mutlak anlamda 

“Bir” olan Tanrı’dan çokluğun nasıl meydana geldiğini izah etmede ortaya çıkan 

güçlüğü7  örnek olarak verebiliriz.  

Geleneksel teizm evrenin Tanrı tarafından yaratıldığı fikrinden taviz vermez. 

Tanrı’nın sıfatlarından en önemlilerinden birisi yaratma sıfatıdır. Fakat yaratmanın 

nasıllığı konusunda teizmi savunan filozoflar arasında tam bir görüş birliği olduğunu 

iddia etmek imkânsızdır. Özellikle şu üç başlık altında birçok değişik yorumun olduğunu 

                                                            
4 Paul Davies, Tanrı ve Yeni Fizik, çev: Murat Temelli, İstanbul: İmYayın-Tasarım, 1995, s. 47. 
5 Necip Taylan, İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Vakfı Yay., 1997, s. 46. 
6 Hüseyin Atay, Farabi ve İbn Sina ’ya Göre Yaratma, Ankara: A.Ü.İ.F. Yay., 1974, s. 7. 
7 Yaşar Aydınlı, Farabi’de Tanrı – İnsan İlişkisi, İstanbul: İz Yay., 2000, s. 50. 
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biliyoruz. Bunlar: 

1. Tanrı’nın yaratma fiili, tabiî varlıkların fiillerine mi, yoksa iradeli varlıkların 

fiillerine mi benzetilmelidir?8 

2. Âlem hep var olmuş mudur (ezeli) , yoksa âlemin bir başlangıcı var mıdır, yani 

âlem sonradan mı meydana gelmiştir? 9 

3. Tanrı evreni var olan bir şeyden mi yoksa yoktan mı yarattı? Eğer yoktan 

yarattı ise bu yokluk tam olarak nedir? Bir şeyden yarattı ise o ilk madde nedir?  Bütün 

bu soruların cevabını Gazali ve İbn Rüşd ekseninde bulmaya çalışacağız. 

 İslam düşüncesinde Allah-âlem ilişkisi genelde yaratıcı yaratılan kavramları 

bağlamında ele alınmıştır. Panteist ve deist düşünce geleneği Meşşâi felsefede ve 

Gazali’nin sisteminde kendisine yer bulamamıştır. Bu filozoflarla Gazali’nin en büyük 

ortak noktası âlemin Allah tarafından yaratıldığı düşüncesidir.10 Fakat bu yaratılışın ne 

zaman olduğu ve nasıl olduğu konusunda ise ciddi farklılıklar mevcuttur. Farabi ve İbn 

Sina yaratılışı “sudûr” teorisini çağrıştıran oldukça karmaşık bir yapı içinde anlatmaya 

çalışırlar. Bu sistem ‘birden ancak bir çıkar’ ve ‘madde, eksikliği temsil eder’ şeklinde 

iki temele oturtulmuş gözükmektedir. Her ne kadar oluşup bozulmayan canlı varlıklar 

olsa da gök cisimleri maddeden âri değillerdir. Allah’ın yüceliği onu maddeyle 

ilgilenmekten alıkoyar. Bu yüzden de bu iki filozofumuz araya ayrık (mufarık) akıllar 

(melekler) olarak gördükleri bir başka varlık kategorisini koymuşlardır.11  

                                                            
8 Acar,  “Yaratma: İbn Sînâ ve St. Thomas’ın Görüşlerinin Karşılaştırılması”, s. 205. 
9 Engin Erdem, İlâhî Ezelilik ve Yaratma Sorunu, Ankara: A.Ü.S.B.E., 2006,  (Basılmamış Doktara Tezi), 
s. 6. 
10 Fatih Toktaş, Meşşâî Felsefe, İstanbul: İnsan Yay., 2004, s. 52. 
11 Toktaş, Meşşâî Felsefe, ss. 58-59. 
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Gazali bu düşünceyi kabul etmemiştir. Çünkü ona göre bu teoriler kabul 

edildiğinde, Allah’ın iradesi hiçe sayılacak, yaratma Allah için zorunlu görülmüş 

olacaktı. Bu durumda fâil-i muhtâr (dilediğini yapan) Allah inancı ortadan kaldırılmış 

olacaktı.  

Craig’e göre felsefe ile uğraşan birçok kişi İslam felsefesi ile ilgili bilgi almak 

için Copleston’un “Felsefe Tarihi” gibi ikincil eserlere başvurmaktadır. Bu yüzden de 

onlar Müslüman filozofların doğulu ve batılı şeklinde iki gruba ayrıldığı gibi kanaate 

sahip oluyorlar. Genelde doğulu filozofların İbn Sina tarafından, batılı filozofların ise 

İbn Rüşd tarafından temsil edildiğine dair bir kanı vardır. Oysa bu ikili ayrım şu temelde 

olmalıydı: Kozmolojik argüman ile ilgili olarak evrenin zamanla birlikte ortaya çıktığına 

inanan ve bununla ilgili değişik düşünceler geliştiren “Kelamcılar” ve yine evrenin 

ortaya çıkışını zorunlu ve mümkün varlık eksenine oturtarak açıklamaya çalışan, 

kontenjanlık (imkân) delilini geliştiren “Filozoflar”.12 

İslam coğrafyasında teizmin geleneksel delillerini Ehl-i Sünnet görüşleri 

çerçevesi içinde Mutezile ve diğer unsurlara karşı savunma görevini ilk olarak Eş’ariler 

yüklenmiştir. Tezimizde de göreceğimiz üzere, daha sonra Mutezile’den farklı olarak 

Farabi ve İbn Sina gibi filozofların görüşlerine karşı aynı görevi Gazali yüklenmiştir.  

 Kelamcılar (Eş’ariler) Aristo’nun dünyanın ezeliliği iddiasını reddederler. 

Onlara göre bütün varlıkların var oluş sebebi Allah’tır. Her şey onun yaratması ile 

meydana gelmiştir. O âlemi özgür iradesi (Fâil-i Muhtar) ile sonradan ve yoktan 

                                                            
12 William Lane Craig, The Cosmological Argument  from Plato to Leibniz, London : The Macmillan Co., 
1980, s. 49. 
 Tezimizde “Kelamcılar” ifadesiyle hep “Eş’ariler” i kastedeceğiz. Diğer kelam ekollerinden bahsedersek 
isimleri ile vereceğiz. Ayrıca İbn Rüşd’ün Eşariler’den kastı da Cüveyni ve taraftarlarıdır.  H. Austryn 
Wolfson, Kelâm Felsefeleri, çev: Kasım Turhan, İstanbul: Kitabevi Yay., 2001., s. 299. 
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yaratmıştır. İslam filozoflarından bazıları kelamcıların görüşlerinin bir kısmını kabul 

ettiler. Fakat geriye kalan büyük çoğunluk, Aristo’nun ezeli âlem fikrini sürdürürken, bir 

kısmı da, âlemin ezeli olarak Tanrı’dan sudûr ettiğini iddia etti. 

Gazali ezeli yaratma konusunda ve yine konumuz ile ilgili olarak Tanrı’nın 

bilgisi konusunda filozofları tekfir (din dışı görme) seviyesinde dahi eleştirmiştir. 

Gazali’ye göre onların düşüncelerinin din dışı görülmesinin sebebi ya da dayanakları ne 

idi? Onun yaşadığı zaman dilimi gerçekten de İslam coğrafyasında mezheplerin ve siyasi 

görüşlerin çok farklı olduğu, Batiniliğin en güçlü dönemini yaşadığı, bu değişik mezhep 

ve siyasi görüşlerin yoğun bir şekilde tartışma hatta savaş içinde olduğu bir zaman 

dilimiydi. Gazali bütün bunların farkında idi ve hocası Abdulmelilk el-Cüveynî’den (MS 

1028-1085) den de eleştirel düşünme zihniyetini almıştı.13    O bütün bu fikri ve siyasi 

kargaşanın içinde, bir ilim adamı olarak ilk önce iman problemleriyle yüz yüze geldi. 

Gazali Cüveyni gibi zamanın büyük Eş’ari kelamcısının elinde yetişmesine rağmen, bu 

problemleri çözmede kelamcıları bile zaman zaman yetersiz görmüştür.14  

Yunan ve İslam filozoflarının öğretilerini bilen Gazali, onları red konusunda 

Yahya en-Nahvi’nin (öl. M.S 490) Platon (MÖ 427 - 347) ve Aristo’ya  (MÖ 384 - 322) 

dair yazdığı reddiyesini de iyice öğrenmişti.15 Yahya en-Nahvi âlemin ezeliliği fikrine 

karşı çıkmış ve “sonluluklar delili” ile “sonsuzca ard arda gelişin imkânsızlığı” delilini 

ortaya koymuştu16. Akıl - vahiy karşılaştırmasının ortaya çıkardığı tartışmalar Gazali’nin 

kendi döneminden çok öncesine uzanmasına rağmen kendi dönemine kadar en derli 
                                                            
13 Hüseyin Atay, “Gazâlî ve İbn Rüşd Felsefesinin Karşılaştırılması”, Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C II, sayı 3, 2004, s. 7. 
14 S. Hayri Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazzali Metafiziğinin Karşılaştırılması, İstanbul: Kâlem Yay., 
1980, s. 10. 
15 Cavit Sunar, İslam Felsefesi Dersleri, Ankara: A.Ü.İ.F. Yay.,1967, s. 115. 
16 H. Austryn Wolfson, Kelâm Felsefeleri, çev: Kasım Turhan, İstanbul: Kitabevi Yay., 2001., s. 313. 
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toplu eleştirel çalışmayı yapan kişinin Gazali olduğunu söyleyebiliriz.  

Gazali “âlemin ezeliliği, bedensel yeniden dirilme” vb. konularda filozofları 

eleştirirken, bu konuların sadece teolojik yönden yanlış olmadığını, felsefi olarak da 

Aristo’nun metodunun yanlış yorumlanmasının bir sonucu olduğunu iddia etmiştir.17 

Gazali’nin filozoflara yönelttiği temel eleştirilerinden ilki onların âlemdeki 

çokluğu ve âlemdeki düzeni açıklayamamaları, ikincisi de Allah’ın bir olduğunu 

(Tevhid) söyleyen Kur’an’ın Allah anlayışına zarar vermeleridir.18 Gazali’nin İslam 

filozoflarına olan nihai eleştirisi, onların Tanrı ve âlem hakkındaki görüşlerinin ana 

ilkelerini İslam’la bağdaştırmanın ne kadar güç olduğunu ortaya koymak olmuştur.19 

Gazali’ye atfedilen çok sayıda eserden yalnız bir kısmını “güvenilir metinler” 

olarak kabul edenler, diğer eserleri dikkate alınmadığında, Gazali’nin düşüncesinde tam 

bir tutarlılık olduğunu savunurlar.20 Örneğin Bekir Karlığa, Gazali’ye ait olup olmadığı 

sürekli tartışılan Meâricü’l-Kuds, Mi’râcü’s-Sâlikîn, er – Risâletü’l – Ledüniyye ve hatta 

Mişkatü’l – Envâr gibi eserlerinde Gazali’nin Farabi ve İbn Sina’nın görüşlerini olduğu 

gibi tekrarladığını iddia etmektedir.21 Biz burada bunun sebepleri üzerinde duracak 

değiliz. Gazali’ye aidiyetleri tartışmalı olan bu kitaplardan mümkün olduğunca uzak 

durduk.  

                                                            
17 JL. Micah Petillo, On God, Creation and the Necessity of a Finite Past: A Philosophical Investigation 
into the Question Concerning the Eternity of the World as an Attempt to Clarify the Doctrine of ‘Creatio 
exnihilo’, Boston: Boston College The Graduate School of Arts and Sciences Department of Philosophy, a 
Thesis of Master, 2008, s. 88. 
18 M. Said Şeyh, “Gazali (Metafizik)”, çev: Mustafa Armağan, İslam Düşüncesi Tarihi, Ed. M.M. Şerif, 
İstanbul: İnsan Yay., 1996, s. 226. 
19 Oliver Leaman, Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş, çev: Turan Koç, İstanbul: İz Yayıncılık, 2000, s. 78. 
20 W. M.,Watt, “Gazâli ile İlgili Bazı İncelemeler”, çev: Mehmet Aydın, İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi 

[Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi], 1982, sayı 5, ss. 129-130. 
21 Bekir Karlığa, “Din – Felsefe İlişkisi ve İbn Rüşd’ün Din Felsefesi II”, İlim ve Sanat, 1988, sayı 21, s. 
36. 
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İslam düşünce tarihinde “yoktan yaratma”yı ve “sonradan (zamansal) yaratma”yı 

metodolojik olarak en iyi savunanlardan birinin Gazali olduğunu söyleyebiliriz. O’nun 

bu konulardaki tutumu gayet nettir. Ona göre Allah evreni özgür iradesi ile yoktan ve 

sonradan yaratmıştır. Dolayısıyla âlem hadis ve mümkün varlıktır.  

Gazali’den sonra yaratma konusunu felsefi bir perspektiften analiz eden İbn 

Rüşd, sadece Aristo’yu değil Farabi (MS 870-950) ve İbn Sina (MS 980-1037) gibi 

İslam filozoflarının görüşlerine de hâkim olmuş, onlardan aldığı felsefi mirası kendi 

anlam dünyasında yoğurarak kendi fikirlerini ortaya koymuştur. İbn Rüşd, Gazali’den 

sonra yaşadığı için ondan sonraki felsefi ve kelami birikimi de iyi bilen biridir. 

İbn Rüşd’ün Gazali ile birçok meseleyi felsefi olarak tartıştığı temel eseri 

“Tehâfüt-el-Tehâfüt el-Felâsife” (Tutarsızlığın Tutarsızlığı) adlı eserdir. “El-Keşf an 

minhâci’l-Edille” adlı eserinde de kelamcılara âlemin yaratılışı, Allah’ın ilmi, iradesi 

kısacası ilahi sıfatlar vb. konularda cevaplar vermiştir. Fakat İbn Rüşd’ün bu kitaptaki 

metodu ve amacı Tehafüt’ten farklıdır. O, bu kitabı halk için yazdığı ve onların 

okuyacağını bildiği için meseleleri felsefi bir metodla tartışmamıştır. Genelde Kur’an’ın 

zahiren çizdiği çerçevenin dışına çıkmamıştır.22 

İbn Rüşd Allah-âlem ilişkisi konusunda filozofların görüşlerini toptan 

reddetmediği gibi toptan kabul de etmez. Onun temel hareket noktası Aristo’nun 

çizgisidir. İbn Rüşd’ün pozisyonunu şöyle tasvir edebiliriz: Bir yandan Aristo felsefesini 

bazı yerlerde yanlış anlayıp insanlara yanlış aktardıklarını söyleyerek Farabi ve İbn 

Sina’yı eleştirirken, diğer yandan da, Kur’an’ı (Şeriatı) yanlış yorumlayıp İslam’ın 

görüşlerini savunduklarını iddia eden kelamcıları ve Gazali’yi eleştirir. 

                                                            
22 İbn Rüşd, el-Keşf an Minhâci’l–Edille, Haz: Süleyman Uludağ, İstanbul: Dergah Yay., 2004, s. 176. 
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Örneğin İbn Rüşd filozofların savunduğu ‘Bir’den ancak bir çıkar’ ilkesinin doğru 

bir düşünce olmadığı noktasında Gazali ile aynı fikirdedir. Onun yapmak istediği 

sudûrun filozofların bu konuda savundukları tek düşünce biçimi olmadığını ortaya 

koymaya çalışmaktır.23 Gazali bütün filozofların böyle düşündüğünü iddia ederek 

felsefeyi insanların gözünden iyice düşürmeye çalışmıştır ki İbn Rüşd’ün engellemeye 

çalıştığı hususta budur. 

İbn Rüşd’e göre fâil iki sınıftan oluşmaktadır. Birincisi, fiilin iliştiği eserin fiilin 

var oluşu anında, kendisinden çıktığı fâil sınıfıdır. Bir yapının, var olmasıyla, artık yapı 

ustasına gereksinimi bulunmadığı gibi, bir eserin de var oluşu tamamlanınca, artık, bir 

fâile gereksinimi kalmaz. İkincisi; kendisinden esere ilişik olan yalnızca bir fiilin çıktığı 

ve bu eserin de, ancak fiilin kendisine ilişmesiyle var olduğu fâil sınıfıdır. Bu fâilin 

özelliği, fiilinin o eserin varlığıyla birlikte bulunmasıdır. Başka bir ifadeyle, bu fiil yok 

olunca, eseri de yok olur; bu fiil var olunca, eseri de var olur. Yani her ikisi sürekli var 

olarak birlikte bulunur. İbn Rüşd’e göre bu fâil, fâil olma yönünden, birincisinden daha 

üstün ve fâil olmaya daha layıktır; çünkü o, eserini var eder ve onu korur. O, Allah’ın 

âleme müdahalesinin bu anlamda sürekli olduğuna inanır. 24  

İbn Rüşd âlemin ezeliliği konusunda ortaya çıkan görüş ayrılıkları ve 

eleştirilerin çözümü için, ikisi birbirinin tam karşıtı ve üçüncüsü ise bu ikisinin arasında 

yer alan üç varlık çeşidinden bahseder. Birincisi, öncesinde zaman olan hâdis 

varlıklardır. İkincisi, kendisini zamanın öncelemediği ezeli varlıktır ki, bu da Allah’tır. 

                                                            
23 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı (Tehâfüt-et-Tehâfüt), çev: Kemal Işık, Mehmet Dağ, Samsun: On 
dokuz Mayıs Üniversitesi Yay., 1986,  ss. 99-100. 
24 İbn Rüşd, a.g.e., s. 139. 
 Gazali’nin yukarıda verdiğimiz “âlem için bir yaratıcıya ihtiyaç kalmayacak ya da âlemin kendi kendini 
yarattığı ortaya çıkacaktır” eleştirisi. 
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O tüm varlıkların nedenidir. Bu iki varlık türünün arasında yer alan varlığa gelince; o, 

bir şey aracılığıyla meydana gelmemiş, kendinden önce zaman geçmemiş olan fakat bir 

şey sonucu yani fâil sebep sonucu meydana gelmiş olan varlıktır. Bu da âlemin 

kendisidir. İbn Rüşd âlemin ezeliliği ya da sonradan yaratıldığı meselesinde Eşarilerle 

filozoflar arasındaki anlaşmazlığın adlandırmaya dayalı (terminolojik) bir anlaşmazlık 

olduğunu belirtir.25 

İbn Rüşd’ün metafizik konulardaki hassasiyeti iki temele oturur. 1. Metafizik 

konular halk içinde tartışılmamalıdır. 2. Metafizik konulardaki yorumların kesin telakki 

edilmeyerek ancak herhangi bir yorumun diğerlerinden daha tutarlı ve başarılı olduğu 

söylenmelidir. İbn Rüşd’ün bu bakış açısı yaratma meselesi açısından da önemlidir. 

Çünkü yaratma tamamen metafiziksel bir konudur.26 

Yaratma konusu Gazali ve İbn Rüşd’ün Tehâfüt’lerinin temel konusu sayılabilir. 

Allah-âlem ilişkisindeki diğer konuları bir kenara bıraksak bile tek başına âlemin ezeli 

olup olmadığı tartışması, Gazali’nin Tehâfüt’ünün 1/5 ini, İbn Rüşd’ün Tehâfüt’ünün ise 

1/6 sını teşkil eder.27 Her iki düşünürün de Tehâfüt’lerinde âlemin ezeli veya sonradan 

yaratılmış olup olmadığı konusunun yanı sıra “yaratma” konusu ile ilgili olarak din 

felsefesinin daha birçok önemli meselesiyle karşılaşırız. Tanrı’nın iradesi, bilgisi, âlemin 

sonu, nedensellik bunlardan sadece bir kaçıdır. 

 Gazali kendi dönemine kadar olan felsefi birikimi eleştirerek birçok konuda 

olduğu gibi yaratma meselesinde de hem kendinden önceki düşünceleri özetlemiş hem 
                                                            
25 İbn Rüşd, Faslu’l-Makâl fîmâ beyne’l-Hikme ve’ş-Şeria mine’l-İttisâl, thk: Muhammed Umâre, 2. Bsm, 
Kahire: Dârü'l-Maârif, 1983, ss. 40-41. 
26 Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, İstanbul: Klasik Yay., 2006, ss. 26-27.  
27 Mubahat Türker, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, Ankara: A.Ü.D.T.CF. Yay., 1956, 
s. 236. 
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de kendi düşüncelerini ortaya koymuştur. İbn Rüşd ise Gazali’nin düşüncelerini 

eleştirmiş ve onun ulaştığı noktanın mutlak doğru olmadığını ispatlamaya çalışmıştır. 

Onun Gazali’yi en çok eleştirdiği nokta, Gazali’nin hiçbir düşünceye sadık 

kalmamasıdır. İbn Rüşd’e göre Gazali, Eşârîlerle Eşârî olmuş, sûfilerle sûfi, 

felsefecilerle felsefeci olmuştur.28
 

İbn Rüşd yaratma meselesini Tehâfütü’t-Tehâfüt başta olmak üzere Faslu’l-

Makal ve El-Keşf an Menâhici’l-Edille ile Aristo’nun eserleri üzerine kâleme aldığı bazı 

kitaplarında ele almaktadır. Fakat Tehâfüt’te Gazali’ye karşı filozofları savunur 

pozisyonda olması, birçok yerde hangi düşüncenin kendisine ait hangi düşüncenin 

savunduğu kişi ya da kişilere ait olduğu konusunda tereddütler doğurmaktadır. Aristo 

külliyatına dair eserlerinde ise birinci amacının Aristo’nun fikirlerini açıklamak, onları 

anlaşılır hale getirmek olduğu göz önüne alındığında aynı durumun bu eserlerde de 

olduğunu söyleyebiliriz. Kendi düşüncelerini daha ziyade ortaya koyduğu eserleri, 

Faslu’l-Makal ve El-Keşf an Menâhici’l-Edille’dir. Fakat El-Keşf an Menâhici’l-

Edille’nin de daha ziyade halk için yazıldığı bir eser olduğu ve bu konulara derinlikli bir 

şekilde eğilinmediği görülmüştür.29 

Gazali Tehâfüt’ünde “filozoflar” derken genellikle Farabi ve İbn Sina’yı 

kastetmiştir.  Oysa İbn Rüşd, Tehâfüt’ünde “filozoflar” kelimesini hep Gazali’nin 

kastetmiş olduğu manada kullanmamıştır. Daha ziyade O, Aristo ve Yunan 

Aristocularını kastetmiştir.30 

                                                            
28 Arthur Hyman, James J. Walsh, Philosophy in the Middle Ages: The Christian, Islamic and Jewish 
Traditions, 2nd. Edi., Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1973, s. 310. 
29 Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 178. 
30 Türker, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, s. 296. 



I.BÖLÜM 

 

FELSEFİ DÜŞÜNCEDE YARATMA PROBLEMİ VE BAZI TEMEL 

TARTIŞMALAR 

 

A. YARATMA PROBLEMİNİN TARİHÇESİ 

 

“İnançlar, dünyanın nasıl olduğuna (yaratıldığına) ilişkin çoğu zaman doğru, 

ancak bazen de yanlış görüşlerdir. İnaçlar doğru olduğunda ve açıkça kanıtlandığında, 

bilgiyi oluşturur.”1 Bu yüzden olsa gerek, insanoğlu tarih boyunca inançlarını 

kanıtlamaya ihtiyaç duymuştur. Fakat hiçbir düşünce her şeyden ya da herkesten 

bağımsız değildir. Konumuz felsefe olunca, bunun tartışmasız bir gerçek olarak 

önümüzde durduğunu görmekteyiz. Sonradan gelen her bir filozof, kendinden öncekileri 

okumuş, anlamış ve eleştirerek kendi düşünce sistemini inşa etmeye çalışmıştır. 

Tezimizin ana kavramı olan “Yaratma” nın Gazali ve İbn Rüşd tarafından anlaşılma 

biçimlerini doğru bir şekilde değerlendirebilmek,  düşünce tarihine kısa bir yolculuk 

yapmamızı gerekli kılmaktadır. 

Burada elbette tek tek her filozofun yaratma konusuyla ilgili ne düşündüğünü 

ortaya koymaya çalışmayacağız. Bu, bizim tezimizin sınırlarını fazlasıyla aşar. Bu 

bölümde temel amacımız; yaratma konusundaki düşünceleri ile gerek kendi 

dönemlerinde gerekse kendilerinden sonraki dönemlerde, pek çok düşünürü etkilemiş 

                                                            
1 Richard Swinburne, Tanrı var mı?, çev: Muhsin Akbaş, Bursa: Arasta Yay., 2001, s. 4. 
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olan filozof ve teologların, bu konuda ne düşündüklerini genel olarak ortaya koymaktır. 

Çünkü bu filozof ve teologların bazılarından Gazali ve İbn Rüşd de etkilenmiştir. 

Nasıl oluştuğu, kim tarafından meydana getirildiği ve yapısı hakkında düşünülen 

evrenin, genelde kendi ötesinde fiziksel olmayan, büyük zekâ ve güç sahibi bir kaynağa 

işaret ettiği varsayılmıştır. Platon, Aristoteles, Descartes, Leibniz, Kant, Locke, Berkeley 

gibi sistem sahibi filozoflar, evrenin kaynağını aşkın bir gerçeklikte görmüşlerdir. Her ne 

kadar evrenin kendi kendisini açıklayıcı olmadığı ve kendisinin ötesinde bir açıklama 

gerektirdiği hususu, onlar için açık seçik bir durum olsa da, onlar bu gerçeklikle ilgili 

farklı yaklaşım biçimlerine sahiptiler.2 Tanrı- âlem ilişkisinde biri zorunlu (vacibu’l 

vücûd) diğeri mümkün (mümkünü’l-vücûd) olmak üzere iki varlık olduğu için sorular 

genellikle bu iki varlığın mahiyeti, fiilleri ve birbirleriyle olan ilişkileri üzerinde 

yoğunlaşmıştır.3 İslam kelamında âlem; Allah’tan başka olanların genel adı olarak 

anlaşılmıştır.4 Yani âlem dediğimiz şey Tanrı’nın dışında var olan her şeydir.5 

Âlemin kökeniyle ilgili olarak şu felsefi ve kelâmi tutumların ortaya çıktığını 

görmekteyiz: 

1. Âlem maddesiyle, suretiyle, zamanı ve unsurlarıyla ezeli (kadîm) dir ve 

onu idare eden bir ilah-yaratıcı yoktur. Birçok şekliyle bu, materyalizmin 

görüşüdür.  

                                                            
2 Keith Ward, “Tanrı, Şans ve Zorunluluk”, çev: Cafer Sadık Yaran, İstanbul Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, sayı 9, 2004, s. 132. 
3 Halife Keskin, “İslam Düşüncesinde Allah-Âlem İlişkisi”, İstanbul: Beyan Yayınları, 1996, s. 278. 
4 Nûreddin Es-Sâbûnî, Mâtürîdiyye Akaidi, çev: Bekir Topaloğlu, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., 
2005, s. 61. 
5 Süleyman Hayri Bolay, “Âlem”, TDV İslam Ansiklopedisi, C II,  İstanbul, 1989, s. 357. Gazali de âlem 
ile Allah’tan başka var olan diğer bütün varlıkları kastettiğini söyler. bk. Gazali, İtikatta Ölçülü Olmak, 
çev: Hanifi Akın, İstanbul: Ahsen Yay., 2005, s. 59. 
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2. Âlemle birlikte onu yaratan manevi bir varlık vardır. Bu varlık, âlem 

O’nunla birlikte ezeli bile olsa, âlemin idare ettiricisidir. Bu da birçok 

şekliyle idealist görüştür.  

Bu ikinci görüş de şu kısımlara ayrılmaktadır: 

a. Tanrı, eşyanın suretlerini ve unsurlarını ezeli bir maddeden meydana 

getirmiştir. Bu görüşü Platon savunmaktadır.  

b. Tanrı ezelidir. Âlem de maddesiyle, suretiyle ve zamanıyla ezelidir. Ama 

âleme hareket vermesi yönüyle Tanrı âlemin İllet-i Gâisi’dir. Bu görüşü 

Aristo ve İbn Rüşd savunmaktadır.  

c. Allah âlemi herhangi bir ezeli maddeden meydana getirmemiş, tersine 

sudûr yoluyla var etmiştir. Bu sudûr ezelidir. Âlem de zaman yönünden 

ezeli, zat yönünden mümkündür. Bu görüşü Plotin, Farabi, İbn Sina ve daha 

birçok filozof paylaşmaktadır.  

d. Allah âlemi ‘bir şey olmayan (yok) dan’ yaratmış, bunu sudûr yoluyla ve 

ezelde değil, iradesi gereği başlangıcı olan bir zamanda yaratmıştır. Bu da 

kelamcıların ve Gazali’nin görüşüdür.6 

Düşünce tarihinde evrenin kökeni konusunu ilk kez felsefi olarak ele alanlar, MÖ 

altıncı yüzyıllarda yaşamış olan ilk Yunan tabiat filozoflarıdır. Bu filozoflar, evrenin 

nasıl ve neden oluştuğu sorularının cevaplarını bulabilmek için dikkatlerini genelde hep 

maddi evren üzerine yoğunlaştırmışlardır. Bunun sonucunda da yoktan hiçbir şeyin 

yaratılamayacağı düşüncesine varmışlardır.  

                                                            
6 Şaban Ali Düzgün, Nesefi ve İslam Filozoflarına Göre Allah-Âlem İlişkisi, Ankara: Akçağ Yay., 1998, 
ss. 265-266. 
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Hiçten hiçbir şeyin meydana gelmeyeceğini ifade eden filozoflardan Thales’e 

(MÖ 625-545) göre her şeyin menşei, ana maddesi (arche) su olup her şey yine ona 

dönecektir.7 Bu asli madde, yani, “arche” canlıdır ve canlılar “yaratmak” gücüne 

sahiptir.8 Aristo’ya göre, Thales bu kanaate tabiatı gözleyerek varmıştır.9  Anaximandros 

(MÖ 610-546) da Thales gibi, arkhe sorunu üzerinde durmuştur. Ona göre ilk madde, ne 

sudur ne de başka isimlendirilmiş bir elementtir. O sınırsız ve sonsuz olan farklı bir 

kaynaktır.10 O, ölümsüz ve yok olmayandır. Sonsuz kavramını ilk olarak belirleyen 

Anaximandros olmuştur. Bu sonsuz ilk maddeye o, apeiron (sınırı olmayan) adını 

vermiştir. Bu sınırı olmayan şeyden daha sonra, zıtlar şeklinde ayrılarak bütün varlıklar 

ortaya çıkmıştır.11 Anaximenes’e (MÖ 585-525) göre ise, ilk madde havadır.12 

Herakleitos’a (MÖ 540-480) göre de İlk İlke ateştir.13 Xenophones’e (MÖ 569-477) göre 

her şey topraktan gelir ve onda son bulur. O da arke olarak hava ya da su yerine toprağı 

koyarak ilk monistlerden olmuştur.14 Parmenides (MÖ 600-500) ise İlk İlke olarak aşk 

ve arzuyu görmüştür.15 Pythagoras’a (MÖ 580-500) göre de sayılar her şeyin öğesidir. 

Pyhthagorasçılar bütün göğün bir ahenk ve sayı olduğunu düşünmüşlerdir.16 Empedokles 

(MÖ 492-432) ise,  ilke olarak dört öğeyi (su, hava, ateş ve toprak) kabul etmektedir. 

Çünkü ona göre bu ilkeler her zaman varlıklarını sürdürürler ve varlığa gelmezler, (yani 

                                                            
7 Aristoteles, Metafizik, çev: Ahmet Arslan, İstanbul: Sosyal Yayınları, 1996,  Kitap 1, 983b 20. 
8 G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield, The Presocratic Philosophers : A Critical History with a Selection 
of Texts, 2nd Edi., New York: Cambridge University, 1993, s. 93. 
9 Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1998, s. 21. 
10 W. K. C Guthrie, A History of Greek Philosophy: The Earlier Presocratics and the Pythagoreans, 
Cambridge: Cambridge University, 1992, C I, s. 76. 
11 Guthrie, a.g.e., ss. 83-84. 
12 Aristoteles, Metafizik, Kitap 1, 984a 5. 
13 Aristoteles, a.g.e., Kitap 1, 984a 5. 
14 Guthrie, a.g.e., ss. 383-384. 
15 Aristoteles, a.g.e., Kitap 1, 984b 25. 
16 A.g.e., Kitap 1, 986a. 
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ezeli ve ebedidirler)17 Bu düşünce daha sonra İslam düşüncesinde gördüğümüz “anâsır-ı 

erbâ’a”18 (dört unsur) fikrinin de kaynağını teşkil edecektir.19  

Demokritos (MÖ 460-370), atom nazariyesini ortaya atan ilk kişi olarak bilinir. 

Gerçi atomist felsefe ciddi manada mantıksal gelişimini Empedokles’de bulmuştur.20 

Demokritos’a göre var olan meydana gelmediği için yok olmayacaktır. Atomlar 

kendiliğinden hareket eder. Evren, yalnızca atomların çarpışmalarından ve birbiri 

üzerindeki basınçlarından oluşmuştur.21  

Görüldüğü üzere Antikçağ tabiatçı Yunan filozoflarının temel meselesi; Ay’ın, 

yıldızların ve güneşin ana maddesinin (arche) ne olduğu ve bu ilk maddenin nasıl 

meydana geldiğidir. Yani onların temel meselesi, evrenin başlangıcı sorunudur.22 Bu 

problemleri yeni baştan ele alarak, taşıyıcılık görevi yapan filozoflar ise23 Müslüman 

filozofların kendilerinden en çok etkilendikleri kişiler olan Platon ve Aristo’dur. Onlara 

göre âlem ezelidir.24 Platon ve Aristo kendi seleflerinden devraldıkları kültür birikimini 

değerlendirerek ve sistemleştirerek, kendilerinden sonra gelecek düşünürleri derinden 

etkileyebilecek kapsamlı var oluş modelleri ortaya koymuşlardır. Buna göre, yaratılışın 

gerçekleşmesi için hem ilk maddenin hem de Tanrı’nın varlığı zorunludur. Bunlar var 

                                                            
17 Aristoteles, Metafizik, Kitap 1, 984a 5-15. 
18 İslam Filozoflarında dört unsurun kullanılışı için bk. Farabi, el-Cem' Beyne Re'yeyi'l-Hakimeyn,  thk: 
Albert Nasri Nadir, Beyrut: Dârü'l-Maşrık, 4. bs., 1985, s. 11.; İbn Sina, “Er-Risâletu’l-Arşiyye”, 
Risaleler, çev: Alparslan Açıkgenç, M. Hayri Kırbaşoğlu, Ankara: Kitabiyat, 2004. s. 61. 
19 Halife Keskin, “İslam Kelamında İlahi Sıfatlar ve Yaratma”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fak. 
Dergisi, C 1, sayı 1, 2000, s. 71. 
20 Frederick Copleston, A History of Philosophy: Greece and Rome, New York: Image Books, 1962,  C I., 
s. 90. 
21 Gökberk, Felsefe Tarihi, ss. 40-41. 
22 Joseph Owens, A History of Ancient Western Philosophyy, New York: Appleton Century Crofts, 1959, 
s. 4. 
23 Tevfik Yücedoğru, Geçmişten Günümüze İlim ve Din Açısından Yaratılış, Bursa: Emin Yay., 2006, s. 4. 
24 Peter Adamson, The Arabic Plotinus: a Philosophical Study of the Theology of Aristotle, London: 
Duckworth, 2002, s. 142. 
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oluşun olmazsa olmaz şartlarıdır. Bu nedenle evrenin yaratılışını salt Tanrı ile ya da salt 

madde ile açıklamak imkânsızdır.25  

Platon’un ezeli ilkesi maddî değildir. Onun ezeli kabul ettiği şey idelerdir. O 

Timaios’da Tanrı ya da “Demiurge” dediği şeyin, dünyanın bütün formlarını ezeli 

formlara göre şekle soktuğunu söyler. Bu formlar ya da ideler Tanrı’dan gelir. Yani O, 

varlık piramidinin en tepesindedir.26   

Bütün göğü ve evreni ele alalım; Acaba ezelden beri var mıydı, bir 
başlangıcı olmadı mı, yoksa doğmuş (yaratılmış), bir başlangıcı olmuş 
mudur? Doğmuştur, çünkü gözle görülür, elle tutulur haldedir, bir de teni 
vardır. Bu gibi şeyler duyumsanabilir, duyumla beraber gördük ki, var 
olmaya, doğuma mahkûmdur. Öte yandan doğan her şeyin bir neden 
yüzünden doğduğunu da söylemiştik. Bu evreni yaratana, babasına gelince, 
onu bilmek zordur. Bildikten sonra herkese tanıtmak ise imkânsızdır.27 
  

Bu ifadeye göre Platon, ‘meydana gelen ve yok olan nesneler için gerçek bilgi 

olamaz, bunlar için ancak bir inanç, bir kanı, inanılabilecek bir görüş olabilir’ diyor. 

Demiurge iyidir, iyiliğinden dünyayı yaratmıştır; idealara, bu salt kılıklara bakarak, 

bunları örnek alarak dünyayı oluşturmuştur. Onun için, dünya en etkin, en iyi, en güzel 

dünyadır ve tanrısal Aklın (Nous), “iyinin kendisinin” ürünü olarak biricik bir 

dünyadır.28  

O halde oluşla evreni yaratanın, onları neden yarattığını söyleyelim. Yaratan 
iyi idi, iyi olan da hiçbir şeye karşı hırs uyanmaz. Hırs duymadığından her 
şeyin de elden geldiği kadar kendine benzemesini istedi… Düzenin her 
bakımdan daha iyi olduğunu düşünerek onu düzensizlikten düzene soktu. 
Ama her şeyden üstün olanın yaratacağı nesnenin, en güzel nesne 
olmamasına imkân yoktu ve yoktur… ve evrene özü bakımından mümkün 
olduğu kadar iyi bir eser yaratırcasına şekil verdi. İşte bu temelin, yakın 

                                                            
25 Şahin Efil, İslam ve Batı Düşüncesinde Yaratılış Modelleri, İstanbul: Pınar Yay., 2002, ss. 231-232. 
26 Frederick Copleston, A History of Philosopy: Greece and Rome, London: Burns Oates and Washbourne 
Ltd., 1951. C I., s. 167. 
27 Platon, Timaios, çev: Erol Güney, Lütfi Ay, İstanbul: Sosyal Yay., 2001, s. 24. 
28 Gökberk, Felsefe Tarihi, s. 65. 
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düşünüşe göre gerçekten bir ruhu, bir zekâsı olan bu evrenin, bu canlı 
varlığın, Tanrı kayrasıyla yaratıldığını söylemek gerektir.29 
 

Platon’a göre ilahi mimar ya da ‘Demiurge’ şeyleri ezeli formlarına göre belli 

belirsiz bir ezeli maddeye şekil vererek ortaya çıkarır.30 Platon’a göre Tanrı, yoktan 

yaratan değil, adeta bir projeyi hayata geçiren büyük mimardır.31 O’na göre evrendeki 

tüm nesneler, idea evrenindeki gerçek bir varlığın yansımasıdır. Evrendeki tüm farklı 

kâlemlerin, farklı masaların, farklı güzelliklerin idealar âleminde karşılık geldiği tek bir 

gerçek kâlem, tek bir gerçek masa, tek bir gerçek güzellik vardır. İdealar evrenindeki bu 

varlıklar da mutlaktır. Platon’un açıklamalarında, Tanrı bu idealara bakarak evrendeki 

nesneleri yaratır; yani Tanrı bu idealara bağlı hareket eder. Platon’un anlatımlarında 

idealar, bazen Tanrı’nın üstünde, bazen Tanrı’nın altındadır, bazen de Tanrı ile 

bütünleşir. Platon, Tanrıyı mutlak iyi ideası olarak görür ve tartışmasız bir şekilde varlık 

hiyerarşisinin en üstüne yerleştirir.32 ‘İyi İdeası’ (Tanrı) hem ideaların hem de duyulur 

dünyanın yaratıcısıdır.33 Platon, Timaios’da görünüşler âleminin nasıl yaratıldığına 

açıklık getirmektedir: 

Evrene dair soracağımız bir soru daha var: Yapıcısı onu bu iki örnekten 
hangisine göre yapmıştır? Değişmeyen, her zaman aynı kalana göre mi; 
doğmuş olana mı? Bu evren güzelse, onu yapan iyi ise, gözlerini ilksiz 
örnekten ayırmamış olduğunda şüphe yoktur. Aksi halde - ki bunu farz 
etmeye bile hakkımız yoktur -  doğmuş örneğe bakmış olacaktır. Hâlbuki 
yapıcının gözlerini ilksiz örnekten ayırmamış olduğunu herkes açıkça görür; 
çünkü evren doğmuş olan şeylerin en güzelidir, yapıcısı da nedenlerin en 

                                                            
29 Platon, Timaios, ss. 25- 26. 
30 Brian Hebblethwaite, Philosophical Theology and Christian Doctrine, United Kingdoms: Blackwell 
Publishing, 2005, s. 36. 
31 Anthony Kenny, “Seven Concepts of Creaion”, Proceedings of Aristotelian Society Supplementary 
Volume, Volume 78, Issue 1,  July 2004, s. 84. 
32 Caner Taslaman, Big Bang ve Tanrı, İstanbul: İstanbul Yayınevi, 2006, s. 128. 
33 Gökberk, Felsefe Tarihi, s. 65. 
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yetkinidir. Demek ki, evren bu şekilde yapılmış ise akılla mana tarafından 
sezilen, her zaman aynı kalan örneğe (idelere) göre yapılmış demektir.34 
 
Platon’un adını koymadığı ezeli madde, onun öğrencisi olan Aristo tarafından 

belirlenmiştir. İslam felsefesinde “heyula” olarak bilinen bu ezeli madde “hyle”dir. 

Aristo’ya göre yukarıda saydığımız ilkçağ filozofları fizikte birbirlerinden ayırt 

edemediğimiz nedenlerden ikisine, maddeye ve hareketin kaynağına ulaşmayı 

başarmışlardır. Onlar iyi bir eğitim göremedikleri için bu bilgilere rastlantısal olarak 

belirsiz, kapalı bir şekilde ulaşmışlardır. Ona göre; içlerinde sadece Anaksagoras (MÖ 

500-428), evreni meydana getirenin “Akıl” (Nous) olduğunu ileri sürmüştür.35 Aristo 

yukarıda bahsettiğimiz ve hatta bahsetmediğimiz filozofların öze, yani biçimsel töze 

                                                            
34 Platon, Timaios, ss. 24- 25.  
  Aristo felsefesinde “Hyle” olarak geçen, İslam felsefesinde ise “Heyula” olarak geçen ilk madde, bir 
şeyin dayanağı olan, kendisinden imal edildiği madde. Sokrat öncesi eski Yunan filozoflarının bir kısmı, 
mesela Thales gibi filozoflar bu maddeyi canlı kabul ediyorlardı. Bundan dolayı onların maddeciliğine 
hylosoisme (canlı maddecilik) denilmiştir. Hyle, Aristo’da var olan her şeyin ortak maddesidir. Kendisine 
formların formu tarafından form verilip de gerçekleşinceye kadar hiçbir vasfı olmayan madde. Süleyman 
Hayri Bolay, Felsefe Doktrinleri ve Terimleri Sözlüğü, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2009, s. 166; 
Kindî’ye göre şekilsiz ilk madde, çeşitli şekilleri (formları) kabul eden pasif güç. Kindî,  Felsefi Risaleler, 
çev: Mahmut Kaya, İstanbul: İz Yay., 1994, s. 58; İbn Sina’ya göre ise Heyula bileşiktir. Çünkü heyula 
kendinde heyuladır, bilfiil cevherdir ve aynı zamanda istidatlıdır. Öyleyse heyulanın kendisiyle bilfiil 
olduğu bir hakikati ve kendisiyle bilkuvve olduğu başka bir hakikati yoktur. Ancak heyulaya dışarıdan bir 
hakikat gelir ve bu hakikat sayesinde o bilfiil hale gelir ama kendinde ve zatının varlığı bakımından 
bilkuvve olur. İşte bu hakikat ise suretin ta kendisidir. İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifa Metafizik I, çev: Ekrem 
Demirli, Ömer Türker, İstanbul: Litera Yay., 2004, ss. 63-64; İbn Rüşd’e göre heyula çeşitli anlamlarda 
kullanılır. Birincisi sureti olmayan (biçimlenmemiş) ilk maddedir. İkincisi ise sureti olan maddedir. İbn 
Rüşd, Metafizik Şerhi (Telhîsu Mâba’de’t-Tabîa), çev: Muhittin Macit, İstanbul:Litera Yay., 2004, s. 27. 
Burada İbn Rüşd ilk madde ile Tanrı’nın ilk olarak hareket verdiği mutlak heyulayı değil, bir cinsin ya da 
türün ana maddesi olan heyulayı kastetmektedir. Örneğin tunç, tunçtan yapılan her şeyin yakın 
maddesidir. Fakat tuncun da aralarında bulunduğu eriyen maddelerin ilk maddesi su olduğuna göre, 
tunçtan yapılan nesnelerin ilk maddesi su olmaktadır. Nuri Adıgüzel, “Meşşai Filozoflarda ‘Tabiat’ 
Kavramı”, Dini Araştırmalar, Mayıs-Ağustos 2002, C 5, sayı 13, s. 41. Yine İbn Rüşd’e göre her cisim 
oluşup bozulan, ilk madde (heyula) ve suretten meydana gelir. İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, çev: 
Kemal IŞIK, Mehmet DAĞ, Samsun: Ondokuz Mayıs Üni. Yay., 1986, s. 115.  

35 Aristoteles, Metafizik, Kitap 1, 985a 10-20. 



19 
 

gelince, hiçbirisinin onu ortaya koyamadığını öne sürmüştür.36 Aristo’ya göre, ezeli 

madde, gerçeklikte mevcut olmayan ve her zaman zihinde tasavvur olunan ilk maddedir. 

Gerçeklikte var olan madde ise ancak form ile belli bir şekilde mevcuttur. Varlık, 

maddede gerçekleşen form’dur. Ona göre, oluş, ilk hareket ettirici veya salt form olan 

Tanrı’nın ilk maddeye tesir ederek şekil vermesidir. Âlemin meydana gelişi, Tanrı’nın 

kadîm maddeye tesir etmesinden ibarettir.37 Aristo da kendinden önceki doğa filozofları 

gibi “hiçbir şeyin yoktan gelmeyeceğini, her şeyin varlıktan geldiğini söyler.38 Aristo’ya 

göre âlemin başlangıcı ve sonu yoktur. Yani âlem ezelidir ve ebedidir.  

İmdi evrenin bütünü oluşmamıştır, kimilerinin ileri sürdüğü gibi yok olma 
olasılığı da yoktur; tektir ve ebedidir; bütün benliği içinde başı, sonu yoktur; 
tüm sonsuz zamanı kendi içinde sarar.39 
  
Ay –altı âlemindeki oluş ve yok oluşa sebep olan Ay – üstü âleminin düzenli, 

devri ve ezeli olan hareketi nereden gelmektedir? Aristo’ya göre âlemi hareket 

etmeksizin hareket ettiren ezeli-ebedi, töz ve salt fiil olan bir uç şeyin varlığını kabul 

etmemiz gerekir. Bu hareketi meydana getiren, “İlk Hareket Ettirici”dir. O halde İlk 

Hareket Ettirici, zorunlu varlıktır40  

Aristo’nun felsefi sistemi hareket üzerine kurulmuştur. O; bu hareketten, diğer bir 

deyimle, değişim noktasından başlar ve değişmeyen, hareket etmeyen bir ilkeye varır.41 

Aristo’ya göre varlıkların ilkesi ve ilki hareketsizdir. O, gerek özü bakımından, gerekse 

                                                            
36 Aristoteles, Metafizik, Kitap 1, 988a 35. 
37 Gökberk, Felsefe Tarihi, s. 76. 
38 Aristoteles, a.g.e., Kitap 1, 1062b 25. 
39 Aristoteles, Gökyüzü Üzerine, çev: Saffet Babür, Ankara: Dost Kitabevi, 1997, Kitap 2, 283b 26-30. 
40 Aristoteles, Metafizik, Kitap 12, 1072a 25-30. 
41 Atay, Farabi ve İbn Sina ’ya Göre Yaratma, s. 100. 
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ilineksel bakımdan hareketsizdir. Bununla birlikte o ezeli – ebedi, ilk ve tek bir hareketi 

meydana getirir.42  

  “İlk hareket ettirici” ya da “salt form”, Aristoteles’in metafiziğinde, tıpkı 

Platon’un metafiziğindeki “iyi ideası” na benzer. Salt form’da iyi ideası’ndaki aynı 

nitelikler var. O da öncesiz  - bitimsizdir, değişmez, hareketsizdir, kendi başınadır, geri 

kalan bütün şeylerden ayrıdır, cisimsizdir. Ama yine de bütün oluşun nedenidir. Salt 

form (ilk hareket ettirici), yetkin varlıktır. Çünkü onda her olanak aynı zamanda gerçek 

olmuştur; bütün var olanların ve özlerin en yükseği, en iyisidir. Kısaca: Salt form (ilk 

hareket ettirici) Tanrı’lıktır.43  Aristo böylece “İlk Muharrik’le Tanrı’yı aynı saymakta, 

fizikteki fizik karakterli muharrik, metafizikte bir manevilik kazanmakta; fizikte âlemin 

ve hareketin ezeliliğine bağlı olarak kozmolojik bir karakter taşıdığı halde, metafizikte 

teolojik ve ontolojik bir karakter kazanmaktadır.”44  

En nihayetinde Aristo’nun, Tanrı’yı evrenin yaratıcısı olarak düşünüp 

düşünmediği sorusunu sorarsak, bu sorunun yanıtı kesinlikle olumsuz olmak 

durumundadır.45 Onun için madde, varlığa gelmemiştir, öncesizdir ve sonrasızdır. 

Aristo, açık olarak dünyanın yaratılışı anlayışına karşı çıkmaktadır.46 Onun felsefesinde 

“Yaratıcı Tanrı” fikri yoktur. Ona göre âlemdeki değişmeler; varlığın nicelik, nitelik ve 

mekan bakımından değişime uğramasından ibarettir ve bu değişimi ifade eden en temel 

kavram “hareket” tir. Her hareket, hareket ettirici bir neden sayesinde gerçekleşir. Buna 

göre âlemi hareket ettiren varlık, onun dışında bulunan ve kendisi hareket etmediği halde 

                                                            
42 Aristoteles, Metafizik, Kitap 12, 1072a 25-30. 
43 Gökberk, Felsefe Tarihi, s. 76.  
44 Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazzali Metafiziğinin Karşılaştırılması, s. 133. 
45 Bolay, a.g.e., ss. 127 – 128. 
46 W. D. Ross, Aristoteles, çev: Ahmet Arslan ve diğerleri, İstanbul: Kabalcı Yay., 2002, s. 217. 
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hareketin nedeni olan Tanrıdır.47 O, “İlk Muharrik” tir; hem ifade hem de sayı 

bakımından tektir. Şu var ki bu ilk muharrik’in dışında bir de hem hareket eden hem de 

hareket ettirici olan aracı varlıklar bulunmaktadır.48 Aristo’ya göre de hiçbir şey var 

olmayandan (yoktan) gelmez, her şey varlıktan gelir. Bu, hemen hemen bütün doğa 

filozoflarının görüşüdür.49 

Felsefe tarihinde dini dönem diye adlandırılan dönemin en meşhur 

filozoflarından biri olan Philon’a (MÖ25-MS50) göre ise Platon’un ideaları tanrısal 

aklın, Tanrısal logos’un düşünceleridir. İdealar, Tanrı’nın evreni etkileyen güçleridir de. 

Bu anlayışta, Platon’un ideaları öncesiz – sonrasız gerçek varlıklar (arkhe) sayan kavram 

realizmi, bir teolojiye, Tanrısal Aklın bir psikolojisine dönüştürülmüştür. Yahudi dini 

bakımından yapılan bu yorumda, aslında yaratılmamış olan idealar (Platon’a göre) şimdi 

her şeyi yoktan yaratmış olan Tanrı’nın aklının ürünleridir, onun yaratmalarıdır.50  

Antikçağ sonlarında felsefeye dayanarak, dini bir dünya görüşü geliştirme 

denemelerinden ilki olan Yeni Eflatunculuğun,51 Hellenistik çağda ve bu arada 

Ortaçağda, hem Hıristiyan felsefesinde ve hem de İslam felsefesinde çok büyük etkileri 

olmuştur.52 Kimilerine göre Yeni Eflatunculuğun en önemli temsilcisi, kimilerine göre 

ise kurucusu olan Plotinus53 (MS 205-270), felsefesini Platon’a dayanarak açıklamaya 

                                                            
47 Copleston, A History of Philosopy: Greece and Rome, ss. 316-317. 
48 Mustafa Çağrıcı, “İbn Teymiyye’nin Bakışıyla Gazzali –İbn Rüşd Tartışması”, İslami Tetkikler Dergisi, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. Yay., C IX, 1995, s. 80. 
49 Aristoteles, Metafizik, Kitap 12, 1062b 25. 
50 Gökberk, Felsefe Tarihi, ss. 115-116.  
51 Gökberk, a.g.e., s. 117. 
52 Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yay., 1999, s. 691. 
53 Plotinus, Enneadlar, çev: Haluk Özden, İstanbul: Ruh ve Madde Yay., 2008,  ss. 5-6. 
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büyük önem verdiğinden; başlattığı çığır da Yeni Eflatunculuk adını almıştır. Ama 

Plotinus’un öğretisinde Aristo ile Stoa’nın da etkileri vardır.54 

Plotinus Tanrı’yı sınırlandıracağı için O’na sıfat atfetmekten kaçınmamız 

gerektiğini, Tanrı’nın bütünüyle kavranamayacağını söyler. Onun Tanrısı İyi’nin 

kendisidir. O hiçbir şeyle bağıntılı olamaz çünkü O İlk’tir. Hiçbir şeyle 

sınırlandırılamaz, sonsuzdur ama uzamı vasıtasıyla değil kudreti vasıtasıyla sonsuzdur. 

Ne biçimi ne de yüzü yoktur.55 Ona göre tanrısal akıl âlemi bütününü ve ayrıntılarını tek 

bir sezgi eylemi içinde sarıp sarmalayarak yaratmıştır.56 Ona göre evren ezeli ve 

ebedidir.57 

Plotinus’a göre âlem, Tanrı’nın kuvvetinin eseridir. Fakat âlemin onun üstün 

kuvvetinin eseri olması, bu kuvvetin bölümlere ayrılması ile değildir. Âlem bu aslî 

cevherden sudûr etmektedir. Bu taşma sonucunda Tanrı’nın mahiyetinden ve 

kendisinden bir şey değişmemekte ya da eksilmemektedir. Bu taşma bir çeşit 

zorunlulukla meydana gelmektedir. Bunu Plotinus ışık örneği ile açıklamaya çalışır. 

Nasıl ki güneş her türlü ışığın kaynağı ise Tanrı da var olan her şeyin kaynağıdır. 

Buradan anlaşılan, Plotinus’un Tanrı’sının âlemi yoktan yaratmadığıdır. Bu Tanrı, 

Platon’da olduğu gibi sonsuz olarak var olan bir malzemeye şekil ve düzen veren bir 

Tanrı da değildir. Kısacası her şey Tanrı’dan yayılıp meydana gelmiştir. 58 

Böylece Plotinus, Tanrı – âlem ilişkisi konusunda kendinden önceki düşünürlerin 

aksine, bize oldukça farklı bir yaratılış modeli sunmaktadır. Her şeyin Tanrı’dan zorunlu 

                                                            
54 Gökberk, Felsefe Tarihi, s. 117. 
55 Plotinus, Enneadlar, s. 117. 
56 Plotinus, a.g.e., s. 158. 
57 Adamson, The Arabic Plotinus: A Philosophical Study of the Theology of Aristotle, s. 143. 
58 Birand, İlkçağ Felsefe Tarihi, s. 118.  
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olarak çıktığı bu modelde,59 evren ve onun içindekiler Tanrısal bir mahiyet taşır ya da 

Tanrısal bir boyuta sahip olduğu söylenebilir. Bu anlayıştan da zorunlu olarak, evrenin 

ezeli ve sonsuz olduğu sonucu çıkar.60 

Yunan filozoflarının evrenin nasıl oluştuğu ile ilgili görüşleri en nihayetinde 

“Hiçbir şey, yoktan var olmaz”, “ne de var olan yokluğa karışıp gider”, düşüncesinden 

hareketle, evrenin ezeli ve sonsuz olduğu fikrine dayanır. Onların mantığı şu şekilde 

işliyordu: “Eğer tabiat için var olmamak mümkün olsaydı, o hiçbir zaman var 

olmayacaktı. Ama dünya işte oradadır; o halde o, hep orada olmuş ve daima da orada 

olacaktır.”61 Sonuç olarak Yunan felsefesinin temelinde yaratılış kavramı 

bulunmamaktadır. Bu düşünce sisteminin temelinde, “yoktan var olmaz, yok olur (ex 

nihilo nihil fit)” fikri hâkimdir. Bu yüzden de var oluşu ortaya çıkaran ilk (ezeli) bir 

madde arayışı hep vardır. 

İslam dünyasında ise yaratılışla ilgili konular İslam’ın daha ilk döneminde 

Müslümanların ilgisini çekmiştir. Abdullah İbn Abbas’ın yaratılışla ilgili ayetler 

üzerinde ilk yorumları yapan kişi olduğu söylenir. Daha sonra Abbasiler döneminde 

yaşamış olan Nazzam, Câhız ve Birûni gibi Müslüman bilginler kozmoloji ve canlıların 

yaratılışıyla ilgili konularda eserler vermişlerdir.62 Yaratılışın nasıl olduğu probleminin 

İslam coğrafyasında ortaya çıkışı Hicri II. asrın sonlarına rastlamaktadır. Elbette 

Müslümanlar bu tarihten önce de yaratılışın nasıl olduğunu düşünüyordu ama konunun 

su yüzüne çıkmaya başladığı zaman yaklaşık bu asırdır diyebiliriz. Çünkü Hz. 

                                                            
59 Petillo, On God, Creation and the Necessity of a Finite Past, s. 54. 
60 Efil, İslam ve Batı Düşüncesinde Yaratılış Modelleri, ss. 31-32.  
61 Etienne Gilson, “Tanrı ve Yunan Felsefesi”, çev: Mehmet Aydın, Ankara: A.Ü.İ.F. Dergisi, C 29, 1987, 
s. 115. 
62 Şakir Kocabaş, Kur’an’da Yaratılış, İstanbul: Pınar Yay., 2004, s. 8. 
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Peygamber’in ashabına bu gibi konulardan bahsettiği hadislerde zikredilmektedir. Ancak 

İslam coğrafyasında yaratılış konusu problematik olarak Yunan felsefesinin Arapça’ya 

tercümesiyle tartışılmaya başlanmıştır denilebilir.63 

Müslümanların iki tip metafizikten etkilenmiş olduklarını görürüz. Varlık 

metafiziği ve Bir (Tanrı) metafiziği. Birincisi Aristo’ya ikincisi ise Plotinus’a aittir. 

Yunan ve Hellenistik öğreti ile karşılaştıkları zaman - ki bu öğretilerin içinde “teoloji ile 

ilgili konular” da vardı – felsefi kavram ve argümanları Kur’an’ın doktrinlerini 

yorumlarken kullanmaya başladılar. İslam filozoflarının Platon’un, Aristo’nun, Yeni 

Eflatuncuların ve diğerlerinin öğretilerinden etkilendiklerinden şüphe yoktu. Onlar 

İslami doktrinlerle Yunan felsefesi arasında kurulabilecek ilişkinin ne olabileceğini 

araştırdılar.64  

İslam felsefesinde yaratılış öğretisinin nasıl anlaşıldığı konusunu, sudûr teorisi 

başlığı altında detaylı olarak inceleyeceğiz. Fakat İslam filozoflarının hepsi sudûru 

savunan filozoflar değildir. Örneğin Kindî (MS 796-866)  bu filozoflardandır. Kindî 

yaratılış konusunda ne Platon’un Timaios hikâyesindeki düşüncelerine ne de Aristo’nun 

fikirlerine itibar etmektedir. O, sudûr nazariyesine de itibar etmemiştir. Ona göre bu 

öğreti, maddeden münezzeh, aşkın ve bir olan ilah ile maddi, değişken ve parçalara 

ayrılmaya müsait olan âlemi birbirine yaklaştırmak istemiştir. O’na göre gerçekte hayal 

ürünü olan bu öğreti felsefi ve dini açıdan bir hezimettir. Kindî delilleriyle bu âlemin bir 

                                                            
63 Yücedoğru, Geçmişten Günümüze İlim ve Din Açısından Yaratılış, s. 89. 
64 Hyman,  Philosophy in the Middle Ages: The Christian, Islamic and Jewish Traditions, ss. 203-204. 
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defada yoktan, zamanın ve maddenin olmadığı bir ortamda mutlak anlamda Yaratıcı 

Kudretin fiiliyle yaratıldığını beyan etmektedir. Bu yaratıcı kuvvet ise Allah’tır.65   

 Yahudi ve Hıristiyan gelenekleri ilk dönemlerde âlemin yaratılışı fikrini formüle 

etmeye çalışırken Yunan felsefi teorilerinden de istifade ettiler. Aristo’dan ziyade Platon 

ve Ploton’cu (Plotinus gibi) filozofların öğretilerinden istifade ettiler. Çünkü onların 

öğretileri kutsal kitabın öğretileriyle bir nebze uzlaştırılabiliyordu. Onlar Aristo’nun 

ezelilik teorisini kutsal kitaplarıyla ters düştüğü için ilk dönemlerde kullanmak 

istemediler.66 

 İlk dönem Hıristiyan felsefesinde de evrenin nasıl yaratıldığı sorunu ciddi bir 

şekilde tartışılmıştır. Fakat o dönem, bu tartışmada daha çok Hıristiyan teolojisinin 

verileri esas alınmıştır.67 Ortaçağ Hıristiyan felsefesinde ise Tanrı’nın âlemi, kendi hür 

ve yaratıcı iradesi ile meydana getirdiği düşüncesi hâkimdir. Âlem için Tanrı iradesi ve 

hiçlikten yaratılma söz konusudur. Âlem mevcuttur; çünkü Tanrı, mevcut olmasını 

istemiştir.68 Örneğin Augustinus’a (MS 354-430) göre yaratma fiili gelişigüzel ve gayri 

ihtiyari bir fiil değildir; düzenli, şuurlu, bütün sonuçları düşünülmüş ve düşünüldüğü 

gibi tahakkuk ettirilmiş Tanrısal bir faaliyettir.69 Thomas Aquinas (MS 1225-1274), 

Tanrıyı yarattıkları ile bilebileceğimizi söyleyerek âlemden Tanrı’ya gitmeyi 

                                                            
65 Muhammed Abdulhâdî Ebû Rîde, “Aristoteles ve Kindî’ye Göre Âlemin Ezeliliği ve Yaratılmışlığı 
Problemi”, çev: Cevher Şulul, Harran Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, sayı VI, 2000, s. 133. 
66 Muammer İskenderoğlu, “İslam ve Hıristiyan Düşüncelerinde Âlemin Ezeliliği Tartışmaları Üzerine”, 
Marife: Bilimsel Birikim¸ 2005, C 5, sayı 2, s. 44. 
67 Christopher Stead,  Philosophy in Christian Antiquity, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, 
ss. 80-81. 
68 Birand, İlkçağ Felsefe Tarihi, ss. 123-124. 
69 Zeki Özcan, Augustinus’ta Tanrı ve Yaratma, İstanbul: Alfa Yay., 1999,  s. 190. 
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denemiştir.70 Tanrı’nın varlığı evrene bağlı değildir. Yani Tanrı, yaratma ile bir şey elde 

etmez. O’nun fiilleri tamamen özgürdür. Tanrı ve evren aynı varlık kategorilerine dâhil 

değildir. Evren, Tanrı’nın doğasından meydana (sudûr) gelmemiştir. Fakat Tanrı’nın 

doğası ve iradesi ile yaratılmıştır. Sonuç olarak, evren Tanrılık vasıflarından hiçbirisine 

sahip değildir. O sadece bir mahlûk (yaratılmış) tur.71  

 Platon yoktan yaratma kavramından ezeli formsuz bir maddeyi anlamıştı. 

Hıristiyan teolojisi ise bu kullanımın tamamen karşısında yer almıştır.72 Kitab-ı 

Mukaddes bu kavramı kullanmaz, o açıkça bir maddeden bahseder.73 Yoktan yaratma 

doktrini, gerçekte kendine Gnostisizm ile Aryanizm arasında yer bulabilmiştir. 

Gnostisizm’e göre yaratma yoktur, sudûr vardır. Aryanizm (Arianism) ise sudûru inkâr 

ederek (yoktan) yaratmayı savunur.74 Hıristiyan teolojisinde Gnostik yazarlar Platon’un 

bu evrenin içinde fakat varlıktan önce olan ve yaratılmamış fakat belirli bir biçim 

verilmeyi bekleyen madde anlayışını benimsemişlerdir.75 

 Fakat 4. yüzyılın sonlarına doğru birçok Hıristiyan teolog, evrenin yaratılışı ile 

ilgili Platonik yaklaşımı reddederek Origen’e  (MS185-253) yaklaştı ve Tanrı’nın 

maddi ve manevi dünyanın yaratıcısı olduğu görüşünü savunmaya başladı. 4. Lateran 

Konsilinde (1215) ve Florence Konsilinde (1442) Tanrı’nın evreni yoktan yarattığı 
                                                            
70 Rahim Acar, Creation: A Comparative Study Between Avicenna’s And Aquinas’ Positions, Cambridge, 
Massachusetts, Harward University, (Doktora Tezi), 2002, s. 56. 
71 Acar, a.g.e., s. 281. 
72 Herman Bavinck,  Reformed Dogmatics: God and Creation; Ed. John Bolt,  trans: John Vriend, 
Michigan: Baker Academic, 2004, s. 419. 
73 Bavinck, a.g.e., s. 416. 
74 A.g.e., s. 420. 
75 Alister E. McGrath, Christian Theology an Introduction, 2nd.Edi., Massachusetts: Blackwell Publishers, 
1997, s. 268. 
 Havarilerden sonra onu kilisenin en büyük öğreticisi olarak kabul eden çoktur. İsa’nın Tanrı’nın gerçek 
anlamda oğlu olamayacağını, evlatlığı manasında (manevi) oğlu olarak kabul edilebileceği gibi 
düşünceleri vardır. Origen hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Henry Chadwick, Early Christian Thought and 
the Classical Tradition, Oxford: The Clarendon Press, 1990, ss. 95-123. 
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görüşü açık bir şekilde benimsendi.76 Daha sonra bu anlayış Thomas Aquinas tarafından 

savunuldu. Ona göre Tanrı, varlıkları öncesiz bir maddeden yani yokluktan meydana 

getirmiştir.77 Aquinas’ın bu düşünceleri ile Tanrı’nın evreni yoktan yarattığı düşüncesi 

Hıristiyan Teolojisinin genel bir doktrini haline dönüştü. 

 

B. YARATMA İLE İLGİLİ BAZI TEMEL TARTIŞMALAR 

 

Bu başlık altında temel yaratma teorilerinden bahsedeceğiz. Ayrıntılara pek 

girmeden bu teorilerin temel iddialarını, genelde bu teorilerle adı anılan düşünürlerden 

örnekler vererek anlamaya çalışacağız. Bu incelemenin, tezimizin ana hedefi olan Gazali 

ve İbn Rüşd’ün yaratma anlayışlarını anlama ve bunları karşılaştırma fırsatı sunacağı 

kanaatindeyiz.  

 

1. Ezeli Yaratma 

 

Yaratma meselesinin en çok tartışılan yönlerinden birisi de onun kadîm (ezeli) mi 

yoksa hâdis (sonradan) mi olduğudur. Âlemin ezeli olup olmadığı problemi, kelam ve 

felsefenin temel problemlerinden biridir. Bu teorinin temelleri, yukarıda gördüğümüz 

gibi Platon ve Aristo’ya kadar uzanır. Bütün teistler Tanrı’nın ezeliliğini savunsalar da, 

                                                            
76 McGrath, Christian Theology an Introduction, s. 269. 
77 Saint Thomas Aquinas,  Summa Contra Gentiles- Book two: Creation, Translated with an Introduction 
and Notes by James F. Anderson, London: University of Notre Dame, 1975, C 2, ss. 49-50. 
 Kelâm literatüründe bir varlığın, olayın, hatta bütünüyle evrenin mevcudiyetine yokluğun takaddüm 
etmesi, bunların bir zamanlar yok iken sonradan var olması anlamına gelir. Bekir Topaloğlu, “Hudûs” md. 
DİA, XVIII, s. 305. 
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tartışma bu ezeliliğin nasıllığı, bu ezeliliğin âlemle nasıl ilişkilendirileceği noktasında 

çıkıyor gözükmektedir.78 Aynı tartışmanın Tanrı’nın fiilleri için çıkması da gayet 

doğaldır. Tanrı algımızın, onun fiilleri üzerindeki algımızı da etkilediği muhakkaktır. 

Fakat biz burada Tanrı’nın ezeli bir varlık olduğundan yola çıkarak onun fiillerinden 

yaratma ile ezeliliğin nasıl bir araya getirilebildiğini ya da buna itirazların hangi noktada 

olduğunu araştıracağız. 

Ezelilik Tanrı’nın gerçek bir niteliği midir? Yoksa gerçek varlığı olmayan, 

sadece Tanrı’nın zatına bağlı olarak ortaya çıkan itibari bir durum mudur? Ehl-i sünnet 

kelamcıları ezeliliğin Allah’ın zatında bulunduğunu fakat ontolojik anlamda onun 

zatından farklı olan ezeli sıfatlar olduğunu kabul ederken, Mutezile, ezeliliğin 

uluhiyyetin vazgeçilmez şartı olduğunu öne sürdü.79 Ezeli yaratmanın iki temel dayanak 

noktasını, Tanrı’nın mükemmelliği ve âlemin kendine has tabiatı oluşturmaktadır.80 

Filozoflara göre, Tanrı mükemmel olarak her an istediğini yapabilen, her türlü 

eksiklikten uzak bir varlık olduğu için yaratmayı ertelemesi düşünülemez. Kısaca 

ezelide kudret, alet, zaman, amaç veya tabiat bakımından Tanrı açısından bir değişiklik 

olması söz konusu olmadığına göre o âlemi ezelde yaratmıştır.81 

Ezeli yaratmayı savunan Farabi ve İbn Sina gibi İslam filozoflarına göre; Tanrı 

evreni ezelde yani zaman olmaksızın yaratmıştır. Tanrı’nın evrene önceliği zamansal 

değil, zâti bir önceliktir. Sonradan yaratmayı savunanlara göre ise evren, Tanrı ile 

beraber değildi. O, sonradan zaman içinde yaratılmıştır. Yani Tanrı’nın âleme olan 
                                                            
78 Engin Erdem, “Swinburne ve İlahi Zamansallık”,  A.Ü.İ.F.D., XLVI, sayı 2, 2005, s. 231. 
79 Metin Özdemir, “Fahruddin Er-Râzî’de Zaman Kavramı ve Allah’ın Ezeliliği ile İlişkisi”, Cumhuriyet 
Üniversitesi İ.F.D., C VII/1, 2003, s. 282. 
80 Acar, Creation: A Comparative Study Between Avicenna’s And Aquinas’ Positions, s. 8. 
81 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, çev: Mahmut Kaya, Hüseyin Sarıoğlu, İstanbul: Klasik Yay., 2005, s. 
16. 
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önceliği zamansal bir önceliktir. Buradaki en temel soru; ezeli iradeye sahip, 

yarattıklarına hiç benzemeyen (muhalefetün li’-havadis) bir varlığın, önceli (hâdis) olan 

bir varlığı nasıl yarattığı sorusudur. Ezeli yaratmayı savunanlara göre bunun cevabı; 

Tanrı’nın iradesi gibi fiilinin de ezeli olduğu, bunun sonucu olarak da âlemin de ezeli 

olmasıdır. 

“Mademki Tanrı ezelidir, o halde onun fiili olan yaratmanın da ezeli olması 

gerekir.” diye düşünen filozofların sayısı az değildir. Onların temel sorusu: Tanrı’nın 

evreni belli bir zamanda sonradan yarattığını düşündüğümüzde, Tanrı’yı bu fiili o 

zamanda (ki bu durumda zaman da yoktur zaten) gerçekleştirmeye iten nedenin ne 

olduğu sorusudur. Çünkü onlara göre, Tanrı’nın iradesi bizimki gibi dış etkenlerden 

etkilenmeyen bir iradedir. Üstelik biz bir şeyi gerçekleştirmek istediğimizde bunu bir 

amaca binaen yaparız. Eğer Tanrı, amacı olan bir varlık ise O, eksik bir varlık demektir. 

Yok, eğer bir ihtiyacına binaen iradesini yokluktan varlık lehine koyuyorsa, bu takdirde 

ihtiyacı olan bu varlık zaten Tanrı olamaz. 

Ezeli yaratmayı savunanlara göre: “Hareket ettirilmeden hareket ettirmek, her 

türlü gizil güçlülükten arınmış bir fiil olmaktır: Salt fiil. Demek ki salt fiiller de vardır ve 

bunların fiilî halleri mükemmel olduğu için bunlar sürekli olarak hareket 

ettirmektedirler. Bununla beraber burada hareket eden bir cisim olmadan hareket 

olamaz. Bu salt fiillerin muharrik eyleminin sürekli olması için hareket ettirilen şeylerle 

hareketin de öyle olması gerekmektedir. Onlara göre kuşkusuz âlem hep var olmuştur ve 

her zaman da var olacaktır.”82 

                                                            
82 Etienne Gilson, Ortaçağda Felsefe - Patristik Başlangıcından XIV. Yüzyılın Sonlarına Kadar,  çev: 
Ayşe Meral, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2007, s. 359. 
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Âlemin ezeli olduğunu sistemli bir şekilde savunan ilk filozof Aristo’dur. 

İslam’ın gelişinden önce yoktan yaratmanın son büyük savunucusu, İskenderiyeli Aristo 

şarihi John Philoponus (MS 490-570) tur. İslami düşünce hemen olmasa da yavaş yavaş 

bu iki argümanın baskısı altına girmeye başlamıştır.83 Âlemin ezeliliği ve hudûsu 

probleminin Müslümanların gündemine ne zaman girdiğini tam olarak bilemesek de 

Cehm b. Safvan ve Ca’d b. Dirhem istisna edilirse hudûs delilini ilk kullananların 

Mutezilî kelamcılar oldukları söylenebilir. Ca’d b. Dirhem (öl.124/741), Cehm b. Safvan 

(öl.128/745) cevher ve arazların hudûsuna dayanarak âlemin hudûsunu ortaya koymaya 

çalışmışlardır. H.298/910’da vefat eden İshak b. Huneyn’in, Proclus’un (MS 409-490) 

âlemin kıdemine ilişkin delillerini tercüme etmiş olması ve Proclus’a reddiye yazarak 

âlemin zamansal olarak meydana geldiğini (hudûs) savunan Yahya en-Nahvî’yi 

(öl.M.490) Tabakâtu’l-Etıbbâ ve’l-Hukemâ adlı eserinde tanıtması bu konuyu erken 

dönemlerden itibaren Müslümanların tartıştığının diğer bir kanıtıdır.84 

Sünni geleneğe göre Tanrı ezeli varlıktır. Fakat bu ezelilik fikri oldukça 

komplekstir ki bu yüzden farklı ezelilik anlayışları olduğunu biliyoruz. Bunlardan biri 

Sünni kelam geleneğinin ve Gazali’nin de savunduğu, herhangi bir zamanla hiçbir 

ilişkisi olmayan eşsiz, aşkın ezelilik anlayışı. Gazali’ye göre ezeli olan Allah, kendini 

ezeli olmayan âlemde fiilleriyle gösterir.85 Ehl-i sünnet kelamcıları, kâinatın ezeli olması 

fikrinin filozofların en zararlı tezleri olduğu kanaatinden hareketle, bu görüşe karşı 

                                                            
83 Fazlur Rahman, “The Eternity of the World and the Heavenly Bodies in Post-Avicennan Philosophy”, 
Essays on Islamic Philosophy and Science, ed. George Fadlo Hourani. Albany: State University of New 
York, 1975, s. 222. 
84 Ebu’l-Hayr Hasan b. Sivar el-Bağdâdi, “Âlemin Hudûsuna İlişkin Yahya en-Nahvî ile Kelamcıların 
Delillerinin Karşılaştırılması”, çev: Cemalettin Erdemci, Kelâm Araştırmaları Dergisi, 2004, C II, sayı 2, 
s. 155. 
85 Keith Ward, Images of Eternity: Concepts of God in Five Religious Tradition, Oxford: One World 
Publications, 1993, s. 133. 
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şiddetli bir mücadele ortaya koymuşlardır. Onlara göre yalnızca Allah ezeli, onun 

dışındaki her şey ise yaratılmış ve dolayısıyla sonradandır. Allah’tan başka bir varlığın 

ezeli olduğunu iddia etmek, O’nun mutlak tek oluşunu ihlal eder. Üstelik bu varsayım 

âlemin kendi başına var olduğu anlamını da akla getirebilir.86 Potansiyel olarak 

sonsuzluğun olabileceği fakat gerçekte sonsuzluğun olamayacağı kelamî argümanlardan 

biridir. Geçmişteki olaylar, bir yerde sona ermelidir; bu nedenle de evren, geçmişte bir 

zamanda var olmalıdır.87 

İslam filozoflarından Kindî’ye göre âlem ezeli değildir. Çünkü zaman, âlemin var 

oluş sürecidir. Eğer zaman sonlu ise, mahiyeti gereği cisim zaten sonludur. Çünkü 

zaman, cisim ve hareketten bağımsız olarak mevcut değildir. Öyleyse zamansız cisim 

yoktur. Çünkü zaman hareketin sayısıdır. Hareket varsa zaman vardır, hareket yoksa 

zaman da yoktur. Öyleyse cismin ezeli olması imkânsızdır. Buna göre cismin (sonradan) 

yaratılmışlığı mantıki bir zorunluluktur.88 

İslam filozoflarından bazıları âlemin ezeliliği konusunda yukarıda bahsettiğimiz 

Aristo’cu görüşün etkisi altına girdiler fakat Aristo’nun teorisini tamamen de 

savunmadılar. Onların savunduğu görüş, hem Aristo’nun teorisinden hem de Yeni 

Eflatunculuğun sudûrcu doktrinin karakterlerinden izler taşıyarak ortaya çıktı.89 İslam 

filozofları (Farabi ve İbn Sina) “âlem daima mümkün olduğuna göre ezeli olması 

                                                            
86 Kemal Sözen, “Gazali’nin Sudur Teorisini Eleştirisi”, İslami Araştırmalar-Gazali Özel Sayısı, C 13, 
sayı 3-4, 2000,  s. 403. 
87 William Lane Craig, Quentin Smith.  “Time and Infinity”,  Theism, Atheism and Big Bang Cosmology, 
Oxford: The Clarendon Press, 1995, ss. 92-93. 
88 Kindî, Felsefi Risaleler, ss. 90-91. 
89 Fazlur Rahman, “The Eternity of the World and the Heavenly Bodies in Post-Avicennan Philosophy”, 
ss. 222-223. 



32 
 

gerekir” görüşünü savundular.90 Farabi ve İbn Sina, Tanrı’nın ezeli bir yaratıcı (Halik) 

olduğunu inkâr etmediler. Fakat onlar, Tanrı’nın hiç durmaksızın yeni formları 

birleştirdiğini, geçmişte sınırlı bir zamanda dünyayı yaratmadığını ifade ettiler.91 Bu, 

Aristo’nun neden ve irade kanıtına dayanan dünyanın ezeliliğini savunmak anlamına 

gelebilir. Her değişim, mutlaka onun oluşunu belirleyen bir nedene dayanmalı ve bu 

neden bazı harici tesirlerin kuvveti ile başka bir nesneye dönüşmelidir. Örnek verecek 

olursak, bir top bir raket tarafından hareket ettirilir, raket de birinin kol gücüyle hareket 

ettirilir vb. bu kural Aristo ve onun gibi düşünenlere göre, sadece fiziksel değişimlere 

mahsus değildir. Tam tersi, bütün iradi eylemleri ve zihni değişimleri içerir ve o sadece 

insana değil aynı şekilde Tanrı’ya da mahsustur.92   

Farabi ve İbn Sina’ya göre, âlemin tamamıyla zamanda yaratıldığını, ezeli olarak 

var olmadığını farz edersek, yokluktan varlığa çıkıştaki böyle bir değişim, Tanrı için 

ortaya konulmuş ilkeler noktasında tamamen anlaşılmaz olacaktır. Onlara göre âlem, 

fiziksel nedenlerden dolayı kelamcıların anladığı manada Tanrı iradesinin bir eylemi 

olarak ortaya çıkmış olamazdı; çünkü bu değişimde Tanrı’nın zihni bazı harici faktörler 

tarafından yönlendirilmiş ve bu yönlendirme sonucunda ortaya çıkan bir belirleme 

olacaktır ki onun zihnini bu şekilde etkileyebilecek dışarıda böyle bir faktör yoktur. 

Fakat dünyanın zamanda sınırlı bir noktada ortaya çıkmasını sağlayan bir belirleyici 

olduğunu düşünürsek, bu durumda biz hala “bu belirleyici neden daha önce değil de 

şimdi ortaya çıktı, bunu belirleyen nedir?” sorusunu sorarız. Eğer cevap olarak: Bundan 

                                                            
90 Hilmi Ziya Ülken, İslam Felsefesi Kaynakları ve Tesirleri - Eski Yunan'dan Çağdaş Düşünceye Doğru, 
Türkiye İş Bankası Yay., 1967, s. 163. 
91 George F. Hourani, “The Dialogue Between Al-Ghazali and the Philosophers on the Origin of the 
World – 1”,  Muslim World 48, Issue 3, The Hartford Seminary, 1958, s. 183. 
92 Hourani, a.g.m., s.184. 
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daha evvel bir belirleyici vardı, cevabını verirsek, o zaman dönüp dolaşıp aynı soruyu 

yine soracağız. Tanrı ve âlem hakkında ortaya çıkmış bütün fikirleri yalanlayan bir 

âleme ve Tanrı’nın dışında, önceki sınırsız sebepler zincirini varsaymaya 

yönlendirileceğiz. Bu durumda sadece iki alternatif mümkün olacaktır: Ya ezeli 

varlıktan (Tanrı) hiçbir şey asla ortaya çıkmadı ki bu mümkün değil, çünkü âlem var 

olmuştur. Ya da dünya tamamen ezeli olmalı. İslam filozoflarına göre ikincisinde bir 

problem ortaya çıkmaz; çünkü açıklanması gereken hiçbir değişim olmaz. Onlara göre 

âlem, ilahi özden sudûr eden ezeli bir varlıktır ve onun varlığının bu özden olan 

tabiatıyla bir açıklamaya ihtiyacı da yoktur.93 Bu iki İslam filozofunun âlemin ezeliliği 

konusundaki düşünceleri ile Aristo arasında birebir uygunluk yoktur. Çünkü Aristo’da 

sudûr fikri yoktur. 

Eski filozoflar nedeni olmayan, kendi kendine yetebilen ezeli varlık ile 

başlangıcı olmayan ezeli varlık arasında bir ayrım yapmışlar ve birincisine Tanrı, 

ikincisine ise âlem demişlerdir. İbn Rüşd de onların bu ayrımını kabul etmiştir. Ona göre 

de bir şey aracılığıyla meydana gelmemiş, kendinden önce zaman geçmemiş olan fakat 

bir şey sonucu yani fâil neden sonucu meydana gelmiş olan varlık vardır ki bu da âlemin 

kendisidir.94 

Filozofların büyük bir kısmı, Allah’ın, âlemden zaman yönünden değil; ancak, 

zât ve rütbe yönünden önce geldiğini kabul ederler.95 Örneğin İbn Sina, Allah’ın evrene 

                                                            
93 Hourani, “The Dialogue Between Al-Ghazali and the Philosophers on the Origin of the World – 1”, 
ss.184.-185. 
 İbn Rüşd genelde bu ifade ile Platon ve Aristo’yu kastetmiştir. 
94 İbn Rüşd, Faslü'l-Makâl fî mâ beyne'l-Hikme ve'ş-Şeria mine'l-İttisâl, thk: Muhammed Umare, 2. Bsm, 
Kahire: Dârü'l-Maârif, 1983, ss. 40-41. 
95 Türker, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, s. 210. 
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olan önceliğinin zaman bakımından değil de zât bakımından olduğunu anlatmak için şu 

ifadeleri kullanır: 

Bu senin ‘elimi hareket ettirdim ve anahtar hareket etti’ veya ‘sonra anahtar 
hareket etti’ demene benzer. ‘Anahtar hareket etti ve elimi hareket ettirdim’ 
veya ‘sonra elimi hareket ettirdim’ demezsin. (Elin ve anahtarın hareketi) 
zaman bakımından beraber olsa da (anahtarın hareketi) zât bakımından 
sonradır.  Başkasından var olan her mevcut, tek başına kalırsa yokluğu hak 
eder veya tek başına kalırsa onun bir varlığı olmaz. Aksine, onun varlığı 
ancak başkasından olur. Öyleyse onun, var olmazdan önce bir varlığı yoktur 
ve bu da özsel (zâti) sonradan meydana geliştir. Benzersiz yaratma (el-İbdâ’) 
bir şeyden başkası için yalnızca onunla ilgili olan varlığın madde, alet veya 
zaman gibi aracılar olmadan oluşmasıdır. Ve kendisini zamansal yokluğun 
öncelediği şey, maddenin aracılığından müstağni kalamaz. Benzersiz 
yaratma, oluşturma ve sonradan meydana getirmeden derece bakımından 
daha yüksektir.96 
 

İşrakî felsefeye baktığımızda, bu felsefenin kurucusu Şihabüddin Suhreverdi’ye 

(MS 1115-1191) göre de âlem ezelidir. O şöyle der: 

Işıkların Işığı (Allah) dışındaki her şey Işıkların Işığından var olduğundan, 
her şeyin varlığı Işıkların Işığına bağlıdır. … Işıkların Işığı için kendisi 
dışındaki bütün varlıklardan önce olan bir vakit yoktur. Çünkü vaktin kendisi 
de Işıkların Işığı dışındaki varlıklardan birisidir.97 
 
Geç dönem kelamcılardan Fahreddin Razi, yaratma problemini tartışırken hudûs 

kavramı üzerinde yoğunlaşmıştır. O, bu kavrama diğer kelamcılardan daha farklı bir 

anlam yükler. O da bazı felsefeciler (İbn Sina) gibi muhdes kavramını, yokluğu varlığını 

önceleyen şey olarak tanımladıktan sonra98  Allah’ın âleme illiyet yönünden, zât 

                                                            
96 İbn Sina, İşaretler ve Tenbihler, çev: Ekrem Demirli, Ali Durusoy,  Muhittin Macit, İstanbul: Litera 
Yay., 2005, ss. 138-139. 
97 Şihabüddin Sühreverdi, İşrak Felsefesi, (Hikmetü’l-İşrâk), çev: Tahir Uluç, İstanbul: İz Yay., 2009, ss. 
165-166. 
98 İskenderoğlu, “İslam ve Hıristiyan Düşüncelerinde Âlemin Ezeliliği Tartışmaları Üzerine”, s. 46. 
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yönünden, şeref yönünden önceliği olduğunu, fakat zaman bakımından önceliğinin 

zorunlu olmadığını99 söyleyerek ezeli yaratma anlayışına kapıyı kapatmaz. 

Hıristiyan filozof Augustinus âlemin ezeliliği konusunda âlemin ve zamanın 

birlikte yaratıldığını dolayısıyla âlemin Tanrı ile birlikte ezeli olamayacağını savunur.100 

Aquinas ise bu konuda İbn Rüşd ve onun takipçilerine muhalif olarak evrenin yoktan 

(sonradan) yaratıldığını ısrarla savunmasına rağmen, Musa İbn Meymun (MS 1135-

1204) gibi âlemin ezeli olarak yaratılmasının mantıksal imkânını da göz ardı etmez.101 

Sonuç olarak; filozoflardan, kelamcılardan ve Hıristiyan teologlardan âlemin 

ezeliliği ile ilgili değişik yorumlar ortaya atılmış ve her biri kendi yorumunu 

delillendirmeye çalışmıştır. Biz bu başlık altında âlemin ezeliliği probleminin genel 

çerçevesini çizmek istedik. Şunu söylememiz gerekiyor ki âlemin ezeli olduğunu 

savunan çok sayıda önemli filozof, kelamcı ve teolog vardır ve bunlar, delillerini sağlam 

temeller üzerine inşa etmeye çalışmışlardır. Özellikle Tanrı’nın yaratma fiilini 

gerçekleştirmek için niçin beklemesi gerektiği, âlemi şu ya da bu zamanda yaratmasına 

karar vermesinde onu belirleyecek olan şeyin ne olduğu sorusu hâlâ önemli bir soru 

olarak duruyor. Aslında İbn Sina’nın “elin ve anahtarın hareketi” örneğinde ortaya çıkan 

zamansal değil de zâti öncelik fikri de güçlü bir argüman olarak duruyor. Yukarıda 

gördüğümüz gibi İslam filozoflarının âlemin yoktan yaratılmasına bir itirazları yoktur. 

                                                            
99 Fahreddin Râzî, el-Metalibü'l-Âliyye mine'l-İlmi'l-İlahi, thk: Ahmed Hicazi Sakka,  Beyrut: Dârü'l-
Kitâbi'l-Arabi, 1987, C 4, s. 13. 
100 Majid Fakhry,  “The Antinomy of the Eternity of the World in Averroes, Maimonides, and Aquinas,” 
Philosophy, Dogma and the Impact of Greek Thought in Islam, Hampshire: Variorum, 1994. s. 142. 
101 Etienne Gilson, The Philosophy of St. Thomas Aquinas, translated by Edward Bullogh, edited by G.A. 
Elrington, Authorised Translation from the Third Revised & Enlarged Edition of ‘Le Thomisme’ by 
Etienne Gilson, New York: Dorset Press, ts., s. 151. 
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Hatta İbn Sina’nın “İbda” kavramına yüklediği anlamın da bu olduğunu gördük.102 

Onların itiraz ettikleri şey zamansal yaratma fikridir. Şimdi onların bu fikirleri 

doğrultusunda ortaya koymuş oldukları sudûr teorisini de inceleyerek, yaratma 

konusunun onlara göre nasıl anlaşıldığını bütünlüklü bir şekilde anlamaya çalışalım. 

 

1.1. Sudûr Teorisi 

 

Ezeli yaratma anlayışı içinde görülebilecek teorilerden biri de sudûr teorisidir. 

Felsefe tarihine yüzeysel ve klasik bakış açısı ile bakacak olursak sudûr teorisinin yoktan 

yaratma karşıtı bir tez olduğunu düşünebiliriz. İslam filozoflarının savunduğu manadaki 

sudûr teorisi ile Plotinus ve onun gibilerinin savunduğu sudûr teorisinin aynı olduğunu 

düşünmek yanlıştır. İslam filozoflarının bu teoriyi savunmalarındaki hassasiyet, hiçbir 

şeye benzemeyen Tanrı’nın yaratma esnasında, hâdis olan varlıklarla nasıl bir ilişkisinin 

olabileceğini çözmeye dönük bir hassasiyet olmuştur.  İslam filozoflarının savunduğu 

sudûr yoktan yaratmanın karşıtı değil, zamansal yaratmanın karşıtı bir görüştür. Bu 

anlayışın yoktan yaratmanın karşıtı bir anlayış gibi algılanmasında Gazali faktörünün 

önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun için birçok delil ileri sürülebilir. Fakat sadece 

Farabi ve İbn Sina’nın yaratma için kullandıkları “İbda” kavramına verdikleri anlam bile 

onların yaratma anlayışları hakkında bize ipuçları vermektedir. Sudûr teorisi yoktan 

yaratmanın değil zamansal yaratmanın karşıtı bir teoridir. Biz de bu yüzden bu teoriyi 

ezeli yaratma başlığı altında incelemeyi uygun bulduk. Şimdi bu teorinin çok ince 

detaylarına girmeden iddiasının ne olduğunu anlamaya çalışalım. 
                                                            
102 İbn Sina, İşaretler ve Tenbihler, ss. 138-139. 
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Özü itibarıyla varlığı zorunlu, maddi bir boyutu olmayan ve bir olan Allah’ın 

maddi olan kâinatla ilişkisi nasıldır? Bir olan Allah’tan nasıl oluyor da “çok” (âlem) 

meydana geliyor?103 Bu soruların cevabı filozoflara göre kelamcıların savunduğu 

zamansal yaratma anlayışı olamazdı. Sudûr teorisine göre nasıl ki güneş ile ışık ve ateş 

ile ısı arasında da zaman bakımından bir öncelik yoksa Allah ile âlem arasında da zaman 

bakımından bir öncelik bulunmamaktadır. Bu manada âlem, hâdis olmayıp, ezeli bir 

varlıktır.104  

Yeni Eflatunculuk ve özelde Sudûr Teorisi veya Feyz Teorisi olarak bilinen bu 

teori, birçok Müslüman filozof ve mutasavvıfı etkilemiştir.105 Felsefi olarak zihinlerde 

‘Bir’ den varlıkların sudûr etmesi olarak algılanan sudûr teorisinin ana çerçevesi, 

Müslüman dünyada ilk olarak Farabi ve İbn Sina tarafından çizilmiştir.106 İbn Sina bu 

âlem anlayışını Farabi’den miras almıştır.107 Farabi ve İbn Sina, Allah – âlem ilişkisinin 

yorumunda, kelamcılar tarafından ileri sürülen âlemin mutlak yokluktan ve sonradan 

yaratıldığı tezine karşı, yoktan bir şeyin meydana gelmesini açıklamanın güçlüğünü, en 

azından zaman bakımından bunu savunmanın imkânsız olduğunu düşünerek, din ile 

felsefenin öğretilerini bu düşüncede birleştirmeye çalıştılar.108  

Plotinus’un Tanrıyı sınırlandıracağı için O’na sıfat atfetmekten kaçındığını, 

Tanrı’nın bütünüyle kavranamayacağını söylediğini daha önce belirtmiştik. Onun 

                                                            
103 Mevlüt Uyanık, “İslam Felsefesinin Teşekkül Dönemi “Varlık” Anlayışında Birinci ve İkinci Cevher 
Kavramı”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002/1, C I, sayı 1, s. 134. 
104 İsmail Erdoğan, “Bazı İslam Düşünürlerine Göre Zamanın Kıdemi Meselesi”, Elazığ: Fırat 
Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, sayı 2,  1997, s. 56. 
105 Mehmet Bayraktar, İslam Felsefesine Giriş, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.,1998, s. 53. 
106 David Burrell, Faith and Fredom –An Interfaith Perspective, United Kingdom: Blackwell Publishing, 
2004, s. 21. 
107 Petillo, On God, Creation and the Necessity of a Finite Past, s. 85. 
108 Fatih Toktaş, İslam Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri, İstanbul: Klasik Yay., 2004, s.106. 
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Tanrı’sı, İyi’nin bizzat kendisidir. O, hiçbir şeyle bağıntılı olamaz; çünkü O İlk’tir. 

Hiçbir şeyle sınırlandırılamaz, sonsuzdur ama uzamı vasıtasıyla değil kudreti vasıtasıyla 

sonsuzdur. Ne biçimi ne de yüzü vardır.109 Ona göre ilahi akıl âlemi bütününü ve 

ayrıntılarını tek bir sezgi eylemi içinde sarıp sarmalayarak yaratmıştır.110 Plotinus, 

Tanrı’yı ilahi dinlerin vasıflandırdığı tarzda, âlemi yoktan yaratan bir güç olarak kabul 

etmediği gibi, ezeli ve ebedi olan maddeye hareket, şekil, düzen ve güç veren Aristo’nun 

Tanrı’sını da kabul etmemektedir.111 Teizmin Tanrı’nın özgür iradesine dayandırdığı 

yoktan yaratan Tanrı anlayışı ile Plotinus’un zorunlulukçu sudûr anlayışını uzlaştırmak 

oldukça zordur.112 

Plotinus’a göre evren, homojen varlıklardan müteşekkil bir evren olmayıp, 

“aşamalar dizisi” şeklinde meydana gelen bir evrendir113 Başka bir deyişle evren, 

Tanrı’dan “aşamalar dizisi” biçiminde ya da hiyerarşik olarak taşmaktadır.114 İlk Varlık, 

her yerde tek ve aynıdır; ancak onun tekliği varlıkların çokluğunu engellemez. İlk 

Varlık, bizzat kendinden dışarı çıkmaksızın ve evrenselliğinden bir şey yitirmeksizin bu 

çokluğu doğurur.115 Bu çıkışı Plotinus, güneşe ve güneşin ışınlarına ve başka bir yerde 

de ateşe ve sıcaklığa benzetir. Nasıl güneş ışın saçıyorsa ve güneşe bir eksiklik de 

gelmiyorsa, “Bir” de öyle ışın saçmakta, varlık yaymaktadır. Işınlar güneşin kendisi 

olmadığı gibi, ondan ayrı da değillerdir. Ateş, sıcaklık meydana getirdiğinde ateş ile 

                                                            
109 Plotinus, Enneadlar, s. 117. 
110 Plotinus, a.g.e., s. 158. 
111 Cevdet Kılıç, “Varlık Probleminin Zihinsel Gelişimi”, Elazığ: Fırat Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, 
sayı 9/1,  2004, s. 51. Ayrıca bk.; Mehmet Sait Reçber, “Plotinus: Tanrı’nın Birliği ve Basitliği Üzerine”, 
A.Ü.İ.F.D., 51:1, 2010, ss. 59-78. 
112 Mehmet Sait Reçber, “Plotinus: Tanrı’nın Birliği ve Basitliği Üzerine”, A.Ü.İ.F.D., 51:1, 2010, s. 77. 
113 Gökberk, Felsefe Tarihi, s. 120. 
114 Efil, İslam ve Batı Düşüncesinde Yaratılış Modelleri, s. 29-30. 
115 Plotinus, a.g.e., s. 145. 
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sıcaklık ayrı ayrı şeylerdir; çünkü neden nedenlide erimez.116 Bu sistemde, varlık 

aşamalarından her birinin kendine özgü bir yapısı vardır; bunların her birinin varoluşu, 

birliği ve çokluğu hep başka başkadır. Ancak bu aşamalar birbirinin sonucu olarak art 

arda dizilirler.117  Bütün varlık, Bir’in içinden doğrudan doğruya doğmaktadır ve aynı 

zamanda onda içKindîr. Plotinus zirveye “Bir” dediği şeyi, en aşağıya ise “maddeyi” 

koymuştur. Sonra kalan varlıkları bu ikisi arasına yerleştirmiştir.118 

  Plotinus’a göre bütün şeylerin üzerinde, “Bir” adı verilen bir yüce ilke vardır; 

çünkü o bağımsız bir şekilde basittir ve ona “İlk” adı da verilir, çünkü o her şeye hâkim 

olan mutlak varlıktır. Onun altında birçok –Bir’i oluşturan Akıl vardır. Onu İlk İlke 

ortaya çıkarmıştır; çünkü O ilk kudrettir ve her mükemmel olanın, bizzat kendini daha 

aşağıda olana bildirmek amacıyla meydana getirmesi, evrensel bir yasadır. En yüce 

Akılla kavranabilir olan Bir, Zekâ’yı meydana getirmiştir. İşte bu sebepten, Sonsuz 

Bir’den sayılar ve idealar doğmuştur. En yüce Akılla Kavranabilir’in hiçbir şeye ihtiyacı 

yoktur.119 

Yüksek değerine rağmen, Akıl ilk sırayı almaz. Onun üzerinde krallar 
Kral’ı, tanrıların Baba’sı, en yüce Tanrı, Bir vardır. Bir’in üstünlüğü onun 
mutlak biçimde basit oluşuna dayanır. Bundan da anlaşıldığı üzere o, 
kendisi ölçülmemiş olan ancak her şeyin ölçüsü olandır; o, kendisi sayı 
olmaksızın, sayıların tözsel (esasa ait) ilkesidir; O, tamamıyla basit olan 
Bir’e iştirak etmekle birlikte ondan farklı olan ikincil birliklerin kökenidir. 
Tüm varlıklar, bizzat kendinde hareketsiz kalmayı asla bırakmayan Bir 
tarafından meydana getirilmişlerdir; hepsi onun biçimini taşırlar.120 
  

                                                            
116 Atay, Farabi ve İbn Sina ’ya Göre Yaratma, s. 105. 
117 Gökberk, Felsefe Tarihi, s. 120. 
118 Mustafa Yıldırım,  “Plotinus ve Farabi’de Sudûr”, Felsefe Dünyası, sayı 11, 1994, s. 45. 
119 Plotinus, Enneadlar, s. 114. 
120 Plotinus, a.g.e., s. 115. 
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“Plotinus’a göre aşamalar dizisinin bir ucunda (en üste) Salt Varlık, öbür ucunda 

da (en altında) tam yokluk (hyle) vardır ve bu dizi – yukarıdan aşağıya doğru – 

Tanrı’nın, kendisinden sürekli uzaklaşan, ışığı gittikçe sönükleşen bir ışıması gibi, kendi 

dışına böyle bir taşıp (sudûr) akmasıdır. …Bütün bunlardan anlaşılıyor ki Plotinus’a 

göre, sudûr bilinçli, istemli bir yaratma değil, ancak bir ışığın yayılıp saçılması, 

ışımasıdır.”121   

Platinos’un sisteminde, “Tanrı’nın kendi zatını akletmesiyle kendisinden taşan 

ilk şey, ilk akıldır. Özü itibariyle mümkün olan bu akıl, zorunlu varlığa nispeti içinde 

vaciptir.  İlk aklın kendi üstündeki prensibi akletmesi, ikinci aklın sudûruna yol açar; 

kendi mümkün özünü akletmesiyle de ilk feleğin nefsi ve cismi meydana gelir. İkinci 

aklın aynı şekilde ilk prensibi akletmesi üçüncü aklı, kendi özünü düşünmesi ikinci 

feleğin nefsini ve cismini meydana getirir ve bu, ay altı âlemi yöneten onuncu akıl ve 

dokuzuncu feleğin sâdır olmasına kadar devam eder. Böylece on akıl ve dokuz felek, bir 

dizi akletme sonucu meydana gelmiş olur. Şu halde yaratma ve var etme süreci ile 

akletme süreci aynıdır ve daha yüksek varlık mertebelerinin akledilmesiyle daha 

alttakiler oluşur.”122  

Anlaşıldığı üzere, Plotinus’un savunduğu sudûr teorisinde, yoktan yaratma 

anlayışı yoktur ve âlem ezelidir. Âlemin kendisinden taştığı varlık (Tanrı) ezeli olduğuna 

göre âlem de ezelidir. Plotinus’un Tanrısı ne Platon’un Tanrısı gibi dünyanın bütün 

formlarını ezeli formlara (idelere) göre şekle sokan ne de onu Aristo’nun Tanrısı gibi 

ezeli hareket ettirendir. Sudûr teorisinin en büyük çıkmazlarından birisi “Bir” olarak 

                                                            
121 Gökberk, Felsefe Tarihi, s. 120. 
122 Bolay, “Âlem”, s. 358. 
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kabul ettikleri Tanrı’dan bu kadar varlığın nasıl taştığı meselesini açıklamakta çektikleri 

güçlüktür. Onlar bu sorunu aşmak için adeta varlıklar arasına metafiziksel köprüler 

kurmuşlardır. Fakat Gazali’nin sudûr teorisinde en çok eleştirdiği bu fikir olmuştur. 

Yeni Eflatunculuğu bir düşünce sistemi haline getiren Plotinus’un Tanrı – âlem 

ilişkisi konusunda geliştirdiği sudûr teorisinin, İslam düşüncesinde etkileri olmuştur.123 

İslam filozoflarını da etkileyen ve özellikle Yeni Eflatuncuların teolojisini oluşturan 

kitap H. 226/ M. 840’da “Aristo Teolojisi” olarak Arapçaya çevrilen kitap idi. Aslında 

bu kitap Plotinus’un Enneadlar’larının son üç kitabının Humus’lu Naime tarafından 

yapılmış kısa bir şerhiydi.124 

Farabi de Tanrı’yı herhangi bir ontolojik bileşiklikten uzak, varlığı ile mahiyeti 

ve sıfatları arasında ontolojik bir ayırıma gidilemeyen varlık olarak algılamıştır. Kısacası 

Tanrı basit varlıktır.125 Onun sûreti de yoktur; çünkü sûret ancak maddede olabilir. Eğer 

onun sureti olsaydı, özünün madde ve sûretten meydana gelmesi gerekirdi.126 

Farabi’ye göre bütün varlıkların ilk nedeni olarak Tanrı diğer varlıklardan farklı, 

her türlü eksiklikten uzak olan varlıktır. Onun varlığı diğer bütün varlıklardan önce 

gelir.127 O bütün âlemi düzene koyandır. Bir hardal tanesi bile ona gizli kalmaz (her şeyi 

bilendir), âlemdeki hiçbir şey onun inayetinden mahrum olmaz.128 Onun varlığına 

                                                            
123 Yasin Ceylan, “Felsefe ile Tasavvuf Arasında Bir Düşünür Olarak Gazali”,  Felsefe Dünyası, sayı 8, 
1993, s. 50. 
; Kenny, “Seven Concepts of Creaion”, s. 87. 
124 de Lacy O'leary, İslam Düşüncesi ve Tarihteki Yeri,  çev: Yaşar Kutluay, Hüseyin Yurdaydın , 2. bs., 
Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1971, s. 78. 
125 Mehmet Sait Reçber, “Fârâbi ve Tanrı’nın Basitliği Meselesi”, Uluslararası Fârâbi Sempozyumu 
Bildirileri , ed. Fehrullah Terkan, Şenol Korkut, Ankara: Elis Yay., 2005, ss. 214-215. 
126 Farabi, El-Medinetü’l-Fâdıla, çev: Ahmet Arslan, Ankara: Kültür Bakanlığı, 1990, s. 2. 
127 Farabi, a.g.e., s. 1. 
128 Farabi,  el-Cem' Beyne Re'yeyi'l-Hakimeyn,  thk: Albert Nasri Nadir, Beyrut: Dârü'l-Maşrık, 4. bs., 
1985, s. 103. 
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yokluk arız olmadığı gibi O, ezelidir ve ebedidir.129 Farabi Aristo gibi her hareket eden 

şeyin bir muharriki olduğuna inanır. Hiçbir şey kendiliğinden harekete geçemez. 

Böylece hareket eden ve ettirenler zincirini geriye doğru nihayetsiz sürdürmek mümkün 

olmadığına göre, O halde bir ilk muharrik mevcuttur ki o da Allah’tır.130  

Farabi, İlk neden/Allah, Faal Akıl/Cebrail, melekler/göksel akıllar, yaratma/sudûr 

gibi ikili metafizik kavramları kullanır.131 Farabi’ye göre Allah eşyayı var ederken bir 

amaç gütmez. Çünkü böyle olsaydı bu amaç onun varlığının nedeni olmuş olur ve 

dolayısıyla o İlk Neden olamazdı.132 Fakat Plotinus’tan farklı olarak Farabi’de varlık, 

Allah’ın bilgisi ve rızası olmaksızın, O’ndan tabii bir yolla çıkıp (sudûr) meydana gelmiş 

değildir. O, zatını bildiği için ve bu ideal varlıkta iyilik düzeninin ilkesi O olduğu için 

eşya O’ndan zuhur etmiştir.133  Yani Allah’ın ilmi, mümkün varlığın var olmasının 

yegâne nedenidir. 

Zorunlu varlıktan çıkma ya da taşma, Tanrı’da bölünmeyi çağrıştıracağından, 

fiziki anlamda bir çıkış ve taşma diye düşünülmemelidir. Bu, varlığın sadece 

kendiliğinden değil de başkası ve kim tarafından var edildiğini ifade eder ki, bu da 

yaratma anlamına gelmektedir.134 Aristo’ya göre ilk Muharrik, külli akıl yani Tanrıdır. 

Farabi’ye göre külli akıl, Tanrı’dan sudûr eden ilk varlıktır. Aristo’da Tanrı ile kâinat 

arasında aracı varlıklar hiyerarşisi olmadığı halde Farabi’de aracı varlıklar, Allah’tan ay 

                                                            
129 Farabi, El-Medinetü’l-Fâdıla, s. 1. 
130 Bekir Topaloğlu, İslam Kelamcılarına ve Filozoflarına Göre Allah’ın Varlığı, Ankara: Diyanet İşleri 
Başkanlığı Yay., 2001,  s. 59. 
131 Yaşar Aydınlı, “Farabi’nin Tanrı Görüşü Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, Felsefe Dünyası, sayı 16,  
1995, s. 33. 
132 Farabi, El-Medinetü’l-Fâdıla, s. 2; s. 15. 
133 Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, İstanbul: Klasik Yay., 2007, ss.119-120. 
134 Taylan, İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri, s. 126. 
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altı âlemine kadar derecelenirler.135  Yani Farabi’ye göre faal akıl, Aristo’da olduğu gibi 

Tanrı değildir. O, Allah ile insan aklı arasında orta bir yerdedir.136 Farabi’ye göre bir 

şeyin var olması ve Tanrı’nın iradesi aynı andadır, zaman bakımından biri diğerinden 

sonra olmayıp, aradaki öncelik sadece zat bakımındandır.137  

Farabi, Aristo’ya ait olduğunu sandığı Theology adlı eserde (gerçekte Plotinus’un 

Enneadlar’ının bir parçasıdır) Aristo’nun Tanrı’nın âlemi yoktan yarattığına inandığını 

açıkça söylediğini iddia eder. Ne var ki o eserde yazarının (Plotinus) bilinen yaklaşımına 

da uygun olarak, âlemin Tanrı’nın özünden taştığı (sudûr) anlatılır.138 Bunun gibi birkaç 

örnek bize İbn Rüşd’ün, Farabi ve İbn Sina’nın Aristo felsefesini iyi anlayamadıkları 

eleştirisinde haklılık payı olduğunu düşündürtmektedir. 

İbn Sina’ya göre Allah İlk Sebep ve Zorunlu Varlıktır, İlk  (Evvel)’ dir, Bir 

(Vahid)’  dir, Canlı (hayy) ve Kudret sahibidir. İradeli ve Kerem sahibidir.139 Tıpkı 

Farabi gibi İbn Sina’ya göre de bütün varlıkların ilk nedeni olarak Tanrı onlardan 

farklıdır. Onun varlığı, diğer bütün varlıklardan önce gelir. Yani o bütün varlıkların 

nedenidir.140 

 Yoktan yaratma (el-ibdâ’), bir şeyden onunla ilgili başka bir şeyin madde, 
alet veya zaman gibi aracılar olmadan oluşmasıdır. Zamansal yokluğun 
kendini öncelediği şey, maddenin aracılığından müstağni kalamaz. Bu 

                                                            
135 Hilmi Ziya Ülken, İslam Felsefesi Tarihi, İstanbul: Osman Yalçın Matbaası, 1957, s. 152. 
136 Bayraktar, İslam Felsefesine Giriş, s. 186. 
137 Taylan, İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri, s. 128. 
138 Leaman, Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş, ss. 105-106. 
139 Hyman,  Philosophy in the Middle Ages: The Christian, Islamic and Jewish Traditions, s. 235. 
140 İbn Sina, “Er-Risâletu’l-Arşiyye” – (Risaleler), çev: Alparslan Açıkgenç, M. Hayri Kırbaşoğlu, 
Ankara: Kitabiyat, 2004, s. 47. 
 Gazali de ibda’ kavramına buna yakın bir anlam verir. Bununla ilgili örnekler için bk. Gazali, Düşünme, 
Konuşma ve Söz Üzerine (el-Me’arifü’l-Akliyye), hzl. ve çev: Ahmet Kamil Cihan, İstanbul : İnsan Yay., 
2002, s. 65. 
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sebeple yoktan yaratma, oluşturma (tekvin) ve sonradan meydana 
getirmeden (ihdâs) derece bakımından daha yüksektir.141 

 

 İbn Sina yaratıcı, yaratma (halaka), yaratık kelimelerini kullanır. Fakat bunların 

yanı sıra meydana getirme, icad etme (ibda’-ihdâs)  kelimelerini de kullanır. Ona göre 

İlk İllet’e (Allah) kıyasla bütün mevcutlar, ibda’ edilmiştir.142 İbn Sina’da yaratma 

kelimesi bazen herhangi bir varlığın, bazen de madde ve suretten meydana gelen varlığın 

nasıl meydana geldiğini anlatmak için kullanılır. Yani İbn Sina yaratma kavramını 

maddesi ve sureti olan bir varlığın meydana gelişini ifade için kullandığı gibi, yoktan 

yaratma ile meydana gelen bir varlık için de kullanmıştır.  

İbn Sina kelamcıların savunduğu biçimde sonradan yaratmayı savunanların 

delillerini şu cümlelerle dile getirir:  

Bir grup dedi ki: O ezelde vardı ve Ondan hiçbir şey varlığa gelmemişti. 
Sonra O başladı ve kendisinden bir şeyin varlığını irade etti. Şayet bu böyle 
olmasaydı, kuşkusuz geçmişteki çeşitli sınıfların yenilenen sonsuz halleri 
bilfiil mevcut olurdu. Çünkü onlardan her biri var olduğunda tüm de var 
olur ve dolayısıyla ardışık sonsuz durumlar varlıkta sınırlanmış bir tümellik 
olurdu ki bu da imkânsızdır.143 
 

İbn Sina, buna itiraz olarak yaratmanın sonradan ve kelamcıların anladığı 

manadaki irade sonucu olamayacağını söyleyerek cevap verir. Yani âlem ezelidir. Ona 

göre âlem irade nedeniyle (hudûs) meydana gelmişse, bu durumda irade edilen şey, ya 

var etmenin kendisidir veya yaratmadan sonraki bir amaç ve yarardır. Şayet irade edilen, 

kendisi nedeniyle var etmenin aynısı ise, niçin daha önce var olmamıştır? Onu şimdi mi 

uygun gördüğünü düşünmeliyiz? Hudûs zamanı mı gelmemiştir? Yoksa (Allah) şimdi mi 

                                                            
141 İbn Sina, İşaretler ve Tenbihler, s. 139.  
142 İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifa Metafizik II, çev: Ekrem Demirli, Ömer Türker, İstanbul: Litera Yay., 2005, s. 
86. 
143 İbn Sina, İşaretler ve Tenbihler,  s. 140. 
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güç yetirmiştir? İrade edilen, bir fayda ve amaç nedeniyle meydana gelmişse, bir şey için 

var olması veya var olmaması aynı mesabede bulunan şeyin, bir fayda olmayacağı 

malumdur.144  

Farabi gibi İbn Sina’ya göre de Allah’tan “bir” çıkar. Eğer ondan iki fiil çıkmış 

olsaydı, bu çıkış iki ayrı yönden olur ve neticede fiildeki ikilik, fâilde de ikililiği 

gerektirirdi. Onun zâtı bir (basit) olduğuna göre, ondan ancak ‘bir’ çıkar. Eğer onda 

ikilik varsa o bileşik demektir. Bu ise Allah için imkânsızdır. Ondan ilk çıkan cisim 

olamaz. Çünkü her cisim madde ve suretten meydana gelir. Madde ve suret ise iki ayrı 

sebebe veya iki yönü olan tek bir sebebe muhtaçtır. Böyle olunca, bu ikisinin Allah’tan 

çıkması imkânsızdır. Onda bileşiklik söz konusu olamaz. O’ndan ilk çıkan şey cisim 

olamayacağına göre, bu çıkan maddi olmayan bir cevherdir ki o da “İlk Akıl”dır. 

Nitekim ona göre, Hz. Peygamber de ‘Allah ilk olarak aklı yaratmıştır’ diyerek bunu 

doğrulamaktadır. Her şey, sıra ve aracılar zinciri açısından O’ndan çıkmıştır. ‘Bu fiil 

ondan çıkmıştır’ dediğimizde İbn Sina’ya göre, neden de sonuç da O’ndandır demek 

istiyoruz ki, bu O’nun fâil oluşuna bir eksiklik getirmez. Aksine her şey O’ndan, O’nun 

vasıtası ile ve O’na dönük olarak çıkar. O halde O’ndan çıkan her şey belli bir sıraya 

göre ve belli aracılar vasıtasıyla çıkmıştır. O’ndan ilk çıkan varlık en şerefli olandır. 

Bundan sonra en şerefliden daha az şerefli olana inilir ve nihayet en değersiz olanda 

(sudûr silsilesi) son bulur. Burada ilk varlık ‘akıl’, sonra ‘ruh’, sonra da gökküresi ve 

nihayet dört elementin biçimleri ile birlikte maddeleri gelir.145  

                                                            
144 İbn Sina, İşaretler ve Tenbihler,  s. 122. 
145 İbn Sina, “Er-Risâletu’l-Arşiyye”, Risaleler, ss. 60-61.  
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Görüldüğü gibi İbn Sina, ilahi birliğe çokluğu bulaştırmamak için Tanrı ile oluş ve 

yokoluş dünyası arasına birçok ruhi cevherler yerleştirmiştir.146 Daha önce de 

belirttiğimiz gibi, İbn Sina burada, Gazali’nin sudûru savunan filozofları en çok 

eleştirdiği konulardan biri olan ‘Bir’den ancak bir çıkar’ ilkesini anlatmaya çalışıyor. Bu 

konuda, yani Allah’ın ilk yarattığı varlığın akıl olması konusunda Gazali de aynı 

fikirdedir. Akıldan sonra ise ruh yaratılmıştır. Fakat Gazali’ye göre aklın ruhtan önce 

oluşu zaman, mekân ve madde itibariyle değil, zât itibariyledir.147 

İbn Sina’ya göre bir şeyin bir şeyden meydana gelmesi o şey için daha üstün ise, 

meydana gelen yararlıdır. ‘İlk Gerçek’ zâtı yetkin olandır ve O hiçbir şeyden 

yararlanmaz. Ayrıca ilk hudûsa gelen fiilleri neyle öncelemişti? Zâtıyla mı? Zamanla 

mı? Sadece zâtıyla öncelemişse – beraber olsalar bile iki için bir, beraber olsalar da 

hareketlinin hareketinin kaynağı olan şeyin hareketiyle hareket etmesi örneğindeki gibi-, 

Ezeli olan İlk ve ondan meydana gelen fiillerin de hâdis olması gerekir. Sadece zâtıyla 

değil de, ‘Yalnızca O vardı, ne âlem ne de hareket vardı’ şeklinde zatıyla ve zamanla 

öncelemişse, kuşkusuz kâne (oldu, vardı) lafzı, özellikle de “sonra” sözü kendisini takip 

ettiğinde, “şimdi”yi değil “geçmiş” bir şeyi göstermektedir. Bu durumda, yaratılmışın 

yaratılmasından önce bir oluş geçmiştir ve o, sonludur. Öyleyse hareket ve zamandan 

önce bir zaman vardı. Çünkü geçmiş, ya zatıyla geçmiştir ki bu, zamandır, ya da 

zamanla geçmiştir ki bu da harekettir ve hareket içinde ve onunla beraber olan şeydir. 

“Kâne”nin anlamı ise iki anlamdan başka mevcut bir şeydir. Bu anlam başlangıçtan 

                                                            
146 Leaman, Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş, s. 69. 
147 Gazali, Hakikat Bilgisine Yükseliş, (Mearicü'l-Kuds fi Medarici Ma'rifeti'n-Nefs) çev: Serkan Özburun, 
İstanbul : İnsan Yay., 1995,  ss. 175-178.; bk., Gazali, Düşünme, Konuşma ve Söz Üzerine (el-Me’arifü’l-
Akliyye), hzl. ve çev: Ahmet Kamil Cihan, İstanbul : İnsan Yay., 2002, s. 77. 
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değil, (geriye doğru) uzatılmış olarak yaratana olumlanmıştır ve böylece yaratmanın 

vehmedildiği her türlü yaratmadan önce yaratması mümkün görülmüştür.  Onlara 

(kelamcılara) göre ise İlk Varlık’ın âlemi öncelemesi, mutlak bir önceleme değil, 

beraberinde hareket, cisimler veya bir cisim bulunan “zamansal” bir öncelemedir.148  

Bu nedenle, İbn Sina’ya göre bütünü ve bütünün varlığını oluşturmayı 

kastettiğimizde olduğu gibi, bütünün Allah’tan bir kasıt yoluyla meydana gelmesi 

mümkün değildir. Öyle olsaydı O, kendisinden başka bir şey için kasteden olurdu. Böyle 

bir şey O’nun zatında bir çoğalmaya yol açardı. Bütünün ondan oluşu, bütünün 

varlığının, O’nun bilgisi veya rızası olmaksızın, doğal yolla da olamaz. O’ndan iyiliğin 

taşacağı şekilde olduğunu ve bu durumun özü gereği sevilen heybetinin gereklerinden 

olduğunu bilir. Şu halde İbn Sina’ya göre İlk, bütün varlığın kendisinden taşmasından 

hoşnuttur.149  

İbn Sina’ya göre biz insanlar, tasavvur ettiğimiz şeyi gerçekleştirirken onun var 

olması için kasıt, hareket ve iradeye muhtacızdır. Hâlbuki O’nun (Allah’ın) hakkında 

böyle bir şey uygun değildir. Şu halde O’nun akletmesi, hem aklettiği tarzda varlığın 

hem de varlığının gereği ve ona tabi olarak kendisinden meydana gelen şeylerin illetidir. 

O her şeyin fâilidir. O, her varlığın O’nun zatından ayrı bir taşmayla taştığı mevcuttur. 

İlk’ten meydana gelen her şey İbn Sina’ya göre “gereklilik” yoluyla meydana gelir.150  

İbn Sina’nın ve Farabi’nin Allah’ın iradesi konusunda söyledikleri, kelamcıların 

söylediklerinden oldukça farklı görünüyor. Nitekim kelamcılar ve Gazali, fâil-i muhtar 

Allah inancından uzaklaşıldığı ve Allah için yaratmada bir zorunluluğun ortaya çıktığını 

                                                            
148 İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifa Metafizik II, ss. 122-123. 
149 İbn Sina, a.g.e., ss. 146-147. 
150 A.g.e., s. 147.  
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söyleyerek bu teoriyi eleştirir. Fakat bu zorunluluk acaba bizim anladığımız manada bir 

yapma mecburiyeti mi; yoksa Allah’ın zatının gereği olarak yapması “Mucibun bi’z-

Zât”151 (Özü gereği gerektirici) kendisi için doğal olan şey midir? Her şey onun 

zatından taşıyor ama bu taşma onun iradesi ile değil akletmesi ile oluyor. İşte, Allah ve 

yaratılış hakkında filozofların bu düşünceleri, Gazali’nin en çok eleştirdiği noktalardır. 

Gazali’ye göre insan bunları rüyada gördüğünü anlatsa; bu, onun mizacının bozulduğuna 

delil sayılır.152 

İbn Sina’ya göre “birden ancak bir çıkar” ilkesi doğrultusunda özü gereği, Zorunlu 

Varlığın her bakımdan Zorunlu Varlık olduğunu düşünür. Bu nedenle O’ndan meydana 

gelen mevcutların ki bunlar, yokken var olanlardır, ilkinin gerek sayıya gerekse madde 

ve sûrete bölünmesi anlamında “çok” olması mümkün değildir. Çünkü O’ndan meydana 

gelmesi gereken şeyin gerekliliği, başka bir şey nedeniyle değil, Onun zâtı nedeniyledir. 

Böylece İbn Sina’ya göre İlk İllet’ten meydana gelen şeyin sayıca bir olduğu ortaya 

çıkmıştır.153 Cisimler bir vasıta ile ondan meydana gelmiştir.154 

İbn Sina’ya göre ayrık akılların sayısı çoktur. Onların en yücesinin İlk’ten (el-

Evvel) meydana gelen bir ilk mevcut olması ve ardından birer birer diğer akılların 

gelmesi gerekir. Her aklın altında, maddesiyle ve suretiyle ki bu, nefistir, birlikte bir 

felek ve onun altındaki akıl bulunduğu için, her aklın altında varlık bakımından (feleğin 

maddesi, sureti ve bir sonraki akıl olmak üzere) üç şey vardır. Dolayısıyla bu üç şeyin, 

                                                            
151 İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifa Metafizik II, s. 147. 
 Bu meseleye ikinci bölümde “İlahi İrade ve Yaratma” konusunda değineceğiz. 
152 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı (Tehâfüt- el- Felâsife), çev: Mahmut Kaya, Hüseyin Sarıoğlu, İstanbul: 
Klasik Yay., 2005, s. 70. 
153 İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifa Metafizik II, ss. 147-148. 
154 İbn Sina, a.g.e., s. 150. 
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yokken var edilmede İlk Akıl’dan var olma imkânı, zikredilen üçleme nedeniyle olması 

gerekmektedir. En üstün, pek çok bakımdan en üstüne tabidir. Böylelikle İlk Akıl’dan 

İlk’i akletmesi yönünden onun altındaki akıl meydana gelir. Zatını akletmesiyle en uzak 

feleğin sureti ve yetkinliğinin yani nefsinin varlığı meydana gelir; kendisi için meydana 

gelen ve zatını akletmesinde içerilmiş olan varlık imkânının doğasıyla da uzak feleğin 

cisimliliği meydana gelir. Bu durumda ondan, İlk’i akletmesiyle bir akıl gerekli olmakta 

ve bizatihi bir yönde bulunmasıyla da iki parçası, yani madde ve suretiyle ilk küre 

gerekli olmaktadır. Madde, sûretin aracılığıyla veya onun ortaklığıyla meydana gelir. 

Nasıl ki varlık imkânı, feleğin suretine paralel olan fiil vasıtasıyla (kuvveden) fiile 

çıkıyorsa, bizim nefislerimizi yöneten faal akla varıncaya kadar her akıl ve her felekte de 

durum böyledir.155 

İbn Sina’nın Bir’i ile Plotinus’un Bir’i arasında çok fark vardır. Örneğin, 

Plotinus’a göre İlk’ten sonra var olan her şey, zorunlu olarak bu İlk’ten doğarlar. Her şey 

ondan kendisinin bile farkında olmadığı, bir radyasyon gibi ezeli olarak akıp 

gelmektedir. Yani kendisi farkında değildir.156 

Sonuç olarak; İbn Sina’nın çıkış (sudûr) ve oluşmanın (hudus), İbda’ (yoktan 

yaratma) olduğunu ve bunu da, mutlak yoktan sonra nesne için gerekli eksiksiz, tam bir 

varlık vermek olarak ileri sürmesi, çıkışı (sudur) yaratma olarak açıklamada bir delil 

kabul edilebilir.157 İbn Sina yoktan yaratmayı (la min şey) kabul etmektedir. Ancak bu, 

                                                            
155 İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifa Metafizik II, s. 151. 
156 Mevlüt Albayrak, İbn Sîna ve Whitehead Açısından Tanrı-Âlem İlişkisi ve Kötülük Problemi, Isparta: 
Fakülte Kitabevi, 2001,  s. 91. 
157 Atay, Farabi ve İbn Sina ’ya Göre Yaratma, s. 123. 
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ezelde bir yoktan yaratmadır, zaman içinde değil.158 Plotinus’un Tanrısından sudûr eden 

varlıklar onun iradesi olmadan sudûr ederler. Oysa Farabi ve İbn Sina’da Tanrı’nın 

iradesi ilk varlığın ondan sudûr etmesinde esastır. Fakat onların iradeye yüklediği anlam 

Gazali’ninkinden farklıdır. Bunu ikinci bölümde açıklayacağız. Görüldüğü üzere, İslam 

filozofları yaratma kavramı için ibda’ (yoktan yaratma) kavramını kullanırlar ki bu 

“yoktan yaratma (el-ibdâ’), bir şeyden onunla ilgili başka bir şeyin madde, alet veya 

zaman gibi aracılar olmadan oluşması” anlamına gelir. İbn Sina yoktan yaratmanın daha 

üstün olduğunu söylüyor. Onların kabul etmedikleri şey yoktan yaratma değil sonradan-

zamansal yaratmadır. Onlara göre âlem ezeli olarak fakat yoktan yaratılmıştır. Âlemin 

yoktan yaratılması demek, Tanrı’nın kendi dışında hiçbir madde veya sebebe 

başvurmadan onu var kılması (ibdâ’) demektir.159 Allah âlemden zaman itibariyle değil; 

fakat tıpkı sebebin sonucundan önce olması gibi, zat ve sıra önceliği itibariyle öncedir.160  

 “Farabi ve İbn Sina’nın eserlerinde geçen yaratmak  (halk), oluşmak, olmak -

hudus ve yoktan var olmak, yaratmak -ibda’ sözlerini iki kategoride toplayabiliriz. 

Onların bu hususta değişik yerlerde kullandıkları değişik ifadelerin kolayca 

anlaşılmasında bu ayırım bir ışık tutabilir. 

a) Mutlak yokluktan var etmeyi, yaratmayı, söz konusu etmekte ve buna 

felsefe düzenlerinde yer vermektedirler. Buna yer verdikleri varlıkların da 

olurluluğu vardır, fakat bu olurluluk varlıktan önce değildir. Buna ibda’, 

yoktan yaratmak demektedirler. Bu çıkış görüşüne göre, birinci olarak 

yaratılan birinci akıldır.   

                                                            
158 Düzgün, Nesefi ve İslam Filozoflarına Göre Allah-Âlem İlişkisi, ss. 229-230. 
159 Ferit Uslu, Tanrı ve Fizik, Ankara: Nobel Yay., 2007, s. 133.  
160 Hayrani Altıntaş, İbn Sina Metafiziği, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 1997, s. 82. 
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b) Yoktan bir şey var edilemez. Bu görüşü daha çok tartışmaktadırlar. Yalnız 

kabul ettikleri bu görüş, kendi felsefe düzenlerinde Ay altı varlıklarda 

geçerlidir. Bunu ifade için yaratma (halk) ve daha çok oluşma (hudûs) 

kelimesini kullanırlar.”161  

Bu konularla ilgilenenler, çoğunlukla İslam düşüncesinde, evrenin yaratılışı 

hakkında iki temel anlayış olduğunda neredeyse görüş birliği içindedirler. Bu anlayışları 

“yaratma teorisi” ve “sudûr” teorisi” şeklinde ortaya koyarlar.  Birinci teoriyi 

savunanların kelamcılar – özellikle Eş’ârîler - ikinci teoriyi savunanların ise, felsefeciler 

olduğunu iddia ederler.162 Biz bu ayrımın doğru bir ayrım olmadığı kanaatindeyiz. 

Aslında söz konusu her iki taraf da yaratma anlayışını savunmaktadır. Ayrıldıkları nokta, 

âlemin ezeli olup olmadığı noktasıdır. İslam düşüncesinde genel bir inanış olarak kabul 

edilen “Allah’ın âlemi yoktan, sonradan (yoktan) yaratması” fikri herkese anlaşılır bir 

düşünce olarak gelmeyebilir. Farabi ve İbn Sina’nın yaratılışı bu şekilde anlamaları buna 

en güzel örneği teşkil eder. Metafizik konular özü itibariyle spekülasyona açık 

konulardır. Dolayısıyla bir görüşün mutlak doğru olduğunu düşünmek ve diğerlerinin 

hiçbir anlamı olmadığını düşünmenin bizi bir yere götürmeyeceği kanaatindeyiz.  

Üstelik bu her iki tip düşünme tarzı, başka dinlerde ve kültürlerde de ortaya 

çıkmıştır. Örneğin Aquinas evrenin varlığa getirilmesi ve varlıkta tutulmasının sadece 

ilahi bir karar tarafından olduğunu öne sürer. Evrenin kökeni Tanrı’nın yaratma fiilidir 

fakat bu yaratma herhangi bir şeyden yaratma değildir. Hegel’e göre buna yakın bir 

                                                            
161 Atay, Farabi ve İbn Sina ’ya Göre Yaratma, ss. 126- 127.  
162 Örneğin, M. Yusuf Hüseyin, “Varlıkların Prensipleri Fârâbî’nin Sudûr Doktirininde Temel Prensip”, 
çev: Gürbüz Deniz, Felsefe Dünyası, sayı 33, 2001/1,  s. 91.; Ian Richard Netton, Fârâbî ve Okulu, çev: 
Mehmet Vural, Ankara: Elis Yay., 2005. s. 55.                                                                                                                             
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düşünce olarak evrenin doğası ve sınırlı tinin ortaya çıkışı, Mutlak Tinin kendisini 

açmasıdır. Kabaca söylenirse evren yoktan yaratılmamıştır.163  Farabi ile İbn Sina’nın 

Allah ile mümkün varlıklar arasında kurduğu ilişki ve özellikle sudûr nazariyesi ile ilgili 

fikirlerinden dolayı, Yeni Eflatuncu bir düşünceye sahip oldukları iddiası yeniden 

değerlendirilmeye muhtaç gibi gözükmektedir.164  

Son olarak, sudûr teorisinin iki temel problemi, “Bir olan Allah’tan bu çokluğun 

(âlemin) nasıl ortaya çıktığı”nı açıklamaktaki zorluk ve “Allah’ın iradesi” nin bu 

sudûrun gerçekleşmesindeki fonksiyonunun ne olduğudur. İleride de göreceğimiz gibi 

Gazali sudûr teorisine en çok bu iki konuda eleştiri getirmiştir. İbn Rüşd ise birinci 

problemde Gazali ile aynı fikirde iken, ikinci problemde (Allah’ın iradesi) Farabi ve İbn 

Sina gibi düşünmektedir. 

 

2. Yoktan Yaratma 

 

Felsefe ve kelam tarihinde, Tanrı’nın âlemi kendisinden yarattığı bir maddenin 

var olduğunu düşünenler olduğu gibi yoktan yaratıldığını düşünenler de olmuştur. 

Âlemin hiçbir şeyden mi yoksa mevcut ezeli maddeden mi yaratıldığı sorunu, kelâmda 

“ma’dum” un bir şey olup olmadığı sorunu olarak ortaya çıkmıştır.165 Bu ‘yok’ denen 

şeyin niteliği ve hatta onun ‘şey’ olarak adlandırılıp adlandırılamayacağı konusunda 

tartışmalar olmuştur.  Allah kâinatı yoktan mı yarattı? Yok iken mi yarattı? tarzındaki 

                                                            
163 Hebblethwaite, Philosophical Theology and Christian Doctrine, s. 38.  
164 İbrahim Hakkı Aydın, “Plotinus ve İki İslâm Mütefekkirinde (Fârâbî ve İbn Sînâ’da) Sudûr 
Nazariyesinin Bir Değerlendirmesi”, İslâmî Araştırmalar, 2001, C XIV, sayı 1, s. 179. 
165 Wolfson, Kelâm Felsefeleri, s. 274.  



53 
 

sorular ‘Ma’dum’ meselesini gündeme getirmektedir. Zira bu gibi soruların cevabında 

‘yok’un bir şey olup olmadığı tartışılmaktadır.166 Bu durumda “yokluk/ma’dum” 

kavramı yoktan yaratma ile ilgili en önemli kavram haline geliyor. Ancak yokluk “kendi 

başına düşünülemeyen, sadece varlığın olumsuzlanması/nefyedilmesi ile anlaşılabilen 

bir içeriğe sahip olduğu için, yokluğun neliği, var olan somut veya soyut nesnelerin var 

oluş özelliklerine bakılarak anlaşılmaya çalışılmıştır.”167 

  İmam-ı A’zam Ebu Hanife (MS 699/767) bu konuda “hiçbir şey olmaksızın” 

(min la şey) kavramını kullanır. Ona göre “Allah eşyayı, hiçbir şey olmaksızın maddesiz 

olarak yaratmıştır.”168 Cürcânî’de de ‘yoktan’ (min’el ma’dum) kavramı, ‘hiçbir şeyden’ 

(min la şey) kavramıyla yer değiştirmiştir. Öyle anlaşılıyor ki tartışmalı ve muğlak 

“mine’l-ma’dûm kavramından kurtulmak için Müslüman düşünürler “hiçbir şeyden” (la 

min şey) kavramını kullanmaya başlamışlardır.169   

 Aristo mutlak anlamda var olmayandan hiçbir şeyin meydana gelemeyeceğini 

söyler.170 Çünkü Aristo’ya göre madde ancak arazî olarak ma’dum (yoktur) dur.171 

Müslümanların hepsinin Aristo’ya ait olan âlemin ezeliliğini kabul etmeleri mümkün 

görünmese de bazı Müslüman düşünürler âlemin önceden mevcut ezeli bir maddeden 

yaratıldığı fikrini, Kur’an dışı bir fikir olarak görmediler. Bu görüş aslında Platon’un, 

âlem önceden mevcut ezeli maddeden yaratılmıştır, görüşü idi. Buna örnek olarak 

                                                            
166 Düzgün, Nesefi ve İslam Filozoflarına Göre Allah-Âlem İlişkisi, ss. 156-157. 
167 Erdem, İlâhî Ezelilik ve Yaratma Sorunu, s. 62. 
168 İmam-ı A'zam Numan b. Sabit el-Bağdadi Ebu Hanife, Fıkh-ı Ekber Aliyyül-Kârî Şerhi, çev: Y. Vehbi 
Yavuz, İstanbul: Çağrı Yay., 4.bs., 1992, s. 79. 
169 Wolfson, Kelâm Felsefeleri, s. 280. 
170 Aristoteles, Fizik, çev: Saffet Babür, İstanbul: Yapı Kredi Yay., 2005, Kitap 1, 191b 10-15. 
171 Aristoteles, a.g.e., Kitap 1, 192a 1-5. 
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Mu’tezilileri verebil 172 Onlardan İbn Ayyâş hariç diğerleri zâtların yokluk halindeyken 

cinslere ait sıfatlarla nitelendiğini söylemişlerdir.173  Örneğin “İbn Hazm el-Fasl’ da 

şöyle demektedir: Hişam b. Amr el- Fuvetî hariç Mutezile’nin tamamı, ‘ma’dum’ (yok) 

lar’ın gerçeklikleri olan ‘şeyler’ olduğuna kanidirler. Nihayet’ül-İkdam’da Şehristani: 

Mutezile’nin bu konudaki görüşünün Ma’dum’un zatının mahiyetinin varlığından önce 

geldiği şeklinde olduğunu söyler.”174 

Hıristiyan inanç esaslarında da (Yahudilik gibi) âlemin yoktan yaratıldığı 

savunulur. Bu doktrine göre madde Tanrı’dan bağımsız olarak var olamaz. O sadece 

Tanrı’nın kudreti ile varlığa gelmiştir. O var olmadan önce basit bir şekilde tamamıyla 

maddeden hâli idi. Buna karşılık Tanrı daima vardı. Aquinas, bunun âlemin zamanda bir 

başlangıcı olduğu ya da zamanda bir sonu olduğu anlamını gerektirmediğine dikkat 

çeker.175  

 Hz. Peygamberin vefatından sonra, İslam toplumunda birçok konu (hilafet-

imamet, iman – amel ilişkisi vb.) tartışılmasına rağmen âlemin nasıl meydana geldiği ile 

ilgili bir tartışma henüz yoktu.  Câ’d b. Dirhem (öl. 124/742), Cehm b. Safvân 

(öl.128/745) ve Cafer es-Sâdık (öl.128/745) gibi kişiler biraz da felsefi bir söylemle 

“cevher ve arazlardan hareketle âlemin sonradan meydana geldiğini” söylemişlerdir. 

Yine bu bu son iki isim, âlemin yaratılışı konusunda onun “yoktan” (min la şey’) 

yaratıldığını söyleyerek yeni bir kavramın – “yok, yokluk” tartışılmasına sebep 

                                                            
172 Wolfson, Kelâm Felsefeleri, s. 278. 
173 Seyyid Şerif Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf-I, çev: Ömer Türker, İstanbul: Kırk Gece Yay., 2011, s. 285. 
174 Ebu’l-’Alâ Afîfî, “Mutezile’nin Ma‘dûm Nazariyesi İle İbn Arabî’nin A’yân-ı Sâbite Nazariyesinin 
Karşılaştırılması”, çev: Cağfer Karadaş, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1994, C VI, sayı 
6, s. 269. 
175 Keith Ward, Rational Theology and The Creativity God, Oxford: Basil Blackwell, 1985,  s. 72. 
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olmuşlardır.176 İlk Müslümanlar, yaratmanın ezeliliğe zıt anlama geldiğinin farkında 

idiler. Belki de yaratmayı hiçbir şeyden var olmak olarak düşünmüş olabilirler. Fakat 

onlar yaratmanın hiçbir şeyden mi, yoksa önceden var olan şekilsiz bir maddeden mi 

olduğu konusunun farkında değillerdi. Bu problemin ortaya çıkışı daha sonraki 

zamanlarda olacaktır.177 

 Yaratma konusunun analizinde, yaratma nasıl gerçekleşti?  Yoktan mı, yoksa 

önceden mevcut olan bir maddeden mi? sorularını sormadan duramayız. Önceden 

mevcut olan bir maddeden dersek, bu sefer bu maddenin ezeli mi yoksa yoktan mı 

yaratıldığı sorusu ortaya çıkar ki bu soruların cevabı açık değildir. Aslında “ma’dum”un 

“bir şey” olduğu ile onun “hiçbir şey” olduğu tartışmaları, bizi yine âlemin ezeli olup 

olmadığı tartışmalarına götürecektir.178 Yoktan bir şeyin nasıl meydana geldiğini 

anlamak güçtür.179 İnsan zihni, zamansız bir yaratmayı anlamakta hep zorlanmış ve 

sonunda varlığın meydana geldiği bir anı düşünmek istemiştir. Hiçbir şeyin olmadığı 

sadece ezeliyetin sessiz derinliğinin olduğunu düşünürken birden aklımıza bir soru 

geliverir. Bu sessiz ezeli derinlik ne ile doldu?180 

“Yoktan’ ifadesi, “hiçbir şey” anlamına geldiği gibi, “madde” ile aynı anlamda 

kullanılması da mümkündür. Kur’an’da, “Allah bir şeyin olmasını istediği zaman ona 

                                                            
176 Muhammed Yazıcı, Gazali Sonrası Ehl-i Sünnet Kelamında Varlık Anlayışı, Erzurum: Salkımsöğüt 
Yayınevi, 2010, ss. 16-17. 
177 Wolfson, Kelâm Felsefeleri, s. 274. 
178 Wolfson, a.g.e., s. 277. 
179 Hebblethwaite, Philosophical Theology and Christian Doctrine, s. 40 
 Gazali de bu durumun farkındadır ve o bu konuda şöyle der: “Her ne kadar hayal gücü (vehim) üçüncü 
bir şeyi – ki o zamandır – çağrıştırmaksızın tatmin olmasa da, hayal gücünün yanılgılarına değer 
verilmemelidir.” Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 32., Yine bir  başka yerde: “Bütün bunlar, hayal 
gücünün   “önce” siz bir başlangıcın varlığını kavrayamayışından kaynaklanmaktadır. İşte hayal gücünün 
kendisinden ayrılmadığı bu “önce” nin biz gerçek bir şey olduğunu sanırız ki o da zamandır. Gazali, 
Filozofların Tutarsızlığı, s. 33. 
180 Bavinck,  Reformed Dogmatics: God and Creation, s. 426. 
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sadece ol der; o da oluverir,” ayetinde geçen “ol” ifadesiyle kastedilen şeyin bir madde 

mi, yoksa soyut bir olgu (yokluk) mu olup olmadığını anlamak pek kolay değildir. 

Burada muhtemel iki seçenek vardır; o da bu ifade (ol) ya mutlak yokluğu ya da somut 

bir maddeyi ifade etmektedir.”181  

  “Eğer doğru söylüyorlarsa, hadi Kur’an gibi bir söz getirsinler. Yoksa 

yokluktan mı yaratıldılar? Veya yaratıcı mıdırlar? Ya da gökleri ve yeri mi 

yarattılar?...” (Kur’an: Tur Sûresi:34-36). 

Leaman’a göre bu ayette geçen Arapça “min gayri şey”in, ifadesi “hiçbir şeyden” 

anlamına gelmektedir. Eğer bu ifade böyle anlaşılırsa bu ayetler, yer ve göklerin yoktan 

yaratıldığına işaret ediyor şeklinde yorumlanır. Bununla birlikte bu yaklaşım, bu 

ibarenin tek yorumu da değildir. Arapça min gayri şey ibaresini “hiçbir şeyden” (out of 

nothing) anlamına değil, “hiçbir şeyle” (by nothing) veya gaye ya da maksat 

gütmeksizin  anlamına gelecek şekilde yorumlayanlar da vardır.”182 

Görüldüğü üzere âlemin yoktan yaratıldığını iddia edenler ma’dumun bir “şey” 

olmadığını; âlemin ezeli bir maddeden yaratıldığına inananlar ise, ma’dumun bir şey 

anlamına geldiğini iddia ederler. Bu şey, kimi zaman ‘heyula’ (Aristo ve Platon’da), 

                                                            
181 Efil, İslam ve Batı Düşüncesinde Yaratılış Modelleri, ss. 104-105. 
 Genel olarak bu ibareyle (min gayri şeyin) ilgili tercümelerin iki şekilde yapıldığını gördük. Bunlardan 
biri “hiçbir şey olmaksızın” şeklindeyken diğeri “yaratan olmaksızın mı?” şeklindedir.  Bu tercümelere 
birkaç örnek verecek olursak: Diyanet İşleri Başkanlığı Meali: “Acaba onlar herhangi bir yaratıcı 
olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?”, Elmalılı (sadeleştirilmiş): “Yoksa kendileri 
hiçbir şeysiz (yaratıcısız) mı yaratıldılar? Yoksa yaratan onlar mıdırlar?” Ö.N.Bilmen: “Yoksa bir şey 
olmaksızın mı yaratıldılar, yoksa yaratıcılar onlar mıdır?” Süleyman Ateş: Yoksa kendileri, hiçbir şey 
olmadan (raslantı sonucu olarak mı) yaratıldılar.   
http://www.kuranmeali.org/kuran_meali.aspx?suresi=tur&ayet=35 (07/12/2010) 
182 Leaman, Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş, s. 56. 



57 
 

kimi zaman ‘imkân’ (İslam filozoflarında), kimi zaman da ‘ma’dum’ (kelamcılarda) 

olarak adlandırılmıştır.183 

Bütün bu açıklamalara rağmen, insan zihni daima var olanı algıladığı ve onun 

üzerine düşündüğü için yokluğu anlamakta zorluk çekmektedir. Düşüncenin merkezinde 

nedenlilik ilkesi olduğundan, âlemin varlığa gelişi sürecinde başlangıçta bir şey olmalı 

denmekte ya da bu yok nasıl bir madde diye sorulmaktadır. İbn Sina da bu durumu şöyle 

ifade eder:  

Akılda öncelikli olarak apaçıktır ki; yokken sonra olan her şeyin imkânının 
iki tarafından birinin diğerinden daha uygun olmasını tercih etmek, bir şey 
ve bir sebepten dolayıdır.184 
 
Tanrı - âlem ilişkisindeki temel soru, evrenin ortaya çıkmasında Tanrı’nın fiilinin 

ne olduğu, nasıl olduğu ve ne zaman olduğu sorusudur? Tanrı ile âlem arasındaki ilişki 

birbirinden küçük farklarla temelde aşağıdaki ifade biçimlerinde kendine yer bulmaya 

çalışmıştır: 

1. Tanrı âleme düzen verendir. 

2. Tanrı âleme hareket verendir. 

3. Tanrı âlemi yokluktan varlığa çıkarandır. 

4. Tanrı âleme zamana ait unsurları dışarıda tutarak varlık verendir, şeklinde 

algılanmıştır. 

Düzen verme ve hareket verme düşüncesi eski Yunan’da Platon ve Aristo’ya 

kadar uzanmakta; evrenin yokluktan varlığa geldiği düşüncesi ise antik Yunan 

filozoflarında bulunmamaktadır. Onlara göre evrenin bir başlangıcı yoktu. Tanrı ve 

                                                            
183 Düzgün, Nesefi ve İslam Filozoflarına Göre Allah-Âlem İlişkisi, s. 170. 
184 İbn Sina, İşaretler ve Tenbihler, s. 139. 
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evren onlara göre aynı anda vardır. Yokluktan varlığa çıkma düşüncesi, daha sonra erken 

dönem Hıristiyan felsefesi tarafından ortaya atılmıştır.185 Yoktan yaratma”yı 

savunanların amacı, Tanrı ile evren arasındaki mahiyet farkını koruma endişesidir. 

Evren; Tanrı’sız meydana gelmediği gibi, Tanrı’dan da meydana gelmemiş, yoktan 

(adem, ex nihilo, out of nothing) meydana gelmiştir.186 

 
Fahreddin Razi de bu meseleyi varlık-mahiyet meselesi ile ilişkili görmüştür. 

“Ona göre varlığın mahiyetle bir olduğunu söyleyen bir kişinin ma’dumun şey olduğunu 

söylemesi mümkün değildir. Bunun aksini almak da mümkündür. Zira ma’dumun şey 

olduğunu söyleyen kimse kesinlikle valrığını zâit olduğunu söylemek zorundadır.”187 

Yoktan yaratmayı savunan teist anlayışta Tanrı, varlık dünyasının yaratıcısıdır. 

Yaratıcılığı Tanrı’nın zât olmasıyla yakından ilgilidir. Bu anlayışta Tanrı sadece yaratıcı 

değil, aynı zamanda yoktan yaratıcıdır.188 Teizm; Tanrı eylemlerinde özgür olduğu ve 

Onu hiçbir şey belirleyemeyeceği için, Tanrı’nın âlemi sırf var olmasını dilediği için 

yarattığını dile getirir. Yoktan yaratma, ezeli madde meydana getirme (icad) 

düşüncesinden üstündür. Çünkü bu iki yaratma biçiminin gerçek olduğu kabul edilecek 

olursa, Tanrı bu ezeli madde tarafından belirlenmiş ya da ona bağlı olmuş olacaktı. 

Üstelik bu malzemenin de nasıl ortaya çıktığı sorusu ayrı bir problem olarak karşımıza 

çıkacaktır. Teizm; yoktan yaratma fikrinin ‘sudûr’ dan da üstün olduğunu iddia eder. 

                                                            
185 Acar, Creation: A Comparative Study Between Avicenna’s And Aquinas’ Positions, ss. 2-3. 
186 Bavinck,  Reformed Dogmatics: God and Creation, s. 419. 
187 Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf-I,  s. 273. 
188 Recep Kılıç, Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, Ankara: Ötüken Yay., 2002, s. 161. 
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Çünkü sudûr, teist metafiziğin olmazsa olmazlarından olarak kabul edilen, yaratan ve 

yaratılan arasındaki mutlak ayrımdan ödün vermek anlamına gelir.189 

Yoktan yaratmayı savunanların çoğu iddialarına kutsal kitaplardan deliller 

getirmeye çalışmışlardır. Fakat aşağıda da göreceğimiz gibi Kur’an da dâhil Kutsal 

Kitapların bu konuda söyledikleri yoruma açık olup, yoktan yaratma konusunda bize çok 

net ve kesin veriler sunmamaktadır. 

Yahudi, Hıristiyan ve Müslümanların çoğunluğuna göre âlem Tanrı’nın iradi bir 

eylemi sonucunda meydana getirilmiştir. İncil ve Kur’an’a göre Allah evreni hiçbir 

gereksinim duymadan, bir lütuf olarak yaratmıştır.190 Hıristiyanlıkta yaratmanın bu 

şekilde olduğuna inanç, bir Hristiyan’ın akidesinin temel unsurlarından biri olarak kabul 

edilmiştir.191 Doğal ve vahyedilmiş teolojinin her ikisinin de temel doktrini, evrenin 

sınırsız, ezeli bir Tanrı tarafından yaratıldığıdır. ‘Tanrı kimdir veya nedir?’ sorusuna 

verilen en net cevap: ‘Onun evrenin meydana getiricisi’ olduğudur. Yaratan ve yaratılan 

veya Tanrı ve dünya arasında mutlak bir fark olduğu, Yahudilikte, Hıristiyanlıkta, 

İslam’da ve diğer bazı dinlerde temel bir kabuldür.192  

Augustinus Platon ile İncil’in yaratma anlayışını uzlaştırmaya çalışmış, evrenin 

formsuz bir maddeden yaratıldığını ileri sürmüştü. Fakat bu ‘formsuz madde’ nedir diye 

sorulduğunda, “mademki bu formsuz madde bütün formlardan yoksundur, öyleyse o 

                                                            
189 Michael Peterson, ve diğerleri, Akıl ve İnanç-Din Felsefesine Giriş, çev: Rahim Acar, İstanbul: Küre 
Yay., 2006, s. 85. 
190 Burrell, Faith and Fredom –An Interfaith Perspective, ss. 77-78. 
191 Alan G. Padgett, “Theologia Naturalis: Philosophy of Religion or Doctrine of Creation?”, Faith and 
Philosophy, vol. 21, 2004, s. 495. 
192 Hebblethwaite, Philosophical Theology and Christian Doctrine, s. 35; Colin E. Gunton, “Inrtoduction” 
The Doctrine of Creatıon-Essays in Dogmatics, History and Philosophy, Edited by: Colin E. Gunton, 
London: T&T Clark International, 2004,  s. 2. 
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adeta yokluktur.”193 şeklinde cevap vererek Aquinas ile aynı noktada buluşmuş 

oluyordu. Ona göre yaratma, Tanrı’nın, iradesiyle ve bilerek yaptığı bir fiildir. Bu fiille 

Tanrı, her şeyi maddesi ve formuyla birlikte yoktan çıkarır. Tanrı’nın her şeyi yarattığı 

maddenin ne şekli ne de türü vardır; böyle bir madde yokluktan başka bir şey değildir.194  

Aquinas ile birlikte Hıristiyan teolojisine, dünyanın mümkün, Tanrı’nın zorunlu 

olduğu; dünyanın sınırlı, Tanrı’nın sonsuz olduğu şeklinde bir yön verildi. Tanrı’nın 

nasıl bir varlık olduğunu açıklamak için O’nun varlığı dünyanın varlığı ile karşılaştırıldı. 

Bütün bu etkenler, teizmin Tanrı ile dünya veya yaratan ile yaratılan arasındaki ayrım 

konusundaki ısrarına ve metafizik baskısına örnek olarak gösterilebilir.195 St. Thomas, 

Tanrı’nın hür olarak yaratma eyleminin sonsuzlukta olduğunu ileri sürer. Bu hür 

eylemden meydana gelen evren, Tanrı’nın seçimine göre bir başlangıca sahip olur ya da 

olmaz ki mevcut haliyle evren bir başlangıca sahip görünüyor.196 

Kutsal kitaplara baktığımızda Tevrat’ın Tekvin (yaratılış) bölümüyle başladığını 

görürüz. Tevrat’ın ilk cümlesi, Tanrı’nın her şeyi yarattığını söylemektedir: 

“Tanrı ilk önce gökleri ve yeri yarattı. Yer tenha ve boş idi, boşluğu 

karanlıklar kaplamaktaydı. Sular üzerinde de Tanrı’nın ruhu hareket 

ederdi.”  (Tevrat – Tekvin Bab 1, ayet 1 ve 2)197  

Tevrat’ın Jerusâlem nüshasında yer alan, “Ey oğul! Yer, gök ve arasındakilere 

bak ve itiraf et ki, Allah onu, var olmayandan, yoktan yaratmıştır…” ibaresi, 

Yahudiliğin yoktan yaratılış anlayışını sergilemektedir. Bu ve buna benzer ayetlerin, 
                                                            
193 Kenny, “Seven Concepts of Creaion”, s. 86. 
194 Özcan, Augustinus’ta Tanrı ve Yaratma, ss. 185-186.  
195 Hebblethwaite, Philosophical Theology and Christian Doctrine, s. 36. 
196 Robert C Koons, “Teizm ve Big Bang Kozmolojisi”, çev: Hüseyin Aydın, Din Bilimleri Akademik 
Araştırma Dergisi II, sayı 3, 2002, ss. 262-263. 
197 Kitab-ı Mukaddes, İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi, 1997, s. 5. 
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Yahudi filozofu Philon198  ve Musa b. Meymun’un, yoktan yaratılış inancını 

savunmalarında199  etkili olması kuvvetli bir ihtimaldir.  

Aristo şarihi John Philoponus (MS 490-570), “Aristo’ya Karşı” ve “Dünyanın 

Ezeliliği Hakkında Proclus’a Karşı” adlı eserlerinde, olayların sonsuz zamansal (geriye 

doğru) teselsülünün imkânsızlığını temel alarak yoktan yaratma öğretisi için deliller 

ortaya koymuştur.200  İncil’de de yoktan yaratma anlamına gelebilecek bir kavram açıkça 

bulunmamakta, fakat biraz da zorlama ile bu sonuca ulaşılmaktadır. Wolfson bu konuda 

şunları söylemektedir: “Nihayet hiçten (ex nihilo) tabiri ikinci Maccebeeler Kitabı’nda 

yer alan bir ifadenin yorumudur ki orada Allah’ın göğü ve yeri oradaki her şeyi ‘mevcut 

olmayan şeylerden’ yaptığı söylenir, bu esas üzerine yaratma doktrinlerinin 

formulasyonunda yaratmayı ‘madum’dan olarak vasfeden Kilise Babaları’nın ilki 

Hermas’lı Pastor ve sonuncusu da Yahyâ ed-Dimeşkî’dir.”201 

İncil’de Tanrı’nın her şeyi yarattığı, her şeyin Tanrıya bağımlı olarak var olduğu 

dile getirilen bir cümlenin anlamı şöyledir: “Her şey O’nun (Tanrı) ile oldu. Ve olmuş 

olanlardan hiçbir şey O’nsuz (Tanrısız) olmadı”. (İncil –Yuhanna, Bab 1-3.)202 

Kur’an’da dünyayı yaratanın mahiyeti ve O’nun yaratma tarzı konusundaki 

ifadeler tek bir anlama işaret etmezler.203 Bu yüzden de Müslüman âlimler, Kur’an’da 

yaratma fikri konusunda farklı sonuçlara ulaşmışlardır.204 Zaten Kur’an’da yaratılıştan 

                                                            
198 Yücedoğru, Geçmişten Günümüze İlim ve Din Açısından Yaratılış, s. 8. 
199 Leaman, Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş, s. 108. 
200 William Lane Craig, “Büyük Patlama ve Ötesi”, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, 2009, cilt: 50, sayı 1, ss. 165-166. 
201 Wolfson, Kelâm Felsefeleri, s. 271. 
202 Kitab-ı Mukaddes, s. 92. 
203 Leaman, Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş, s. 53. 
204 Husâm Muhi Eddin al-Alousi, The Problem of Creation In Islamic Thought, Cambridge: The National 
Printing and Publishing Co., 1965, s. 11. 
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bahseden ayetlerin yer alması, Allah’ın kudretini istidlal etmek ve nimetini hatırlatmak 

içindir. Yoksa yaratılış tarihi hakkında düzenli bir bilgi vermek ve açıklamada bulunmak 

için değildir.205  

Kur’an-ı Kerim’de yaratma kavramı ile ilgili tabirler çok çeşitlidir. Yaratmayı 

çeşitli yönleriyle ifade eden bu tabirlerden bir kısmı (halaka, bede’e, fatara, bera’e gibi), 

yaratma anlamını doğrudan doğruya ifade eder. Bir kısmı da aslında yaratma anlamında 

olmadığı halde (sane’a, faale gibi), Allah’a nispet edildiği zaman “yaratma” anlamı 

kazanan tabirlerdir.206 Kur’an-ı Kerim, göklerle yerin yaratılışını genelde birlikte 

zikretmektedir. Göklerle yerin yaratılışından söz edilirken, halaka ve türevleri en çok 

kullanılan kavramlardır. Bu kavram, yoktan var etmek anlamına kullanıldığı gibi başka 

anlamlarda da kullanılmaktadır.207 Kur’an-ı Kerim’in tertibi içerisinde ele aldığı ilk 

kıssa, Hz. Âdem’in yaratılışıdır.208 Kur’an’da evrenin yaratılışı hakkında başlı başına bir 

sûre yer almadığı gibi, tüm yaratılış sürecini başlangıcından sonuna kadar ayrıntılı bir 

biçimde ortaya koyabilecek herhangi bir açıklama da yer almaz. Kur’an, bu konuda 

farklı şekillerde anlaşılabilecek ayetler ihtiva etmektedir.209  

Gerek Kur’an’da gerekse hadislerde âlemin “ne” den (hangi şeyden) yaratıldığına 

dair açık seçik herhangi bir ifade ve işaret yoktur. Yani İslam; ilk madde, ana madde, ilk 

(arche) diye bir varlıktan ne söz etmiştir ne de herhangi bir işarette bulunmuştur. Allah 

yaratılışı detaylı bir şekilde anlatmamış, yaratmanın başlangıç ve sürecinin bilgisini 

                                                            
205 Yücedoğru, Geçmişten Günümüze İlim ve Din Açısından Yaratılış, s. 18. 
206 Veli Ulutürk, Kur’an-ı Kerim’de Yaratma Kavramı, İstanbul: Bayrak Yay., 1987, s. 17. 
207 M. Sait Şimşek, Yaratılış Olayı, İstanbul: Beyan Yay., 1998, s. 11. 
208 Şimşek, a.g.e., s. 7. 
209 Efil, İslam ve Batı Düşüncesinde Yaratılış Modelleri, s. 81. 
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insana vermemiştir.210 Kur’an-ı Kerim’de “yok” ya da “yoktan yaratma” kavramları 

doğrudan geçmemekte, ancak Allah’ın fiilleri olarak kabul edilip yorumlanan “halk”, 

“inşa”, “ihdas”, “fatr”, “icad”… gibi kavramların lügat (etimolojik) anlamlarının tahlili 

ile “yoktan yaratma” düşüncesi İslam dininde bir iman esası olarak ortaya 

çıkmaktadır.211  

Yoktan yaratma anlayışındaki diğer bir temel problem de Tanrı’nın zaman dışı 

olması ile yaratmasının nasıl bağdaştırılacağıdır. Zaman dışı olan ve değişmeyen bir 

Tanrı’nın yaratmayı nasıl gerçekleştirdiği önemli bir felsefi sorudur. Ortaçağ filozofları 

zaman içinde olan her şeyin zaman tarafından kuşatılacağını söylerken, son dönem 

filozoflar (Swinburne vb.) bu klasik zaman dışılık anlayışına karşı çıkmışlar ve zamansız 

bir varlığın Tanrı olamayacağını ifade etmişlerdir. Kitab-ı Mukaddes’e göre Tanrı kızan, 

seven, üzülen vb. bir Tanrıdır; öyleyse onun zamansal olması gerekir. W.Craig ise 

Tanrı’nın ne zamansal ne de zaman dışı olduğunu her iki aşamaya da sahip olduğunu 

belirtir. Ona göre Tanrı; yaratmadan önce ezeli, yaratmadan sonra ise zamansaldır.212 

İslam filozofları arasında yoktan yaratma düşüncesinin ilk savunucusu Kindî’dir. 

Ona göre ilk gerçek fiil, var olanları yoktan var etmektir.213 O Helenistik literatürü 

yakından tanımasına rağmen tavizsiz bir yoktan yaratma fikrini savunmuştur.214 

Kindî’ye göre âlem ezeli de değildir. Çünkü zaman, âlemin var oluş sürecidir. Eğer 

zaman sonlu ise, mahiyeti gereği cisim zaten sonludur. Çünkü zaman, cisim ve 

                                                            
210 Hüseyin Aydın, İlim, Felsefe ve Din Açısından Yaratılış ve Gayelilik, Ankara: Diyanet İşleri Bşk. Yay., 
2004, ss. 65-66. 
211 Hüseyin Aydın, a.g.e., s. 69. 
212 Engin Erdem, “Craig and His Concept of Eternity: A Critique from the Standpoint of the Kâlâm”, An 
Anthology of Philosophical Studies, vol.3, 2009, ss. 131-132. 
213 Kindî, Felsefi Risaleler, s. 75. 
214 Çağrıcı, “İbn Teymiyye’nin Bakışıyla Gazzali –İbn Rüşd Tartışması”, ss. 80-81. 
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hareketten bağımsız olarak mevcut değildir. Öyleyse zamansız cisim yoktur. Çünkü 

zaman hareketin sayısıdır. Hareket varsa zaman vardır, hareket yoksa zaman da yoktur. 

Öyleyse cismin ezeli olması imkânsızdır. Buna göre cismin yaratılmışlığı mantıki bir 

zorunluluktur.215 

Deriz ki: İlk gerçek fiil, var olanları yoktan var etmektedir. Açıktır ki bu fiil 
her sebebin gayesi olan yüce Allah’a özgüdür. Çünkü var olanları yoktan var 
etmek, O’ndan başkasının harcı değildir. İşte bu fiile (yoktan) yaratma (el-
ibdâ’) adı verilmiştir.”216 Cismin ezeli olması imkânsızdır. Buna göre cismin 
yaratılmışlığı (mantıki) bir zorunluluktur. Yaratılmış olan, bir yaratıcının 
eseridir. Çünkü yaratıcı ve yaratılmış izafi kavramlardandır. O halde her 
varlığın zorunlu olarak yoktan var eden bir yaratıcısı vardır.”217 … Yaratıcı 
çok değil, çokluk kabul etmeyen Bir’dir. O, mülhidlerin 
nitelendirmelerinden çok daha yüce ve münezzehtir. O, kendi yarattıklarına 
benzemez. Çünkü tüm yaratıklarda çokluk mevcuttur, fakat O’nda asla 
çokluk yoktur. Ayrıca O, yaratıcı, öbürleri ise yaratılmıştır.218 
 

Yukarıdaki düşüncelerinin sonlarına doğru, Kindî’nin varlıklar arasında ortaya 

koyduğu ontolojik ayrım hemen dikkatimizi çekiyor. Ona göre ezeli olan Allah 

haricindeki diğer varlıklar, var olmaları için bir nedene muhtaç olan varlıklardır. 

Bunların gerçek nedeni ise kendilerini yoktan var eden, ilk fâil olan Allah’tır. Ancak ilk 

fâil, yarattığı varlıklar arasında bir nedenlilik sistemi kurmak suretiyle, her varlığı başka 

bir varlığa neden olacak şekilde yaratmıştır. Bu varlıklara Kindî mecazi fâil ismini 

vermektedir. Kindî’nin nedenliliği diğer bazı filozoflarda olduğu gibi zorunlu bir 

nedenlilik olmayıp, tamamen Allah’ın iradesi ile gerçekleşen bir nedenliliktir. Bu 

sisteme göre, Allah önce İlk Akıl’ı yaratmış ve ona verdiği etkinlik nedeniyle de diğer 

varlıkların meydana gelmelerini sağlamıştır. Nedenlilik ilkesi görüşlerinden dolayı 

                                                            
215 Kindî, Felsefi Risaleler, ss. 90-91. 
216 Kindî, a.g.e.,  s. 75. 
217 A.g.e., s. 91. 
218 A.g.e., ss. 91-92. 
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bazıları Kindî’nin de sudûr teorisini benimsediğini söylese de219 Macit Fahri ve Henry 

Corbin gibi kişiler, onun âlemin yoktan yaratıldığı görüşünü savunduğunu ileri sürerler. 

Fahri’ye göre Kindî, tezini, Bir’in her şeyi ilk yaratan olduğu fikri üzerine kurar. Bu, 

sudûr yoluyla değil, yoktan (ex nihilo) yaratma yoluyla gerçekleşmiştir. Yani Tanrı 

yoktan yaratmıştır, sudûr yoluyla değil.220  

Sonuç olarak yaratmanın bir fiil olduğunu düşünenler, yaratmanın bir oluşu ifade 

ettiğini de düşündüler. Mademki her oluş sonradan meydana gelir. Öyleyse âlemin de 

sonradan yaratılmış olması gerekir sonucunu çıkardılar. Bunun tersini düşünmek onlara 

göre mümkün değildi. Yani ezeli olan, hep var olan bir âlem zaten oluşu da ifade 

etmeyeceğinden buna yaratma denmesi de doğru değildir. Yoktan yaratma hakkında 

çizdiğimiz bu genel tablodan sonra şimdi de ikinci bölümde yoktan yaratmanın 

savunucusu Gazali’nin bu konuda ne düşündüğünü detaylı bir şekilde incelemeye 

çalışacağız.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
219 İsmail Erdoğan, “Kindî’ye Göre Varlığın Sebepliliği Meselesi”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fak. 
Dergisi, sayı 5,  2000, ss. 635-636. 
220 Macit Fahri, İslam Felsefesi Kelamı ve Tasavvufuna Giriş, çev: Şahin Filiz, İstanbul: İnsan Yay., 1998, 
s. 45. 



II. BÖLÜM 

 

GAZALİ’YE GÖRE YARATMA 

 

Birinci bölümde “Felsefi Düşüncede Yaratma Problemi” başlığı altında yaratma 

meselesinin önceki düşünürler tarafından nasıl anlaşıldığını anlamaya çalıştık. Bunu 

yapmadaki amacımız hem Gazali’yi hem de İbn Rüşd’ü anlamada bunun bize genel bir 

perspektif sağlayacağı düşüncesiydi. Fakat Gazali’nin kelamcı yönü de dikkate alarak, 

kelâmi düşüncede yaratmanın nasıl anlaşıldığını da genel hatlarıyla bilmemiz gerektiğini 

düşünüyoruz.  

Başlangıçta kelam ilminin gayesi Allah’ın zâtı ve sıfatları iken, felsefenin İslam 

coğrafyasında yayılması karşısında kelam ilmi de hem konusunu genişletmiş hem de aklî 

izahlara daha çok başvurur olmuştur. Örneğin Gazali kelam ilminin konusunun 

“mevcut” (varlık) olduğunu söyleyerek kelam ilminin çalışma alanını ne kadar 

genişlettiğini göstermiştir.1 

Kelamcılar da İslam filozofları da Allah’ın yaratıcı olduğu konusunda 

hemfikirdirler. Fakat problem yaratılışın ne zaman başladığında ve nasıl olduğunda 

ortaya çıkmaktadır. Bu sorulara her iki grup da farklı cevaplar vermiştir. Kelamcılar 

yaratma karşılığı olarak ‘Tekvin’ kavramını kullanmışlardır. Ne var ki onların bu 

kavrama yüklediği anlamlar da birbirinin aynı değildir. Bu ayrılık tekvinin bir sıfat mı, 

yoksa sonradan olan bir nitelik mi ya da ezeli bir sıfat mı olduğuyla ilgilidir. Örneğin 

Maturidi’ye göre tekvin sıfatı, Allah’ın ilim, kudret sıfatları gibi bir sıfattır ve ezelidir. 

                                                            
1 Bekir Topaloğlu, Kelâm İlmi Giriş, İstanbul: Damla Yayınevi, 1996, s. 50. 
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Tekvin (yaratma) sıfatı ezelidir fakat mükevven (yaratılan) sonradan olmalıdır.2 Bu 

düşünce daha sonra İslam filozofları tarafından en çok eleştirilen düşüncelerden biri 

olacaktır. Yaratma sıfatının ezeli, yaratma fiilinin zamansal olarak sonra olduğu 

düşüncesi İslam filozoflarınca kabul edilemez bir düşüncedir. 

Kelamcılar Allah’ın birliği, peygamberlik, âlemin yaratılışı ve ahiret gibi 

İslam’ın esaslarını doğrudan doğruya cedel ve mantık yoluyla ispata çalışmışlar; 

filozoflar ise üstatları olan Yunan filozofları gibi düşünce ve varlığın prensiplerinden 

hareket ederek, oradan bu prensiplerin neticesi olan ilahi meselelere ulaşmaya 

çalışmışlardır.3 Allah’ın, âlemi varlığına delil olması için yarattığı düşüncesi, kelamda 

Allah’ın varlığını ispat (isbat-ı vacib) hususunda kullanılmıştır.4  

Kelamcılara göre Allah, irade, ihtiyar ve meşiet sahibi bir varlık olarak fiillerini 

işler ki bu da O’nun “Fâil-i Muhtar” olduğu anlamına gelir.5 Kelamcılar iradeyi Allah’ın 

sıfatlarından biri olarak görürler ve bu sıfatı Allah’ın fiillerinin niteliklerini belirleyen 

sıfat olduğunu düşünürler. Onlara göre, bir şeyin var olup olmaması, zaman, mekân ve 

form gibi niteliklerin hepsi, makul olan imkânlar arasından seçilerek iradenin taalluku ile 

meydana gelmektedir.6 

Kelamcıların âlemin ezeli olmasına karşı çıkıp sonradan yaratılmış olduğu 

üzerinde ısrarla durmaları onların düşünce sistemlerinin bir gereği idi, çünkü eğer âlemin 

ezeli olduğu kabul edilirse, onların Allah’ın varlığını delillendirmede kullandıkları en 

                                                            
2 Ebu’l Muîn Meymun b. Muhammed en-Nesefî, Tabsiratü’l-Edille fî Usûli’d-Dîn, Tenkidli Neşr ile 
Yayına Hzl.: Hüseyin Atay, Ankara: Diyanet İşleri Bşk.Yay., 1993, ss. 28-29. 
3 Hilmi Ziya Ülken, “Gazali ve Felsefe”, A.Ü.İ.F.D., C IV, sayı 3-4, 1955, s. 98. 
4 Yücedoğru, Geçmişten Günümüze İlim ve Din Açısından Yaratılış, s. 75. 
5 Nesefî, Tabsiratü’l-Edille fî Usûli’d-Dîn, ss. 492-493. 
6 Murat Memiş, “Allah’a İzafesi Bakımından Kur’an’da İrade ve Meşîet Kavramları”, Dokuz Eylül 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, sayı 31, s. 96. 
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temel delil olan hudûs delilinin hiçbir anlamı kalmayacaktı. “İlk defa Mutezile 

tarafından kullanılan hudûs delili, daha sonra bütün kelam bilginleri tarafından kabul 

görmüştür. Bu delili Ehl-i sünnetten ilk defa kullananın İbn Küllâb el- Basrî (öl. 

240/857) olduğu söylenmektedir. Cevher ve araz düalizmine dayalı hudûs delili”7 

şöyledir:  

“Âlem suretiyle (arazlarıyla) ve maddesiyle (cevherleriyle) hâdistir.  

Her hâdisin bir muhdisi (yaratıcısı) vardır.  

O halde âlemin de bir muhdisi vardır ki O, Allah teâlâdır.”8   

Kelamcılara göre varlık ikiye ayrılır: kadîm (ezeli) ve muhdes (sonradan var 

olan) varlıklar. Kadîm varlık varlığa gelmek için bir şeye ihtiyacı olmayan varlıktır. 

Yani kadîm, hâdisin varlığından önce varlığı olandır. Kadîm varlık Allah’tır; Kıdem 

O’nun zâti sıfatıdır. Muhdes varlıklar ise yokluktan meydana gelmişlerdir.9  

Cevher ve araz kelamcıların hudûs delilinde kullandıkları önemli kavramlardır. 

Kelamcılara göre araz: “hâdis olan şeylerin üzerine artık sabit bir niteliğin ismidir. 

Renkler, oluşmalar vb.” ya da “devamı imkânsız olan şeydir” ya da “cevherle kaim 

olabilen şeydir” gibi değişik anlamlarda kullanılmıştır. Konumuzla ilgili olarak burada 

işaret etmek istediğimiz husus, kelamda Allah’ın hem cevher hem de arazla 

nitelenemeyeceğidir; oysa âlem sınırlıdır, hacmi ve boyutu vardır. Kelamcılara göre 

âlemi meydana getiren iki unsur cevher ve arazdır.10 

                                                            
7 Metin Özdemir, “İbn Rüşd’ün Kelamcılara Dair Metodolojik Eleştirisi”, Kelâm Araştırmaları Dergisi, 
2008, C VI, sayı 2, ss. 77-78. 
8 Gazali, İtikad’da Orta Yol, çev: Kemal Işık, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1971, s. 22.  
9 Ebû Bekr Muhammed b. Tayyib b. Muhammed Basri Bakıllânî, et-Temhid fi'r-Red ale'l-Mülhideti'l-
Muattıla, thk: Mahmûd Muhammed Hudayri, Kahire: Dârü'l-Fikri'l-Arabi, 1947, s. 41. 
10 Nesefî, Tabsiratü’l-Edille fî Usûli’d-Dîn, ss. 20-22. 
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İleride Gazali’de göreceğimiz gibi kelamcılara göre (özellikle ilk dönem) 

âlemin ezeli olduğunu iddia etmek onun bir var ediciye de ihtiyacı olmadığı şeklinde 

algılanmış ve bu düşünce kesinlikle reddedilmiştir.11  

 Kelamcılara göre Allah ile beraber başka bir varlığa ezeliyet veya ebediyet 

vasfının verilmesi Allah’a şirk koşmaktır. Bu düşünceden olsa gerek Gazali de İslam 

filozoflarını âlemin ezeliliğini iddia ettikleri gerekçesi ile tekfir etmiştir. Kelamcılara 

göre; bütün semavi dinlerin metinlerinde, yaratıcının tekliği dinin temel inanç esası 

olarak zikredilmiştir. Bu durumu ortadan kaldıracak hiçbir düşünce ya da inanca 

anlayışla bakılamaz.12 Bütün bunlardan dolayı İmam Eş’ari (MS 874-936) âlemin 

ezeliliği sorunuyla ilgili olarak ilk kelâmi risalelerden biri olan Kitabu’l – Fusûl adında 

bir reddiye yazdı.13  

Allah’ın âlemi yok iken yarattığı da Ehl-i sünnet kelamcıları tarafından kabul 

edilir. Âlem bir asıldan ya da bir maddeden yaratılmadığı gibi kendisi cevher olarak de 

ezeli değildir.14 Örneğin İmam Mâtüridî (öl.MS944), âlemin ezeli olamayacağını ısrarla 

vurgulamıştır.  Ona göre de âlem hâdistir. Âlem yoktan meydana gelmiştir. Mademki 

âlemde eksiklik-fazlalık, çirkinlik-güzellik, temizlik-pislik vb. haller var o zaman âlem 

ezeli olamaz.15 

 

                                                            
11 Geniş bilgi için Bk. Bakıllânî, a.g.e., s. 41-61. ; William Lane Craig, The Cosmological Argument from 
Plato to Leibniz, London: The Macmillan Co., 1980, s. 52. 
12 Ahmet Erkol, İbn Rüşd’ün Kelam Eleştirisi, Ankara: Fecr Yayınevi, 2007, ss. 182-183. 
13 M. Said Şeyh, “Gazali”, Klasik İslam Filozofları ve Düşünceleri, Ed. M.M.Şerif, çev: Mustafa 
Armağan, İstanbul: İnsan Yay., 2000, s. 168. 
14 Keskin, “İslam Kelamında İlahi Sıfatlar ve Yaratma”, s. 89. 
15 Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud Maturidî, Kitâbü't-Tevhid, thk. Fethullah Huleyf, 2. 
bs. Beyrut: Dârü'l-Maşrık, 1982, ss. 11-13. 
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Zaten Gazali’ye göre de filozoflarla âlem hakkındaki yapılan tartışma, iki temel 

üzerinde; âlemin (sonradan) yaratılmışlığı veya ezeli oluşu üzerinde yürümektedir.16 Bu 

nokta tezimin ana yönünü çizmemiz açısından çok önemlidir. Gazali’ye göre âlemin 

sonradan yaratılmışlığı sabit olduktan sonra, onun küre şeklinde ya da yayvan olup 

olmadığı, kaç tabakadan oluştuğu hiç önemli değildir. Bu konuların ilahiyat açısından 

tartışılması Gazali’ye göre soğanın kaç katı olduğu, narın kaç tanesi olduğu üzerinde 

durmak gibidir ve önemsizdir. Çünkü daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Gazali’nin 

Tehafüt’ünde Allah-âlem ilişkisi ile ilgili ortaya koymak istediği iki temel iddia vardır 

diyebiliriz. Bunlardan birincisi “Âlemin Allah’ın iradeli fiili olduğu”, ikincisi, “Âlemini 

ezeli olmayıp sonradan yaratıldığı" dır.17 Kelamcıların yaratma konusundaki 

düşüncelerinin ana hatları ile özetledikten sonra şimdi Gazali’nin konu ile ilgili anahtar 

kavramlarının analizine geçebiliriz. 

 

1. Varlık 

 

Yaratma olayında iki tür varlıktan bahsediyoruz. Birisi yaratan diğeri yaratılan. 

Her şeyden önce Tanrı da bir varlık değil midir?18  O’nun diğer varlıklarla ilişkisi ne 

zaman ve nasıl başlamıştır? Bu gibi nedenlerden dolayı varlık, varlık çeşitleri, varlık-

mahiyet ilişkisini tezimizde genel hatları ile incelemeyi uygun bulduk. 

Ontolojide genel olarak varlığın ne olduğunu anlamaya dair ilk soru ‘varlık 

nedir?’ sorusu olmuştur. Bu sorunun cevabı bulunmadan ontolojik çıkarımlarda 

                                                            
16 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 8. 
17 Gazali, a.g.e., s. 8. 
18 Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş, Ankara: Vadi Yay., 1999, s. 90. 
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bulunmak zordur.19 Genel anlamıyla varlık; yokluğun zıddı, var olan, oluşa karşı 

değişmeden kalan, mekânda bir yer işgal eden kalıcı gerçeklik olarak 

tanımlanmaktadır.20  

Aristo’ya göre varlık, bütün var olanların ortaklaşa taşıdıkları bir niteliktir.21 

Varlık kavramı, felsefi literatürde insan aklının bir hamlede kavradığı en genel 

kavramlardan biri olarak görülmüştür. Örneğin İbn Sina varlığın anlamının apriori olarak 

insan zihninde şekillendiğini iddia eder. Yani İbn Sina’ya göre varlık apriori bir ilkedir 

ki kendiliğinden tasdik edilir ve başka şeylerin tasdiki de ona bağlıdır. Tasavvur 

edilmede eşyanın en önceliklisi olan varlık, bütün şeylerin de genel adıdır.22 

Filozoflar varlığı genelde böyle tanımlarlar. Akıl, düşünce yoluyla kesin olarak 

varlığı algılar. Çünkü varlığın ne bir resmi ne de tam tanımı vardır. Tam tanım, cins ve 

ayrımı birleştirmekten ibarettir. Oysa varlığın, ayırımının kendisine izafe edileceği ve 

kendisinden tanım elde edilecek varlık kavramından daha genel bir şeyi yoktur. Varlığın 

kendisiyle bilineceği kendisinden daha açık, daha çok bilinen ve daha meşhur bir şey 

yoktur.23  

Tarih boyunca varlık felsefesinde “varlığın var olup olmadığı” sorunu yanında 

ikinci önemli bir sorun da “varlığın ne olduğu” sorunu olmuştur. Bu konuda ki görüşler 

aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: 

a- Varlığı oluş olarak kabul edenler. 

                                                            
19 Metin Yasa, İbn Arabî ve Spinoza’da Varlık, Ankara: Elis Yayınları, 2003, s.14. 
20 CevdetKılıç, “Varlık Probleminin Zihinsel Gelişimi”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
2004, C IX, sayı 1, s. 43. 
21 Aristoteles, Metafizik, Kitap 4, 1003a 30. 
22 İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifa Metafizik I, çev: Ekrem Demirli, Ömer Türker, İstanbul: Litera Yay., 2004, ss. 
27-28. 
23 Gazali, Felsefenin Temel İlkeleri, çev: Cemaleddin Erdemci, Ankara: Vadi Yay., 2001, s. 113. 
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b- Varlığın maddi cinsten olduğunu kabul edenler. 

c- Varlığı zihinsel olarak tanımlayanlar. 

d- Varlığı hem zihinsel hem de tinsel (Rûhî) olarak tanımlayanlar. 

e- Fenomeni varlık olarak kabul edenler.24 

 Varlık kavramı, İslam felsefesinde vücud (varlık), mevcud (var olan), kevn 

(oluş), kâin (olan) terimleriyle anlatılmaktadır. Ayrıca zorunlu/vacip varlık ile 

olurlu/mümkün varlık kavramı ilk defa İslam filozofları tarafından felsefi düşünceye 

kazandırılmıştır.25 Örneğin Farabi’ye göre varlıklarla ilgili bölümlemeler üçtür: a) 

Mevcut olmaması mümkün olmayanlar, b) Mevcut olması asla mümkün olmayanlar, c) 

Mevcut olması veya olmaması mümkün olanlar. Ona göre bütün varlıklar bu üçten 

ikisine girer. Çünkü varlıklardan bazısı asla mevcut olması mümkün olmayandır; bazısı 

ise, asla mevcut olmaması mümkün olmayandır; bazısı ise, mevcut olması veya 

olmaması mümkün olandır.26  

İslam felsefesinde varlık ile ilgili temel düşünce, varlığı oluşturan ilke ve ilk 

nedenin Tanrı olduğudur. Tanrı, evrende bulunan, görünen ve görünmeyen tüm 

varlıkların nedenidir. Ancak onun varlığı hiçbir nedene dayanmaz. Gazali’ye göre İslam 

filozofları “yaratıcı varlık” derken, bununla diğer fâil çeşitlerinde görülen, önce bir şey 

yapmazken sonra yapan (terzi, yapı ustası vb) anlamında seçme iradesine sahip bir fâili 

                                                            
24 Muhammet Yazıcı, “Sünni Kelamcılara Göre Varlık Kategorileri”, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat 
Fakültesi Dergisi, sayı 28, Erzurum, 2007, s. 4. 
25 Bilgehan Bengü TORTUK, “İbn Sina Düşüncesinde Zorunlu Varlık’ın ‘Bir’ Niteliği”, Süleyman 
Demirel Üniversitesi İ.F.D., 2009/1, sayı 22, s. 84. 
26 Farabi, Fusulü’l - Medenî, çev: Hanifi Özcan, İstanbul: M.Ü.İ.F.Y., 2005,  s. 101. 
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kastetmezler. Onlar bu ifadeyle, âlemin nedenini kasteder ve ona “İlk İlke” adını 

verirler. O, varlığının nedeni olmayan varlıktır.27 

 Varlık kavramı Gazali’nin sisteminde temel bir kavram olarak yer almakta ve 

anlamaya konu olan her şey bu kavram çerçevesinde şekillenmektedir. Dolayısıyla 

Gazali’nin yaratma anlayışı da varlık anlayışına paralel olarak yürümektedir.28 

Kendisinden önceki birçok filozof gibi varlığın mevcudiyetinden Gazali de şüphe 

duymaz. Bütün varlıkların hâdis olduğunu kanıtlamayı kendisi için en önemli 

görevlerden birisi olarak gören Gazali, Tehafüt’ünün birçok yerinde bu konuyu ele almış 

ve özellikle “birinci mesele”yi buna tahsis etmiştir. Buradan hareketle, o hem bütün 

âlemin, yani Allah’tan gayri bütün varlıkların ve cisimlerin hâdis (mahlûk, yaratılmış) 

olduğunu belirtmektedir.29  

Gazali varlık kavramına konusu itibariyle değişik kitaplarında değişik anlamlar 

yükler. Örneğin felsefe ile ilgili yazdığı kitaplarda farklı bir varlık tanımı yaparken 

tasavvuf ile ile ilgili yazdığı kitaplarda farklı bir varlık tanımı yapar. Gazali’ye göre asıl 

varlık Allah’tır. O bilinmesi en kolay olan en evvel varlıktır.30 Diğer varlıkların hepsi de 

bu asıl varlık sayesinde varlık kazanmışlardır. Yani hiçbirisi kendi kendilerine ortaya 

çıkmış değillerdir. Dolayısıyla ona göre Allah’tan başka her varlık zatı itibariyle 

yokluktur. Varlık sahasına çıkması imkân dâhilinde olan olurlu, olabilen varlıklar 

                                                            
27 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 79. 
28 Ömer Faruk Yavuz, “Gazâlî'de Esmâ-i Hüsnâ Yorumu”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C 
VI, sayı 4, 2006,  ss. 50-51.  
29 Durmuş Hocaoğlu, “Gazali ve Descartes’de Varlık, İnsan ve Bilgi”, Yeni Toplum Fikir Dergisi, Yıl 1, 
sayı 2, 1992, s. 100. 
30 Gazali, “Mişkatü’l-Envâr”, Mecmûâtü Resâil içinde, Beyrut: 1986, ss. 17-18. 
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(mümkinat), kaynağını Ondan almış ve sonradan meydana gelmişlerdir.31 Gerçekte yüce 

Allah herhangi bir şeye bağımlı olmadan kendi başına bizatihi mevcuttur.32 Bu yüzden 

yüce Allah Kur’an’da şu şekilde tanımlanmıştır: 

“O, Evvel (İlk) dir; Âhir (sonu yok) dir; Zahir (varlığı apaçık) dir; Batın 

(Zatı, akılla bilinemeyen, gizli olan) dır…” (Hadid, 57/3)  

Allah evveldir yani varlıkta O, tüm varlıklardan öncedir ve bütün varlıklar 

kaynağını ondan almıştır. O’ndan önce hiçbir şey yoktu. O, ahirdir; mahlûkat tümüyle 

yok olduktan sonra da O, bâkidir. Onun varlığının nihayeti yoktur. O, zahirdir; yani 

O’nun varlığı, varlığına delalet eden apaçık delillerle gün gibi ortadadır.33  

Gazali, Allah hariç varlık kavramı ile bütün cisimleri ve cisimlerin arazlarını 

kastettiğini söyler. Ona göre her varlık ya bir yer işgal eder ya da etmez. Yer işgal eden 

herhangi bir şey, birleşik değilse, ona cevher denilir. Eğer bir şey başka bir şey ile 

birleşmişse ona da cisim adı verilir. Eğer yer işgal etmeyen şeyin varlığı bir cisme 

muhtaç ise, buna da araz denir. Yer işgal etmeyen bir şeyin varlığı, hiçbir şeye muhtaç 

değilse, bu varlık yüce ve münezzeh olan Allah’tır. Ne araz, ne yer işgal etmeyen bir 

cevher ve ne de cisim olmayan bir varlık (Allah) ise hisle idrak edilmez. Gazali’ye göre 

böyle bir varlığın varlığını, âlemin de onunla var olduğunu hisle değil delil ile biliriz. 

Delil ise yukarıda verdiğimiz önermeler bütünüdür.34 

Görüldüğü üzere, Gazali için gerçek varlık Allah’tır. Diğer varlıkların varlığı bu 

gerçek varlığa bağlıdır. Yani Allah onların olmalarını isterse var olabilirler. Gazali’nin 

                                                            
31 Gazali, El-Maznûnu bihî alâ Gayri Ehlihi, çev: Muammer Esen, Ankara: Araştırma Yayınları, 2005,  s. 
65. 
32 Gazali, a.g.e., s. 46. 
33 A.g.e., s. 66. 
34 Gazali, İtikad’da Orta Yol, s. 23. 



75 
 

varlık anlayışı yaratma anlayışı ile paraleldir demiştik. Buradan hareketle Gazali’ye göre 

varlık asla daima imkân halinde olan varlık değildir, Allah varlıkları yaratmak zorunda 

da değildir. Allah dışında bütün varlıklar hâdis olan varlıklardır. 

 

1.1. Varlık Çeşitleri 

 

İslam filozofları genel olarak var olan her şeyi ikiye ayırmışlardır. Farabi’ye 

göre; birincisi, özü itibariyle var olmayandır, buna mümkün varlık denir. İkincisi, özü 

itibariyle varlığı zorunlu olandır ki, buna da zorunlu varlık denir.35 O, mümkün 

kavramını ay-altı âlemdeki varlıklar (el-mevcûdâtü’l-mümkine) için kullanmıştır. Yani 

bu varlıklar varlık yönünden eksik olan, var olma ile var olmamanın karışımı 

durumunda, sudûr sürecinin en sonunda gelen varlıklardır.36 O maddeden mufârık 

(soyut) varlıkları da dörde ayırır. Bunlar:  

a. Nedensiz varlık (Allah), ki tektir. b. Faal akıllar, ki nevi itibariyle çokturlar. c. 

Semavi kuvvetler (nefisler), ki onlar da nevi itibariyle çoktur. d. İnsanî nefisler; onlar ise 

kişilik olarak çok ve çeşitlidirler.37 

İbn Sina da tıpkı Farabi gibi varlıkları temelde zorunlu ve mümkün diye ikiye 

ayırmıştır. Ona göre, varlığı zatı gereği zorunlu olanın nedeni yoktur. Varlığı zatı gereği 

mümkün olanın ise nedeni vardır.38 İbn Sina’nın varlık tasnifi nedene dayalı olarak 

                                                            
35 Farabi, Uyûnü’l-Mesâil, (el – Mecmû içinde), Mısır: 1907, s. 66. 
36 M.Cüneyt Kaya, İslam Felsefesinde Metafizik Bir Problem Olarak İmkân, İstanbul: İ.Ü.S.B.E. Felsefe 
ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, (Basılmamış Doktora Tezi), 2008, ss. 83-84.. 
37 Farabi, “Soyut Varlıkların İspatı”, çev: Hüseyin Aydın, Uludağ Üniversitesi İ.F.D., C 1, sayı 1, 1986, s. 
9. 
38 İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifa Metafizik I, s. 35. 
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ortaya çıkmaktadır.39 Zorunlu varlık sayıca bir’dir. Zorunlu varlığın dışındakilerin zatı 

dikkate alındığında varlıklarının mümkün olduğu ve dolayısıyla malûl (nedenli) 

oldukları açıktır. Yine malullük İbn Sina’ya göre zorunlu varlıkta son bulur. Öyleyse zatı 

gereği bir olan Bir (Allah) ve zatı gereği mevcut (Allah) olan mevcuttan başka her şey, 

varlığını başkasından almakta onunla mevcut olmakta yani kendi zatında mevcut 

olmamaktadır.40 İbn Sina’ya göre zorunlu varlık zatı gereği hak (gerçek) tır, mümkün 

varlık ise, başkası nedeniyle hak, kendiliğinde batıl (geçek olmayan) dır. Varlığı Zorunlu 

Bir’in dışındaki her şey, kendiliğinde batıldır.41 Ona göre bir şeyin varlığı ya bizzat ya 

da bi’l-araz olabilir. Yani bir şeyin varlığı insanın insan olması gibi ya bizzat ya da 

Zeyd’in beyaz olması gibi bi’l-araz olabilir.42 

Görüldüğü üzere İslam filozoflarında varlık; ontolojik manada zorunlu ve mümkün 

varlık olarak iki kısma ayrılır. Bu ayrımla şu kastedilir: Her nesnenin varlığı, ya özünün 

dışında bir şeye bağlıdır; bağlı olduğu şeyin yok olmasıyla yok olur. Örneğin 

sandalyenin varlığı; odun, marangoz, oturma ihtiyacı ve forma bağlıdır. Bu dört şeyden 

birinin yok olması, zaruri olarak sandalyenin yokluğunu gerektirir. Ya da nesnenin 

varlığı özünün varlığı dışında kesinlikle başka bir şeye bağlı değildir. Bu varlığın 

zatından başka her şey yok sayılsa yine de onun yokluğu gerekmez. Bu varlığın özü, 

özünün varlığı için yeterlidir. Varlık birinci tanımlamaya göre mümkün, ikinci 

tanımlamaya göre, zorunlu olarak isimlendirilmiştir. Mümkün varlığın varlık nedeni 

zorunlu varlıktır. Mümkün varlığın bir nedeninin olmaması imkânsızdır. Mümkün varlık 

                                                            
39 İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifa Metafizik I, s. 37. 
40 İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifa Metafizik II, s. 86. 
41 İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifa Metafizik I, s. 47. 
42 İbn Sina, a.g.e., s. 53.; İbn Sina, İşaretler ve Tenbihler, s. 127. 
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bir neden olmaksızın var olduysa, kendi zatıyla var olmuştur. Bu da onun mümkün değil, 

zorunlu varlık olmasını gerektirir.43 

Gazali’ye göre de varlık, varoluşu açısından ikiye ayrılır:  

1) Varlığı kendi zatından olan  

2) Varlığı başkasından olan.  

Varlığı başkasından olanın varlığı kendi nefsiyle kâim değil, emanettir. Bu varlık 

zatı yönünden ele alınınca sırf adem (yokluk)’den başka bir şey değildir. Bunun vücûdu 

ancak başkasına izafetle vardır; fakat gerçek bir varlığı yoktur. Gerçek varlık ise 

Allah’tır.44 

Gazali var olan bir şeyden şüphe etmediğini söyler. Ona göre her varlık, boşlukta 

ya bir yer kaplar ya da kaplamaz. Boşlukta yer kaplayan her hangi bir varlık, bileşik 

değilse, ona cevher denilir. Eğer bu varlık, başka bir şeyle bileşik ise, ona da, cisim 

denilir.45 Filozofların Allah’ı “cevher” diye tanımlamalarında, Gazali’ye göre 

tartışılacak bir şey yoktu. Çünkü onların cevherden kastettikleri şey, varlığı kendisinden 

olan, başkasına bağımlı olmayandır.46  

Görüldüğü üzere Gazali’nin varlık felsefesi ve varlık tasnifi “Tanrı merkezli” dir. 

Diğer varlıkların hepsi Tanrı ile ilişkilendirilerek konumlandırılmaktadır. Bu anlayışta 

(teist ontoloji) varlıklar yaratılmasından, devamlarına, sona ermelerine hatta tekrar 

yaratılmalarına kadar hep Tanrı’yı merkeze alarak ontolojik düşünceyi oluştururlar.47 

                                                            
43 Gazali, Felsefenin Temel İlkeleri, s. 158. 
44 Gazali, Mişkâtü’l-Envâr, çev: Süleyman Ateş, İstanbul: Bedir Yayınevi, 1994, ss. 29-30. 
45 Gazali, İtikatta Ölçülü Olmak, çev: Hanifi Akın, İstanbul: Ahsen Yay., 2005, ss. 59-60. 
46 Hüseyin Zerrinkub, Medreseden Kaçış-İmam Gazali’nin Hayatı, Fikirleri ve Eserleri, çev: Hikmet 
Soylu, İstanbul: Anka Yay., 2001, s. 156. 
47 Şaban Ali Düzgün, Varlık ve Bilgi – Aydınlanmanın Keşif Araçları, Ankara: Beyaz Kule Yay., 2008, s. 
14. 
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1.2. Varlık - Mahiyet İlişkisi 

 

Varlık ve mahiyet arasındaki ilişkinin ne olduğu sorunu Aristo’ya kadar geri 

götürülebilecek bir sorundur. Aristo’ya göre Tanrı’nın dışındaki bütün varlıklar yalnızca 

var olma gücüne (imkânına) sahiptir; çünkü varoluş yaratılmış bir varlıkla ilgili olarak 

ilineksel bir yüklemdir. Yalnızca Tanrı’da “öz ve varoluş” (varlık ve mahiyet) bir ve 

aynı şeylerdir.48 Mahiyet terimini İslam felsefesinde ilk kullanan Kindî olmuştur.49 Bu 

mesele daha sonra Orta çağ İslam ve Hıristiyan felsefelerinde üzerinde çokça durulan 

temel bir problem halini almıştır.50  

Nesnelerin zihindeki tümel kavramlarına “mahiyet”, bu kavramların dış dünyada 

varlık kazanmalarına “hakikat” (inniyet-varlık) ve bu varlık olarak gerçeklik kazanan 

şeylerin sahip oldukları özellikler sonucu her bir varlığa işaret edişine de “hüviyet” 

denilir.51 “Somut bir nesne (madde) için: Bu neyin nesidir?, nedir? diye sorduğumuzda 

onda göremediğimiz bir şeyin olduğunu veya onun gördüğümüzden başka bir şey 

olduğunu düşünürüz. Bu nedir? sorusuna verilecek cevap onun “ne olduğunu” anlatır. 

Buna Arapça’da mahiyet denir. Öyleyse önümüzde duran somut var (madde) ın bir 

“mahiyet”i ve bir de “varlık”ı vardır.”52 

Aristo’dan hareketle metafiziğin temel konusunu “varolması bakımından varlık” 

şeklinde belirleyen Müslüman filozoflar,  vücud kavramını felsefenin yüreğine 

                                                            
48 Aristoteles, Metafizik, s. 520.  
49 Fahrettin Olguner, Üç Türk - İslam Mütefekkiri: İbn Sina, Fahreddin Razi, Nasireddin Tûsi 
Düşüncesinde Varoluş, İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1984,  s. 32. 
50 Ömer Mahir Alper, “İbn Rüşd’ün İbn Sina’yı Eleştirisi”, Dîvân, 2001/1, s. 154. 
51Yaşar Aydınlı, Oya Şimşek “İbn Rüşd’ün İbn Sina’yı Eleştirisi” Uludağ Üniversitesi İ.F.D., C 17, sayı 
1, 2008, ss. 286-287. 
52 Hüseyin Atay, “İslam Felsefesinde Yaratma”, Kelâm Araştırmaları Dergisi, 2003, C I, sayı 1, s. 3. 
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yerleştirmişler ve özellikle Farabi’den başlayarak varlık ve mahiyet ayrımını belirgin 

kılmak üzere teorik çalışmalar yapmışlardır.53  

Tanrı’nın mahiyeti kavramsal olarak Tanrı’nın varlığına kavramsal bir öncelik 

taşır. Tanrı’nın ontolojik olarak hiçbir bileşikliğe sahip olmadığı (basit olduğu) 

düşüncesi Tanrı hakkında kişiyi agnostisizm’e götürdüğü kadar, Tanrı’nın eylemleri 

hakkında konuşmanın bilişsel zeminini de ortadan kaldırmaktadır.54   

Müslüman filozofların Tanrı anlayışından oldukça etkilendiği Plotinus’a göre 

Tanrı’nın mutlak sınırsızlığının temelinde herhangi bir tabiatı olmadığı gibi, O, herhangi 

bir mahiyetle de sınırlı değildir.55 Bu anlayıştan uzak duran teizm, Gazali örneğinde 

olduğu gibi, Tanrı’nın varlığı ve sıfatları konusunda bilişsel bir tavır ortaya koymuş ve 

Tanrı ve diğer varlıklar arasındaki ilişkiyi yaratan-yaratılan şeklinde biçimlendirmiştir.56 

Tanrı’nın bir mahiyeti olup olmadığı meselesi, yaratma açısından şu açıdan 

önemlidir. Mademki yaratma olayında iki varlık var; biri yaratan (Tanrı), diğeri de 

yaratılan (âlem); öyle ise özellikle yaratanın nasıl bir varlık olduğu konusunu anlamamız 

gerekiyor. Sonra bu iki varlık türü hangi açılardan birbirinden farklıdır? Çünkü Tanrının 

nasıl bir varlık olduğu sorusu, onun var olup olmadığı sorusu kadar önemlidir. Felsefi 

teolojide Tanrı’nın varlığından ayrı bir mahiyete sahip olup olmadığı tartışmaları ciddi 

ayrışmalara neden olmuştur.57  

Gazali İslam filozoflarının bu konudaki anlayışını şöyle özetler: “Filozoflara göre 

Zorunlu Varlığın varlığı, mahiyetinden başka bir şey olamaz. Zorunlu Varlığın inniyet 

                                                            
53 İlhan Kutluer, İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İstanbul: İz Yay., 2002, s. 13. 
54 M. Sait Reçber, “Plotinus: Tanrı’nın Birliği ve Basitliği Üzerine”, A.Ü.İ.F.D. 51:1, 2010, s. 60. 
55 Reçber, a.g.m., s. 63. 
56 A.g.m., s. 77. 
57 A.g.m., s. 59. 
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ve mahiyetinin bir olması gerekir. Çünkü inniyet mahiyetten farklıdır ve inniyet 

mahiyette bulunan bir ilintiden ibarettir. Nesnede bulunan şey (ârız), nedenlidir. Çünkü 

nesnede bulunan, kendi özü ile var olsaydı, başkasında bulunmazdı. Arız, başkasıyla 

birlikte bulunduğuna göre, başkasına bağlı demektir ve ancak birlikte bulunduğu nesne 

ile vardır. Varlığın nedeni ya mahiyettir ya da mahiyetin dışındaki bir şeydir. Varlığın 

nedeni, mahiyetten başkası ise varlık, nedenli ve ilintisel olacağından Zorunlu Varlık 

olamaz. Mahiyet, bizatihi kendi varlığının sebebi olamaz. Çünkü yokluk var oluşun 

sebebi değildir. Mahiyetin ise mahiyet olmadan önce bir varlığı yoktur. Bu durumda 

mahiyet nasıl kendi var oluşunun sebebi olabilir? Eğer mahiyetin mahiyet olmadan önce 

bir varlığı olmuş olsaydı, ikinci bir varlığa; yani mahiyet olmaya ihtiyaç duymazdı. Buna 

ilave olarak şu sorunun söz konusu varlık için sorulması gerekirdi; eğer bu varlık 

mahiyette ilinti olarak bulunuyorsa, ona nerede arız olmuştur? Ve bu durum nereden 

gerekmiştir? Böylece zorunlu varlığın inniyetinin, mahiyeti olduğu, Zorunlu Varlık için 

varlığın Zorunlu Varlığın dışındaki varlıklara mahiyetin gerektiği gibi gerekli olduğu 

sabit oldu. Zorunlu Varlığın başkasına kesinlikle benzemediği de açığa çıkmaktadır.”58  

Farabi, ilk defa İslam felsefe tarihinde mahiyet (essence) ile varlığı (existence) 

birbirinden ayıran filozof olmuştur.59  O, varlıkları mahiyetleri ve bireysel gerçeklikleri 

(huviyye -varlık) açısından değerlendirir. Bunu yapması Farabi’nin metafiziği için 

önemlidir. Çünkü o gerçekliği mahiyetinden ayrı olan varlıkların60 nedenlerini başka bir 

varlığa borçlu olduğunu, dolayısıyla bu nedensel zincirin sonsuza kadar gitmesi 

                                                            
58 Gazali, Felsefenin Temel İlkeleri, s. 164. 
59 Atay, Farabi ve İbn Sina’ya Göre Yaratma, s. 15. 
60 Farabi, El-Medinetü’l-Fâdıla, s. 2. 
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mümkün olmadığı için, bu zincirin gerçekliğinden ayrı bir mahiyeti olmayan varlıkta 

(Tanrı’da) son bulması gerektiğine inanır.61 

Farabi’ye göre her şeyin bir mahiyeti bir de hüviyeti vardır. Onun mahiyeti 

hüviyeti olmadığı gibi hüviyetine de girmez. Bir insanın mahiyeti hüviyeti olsa idi bir 

insanın mahiyetini tasavvur etmekle hüviyetini tasavvur etmiş olurduk. Bu durumda da 

“insan nedir?” sorusunun cevabı “insan odur” olurdu. Bir şeyin hüviyeti de mahiyetine 

girmez. Varlığın sebebi olan ilke mahiyettir. Çünkü varolan her şey ya kendi 

nefsindendir ya da başkasından kaynaklanır. Bu durumda hüviyeti mahiyetinden gelen 

her şeyin hüviyeti başkasından gelir. Ve hüviyeti ile mahiyeti arasında bir fark olmayan 

bir İlke (Zorunlu Varlık)’ye ulaşır.62 O şeyin mahiyeti olduğuna inanılan her şey, onun 

mahiyeti değildir. Aksine onun mahiyeti onu bilfiil yapan şeydir.63 Görüldüğü üzere 

Farabi‘ye göre bir insanın hüviyeti mahiyetinden ibaret olsaydı, onun mahiyetini 

tasavvur etmekle hüviyetini tasavvur etmiş olurduk.64  

Farabi iki varlık türünden bahseder. Bunlardan biri mahiyeti ile varlığı farklı 

olmayan, aynı olan: Bu zorunlu varlık (Allah) tır.  İkincisi ise mahiyeti varlığından ayrı 

olan varlık: Bu da mümkün varlıktır.65 Farabi’nin bir nesnenin hem mahiyet hem de 

varlıktan meydana geldiğini düşünmesinin sebebi, varlık ve mahiyet ayrı olunca bir 

nesneyi teşkil etmeleri için birinin onları birleştirmesi gerektiğine inanmasıdır. Ona göre 

dünyada her oluşan nesnenin bir nedeni vardır.  Yani bir nesne kendi kendinin nedeni 

                                                            
61 Reçber, “Fârâbi ve Tanrı’nın Basitliği Meselesi”, s. 218. 
62 İsmail el-Hüseyni Farabi, Şerhu Fususi’l-Hikem li-Muallimi Sâni Ebu Nasr el-Farabi. İstanbul: Matbaa-
i Âmire, 1291, ss.7-8.; Farabi, Kitâbu’l-Hurûf (Harfler Kitabı), çev: Ömer Türker, İstanbul: Litera 
Yayıncılık, 2008, s. 55. 
63 Farabi, Kitâbu’l-Hurûf (Harfler Kitabı), s. 128. 
64 Hilmi Ziya Ülken, İslam Felsefesi Tarihi, İstanbul: Osman Yalçın Matbaası, 1957, s. 163. 
65 Atay, “Farabi’nin Yaratılış Nazariyesi”, s. 17. 
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olamaz. Mümkün varlık eksik ve kusurlu olduğuna göre onu meydana getirecek olan 

Zorunlu Varlıktır. Mahiyeti ile varlığı ayrı olan herhangi bir nesne, yani mümkün nesne 

var edildiğinde, zorunluluk kazanır. Bu onu bir yönden mümkün, diğer yönden zorunlu 

kılar. Zorunlu yönü zorunlu varlıktan yana ve mümkün yönü mümkün varlıktan yana 

olur. Böylece meydana gelen varlık, zorunludan alacağı yetki ile mümkünlere varlık 

verecektir.66 Kısacası Farabi’ye göre Tanrı’ya herhangi bir mahiyet atfetmek bileşiklik 

ifade edeceği için bu mümkün değildir. Yukarıda Farabi’nin “Mahiyet” bir şeyin ne 

olduğunu sorduğumuzda ona verilen cevaba karşılık gelir.”67 dediğini belirtmiştik. 

Örneğin “İnsan Nedir?” dediğimizde o, “akıllı canlıdır” diye cevap verdiğimizde bu 

“akıllılık ve canlılık gibi” iki özsel niteliği içerdiği için bileşiklik ifade etmektedir.68 

İbn Sina ise,  varlık ve mahiyet arasındaki ayrımı Farabi’den sonra sistematik 

hale getiren kişidir. O da bu ayrımı yaratan ile yaratan arasındaki en temel ayrım olarak 

görmüştür.69 Çünkü Tanrı dışındaki varlıklar mümkün varlık olup bir mahiyete 

sahiptirler ve onlara varlıklarını veren de varlığından başka bir mahiyeti (yokluk ya da 

diğer betimlemeler) olmayan Tanrı’dır.70 

İbn Sina’ya göre biz bir şeyin bilgisini araştırırken dört soru sorarız. Bunlar: 1. 

“Var mı”?, 2. “(Özünde) Nedir?”, 3. “Niçin?”, 4. “Hangi şeydir?” sorularıdır. Birinci 

soru varlıkla ilgili ikinci soru ise mahiyet ile ilgilidir. Ona göre var olan bir şeyin ne 

                                                            
66 Atay, Farabi ve İbn Sina’ya Göre Yaratma, ss. 116-117. 
67 Farabi, Harfler Kitabı (Kitâbu’l-Hurûf), s. 55. 
68 Reçber, “Fârâbi ve Tanrı’nın Basitliği Meselesi”, s. 217. 
69 David B. Burrell, “Creation or Emanation: Two Paradigms of Reason”,  God and Creattion: an 
Ecumenical.  Symposium, ed. David B. Burrell, Bernard McGinn, Indianapolis: University of Notre Dame, 
1990, s. 35. 
70 M. Sait Reçber, “Vâcibü’l-Vücûd’un Mahiyeti Meselesi”, Uluslararası İbn Sina Sempozyumu, Ed: M. 
Mazak-N. Özkaya, İstanbul: İstanbul B.B. Kültür A.Ş. Yay., 2008, s. 310. 
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olduğunu bilmek onun özünün yapıcı unsurlarını bilmektir. “Bu nedir?” sorusunun 

cevabı, özün yapıcı unsurların bütünüyle tahakkuk eden “mahiyet” ile olmalıdır.71 

 İbn Sina’ya göre her şeyin özel bir hakikati vardır ve bu hakikat onun 

mahiyetidir.72 Ona göre de zorunlu varlığın mahiyeti varlığından farklı değildir. Çünkü 

varlığı mahiyetinin aynı olmasaydı, varlık onun mahiyetine ilinti olurdu. İlinti olan her 

şey ise nedenlidir. Nedeni olan her şey ise bir başka nedene muhtaçtır. Bu sebep ise ya 

onun mahiyetinin dışındadır ya da mahiyetiyle aynıdır. Eğer dışında ise zaten zorunlu 

varlık olamaz. Buradan da onun mahiyeti ile varlığının aynı olduğu anlaşılıyor. Oysa 

diğer varlıkların mahiyetleri ile varlıkları ayrıdır.73 Eğer böyle olmasaydı Tanrı’da 

çokluk meydana gelirdi.74 İşte bu (zorunlu varlık olması) inniyyettir. İnniyyetin dışında 

bir mahiyete sahip olan her şey malûldür. Çünkü inniyyet (varlık), inniyyetin dışında 

olan mahiyet için var kılan bir şey konumunda değildir. Dolayısıyla inniyyet, mahiyetin 

gereklerindendir. Şu halde mahiyet sahibi her şey, malûldür ve zorunlu varlığın 

dışındaki diğer şeylerin mahiyetleri vardır. O mahiyetlerin kendileri bakımından 

mümkün varlıklardır ve varlık onlara ancak dışarıdan ilişmektedir. O halde İlk’in 

mahiyeti yoktur; mahiyet sahibi olanlara varlık İlk’ten taşmaktadır. O, ilk yokluk ve 

diğer vasıfların ondan olumsuzlanması şartıyla varlıktır. Sonra mahiyet sahibi diğer 

şeyler, mümkündür ve onunla var olurlar.75 Onun Allah’ta varlık mahiyet ayrımı 

olmadığını söylemesinin en önemli nedeni varlığından başka bir mahiyeti olan her şeyin 

                                                            
71 Abdulkuddûs Bingöl, “İbn Sina’da Mantıkî Mahiyet ve Bilinmesi”, Uluslararası İbn Türk, Hârezmî, 
Fârâbî, Beyrûnî ve İbn Sînâ Sempozyumu Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1985, ss. 
141-142.  
72 İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifa Metafizik I,  s. 29. 
73 İbn Sina, “Er-Risâletu’l-Arşiyye”, Risaleler, ss. 47-48. 
74 Hyman,  Philosophy in the Middle Ages: The Christian, Islamic and Jewish Traditions, s. 284. 
75 İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifa Metafizik II, ss. 91-92. 
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nedenlenmiş olacağı düşüncesidir.76 İbn Sina zorunlu varlığın mahiyetinin varlığından 

ayrı olamayacağı ile illgili şunları söyler:  

Bir şeyin mahiyetinin onun sıfatlarından bir sıfatın sebebi olması ve bu sıfatın 
da örneğin özellik için fasıl gibi başka bir sıfatın sebebi olmasında bir mahsur 
yoktur. Fakat şeyin varlığı olan sıfatın, varlığı olmayan mahiyeti sebebiyle 
veya başka bir sıfat sebebiyle olması doğru değildir.77 Buradan zorunlu 
varlığın zatının, varlığa gelmesi bakımından tek bir olduğu ve hiçbir yönden 
çokluk üzerine söylenemediği meydana çıkmıştır.78 Şayet zorunlu varlığın 
zatı, iki şeyin veya toplanmış şeylerin kaynaşmasından (bileşik) olsaydı onlar 
sebebiyle zorunlu olmuş olurdu ve onlardan biri veya her biri zorunlu 
varlıktan önce ve zorunlu varlığın kurucusu olurdu. Bu durumda zorunlu 
varlık anlamda ve nicelikte asla bölünmez.79 Bir şeyin mahiyetinde (başka) 
hiçbir şey zorunlu varlıkla ortak olamaz. Çünkü onun dışında kalan her bir 
şeyin mahiyeti, kendisi için varlığın imkânı gerekendir. Varlığa gelince ne bir 
şeyin mahiyetidir ne de bir şeyin mahiyetinin bir parçasıdır. Zorunlu varlık 
cins ve tür anlamında hiçbir şeyle ortak bulunmaz ki, ayrımsal ve arazsal bir 
anlamla onlara ayrışmaya gerek duysun. Onun zatının hiçbir tanımı yoktur 
zira onun bir cinsi ve ayrımı yoktur.80 El-evvel’in ne dengi ne zıddı ne cinsi 
ne de faslı vardır. Öyleyse onun tanımı da yoktur. Ona yalnızca apaçık akılsal 
bir irfan ile işaret edilebilir.81 
 

Müslüman filozofların varlık-mahiyet anlayışlarının temelinde şu iki prensip 

vardır: “Bir’den yalnızca bir çıkar.” İlkesi; ikinci olarak varlığın iki yönü vardır: “o ya 

zorunlu ya da mümkündür;  ya mahiyet (öz) ya da ayniyet (varoluş) tir.” Yalnızca 

Allah’ta mahiyet (öz) ve ayniyet (varoluş)  aynıdır; diğer tüm varlıklarda öz varoluştan 

ayrıdır. Bundan şu çıkar ki: tüm şeyler mahiyetleri ile mümkündür ve onlar, Allah 

tarafından kendilerine bağışlanmış olan varoluşlarıyla zorunlu hale gelirler.82 Görüldüğü 

üzere Farabi ve İbn-i Sina bu konuda Aristo’dan ayrılmaktadırlar.  Aristo varlık 

anlayışında, Platon’un idealar nazariyesini geçersiz kılmak için varlık - mahiyet ayrımını 

                                                            
76 İbn Sina, İşaretler ve Tenbihler, ss. 47-48. 
77 İbn Sina, a.g.e.,  s. 129. 
78 A.g.e.,  s. 130. 
79 A.g.e.,  s. 131. 
80 A.g.e.,  ss. 131-132. 
81 A.g.e.,  s. 133. 
82 Şeyh, “Gazali (Metafizik)”, s. 224. 
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ortadan kaldırarak, mahiyetle varlığı aynileştirmişti.83 Sonuç olarak, Aristo’da olduğu 

gibi, İslam filozoflarında da bir nesnenin madde ve sureti o nesnenin mahiyetini 

oluştururken, gaye ve fâili varlığını oluşturan nedenlerdir.84  

Gazali filozofların: “İlk (olan Allah)’ın mahiyeti bulunsaydı varlığı ona katılmış, 

ona bağlı ve onun ayrılmaz niteliği durumunda olurdu; hâlbuki başkasına bağlı olan 

nedenlidir. Bu durumda Zorunlu Varlık nedenli olur ki bu bir çelişkidir.”85 düşüncelerine 

karşı çıkar. Ona göre buradaki problem filozofların “zorunlu varlık” anlayışındadır. 

Gazali’ye göre İlk (olan Allah) ın hakikati ve mahiyeti vardır; o hakikat yok olmayıp 

mevcuttur ve varlığı da ona aittir.  Eğer filozoflar onu “bağlı olan” ve “ayrılmaz nitelik” 

diye adlandırmak istiyorlarsa, o varlığın fâili bulunmayıp, aksine etkin nedeni 

olmaksızın ezelden beri var olduğu kabul edildikten sonra, isimlendirme konusunda 

Gazali’ye göre bir sıkıntı yoktur. Eğer onlar “bağlı olan” la etkin nedeni bulunan bir 

nedenliyi kastediyorlarsa, durum hiç de onların sandıkları gibi değildir. Eğer bunun 

dışında bir şeyi kastediyorlarsa, o kabul edilebilir ve bu konuda bir imkânsızlık söz 

konusu olmaz. Çünkü ortaya konan delil, yalnız sebepler dizisinin sona erdiğini, bu sona 

ermenin de mevcut bir hakikat ve var olan bir mahiyetle gerçekleşmesinin mümkün 

olduğunu gösterir. Öyleyse bu konuda mahiyeti ortadan kaldırmaya gerek yoktur.86 

Gazali “bu durumda mahiyet, kendisine bağlı olan varlık için neden olmuş olur 

ki bu da varlığın nedenli ve edilgin olması demektir.” şeklindeki düşünceye şu şekilde 

cevap verir: “Sonradan var olan nesnelerdeki mahiyet, varlık için etkin neden anlamında 
                                                            
83 Hasan Ayık,  “Gazali’nin Eleştirileri Felsefeyi Bitirdi mi?”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 
2009, C IX, sayı 2, s. 39. 
84 Nuri Adıgüzel, “İbn Rüşd’e Göre İllet Çesitleri, Gücün (Kuvve) İlliyeti Sorunu ve İlletlerin 
Sonsuzluğu”, İslami Araştırmalar Dergisi, C 17, sayı 1, 2004, s. 41. 
85 İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifa Metafizik II, s. 91. 
86 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 116. 
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bir neden olmazken, ezeli varlık için nasıl neden olabilir? Eğer bununla, onsuz 

olamayacağı bir şey kastediyorlarsa, varsın öyle olsun. Burada imkânsızlık yoktur. Esas 

imkânsızlık nedenler dizisinde olup, o sona erdiği zaman imkânsızlık da ortadan 

kalkar.”87 

Gazali’ye göre mahiyeti ve varlığı olmayan bir varlık düşünülemez. Salt 

yokluğu, yokluğu varsayılan bir varlığa nispet etmeksizin düşünemediğimiz gibi, salt 

varlığı da belirli bir hakikate nispet etmeksizin düşünemeyiz, özellikle de o, bir tek 

varlık olarak belirlenmişse. O halde hakikati bulunmayan ve anlam bakımından 

başkalarından ayırt edilebilen bir varlık nasıl belirlenebilecektir? Çünkü Gazali’ye göre 

mahiyeti reddetmek hakikati reddetmektir. Var olanın hakikati reddedilince geriye zaten 

varlık kalmaz. Bu durumda filozoflar adeta “var olmayan varlıktan” söz etmiş olurlar ki 

bu bir çelişkidir.88 

Gazali bunun bir çelişki olduğunun şöyle kanıtlanabileceğini söyler: “Şayet 

(hakikati olmayan bir varlık) düşünebilseydi, nedenlilerin de hakikatsiz varlık olmaları, 

hakikatsiz varlık olmada İlk (olan Allah)’a iştirak etmeleri ve nedeni bulunmayan 

Allah’tan nedenli olmaları bakımından ayrılmaları mümkün olurdu. Bu durum nedenliler 

hakkında da düşünülemez mi? Yoksa O’nun, özünde akledilmeyen bir nedeni mi var? 

Özünde akledilemeyen, nedeni reddedilmekle akledilebilir hale gelmez, akledilen bir şey 

de nedeninin bulunduğu varsayılmakla akledilir olmaktan çıkmaz.” Gazali’ye göre 

akledilirler konusunu bu noktaya vardırmak, filozofların düşüncelerinin ne kadar 

karanlık olduğunu gösterir. Onlar bu görüşleriyle aşkın (münezzeh) bir varlığa 

                                                            
87 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 117. 
88 Gazali, a.g.e., s. 117. 
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ulaştıklarını zannederler. Oysa Gazali için bir mahiyete nispet edilmediği sürece asla 

varlığın bir nesnesinden söz edilemez.89  

Sonuç olarak Gazali’ye göre İslam filozoflarının Zorunlu Varlık’ın mahiyetinin 

bulunmadığına dair görüşleri akıl dışıdır.90 Bir şeyin var veya yok olduğunu 

söyleyebilmenin ön şartı, o varlığın “ne” olduğunu bilmemize bağlıdır. Bu da o varlığın 

bir mahiyete sahip olmasını zorunlu kılar. Filozofların düşünceleri Gazali için tehlikeli 

ve yanlıştır.91 Çünkü Gazali’ye göre mahiyeti olmayan bir şeyin gerçekliğinden söz 

edilemez;92 bu Tanrı’nın varlığını inkâr etmeye kadar götürebilir. 

 Varlık – mahiyet ilişkisinin yaratma ile ilişkisi ezelilik noktasında kendini 

gösteriyor. Farabi ve İbn Sina gibi düşünenlere göre varlık – mahiyet ayrımı sadece 

mümkün varlıklar için söz konusu olabilir. Aynı şey Tanrı için söz konusu edilemez, 

çünkü yaratıcının mahiyeti bizzat kendi varlığı olan varlık iken, yaratılan diğer varlıklar, 

kendi varlıklarının sebebi olmayan varlık olarak algılanmış ve mahiyeti olmayan varlığa 

muhtaç oldukları vurgulanmak istenmiştir.93 Ayrıca bunun başka bir boyutu da bu 

filozoflara göre mahiyetler yaratılmadığı için onların yokluğunun düşünülememesidir. 

Bu da ezeli yaratmayı destekleyen bir argüman olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

düşünce bize Platon’a ait olan, Tanrı’nın varlıkları idealar dediği ezeli formlara göre 

yarattığı düşüncesini çağrıştırmaktadır. Bundan çıkan sonuç sanki bu varlıkların soyut 

taraflarını temsil eden manevi varlıkları olarak görebileceğimiz yönleri hep vardı ve 

Tanrı onlara sadece varlık verdi. Varlığı açıklamak için yine İslam filozoflarının 
                                                            
89 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 118. 
90 Gazali, a.g.e., s. 114. 
91 M. Sait Reçber, Tanrı’yı Bilmenin İmkanı ve Mahiyeti, Ankara: Kitabiyat Yay., 2004, s. 49. 
92 Gazali, a.g.e., s. 117. 
93 Toshihiko Izutsu, İslamda Varlık Düşüncesi, çev: İ. Kalın, İstanbul: İnsan Yay., 1995, s. 132 
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savunduğu sudûr sanki Tanrı’nın varlığı ile âlem ve onun içindekilerin varlığı arasındaki 

ontolojik farklılığı ortadan kaldırıyor gibidir. Bu noktada İslam filozoflarının böyle bir 

düşünceye imkân vermemek için varlık-mahiyet ayrımını ileri sürdükleri söylenebilir. 

Zaten ileride sudûr konusunda göreceğimiz gibi, Gazali de onları eleştirirken bu anlama 

gelebilecek şeyler söylemektedir. 

 

1.3. İmkân Meselesi 

 

İmkân kavramı  (Contingency); kendinde var olma ilkesini bulundurmayan, 

zorunlu olmayanın niteliği gibi anlamlara gelir.94 Âlemin ezeli mi yoksa sonradan mı 

yaratıldığı konusunda filozoflar (bu filozoflardan biri de İbn Rüşd’dür)  ile Gazali 

arasındaki en önemli farklardan biri de imkân meselesine bakış açılarıdır. İmkân bir 

varlığın imkânı ya da imkânsızlığı olduğuna göre yaratma ile ilişkili bir kavram olarak 

önümüze çıkmaktadır. 

Filozofların ve Gazali’nin imkân konusunda farklı düşünme biçiminin temelinde 

yatan sorun, imkânın dışarda bir dayanağı gerektirip gerektirmediğidir ki bu da 

maddenin, dolaylı bir biçimde de âlemin ve zamanın da ezeliliğini beraberinde 

getirecektir.95 Filozoflar âlemin varlığının öncesinde yokluk değil varlığın imkânı 

                                                            
94 Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, s. 136. 
95 Ömer Bozkurt, “Problem ve Tartışmalarıyla Gazali ve İbn Rüşd’e Göre İmkân Meselesi”, Cumhuriyet 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, C 13, sayı 1, ss. 140-141. 
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olduğunu ve bu imkânın da ezeli olduğunu savunurlar.96 Kelamcılara göre imkân 

varsayımsal bir şey olup, gerçekte varlığı yoktur.97 

Gazali’nin filozofları, bu meseleyi âlemin ezeliliği lehinde kullandıkları için 

eleştirdiğini görmekteyiz. Bu mesele, filozofların âlemin ezeliliğine dair ileri sürdükleri 

üçüncü delilleridir.98 Gazali’ye göre hiçbir artısı eksisi olmadan varlık imkâna denktir.99 

Gazali’nin imkân kavramına yüklediği bu anlam yoktan yaratma konusundaki 

düşüncesinden kaynaklanıyor.100 Yine imkân kavramının nedensellik meselesiyle de 

yakından ilgili olduğunu görüyoruz. Gazali’ye göre Allah’ın ilim, irade ve kudretiyle 

güç yetirebileceği her şey imkân sahasındadır.101  

Filozoflar varlığı zorunlu ve mümkün diye ikiye ayırdıkları için, onlara göre her 

nesnenin varlığı ya özünün dışında bir şeye bağlıdır ve bağlı olduğu bu şey yok olunca o 

da yok olur. Örneğin sandalyenin varlığı; odun, marangoz, oturma ihtiyacı ve forma 

bağlıdır. Bu dört şeyden biri yok olsa, sandalyenin varlığı da yok olur. Onlar böyle 

varlıklara mümkün varlık derler. Ya da özünün gereği (mahiyeti gereği) kesinlikle 

başkasına bağlı olmayan varlık vardır ki bu da onlara göre zorunlu varlıktır. Bu varlığın 

zatından başka her şey yok olsa da yine de onun yokluğu düşünülemez. Bu varlığın özü  

(mahiyeti) varlığı için yeterlidir. Örneğin dört sayısının varlığının nedeni iki artı ikidir. 

İki artı ikinin yok olması, evrende dördün bulunmasını imkânsız kılar.102  

                                                            
96 Erdem, İlâhî Ezelilik ve Yaratma Sorunu, s. 67. 
97 İsmail Hakkı İzmirli, İslam Felsefesi Tarihi, Hzl. ve Sad.: Refik Ergin, İstanbul: Ötüken Yay., 2008, s. 
249. 
98 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 40. 
99 Gazali, a.g.e., s. 39. 
100 Bozkurt, “Problem ve Tartışmalarıyla Gazali ve İbn Rüşd’e Göre İmkân Meselesi”, s. 149. 
101 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, ss. 169-170. 
102 Gazali, Felsefenin Temel İlkeleri, s. 158. 
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İbn Sina’nın “mümkün” den anladığı şey, kuvve halindeki varlığın herhangi bir 

şekilde varlığa geçmesidir. Yani her varlık, var olmadan önce mümkündü sonra onun 

imkânı gerçekleşti. Fakat bu gerçekleşme mümkün varlığın kendi gücünden değil, başka 

bir sebepledir.103 

Filozoflara göre fiilin, fâille ya fiilin fâille varlığı yönünden veya geçmişteki 

yokluğu yönünden bir ilişkisi vardır ya da her iki yönden de, fiilin fâille ilişkisi vardır. 

Fiilin, fâille yokluğu yönünden bir ilişkisinin olması filozoflara göre mümkün değildir. 

Çünkü fiilin geçmişteki yokluğunun fâille herhangi bir ilişkisi yoktur, onda herhangi bir 

etkisi de yoktur. Fiilin fâille hem varlık hem de yokluk yönünden bir ilişkisinin olması 

da geçersizdir. Çünkü yokluğun fâille ilişkisi olmadığına göre, ikisinden olması da doğru 

değildir. Bu durumda filozoflara göre geriye fiilin varlığı kalmaktadır. Öyleyse fâile 

bağlı olan, fiilin yokluğu değil, varlığıdır. Sonradan var olanın fâile ihtiyacı var olma 

yönündendir ve sadece bu yönüyle mümkün varlıktır ve bunda da hiçbir fâile ihtiyaç 

duymaz. Her ne kadar fiilin fâile bağlılığı var olma yönünden ise de, fiil var olduğu 

sürece fâilden bağımsız kalamaz. Bunu filozoflar ışık-güneş örneği ile açıklarlar. 

Örneğin ışık her durumda güneşe bağlı olduğu gibi, fiilin de varlığı her durumda fâile 

bağlıdır ki, Allah âlem ilişkisi açısından düşünürsek bu âlemin hep Allah ile birlikte, 

yani ezeli olduğu sonucuna götürür. Çünkü nedenli, nedenden müstağni kalamaz. Neden 

ve fâil yok olursa, nedenli ve fiil de yok olur. Fâil öncesiz ise fiil de öncesizdir. Çünkü 

                                                            
103 S. Hayri Bolay, “İbn-i Sînâ’da ‘Contingence’ Anlayışı”, Uluslararası İbn Türk, Hârezmî, Fârâbî, 
Beyrûnî ve İbn Sînâ Sempozyumu Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1985, s. 151. 
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fiilin fâile bağlılığı yukarıda geçtiği gibi, yok iken var olan anlamındaki meydana gelme 

değil, yalnızca varlığı yönündendir.104 

Demek ki filozoflara göre âlem, mümkün olduğuna göre, onun daima var olmuş 

olması gerekir. Bunun anlamı âlemin ezeli olmasıdır.  

Gazali’ye göre de varlık genel bir kavram olup “zorunlu” ve “mümkün” diye 

ikiye ayrılır105 Bir şeyin yok iken var oluşu, ya muhaldir ya da mümkündür. Muhal 

olması imkânsızdır. Çünkü muhal asla var olamaz. Eğer yoktan var oluşu mümkün ise, 

bu mümkünle, var olabilen şeyi kastederiz. Fakat varlığı kendi zatının gereği olmadığı 

için henüz mevcut değildir. Eğer varlığı zatının gereği olsa idi bu varlık mümkün değil 

zorunlu olurdu. Bilakis varlığını yokluğa tercih edecek birine muhtaçtır. Bu suretle de 

yokluk varlıkla yer değiştirir.106 

Gazali’ye göre mümkün varlık var olabilmesi imkân halinde olan varlıktır ki 

kaynağını zorunlu varlıktan alır ve ondan sonra gelir.107 Zaten “mümkün” ve “zorunlu” 

kavramları açık olmayan kavramlardır. Filozofların iddia ettiği gibi “zorunlu” derken 

varlığı için neden bulunmayan, “mümkün” derken varlığı için kendi dışında bir neden 

bulunan şey kastediliyorsa o zaman Gazali’ye göre, her bir varlık özüne eklenmiş (yani 

kendi dışında)  bir nedeni bulunması anlamında mümkündür. Kendi dışında özüne 

eklenmiş bir neden bulunmaması anlamında mümkün değildir. Bunun dışında kastedilen 

manalar ise Gazali için anlaşılmayan türden manalardır.108 

                                                            
104 Gazali, Felsefenin Temel İlkeleri, ss. 161-162. 
105 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, ss. 70-71. 
106 Gazali, İtikad’da Orta Yol, s. 23. 
107 Gazali, El-Maznûnu Bihî Alâ Gayri Ehlihi,  s. 65. 
108 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 82. 
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Gazali’ye göre âlemin varlığı, filozofların iddia ettiği gibi varoluşundan önce 

mümkün olmayıp aksine, hiçbir artısı ve eksisi olmaksızın varlık imkâna denktir. Bu 

durumda filozofların âlemin ezeliliği ile ilgili olarak ifade ettikleri “ezeli olan (Tanrı) 

acizken (âlemi yaratmakla) güce kavuşmuş olur” ifadesine karşı Gazali, “varlık bu 

manada mümkün değildir ki güç yetirilebilir olsun” diye cevap verir. Yani mümkün 

olmayan bir şeyin meydana gelmesinin imkânsız oluşu, acizliğin ifadesi değildir. Yine 

Gazali varlığın bir durumda “imkânsız” bir durumda ise “mümkün” olduğunu iddia eder. 

Gazali’ye göre filozofların “imkân” diye ileri sürdüklerinin hiçbir anlamı yoktur. Herkes 

tarafından kabul edilen, yüce Allah’ın ezeli ve kâdir olduğu, dilediği hiçbir fiilin 

imkânsız olmadığıdır.109 Burada Gazali’nin varlığın bir durumda imkânsız bir durumda 

ise mümkündür ifadesiyle anlatmak istediği şey, onun imkâna yüklediği anlamla da 

ilişkilidir. O imkânsızlığı aklın temel ilkeleriyle belirlenenler ve ikincisi imkânsızlığı 

aklın temel ilkeleriyle belirlenmiş gibi olanlar şeklinde iki türlü imkânsızlık kabul eder. 

İkincisini Gazali Allah’ın güç yetirebileceği her şey olarak görür ve Allah’ın iradesi ve 

kudretiyle ilişkilendirir.110 Örneğin Allah’ın yemek yemeden tokluğu yaratması imkânsız 

değildir.111 

 Filozoflara göre âlemin varlığının mümkün olduğunu ifade etmiştik. Onun 

imkânsızken sonradan mümküne dönüşmesi imkânsızdır. Dolayısıyla bu imkân halinin 

bir başlangıcı yoktur, yani o var olagelmiştir ve âlemin varlığı mümkün olarak devam 

etmektedir. Çünkü onlara göre kendisinde âlemin varlığının imkânsızlıkla 

nitelenebileceği herhangi bir durum (hal-zaman) yoktur. Eğer imkân hali ezelden beri 

                                                            
109 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, ss. 39-40. 
110 Bozkurt, “Problem ve Tartışmalarıyla Gazali ve İbn Rüşd’e Göre İmkân Meselesi”, s. 177. 
111 Gazali, a.g.e., s. 166. 
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var ise buna uygun bir mümkün de ezelden beri vardır. Filozoflara göre “imkân hali 

süreklidir” ifadesine itiraz edilirse, “imkânın bir başlangıcı vardır” ifadesi geçerli olacak 

ve bundan, ondan önce bir imkânsızın olduğu sonucu çıkacaktır. Bu da âlemin mümkün 

olmadığı ve Allah’ın ona gücünün yetmediği bir durumun varlığına götürür.112 İşte 

imkân meselesinde Gazali’nin filozoflara niçin itiraz ettiğini gösteren en önemli 

cümleler bunlardır diyebiliriz. Çünkü filozofların düşüncelerine göre âlem ya ezelden 

beri imkân halinde kalacak ve var olmayacaktır ki bunu tartışmaya gerek yoktur çünkü 

âlem zaten var olmuştur. Ya da ezeli olarak var olacaktır. Âlemin nedenli varlık 

olduğunda şüphe yoktur ve onun nedeni de ezeli varlıktır. Neden-nedenli (İllet - malûl) 

ilişkisini göz önünde bulundurursak, nedeni ezeli olanın kendisinin hâdis olması ise 

filozoflara göre zaten imkânsızdır. 

 Öyle anlaşılıyor ki, Gazali’ye göre bu tartışmanın bizi götüreceği en önemli 

nokta, “maddenin ezeliliği”dir. Filozoflara göre her yaratılanın sahip olduğu madde 

yaratılandan öncedir. Çünkü var olan ancak maddenin taşıdığı sûretler, arazlar ve 

niteliklerdir. Yani her yaratılanın varlığı, yaratılmadan önce ya mümkün, ya imkânsz 

(mümteni’), ya da zorunlu (vâcib)dur. Özü itibariyle imkânsız asla bulunamayacağına 

göre imkânsız olma durumu muhaldir. Özü itibariyle zorunlu olan hiçbir şekilde yok 

sayılamayacağına göre, yaratılanın zorunlu olması da imkânsızdır.  Bu da yaratılanın özü 

itibariyle mümkün olduğunu gösteriyor. Öyle ise filozoflara göre bu tür varlık için var 

olmadan önce var oluş imkânı mevcuttur.  Varoluş imkânı da izafi bir nitelik olup kendi 

başına var olamayacağına göre bu varlığın dayanacağı bir yer (mahal) gereklidir. İşte bu 

                                                            
112 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 40. 
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yer maddedir. Nitekim filozoflara göre sıcağı, soğuğu, siyahlığı, beyazlığı ya da hareket 

ve sükûnu kabul eden hep bu maddedir. Bu akıl yürütmenin götüreceği nokta ise 

imkânın maddenin bir niteliği olduğudur. Maddenin ise bir maddesi bulunmadığından 

maddenin yaratılmış olması imkânsız hale gelir. Sonuç olarak her yaratılandan önce bir 

madde vardır ve ilk madde hiçbir şekilde yaratılmış (hâdis) değildir.113 

 Gazali’ye göre mümkün, zorunlu ya da imkânsız gibi nitelendirmelerin hepsi de 

akli (zihinsel) yargılardır. Ona göre “şayet imkân kendisinin dayandığı bir var olanı 

gerekli kılıp buna ‘Bu onun imkânıdır’ denilecek olsa idi, o takdirde, imkânsızlık da 

dayanacağı ve ‘Bu onun imkânsızlığıdır’ denilecek bir var olanı gerekli kılardı. Oysa özü 

itibariyle imkânsızlığın varlığı yoktur. Dolayısıyla imkânsızlığın üzerinde gerçekleştiği 

bir madde de yoktur ki imkânsızlık ona dayanmış olsun”114 

 Yine Gazali’ye göre filozofların imkân konusunda söylediklerinin yanlış 

olduğunun bir delili de aklımızın siyah ya da beyaz var olmadan önce onların mümkün 

olduklarına hükmetmesidir. Eğer bu imkân siyah ve beyazı taşıyan cisme ilişkin olup 

“Bu cismin siyah ve beyaz olması mümkündür” denilebiliyorsa bu takdirde, özü 

itibariyle beyaz, ne imkân niteliğine sahiptir ne de mümkündür. Çünkü mümkün olan 

sadece cisimdir, imkân ise ona ilişkin bir kavramdır ki burası çok önemli bir noktadır. 

Bu durumda siyahın kendisi nedir? Mümkün mü? Zorunlu mu, yoksa imkânsız mı? 

Tabiî ki onun mümkün olduğu söylenecektir. O takdirde Gazali’ye göre bu da aklın 

imkân konusunda dayandığı var olan bir özü kabul etmesine ihtiyaç duymadığını 

                                                            
113 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, ss. 41-42. 
114 Gazali, a.g.e., s. 42. 
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göstermektedir.115 Gazali’ye göre yaratılanın imkânı, sadece onu yaratmanın güç yetiren 

için mümkün olması anlamındadır.116 

Sonuç olarak, Gazali Filozofların “imkân”  diye ileri sürdüklerinin hiçbir anlamı 

olmadığını söyler. Herkesçe kabul edilen, yüce Allah’ın ezeli ve kâdir olduğu, dilediği 

hiçbir fiilin imkânsız olmadığıdır.117 Gazali’ye göre âlemin yaratılmışlık imkânı 

süreklidir. Şüphesiz kendisinde, âlemin yaratılmasının düşünülemeyeceği hiçbir vakit 

yoktur. Sürekli var olduğu kabul edildiğinde ise o zaten yaratılmış olmaz. Oysa 

gerçekleşmiş olan durum, imkân haline değil, tam tersine uygun düşmektedir.118  

Filozofların âlemin imkânından bahsetmeleri onun kendi başına var olduğu 

anlamına gelmez.  İbn Sina’ya göre imkân, başkası nedeniyle zorunlu olan varlığın özü 

itibariyle taşıdığı niteliktir.119 İbn Sina’nın öz olarak zorunlu ile başkası dolayısıyla 

zorunlu şeklindeki ayrımı120 bir anlamda ezeli-nedensiz ile ezeli-nedenli arasında 

yapılmış bir ayrım olarak anlaşılmalıdır.121 Gazali’nin yapmak istediği şey temelde 

imkân kavramının fiililik ile bağlantısını keserek, onun sadece zihni bir kavram 

olduğunu ortaya koymaktır. Gazali’nin imkân kavramına yüklediği anlam onu, âlemin 

ezeliliğini redde, yani yoktan yaratma fikrine götürmüştür. 

 

 

 

                                                            
115 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 43. 
116 Gazali, a.g.e., s. 46. 
117 A.g.e., s. 40. 
118 A.g.e., s. 41. 
119 M.Cüneyt  Kaya, Varlık ve İmkân, İstanbul: Klasik Yay., 2011, s. 198. 
120 İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifa Metafizik II, s. 42. 
121 Kaya, a.g.e., s. 198. 
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2. Nedensellik (İlliyet) Meselesi 

 

İnsanın yaratma konusunu ve varlığı anlamada karşılaştığı en önemli sorunlardan 

biri de var olan şeyler arasında gerçekten nedensel bir ilişki bulunup bulunmadığı 

meselesidir. Bu sorunun olumlu ve olumsuz cevapları o kişinin metafizik 

düşüncesindeki temel yapıyı anlamamıza yardımcı olur. Çünkü insanî bir çaba olarak 

metafizik, mevcut olduğu düşünülen bütün şeyler arasındaki varlık ilişkisinin niteliğini 

bilmeyi amaçlar. Metafizik bir sorun olarak nedensellik tartışmasının esas unsuru 

Tanrı’nın fiillerini iradî olarak mı, yoksa zorunlu olarak mı yaptığı sorunudur.122 Bu 

yüzden nedensellik konusuna da ayrı bir başlık açma ihtiyacı duyduk. 

Nedensellik, Antik Yunan döneminden günümüze değin felsefede tartışılan 

klasik sorunlardan biridir. Bu sorunun bazen ontolojik, bazen de epistemolojik yönü ön 

plana çıkmıştır.123 “Her şeyin bir nedeni olduğunu söyleyen ontolojik ilkenin 

epistemolojik karşılığı olarak neden, bir kanıtlama işleminde, kanıt ya da gerekçe 

durumundaki önermede dile getirilen iddiayı ifade eder.”124 Neden (illet) felsefede “bir 

şeyin mahiyeti ya da varlığı bakımından ihtiyaç duyduğu şey, bir varlığı ya da olayı 

meydana getiren şey, bir nesne, olay veya sürecin başka bir nesne, olay ya da süreçle 

meydana gelmesi” biçimlerinde tanımlanmaktadır. Fâil neden, “nesnenin kendisiyle var 

                                                            
122 Ömer Türker, “İlâhî Fiillerin Nedenliliği Sorunu: Gazzâlî’nin Meseleye Yaklaşımı ve Katkısı”, İslâm 
Araştırmaları Dergisi, 2007, sayı 17,  s. 2. 
123 Cemal Yıldırım, “Bilimde Nedensellik”, Türkiye I. Felsefe, Mantık, Bilim Tarihi Sempozyumu 
Bildirileri, Ankara: Ülke Yay., 1991, s. 60. 
124 Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yay., 1999, s.762.; İvan Frolov, Felsefe Sözlüğü, 
çev: Aziz Çalışlar, İstanbul: Cem Yay., 1991, ss. 503-504. 
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olduğu neden”, gai neden ise, “nesnenin kendisinden dolayı varlığa geldiği neden” diye 

tanımlanmıştır.125   

Nedensellik ilkesini yaratma açısından önemli kılan şey, birçok filozofun da 

savunduğu gibi nedensellik ilkesinin nedenle sonuç arasındaki ilişkinin zorunlu 

olduğunu ifade etmesidir. Bu zorunluluk çoğu düşünürce aklın ve akılcılığın bir gereği 

ve ölçüsü sayılmaktadır.126 Oysa Gazali açısından düşünecek olursak “Fâil-i Muhtar” 

(yapmada özgür olan) olan Allah’ın eylemlerinin neden-sonuç ilişkisi içinde 

düşünülmesi yanlıştır. 

 Tabiî varlık alanının zorunluluğa mı yoksa imkâna mı tabi olduğu meselesi, 

İslam felsefesinin en çetin ve en münakaşalı problemlerinden biri olmuştur. Özellikle de 

Aristo felsefesinde önemli bir yer işgal eden bu mesele, İslam dünyasında kelamcılarla 

İslam filozoflarını karşı karşıya getirmiştir.127  Bu konu gerek Tanrı’nın iradesi, gerekse 

Tanrı’nın bilgisi gibi sıfatlarla beraber düşünüldüğünde Gazali açısından öneminin ne 

kadar büyük olduğu anlaşılacaktır. Çünkü filozoflar nedensellik ilkesi doğrultusunda 

Tanrı ile yaratma arasında zaman aralığı olmadığını savunurlar. Bunun anlamı şudur. 

Neden varsa nedenli de onunla beraber olacaktır. Bu da yaratma açısından filozofları 

âlemin ezeli olduğu konusunda haklı çıkaracaktır. Bu düşünce bizi “Tanrı neden, âlem 

ise nedenli olduğuna göre aynı anda var olmuş olmaları gerekir” sonucuna götürecektir. 

Bu yüzden Gazali’nin Tehafüt’ünde filozoflarla tartıştığı önemli meselelerden birini bu 

mesele teşkil etmiştir. 

                                                            
125 Muhittin Macit, “İmkân Metafiziği Üzerine- Gazali’nin Felsefi Determinizmi Eleştirisi”, Dîvân İlmi 
Araştırmalar, Yıl:2, sayı 3, 1997/1, s. 94. 
126 Süleyman Hayri Bolay, Emile Boutroux’da Zorunsuzluk Doktrini, İstanbul: M.E.B. Yay., 1999, s. 398. 
127 Yener Öztürk, “Kozmolojik Bağlamda Zorunlu İlliyet Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım-I-”, Dicle 
Üniversitesi İ.F.D., 2001, C III, sayı 2, s. 93. 
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Doğal nesneler ve olgular arasında görülen neden – sonuç ilişkisi, İslam 

dünyasında hem filozofların hem de kelamcıların dikkatini çekmiştir. Kelamcılar bütün 

çabalarında Tanrı’nın mutlak kudretini korumak endişesiyle hareket ederek, nedensellik 

konusunda olumsuz bir tutum takınma gereğini duymuşlardır.128 Her ne kadar illet ve 

neden kavramları eşanlamlı kelimeler olarak kullanılsa da kelamcılar söz konusu 

kavramları birbirinden ayırmaktadırlar.129 Gazali’nin düşünce sistematiği göz önüne 

alındığında, onun filozofların nedensellik anlayışına karşı çıkmasının gayet doğal olduğu 

anlaşılır. Ona göre nedenselliğin kabulü Allah’ın iradesini kabul etmemek anlamına 

gelir.130 İlginç olan şu ki Gazali’nin nedenselliğe bakışı kendisinden yüzyıllar sonra 

yaşayan Malebrance ve Hume’un nedensellik anlayışı ile büyük benzerlikler taşır.131 

Hatta birçok düşünüre göre bu konu Gazali'nin düşüncelerinin en orijinal tarafıdır.132 

Aristo’ya göre tabiatta her olayın bir nedeni vardır. Nedensiz bir şey meydana 

gelemez. Nedenler sonsuza kadar gidemez. Bu yüzden de bir ilk ilke’de durmak 

zorundadır.133 O’na göre ilk ilkeleri, ilk nedenleri bildiğimizde bütün nesneleri biliriz.134 

Aristo nedenleri dört grupta toplar:  

a. Maddi neden: Örneğin tunç, heykelin nedenidir.  

b. Formel neden: Örneğin 2/1 oranı ve genel olarak sayı.  

                                                            
128  Mehmet Dağ, “İmam el-Haremeyn  el-Cüveyni’de Nedensellik Kuramı”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1987, sayı 2, s. 35. 
129 Rabiye Çetin, Gazali’de İlahi İlim – İlahi İrade İlişkisi, Ankara: A.Ü.S.B.E., 2010, (Basılmamış 
Doktora Tezi), s. 125. 
130 Necip Taylan, Ana Hatlarıyla İslam Felsefesi, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2006, s. 284. 
131 Emin Çelebi, “David Hume’da Psiko-Epistemolojik İlke: Nedensellik”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, 2005, sayı 20, s.197.; bk. Süleyman Hayri Bolay, Felsefe Doktrinleri ve Terimleri 
Sözlüğü, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2009, s. 38. 
132 M.Said Şeyh, “Gazali”, çev: Mustafa Armağan,  İslâm Düşüncesi Tarihi (M.M.Şerif) içinde, İstanbul: 
İnsan Yay.,  1996,  C 2, s. 236. 
133 Aristoteles, Metafizik, Kitap 2, 994a 5-10. 
134 Aristoteles, Fizik, Kitap 1, 184a 5-15. 
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c. Fâil neden: Örneğin baba çocuğun nedenidir.  

d. Erek neden: Örneğin sağlık, gezinti yapmanın nedenidir.135  

İbn Sina’ya göre her varlığın bir nedeni ya vardır ya da yoktur. Yukarıda da 

açıkladığımız gibi, ona göre bir varlığı ister zihinde istersek gerçekte var iken ele alalım, 

eğer bir nedeni var ise ona mümkün varlık, denilir. Her ne şekilde olursa olsun bir 

nedeni olmayan varlığa ise İbn Sina zorunlu varlık der. Allah her varlığın nedeni olan 

varlıktır.136 İbn Sina da Aristo gibi nedenleri 4 gruba ayırır ve aynı şekilde 

isimlendirir.137  İster doğa, ister kesin bir irade, isterse başka bir şey olarak neden var 

olduğu zaman, nedenlinin de varlığı zorunlu olur. Eğer neden var olmazsa nedenlinin 

yokluğu zorunlu olur.138  

Genel olarak İslam düşüncesinde illet (neden) ve malûl (nedenli) terimlerine iki 

zıt tanım getirilmiştir: Birincisi, bir neden zaman bakımından eserinden daha önce gelen 

bir şeydir ve ikincisi, bir neden daima eseriyle birlikte bulunur. İlk düşünce kelamcılara 

aitken ikincisini İslam Meşşâi filozofları savunmuştur.139  

 Gazali nedensellik problemini ilahi kudret ile ilişkili olarak ele alır.140 Gazali, 

tıpkı Kindî gibi âlemin varlığı için ispat ettiği nedenin (Allah), ezeli olduğunu iddia 

eder. Eğer ezeli olmayıp da sonradan var olsaydı, o takdirde başka bir nedene muhtaç 

                                                            
135 Aristoteles, Metafizik, Kitap 5, 1013a 25-35. 
136 İbn Sina, “Er-Risâletu’l-Arşiyye”, Risaleler, s. 45. 
137 İbn Sina, a.g.e., s. 47. 
138 İbn Sina, İşaretler ve Tenbihler,  s. 139. 
139 Andrey Smirnov, “Nedensellik ve İslâm Düşüncesi”, çev: F. Kerim Kazanç, Din Bilimleri Akademik 
Araştırma Dergisi, cilt 10, sayı 1, 2010, s. 277. 
140 Majid Fakhry, Islamic Occasionalism: and its Critique by Averroes and Aquinas,  London: George 
Allen & Unwin Ltd, 1958, s. 58. 
 Kindî’ye göre de nedenler zinciri sonsuza kadar gidemez. Hatta o Allah’ı “İlk Neden” olarak isimlendirir 
ve bu yüzden bazıları tarafından ağır bir dille eleştirilir. O da Aristo gibi var olan her şeyin dört nedeni 
olduğunu söyler. Bunlar, maddi, şekli, fâil ve gai nedendir. Allah, bu dört nedenin ve diğer illetlerin de 
illeti ve nedenidir. Kindî, Felsefi Risaleler, ss. 2, 12, 37. 
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olurdu. O başka nedenin de, yine bir başka nedene muhtaç olur ve böylece sonsuza 

doğru devam eder giderdi ki, bu şekildeki zincir imkânsızdır.141 Gazali hareket noktası 

olarak şunu seçer: “Acaba zorunlu ilişki olarak görülen şey, ontolojik bir zorunluluk mu, 

yoksa salt mantıksal bir zorunluluk mudur? Yani filozofların iddia ettiği zorunlu ‘neden 

- sonuç’ ilişkisi, dış dünyada mı, yoksa sadece zihinsel, bir başka deyişle, mantıksal 

alanda mı geçerlidir? Gazali’ye göre ‘neden – sonuç’ ilişkisi zorunlu bir ilişki değildir; 

en azından, dış dünyada ve nesnel gerçeklikler alanında böyle bir zorunluluktan söz 

edilemez.”142 

Gazali bu konuda şöyle der: “Neden ile nedenli arasında var olduğuna inanılan 

ilişki bize göre zorunlu değildir. Aksine her iki şey hakkında “Bu odur”, “O da budur” 

denilemez. İkisinden birinin kabulü, ötekinin kabulünü, birinin reddi diğerinin reddini 

içermez. O halde, iki şeyden birinin varlığı veya yokluğu, ötekinin varlığını ya da 

yokluğunu zorunlu kılmaz. Mesela su içmek ile suya kanmak, yemek ile doymak, ateşe 

dokunmak ile yanmak, Güneşin doğmasıyla aydınlık vb. ilişki arasında zorunluluk 

yoktur. Çünkü neden ile nedenli arasındaki ilişki zorunlu olmayıp Allah’ın ezeli takdiri 

gereği bunların birbiri ardına yaratılmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla yemek 

yemeden tokluğu yaratmak, boyun kesilmeksizin ölümü yaratmak, boyun kesilmekle 

birlikte hayatı devam ettirmek Allah’ın kudreti dâhilindedir. Bu bütün ilişkilerde böylece 

sürüp gider. Oysa filozoflar bu görüşe karşı çıkarak bunun imkânsız olduğunu ileri 

sürmüşlerdir.”143 

                                                            
141 Gazali, İtikatta Ölçülü Olmak, s. 70. 
142 Hasan Aydın, “Gazali ve David Hume’da Nedensellik Kuramı”, On Dokuz Mayıs Üniversitesi İ.F.D., 
sayı 16,  2003, s. 335. 
143 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 166. 
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Gazali söylemek istediğinin daha iyi anlaşılması için somut bir örneği biraz daha 

açarak verir. Ateşe dokunan pamuğun yanması olayında Gazali, ateş ve pamuğun 

birbirine dokunduğu halde pamuğun yanmamasını mümkün görür. Hatta ona göre ateşe 

dokunmadan da pamuğun yanıp kül olması mümkündür. Ona göre karşıt düşünceyi 

savunan biri, yakma fiilini gerçekleştirenin yalnız ateş olduğunu, ateşin isteyerek değil, 

doğası gereği yakıcı olduğundan yanabilen bir şeye dokunduktan sonra, onun doğal 

işlevini yapmasına engel olunamayacağını iddia edebilir. Gazali bunu reddeder. Ona 

göre tam aksine yakma fiilini yapan, pamukta siyahlığı yaratan, parçalarının dağılmasını 

sağlayan ve yanıp kül haline getiren yüce Allah’tır. Ateşe gelince o cansız bir şey olup 

hiçbir etkinliğe sahip değildir. Filozofların ateşin dokunmasıyla yanmanın meydana 

gelmesi gözleminden başka bu konuda hiçbir delilleri yoktur. Gazali’ye göre bu gözlem 

yanmanın ateşe dokunmakla meydana geldiğini gösterir, ancak ateş sebebiyle 

gerçekleştiğini göstermez. Çünkü yanmanın Allah’tan başka bir sebebi yoktur.144 

Gazali bu düşüncesine gelebilecek muhtemel itirazın farkındadır. Buna itiraz 

olarak bir kişi, neden ile nedenliler arasındaki ilişkinin ortadan kalkması durumunda 

evine kitap bırakan birinin, döndüğünde o kitabın bir gence ya da hayvana dönüşmesinin 

mümkün görülebileceğini iddia edebilir. Ne de olsa yüce Allah her şeye kâdirdir.145 

 Gazali bu düşünceye şöyle cevap verir: “Mümkün olan bir şey var olabiliyorsa ve 

insan zihninde onun olmaması yönünde bir bilgi yaratılırsa, o zaman bu imkânsız 

faraziyeler söz konusu edilir. Ancak yüce Allah, mümkün olan bu olayları 

gerçekleştirmediğine dair bizde bir bilgi yaratmış ve biz de (bu bilgiden hareketle) bu 

                                                            
144 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 167. 
145 Gazali, a.g.e., ss. 169-170. 
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olayların meydana gelmesinin zorunlu olduğunu iddia etmiyoruz, tam aksine, 

mümkündür, olabilir de olmayabilir de. Olayların bu şekilde art arda sürüp gitmesi, 

bunların geçmişteki oluş tarzından sapma göstermeden meydana geleceği zihnimizde 

iyice yer etmiştir. Şu var ki, Allah’ın söz konusu olağanüstü olayı herhangi bir zamanda 

gerçekleştirmesi durumunda ilme karşı duyulan güven kalplerden silinir. Bu sebeple 

Allah, o olağanüstü olayı (ulu orta) yaratmaz. O halde Allah’ın kudreti dâhilinde 

mümkün sayılan bir şeyi ezeli bilgisi uyarınca bazı zamanlarda yapmamasına bir engel 

yoktur. Allah bizde de o olayı o vakitte yaratmayacağı hususunda bilgi yaratır, işte 

bunun üzerine söylenecek her şey, sırf karalamadan başka bir şey değildir.”146  

 Gazali bu düşüncesini delillendirmek için talk (denen amyant gibi bir madde) ile 

sıvayarak yanan fırına giren kimsenin ateşten etkilenmemesi örneğini verir. Ona göre 

ancak böyle bir şeyi görmemiş olan bir kimse bunun olabileceğini kabul etmez. O halde 

Gazali’ye göre ma’kul olan düşünce bizi, karşı düşüncede olanların ilahi kudretin ateşte 

veya bedende yanmayı önleyen herhangi bir niteliği etkisiz kılacağını kabul 

etmeyişlerinin, talk maddesini ve etkisini görmeyen bir kimsenin onu kabul etmeyişine 

benzediğine götürecektir.147 Gazali’ye göre aklen olurlu olan her şey Tanrı için 

mümkün; aklen imkânsız olan her şey ise, Tanrı için imkânsızdır. İlahi müdahaleyle 

ateşin bu özelliğinin bir anda da olsa ortadan kaldırılabileceğini iddia ederek hem 

mucizenin imkânını savunmakta hem de tabii determinizmi yumuşatmaktadır.148 O 

                                                            
146 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 171. 
147 Gazali, a.g.e., s. 172. 
 Oysa Gazali’nin mucizenin imkânını korumak için gösterdiği bu çaba eleştirdiği filozoflardan İbn 
Sina’da da vardır. S. Hayri Bolay’a göre onun “İmkân-ı amm” ve “İmkân-ı hass” olarak imkânı 
ayırmasının sebebi budur. İmkân-ı hass (örneğin ateşin bazen yakmaması gibi) mucizenin imkânını 
kurtarmak için İbn Sina tarafından kullanılır. Daha geniş bilgi için bk. S.Hayri Bolay, “İbn-i Sînâ’da 
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meydana gelen olaylarda bazı metafizik nedenleri (meleklerin tesiri) de ileri sürerek, 

olağanüstü olayların alışılmış prensipleri bozduğunu iddia eder.149 

 Her şeye gücü mutlak manada yeten Tanrı düşüncesi bazı şeyleri zihnimize 

oturturken zorluklar çıkarıyor. Örneğin Aquinas da Gazali gibi aynı endişeyi taşıdığı 

için, Tanrı’nın her şeye gücü yetmesinden mantıksal olarak mümkün olan her şeyin 

kastedildiğini ifade etmek zorunda kalmıştır.150  

Gazali ‘fâil’in ‘neden=illet’le özdeşleştirilmesine karşı çıkar. O Allah’ı neden 

olarak nitelendirmemeye dikkat eder. Çünkü kelamcılara göre Allah ‘illet’ değil ‘fâil’dir. 

Fâil herhangi bir zorunluluk sebebiyle yaratmaz. Yine tabiatı gereği de yaratmaz. Bu da 

ilahi fiillerdeki çeşitliliklerin ve zaman içindeki belirlenmelerin bir iradenin var 

olduğunu göstermesi açısından önemlidir.151 

 Gazali’nin neden– sonuç arasındaki bağı inkâr ettiğini düşünmek yanlıştır. Onun 

reddettiği husus ateşin pamuğu yakması olayı değil, yanma olayını yaratan Allah’ın 

iradesinden bağımsız olarak, neden ve nedenli arasında kurulan zorunluluk ilişkisidir. 

Gazali’ye göre mademki hâdis olan âlem imkân âlemidir. O halde burası Allah’ın hür 

fiillerinin sahasıdır. Buradaki epistemeolojik problem, nedenlileri direkt olarak nedene 

bağlamaktır. Çünkü illetler daima farazi olabilir ve Gazali’ye göre elimizdeki tek kesin 

bilgi onların Allah’ın iradesinin neticeleri olduğudur.152   

                                                                                                                                                                               
‘Contingence’ Anlayışı”, Uluslararası İbn Türk, Hârezmî, Fârâbî, Beyrûnî ve İbn Sînâ Sempozyumu 
Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1985, ss. 149-152. 
148 Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazzali Metafiziğinin Karşılaştırılması, ss. 199-200. 
149 Hyman,  Philosophy in the Middle Ages: The Christian, Islamic and Jewish Traditions, s. 284. 
150 Ward, Rational Theology and The Creativity God, s. 122. 
151 Düzgün, Nesefi ve İslam Filozoflarına Göre Allah-Âlem İlişkisi, s. 144. 
152 Massimo Campanini, “Gazali”, İslam Felsefesi Tarihi, (Ed. Seyyid Hüseyin Nasr, Oliver Leaman) çev: 
Şamil Öçal, Hasan Tuncay Başoğlu, İstanbul: Açılımkitap Yay., 2007,  C 1, s. 312. 
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Sonuç olarak çoğu yazar, üzerinde durdukları noktalarda farklılık olmasına 

rağmen, Gazali’nin nedenselliği reddettiği konusunda hem fikirdirler. Macit Fahri, 

Gazali’nin ontolojik zorunluluğu reddederken mantıksal zorunluluğu kabul ettiğini 

söylemektedir. W. J. Coorteney gibi düşünürler ise Gazali’nin nedensellik konusunda 

yanlış yorumlandığını ileri sürmektedirler.153 Nedenselliğin kabulü, yaratma anlayışıyla 

değil yoktan yaratma anlayışıyla çelişmektedir. Filozoflardaki nedensellik anlayışı, 

neden daima nedeni ile – arada bir zamansal boşluk olmadan – birlikte olmalıdır fikri 

onları ezeli yaratmaya götürürken, kelamcılarda yoktan yaratma anlayışına 

götürmektedir.  

Gazali’ye göre nedensel zorunluluk sadece mantıksal konularda (özdeşlik, 

gerektirme, ayrılma vb. gibi durumlarda) geçerlidir. Doğadaki ilişkiler alanında 

zorunluluğa yer yoktur. Buna örnek olarak Gazali’nin Allah’ın varlığı için ileri sürdüğü 

hudûs delilini verebiliriz. O delilin ikinci öncülü “Her hâdisin hudûs bulması için bir 

neden lazımdır.”154 Gazali, eğer buna itiraz edilip, bunun (neden lazım olduğu) 

bilineceği sorulursa, bunu kabul etme mecburiyeti olduğunu çünkü bunun aklen zorunlu 

bir kavram olduğunu söyler. Kişi bu olayın anlamlarını anladığı zaman “zorunlu olarak 

her olayın bir nedeni olduğunu anlar.” diye cevap verir.155 Gazali’nin bunu mantıksal bir 

zorunluluk olarak gördüğü şeklinde yorumlarsak onun çelişkiye düşmediğini 

söyleyebiliriz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Gazali’ye göre çelişik ve saçma olmayan 

her şey dış dünyada olasıdır 

                                                            
153 Ilai Aiblon, “Gazali’nin Nedensellik Görüşü”, çev: Rabia Geçdoğan, Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, 2008, C 49, sayı 2, ss. 385-386. 
154 Gazali, İtikad’da Orta Yol, s. 22. 
155 Gazali, a.g.e., s. 23. 
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3. Ezeli Yaratma 

 

Birinci bölümde İslam filozoflarının Aristo’nun etkisine girerek ezeli yaratmayı 

savunduklarını fakat bunu tam olarak Aristo’nun ifadeleri ile dile getirmediklerini ve bu 

teorinin Yeni Eflatunculuktan da önemli izler taşıdığını belirtmiştik. Gazali ise John 

Philoponus gibi âlemin ezeliliğini kesin bir şekilde reddetti. Özellikle Gazali’den sonra 

bu mesele ona referansla ya da ona karşı olarak birçok Müslüman düşünürün fikir 

beyan ettiği bir mesele haline geldi.156 Tartışma kısaca şu şekilde ifade edilebilir: Eğer 

âlem kadîm değil de hâdis ise, ne zaman hâdis olmuştur? Niçin o zamanda hâdis olmuş 

da daha önce ya da daha sonra hâdis olmamıştır? Bunun bir hikmeti ya da nedeni var 

mıdır? Varsa nedir? O illet ya da neden de hâdis midir; kadîm midir?  Yine âlem ile 

birlikte zaman da hâdis olduğuna göre, âlemin ne zaman yaratıldığı sorusunu sormanın 

bir anlamı kalıyor mu?157 

Bazı teistler Tanrı’nın âleme önceliğinin zâti (varlıksal/vücûdî) olduğunu 

savunurken bazı teistler ise bu önceliğin zamani (zamansal) bir öncelik olduğunu ileri 

sürmüşlerdir.158 Ezeli yaratmayı (zâti) savunanlara göre “âlemin Allah’tan sonra, 

Allah’ın ise âlemden önce olması zaman bakımından değil, zât bakımından bir 

önceliktir. Bu tıpkı, zaman bakımından birlikte var olmaları mümkün iken, tabiatı gereği 

birin ikiden önce gelişine; şahsın hareketinin kendisini izleyen gölgenin hareketinden; 

                                                            
 Ebu’l Berakât el-Bağdâdî,  Fahreddin Razi, Molla Sadr, Sühreverdi bunlardan bazı önemli isimlerdir. bk. 
Fazlur Rahman, “The Eternity of the World and the Heavenly Bodies in Post-Avicennan Philosophy”, 
Essays on Islamic Philosophy and Science, ed. George Fadlo Hourani. Albany: State University of New 
York, 1975, ss. 222-235. 
156 Fazlur Rahman, a.g.m., s. 224. 
157 Bayraktar, İslam Felsefesine Giriş, s. 235. 
158 Erdem, İlâhî Ezelilik ve Yaratma Sorunu, s. 72. 
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elin hareketinin parmaktaki yüzüğün hareketinden, suyun içindeki elin hareketinin suyun 

hareketinden önce gelişinde olduğu gibi, nedenin nedenliden önce gelmesine benzer.”159 

Zamansal yaratmada ise sadece Tanrı vardır ve başka hiçbir şey yoktur. Zamansal 

yaratmayı savunanlara göre zaman, yaratma ile beraber ortaya çıkmıştır. 

Ali Tûsi’ye göre, âlemin kıdemi hakkında filozofların biri ilzâmî olan, diğeri 

tahkiki olan iki delilleri vardır. Tahkiki olanlara bakarsak burada “öncelik” kavramının 

ön plana çıktığını görmekteyiz. 160 Tûsi’ye göre filozoflar âlemin kadim olduğuna dair 

ikinci delillerini iki yönde kurmuşlardır: 

Birincisi: Zaman kadimdir, bundan da âlemin kadim olması gerekir. Hareketin 

miktarı olan zaman, âlemden bir varlık olması itibarıyla, âlem de kadimdir. Eğer zaman 

hâdis olsaydı yokluğu varoluşundan önce olurdu, bu öncelik de zamansız olmaz. Zaman 

konusundaki önce geliş zamanla olsaydı zamanın yok olduğu farz edildiği durumda var 

olması gerekirdi.  O halde eğer zamanın hâdis olması muhal bir şeyi gerektiriyorsa 

zamanın kadim olduğu ortaya çıkar.161 

İkincisi: Âlem eğer hâdis olsaydı yaratıcısı ondan önce olurdu. Bu önce olup ta 

ya sonlu bir miktardır, ya da yaratıcının sonlu olmasını gerektirir. Veya bu önce oluş 

sonsuz bir miktardır. Bu da zamanın kadim olmasını gerektirir.162 

Gazali yaratma meselesini temelde iki başlık altında değerlendirir. Birincisi ezeli 

yaratmadır ki o, sudûr teorisini savunanları da ezeli yaratmayı savunanlar kategorisinde 

değerlendirmiştir. Kendisi gibi zamansal yaratmayı savunanları ise “Yoktan Yaratma” 

                                                            
159 İbn Sina, İşaretler ve Tenbihler, s. 138. 
160 Alâaddin Ali Tûsî, Tehâfütü’l-Felâsife (Kitâbu’z-Zuhr), çev: Recep Duran, Ankara: Kültür Bakanlığı 
Yay., 1990, ss. 38-39. 
161 Tûsî, a.g.e., s. 40. 
162 A.g.e., s. 40. 
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kapsamında değerlendirmiştir. Hemen bir örnek verecek olursak Gazali, ezeli yaratma-

yoktan yaratma ayrımıyla ilgili şöyle der: “Platon’un, âlemin yaratılmış olduğunu 

söylediği anlatılır. Sonradan onun bu sözünü yorumlayanlardan bazıları, âlemin 

yaratılmışlığının onu düşüncesi olamayacağını ileri sürmüşlerdir. Câlinûs (Galen) bu 

mesele hakkında kesin bir yargıda bulunmayıp âlemin ezeli mi yoksa yaratılmış mı 

olduğunu bilmediğini ifade etmiştir. Aslında onların (filozofların) hepsinin öğretisi, 

âlemin ezeli olduğu; genellikle sonradan olanın (hâdis) bir vasıta olmaksızın ezeliden 

sudûr etmesinin kesinlikle düşünülemeyeceği şeklindedir.”163  

Gazali’ye göre filozofların delillerinden en kafa karıştırıcı olanı âlemin ezeliliği 

meselesidir. Ona göre filozofların metafiziğin diğer meseleleri hakkındaki görüşleri, bu 

meseleye ilişkin görüşlerinden daha zayıftır. Çünkü onlar, başka meselelerde 

sergileyemedikleri çeşitli zekâ oyunlarını bu meselede ortaya koyabilmektedirler.164 

Gazali “Tehâfü’t-el-Felâsife” kitabının neredeyse ¼’ünü âlemin ezeli olup olmadığı 

problemine ayırmıştır. Onun temel endişesi şuydu: Eğer Aristo’nun kabul ettiği şekliyle 

âlemin ezeli olduğu kabul edilirse, bu hipotezin sonunda, âlemin varoluşu zorunlu hale 

gelecek, kendi kendine var olduğu düşünülecek ve en sonunda da Tanrı’ya gerek 

olmadığı sonucuna varılacaktır.165 Bu da Gazali’nin filozofların görüşlerine yönelttiği 

itirazların arasında, onun için hiçbir meselenin, âlemin ezeli olduğu meselesi kadar 

önemli olmadığını göstermektedir. O, bu konuda filozofların hem âlemin ezeli olması 

zorunluluğuna dair görüşlerini ve hem de ezeliden hâdisin zuhur etmeyeceğine dair 

                                                            
163 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 14. 
164 Gazali, a.g.e., s. 16. 
165 Craig, The Cosmological Argument from Plato to Leibniz,  s. 98. 
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fikirlerini eleştirmektedir.166 Bu mesele ilahiyatla ilgili geriye kalan onbeş mesele ile de 

doğrudan ya da dolaylı olarak da ilgilidir.167 

Gazali’ye göre âlem hakkında yukarıda da belirttiğimiz temel iki görüş tamamen 

birbirine zıt olan görüşlerdir. Bunlardan birinci grup Gazali’nin ‘ehlü’l-hakk’ dediği ve 

hakikati savunan gruptur ki bunlara göre âlem sonradan (yoktan) yaratılmıştır. Bunlar 

sonradan yaratılanın kendiliğinden olmayıp zorunlu olarak bir yaratıcıya muhtaç 

olduğunu kabul ederler. Diğer grup ise Gazali’nin Dehriler (Ateistler) dediği gruptur ki 

onlar âlemin bu haliyle ezeli olduğunu ve bir yaratıcısının bulunmadığını söylerler. Bu 

iki grubun ortasında ise Gazali’ye göre filozoflar yer alır. Onlar, hem âlemin bir 

yaratıcısının bulunduğunu kabul ederler hem de âlemin ezeli olduğunu söylerler ve 

çelişkiye düşerler.168 Aslında Gazali’nin en çok niçin bu grupla mücadele ettiğinin 

ipuçları bu cümlelerde saklıdır. Çünkü Dehriler âlemin ezeli olduğunu söylemekle 

beraber, onun yaratıcısı olmadığını da söylüyorlar. Bu durumda Gazali’ye göre bir 

tehlike yoktur çünkü inananlar zaten onların bu sözlerine aldırış etmezler. Fakat 

filozoflar bir yandan Müslümanlara şirin gözükmek için Allah’ın var olduğunu ve âlemi 

yarattığını söylerler, bir yandan da onun ezeli olduğunu söyleyerek İslam’ın temel inanç 

esaslarını yıkmak isterler. İşte bu yüzden Gazali’ye göre en tehlikeli grup bu gruptur.169 

Gazali’ye göre beş çeşit kıdem (ezelilik) vardır. Bunlar: 

1. Zaman itibariyle kıdem: Örneğin felekler böyledir. Çünkü zaman, felek 

hareketlerinin sayı altına girdikten sonraki sayısıdır. 

                                                            
166 Zerrinkub, Medreseden Kaçış-İmam Gazali’nin Hayatı, Fikirleri ve Eserleri, ss. 162-163. 
167 Macit, “İmkân Metafiziği Üzerine- Gazali’nin Felsefi Determinizmi Eleştirisi”, s. 106. 
168 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 79. 
169 Gazali, a.g.e., s. 61. 
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2. Şeref itibariyle kıdem: İnsanın bitki ve hayvana nispetle kıdemi. 

3. Mertebe itibariyle kıdem: Tümel akıl, varlıkların, yani sonradan yaratılanların 

ilkidir. 

4. Mekân itibariyle kıdem: Mısır ve Kudüs yerleri bakımından diğer 

mekânlardan daha kıdemlidir. 

5. Zât itibariyle kıdem. Bütün bunlardan başka varlığı için bir başlangıç, bekâsı 

için bir son bulunmayan gerçek kadîm; O, birdir, tektir, ferttir ve samet’tir.170 

Gazali varlığına yokluk arız olmayan şeye ezeli der. Eğer Allah hâdis olsaydı, 

başka bir sebebe muhtaç olurdu ve bu zincir sonsuza varırdı. Onun için tek ezeli varlık 

vardır ki o da varlığına yokluk arız olmayan Allah’tır. Gazali “âlem hâdistir” dediğinde,                        

hali hazırda mevcut olan âlemle, sadece cisim ve cevherleri kastettiğini söyler. Hiçbir 

cisim değişmelerden hâli değildir. Hâlbuki hareket ve sükûn hâdistir. Gazali’ye göre hiç 

kimse, kendisinde üzüntü, hastalık, açlık, susuzluk gibi arazların bulunduğundan şüphe 

edemez. Bunun gibi âlemdeki cisimlere bakacak olursak, bunlara ârız olan 

değişikliklerden de şüphe edemez. Bu değişikliklerin hepsi sonradan olmadır. Bütün 

bunlar âlemin hâdis olduğunu gösteren delillerdir.171 

Filozoflara göre, madde ve suretten bileşik olan her şey, evin ve dolabın 

sonradan yaratılmış olması gibi, sonradan yaratılmıştır. Fakat filozoflara göre, gök bu 

                                                            
 Aynı öncelik çeşitlerini Gazali’den yaklaşık 40 yıl sonra vefat etmiş olan ve Gazali’den farklı bir eleştiri 
metoduyla filozofların düşüncelerini eleştiren Şehristânî de kabul eder. Fakat o altıncı bir öncelik daha 
kabul eder ki o da, icat edenin, icat edilene önceliği gibi, sadece varlık bakımından önceliktir. Ayrıntılı 
bilgi için bk. Şehristânî, Kitâbu’l-Musâraa (Filozoflarla Mücadele), çev: Aygün Akyol, Aytekin Özel, 
İstanbul: Litera Yayıncılık, 2010, s. 61.; Yine Tûsî’de 5 çeşit öncelik kabul eder. bk. Alâaddin Ali Tûsî, 
Tehâfütü’l-Felâsife (Kitâbu’z-Zuhr), çev: Recep Duran, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 1990, ss. 38-39. 
170 Gazali, Düşünme, Konuşma ve Söz Üzerine (el-Me’arifü’l-Akliyye), hzl. ve çev: Ahmet Kamil Cihan, 
İstanbul: İnsan Yay., 2002, ss. 76-77. 
171 Gazali, İtikad’da Orta Yol, s. 24. 
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biçimde sonradan yaratılmış bir şey değildir. İşte İbn Rüşd’e göre bundan dolayı onlar 

göğün ezeli olduğunu belirtmişlerdir. Çünkü onlara göre yok olmanın nedeni madde 

olduğundan dolayı, yok olmayan, maddeye sahip bir şey olmayıp, basit bir nesnedir.172 

Gazali’ye göre saçma olan da zaten budur; iki çeşit (hâdis) varlık türünden birinin 

ezeliliği imkânsız görülürken, diğeri (gökler ve nefisler) imkânsız görülmüyor.173  

Gazali âlemin ezeliliği hakkında, filozofların kendi aralarında bazı görüş 

ayrılıkları olsa da, eski filozoflar da dâhil hemen hemen hepsinin bu konuda hemfikir 

olduklarını belirtir. Onların bu konudaki temel düşüncesi, âlem, nedenlinin nedenle, 

ışığın güneşle birlikteliği gibi Allah ile beraberdir. Yani âlem Allah’ın eseridir fakat 

zaman dışı olarak var olmuştur. Allah’ın âleme önceliği ise nedenlinin nedenliye olan 

önceliği gibidir ki bu da zaman bakımından değil, zât ve mertebe bakımından olan bir 

önceliktir.174 Filozoflara göre âlem varlığına başlangıç bulunmayan bir ezeli olduğu gibi, 

o sonu olmayan bir ebedidir de. Onlara göre onun bozulması ve yok olması 

düşünülemez; yani ezelden beri vardır ve ezeliliği aynı şekilde devam edecektir.175 

Ezeli yaratmayı savunanların birinci delili, ezeli olan (Allah)’ dan sonradan 

olanın sudûrunun mümkün olmamasıdır. Gerçekten bu içinden çıkılması zor bir 

problemdir. Buradaki endişe, her şeyi ile yarattıklarından farklı (Muhalefetü’n li’l-

havadis) olan Allah, onları yaratırken ya o varlıklara ezelilik ilişecek ya da kendisine 

hâdislik ilişecektir. Bu durumda filozoflar ikinci durumu kesinlikle kabul etmediler. 

Çünkü o zaman Tanrı diye bir varlıktan söz edilmesi imkânsız olacaktı. Onlar birinci 
                                                            
172 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, çev: Kemal IŞIK, Mehmet DAĞ, Samsun: Ondokuz Mayıs Ü. 
Yay., 1986, s. 142. 
173 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 81. 
174 Gazali, a.g.e., s. 14. 
175 A.g.e., s. 48. 
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hali tercih ettiler ve varlıkların ezeliliğinin Tanrı gibi olamayacağını (Tanrı’nın zât 

olarak onlardan önce gelmesi) söyleyerek bir çıkış yolu bulmaya çalıştılar. Filozoflara 

göre âlemin ezeli olarak değil de sonradan meydana geldiği kabul edilecek olursa, o 

zaman ya tercih eden iradenin yenilenmesi ya da yenilenmemesi söz konusu olacaktır. 

Şayet tercih eden irade yenilenmemişse, önceden olduğu gibi âlem sırf imkân halinde 

kalır. Eğer tercih eden irade yenilenmişse, tercih eden bu iradeyi yenilenmeye mecbur 

kılan nedir? Ayrıca âlem niçin önce değil de şimdi meydana gelmiştir? Aynı soru tercih 

edici için de geçerlidir. Kısaca ezelinin niteliklerinde genellikle bir tekdüzelik varsa, o 

zaman ondan ya hiçbir şey meydana gelmez ya da devamlı olarak meydana gelir. Bu 

takdirde onun var etmemiş olmasının, var etmeye başlamasına üstün sayılması imkânsız 

olur.176  

Aslına bakılırsa âlemin ezeliliği konusunda filozofların soruları pek de temelsiz 

görünmüyor. Bu sorular, hemen hemen bu konuları düşünen herkesin aklına gelen 

sorulardır. 

Örneğin İbn Sina bu konuda şunları söyler: “Yenilenmiş bir irade ancak bir 

etkenle ortaya çıkabilir, yoksa gelişigüzel ortaya çıkmaz. Aynı şekilde halin yenilenmesi 

olmadan bir doğanın veya başka bir şeyin ortaya çıkması da caiz değildir. Ve yine eğer 

zorunlu varlığı iyilik ve cömertliği taşırmaktan (feyz) atıl bırakan etken, nedenlinin 

yoklukla öncelenmiş olması ise, kesinlikle bu etken zayıftır. Onun zayıflığı insaf 

sahiplerince zaten ortaya çıkmıştır.”177 

                                                            
176 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 15. 
177 İbn Sina, İşaretler ve Tenbihler, s. 141. 
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Filozofların âlemin sonradan yaratıldığını savunanlara karşı genel olarak 

sordukları soru “Âlem niçin var olduğundan önce var olmadı?” sorusudur. Onlara göre 

bu durum, Allah’ın âlemi yaratmaktan aciz olduğuna ya da âlemin yaratılmasının 

imkânsız oluşuna bağlanamaz. Çünkü bu durumda Allah (Ezeli Varlık) aciz iken kudrete 

kavuşmuş ve âlemde imkânsız iken imkâna kavuşmuş anlamına gelir. Allah’ın daha 

önceden herhangi bir amacı yoktu sonradan ortaya çıktı da denilemez. Filozoflara göre 

en makul yaklaşım Allah’ın daha önceden âlemin varlığını dilemediği şeklindeki 

yaklaşımdır. Bu da “Allah önceden irade sahibi değilken, âlemin var olmasıyla iradeye 

kavuşmuş ve âlem meydana gelmiştir.” şeklinde bir sonuca götürür. Allah yarattıkları 

gibi olmadığı için, iradenin O’nun zatında meydana gelmesi mümkün değildir. Zatının 

dışında meydana geldiğini iddia etmek de Onu irade sahibi kılmaz. Zaten bu durumda ilk 

irade gibi bu irade de başka bir iradeyi gerekli kılar ve bu, sonsuza dek sürüp gider.178 

Bütün bu sebeplerden dolayı onlara göre ortaya şu çıkıyor: Ezeli varlıkta 

(Allah’ta) kudret, alet, zaman, amaç veya tabiat bakımından herhangi bir değişme 

olmaksızın sonradan olanın ondan sudûr (yaratılması) etmesi imkânsızdır. O halde âlem 

var olduğuna ve (sonradan) yaratılmış olmasına imkân bulunmadığına göre, onun 

ezeliliği şüpheye yer bırakmayacak şekilde kesindir.179 Sonradan olanın mutlaka bir 

nedeni (müsebbib) ve gerektiricisi (mûcib) vardır.  Çünkü mantıken sonradan olan 

nedensiz ve gerektiricisiz meydana gelemez. Bu durumda filozoflar açısından şu sonuç 

                                                            
178 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, ss. 15-16. 
179 Gazali, a.g.e., s. 16. 
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kaçınılmaz oluyor; hem neden hem de gerektirici hep var olduğuna göre âlemin 

yaratılmasının ertelenmesi bu durumda imkânsızdır.180 

Görüldüğü üzere filozoflara göre, eğer âlemin sonradan meydana geldiği kabul 

edilecek olursa, bu onun, gerekli (mûceb) ve nedenli (müsebbeb) bir varlık olduğu 

anlamına gelir. Tanrı’nın istediği bir şeyi ertelemesi mümkün değildir. Çünkü bu 

ertelemeyi gerektirecek neden ne olabilir ki? Tanrı bu âlemi yaratma işini ne zamana 

ertelemiş olabilir? Ya da onun iradesini şekillendirecek ne gibi şartlar olabilir? Onlara 

göre âlemin varlığından önce irade eden (Tanrı) vardı, irade vardı, irade eden 

yenilenmediğine, irade yenilenmediğine, iradenin olmayan âlemle ilişkisi de 

yenilenmediğine göre (ki bunların hepsi bir değişmeyi gerektirir) o halde irade edilen 

(âlem) nasıl ortaya çıkmıştır? Ve onun daha önce ortaya çıkmasına engel olan nedir? İşte 

bütün bunlardan dolayı filozoflara göre âlemin sonradan yaratılması imkânsızdır.181 

 Filozoflar ezeli iradeyi daha iyi anlatabilmek için insan iradesi ile ilgili birkaç 

örnek verirler.  Onlara göre yukarda anlatılmak istenen mantıkî imkânsızlık, gelenek ve 

dile bağlı hususlarda da geçerlidir. Örneğin bir kimse karısını boşadığını söylese ve 

ayrılık o anda gerçekleşmese, daha sonra gerçekleşmesi düşünülemez. Çünkü o kimse 

“boşadım” sözünü kullanım ve terminolojide boşamanın nedeni (illet) kılmıştır. Bu 

bakımdan boşanmanın ertelenmesi ancak onun, yarının gelmesi ve kadının belli bir eve 

girmesine bağlanması halinde düşünülebilir. Binaenaleyh boşama o anda değil, yarının 

gelmesi ve kadının o eve girmesiyle gerçekleşir. Çünkü o kimse boşamayı beklenen bir 

şeye bağlı neden kılmıştır. Yarın olmadığı için ve kadın eve girmediği için yani gereken 

                                                            
180 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 17. 
181 Gazali, a.g.e., s. 17. 
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şartlar bulunmadığı için gereklinin (boşamanın) gerçekleşmesi de durmuştur. Bir 

kimsenin kullandığı ifadeyi ve ayrıntıları kendisi seçtiği halde, gerekliyi (boşamayı) 

henüz gerçekleşmemiş bir olaya bağlamaksızın “boşadım” sözünden geriye bırakması 

akla uygun değildir. Kendi arzumuz ile olaylar arasında gerekli ve gerektirici ilişkisini 

ortaya koyuyorsak ve bunu akla uygun görmüyorsak, bu ilişkiyi Tanrı ve âlem 

arasındaki ilişkide de makul görmemiz filozoflara göre doğru değildir.182 

 Filozofların bütün bu örneklerde varmak istedikleri nokta şudur: Ezeli irade ile 

bizim irademiz arasında kurulan bu ilişkiye göre, biz bir işi amaçladığımızda, amaçlanan 

şeyin gerçekleşmemesi ve amacın öne alınması düşünülemez. Biraz daha 

somutlaştırırsak bugünden yarın ayağa kalkma amaçlanamaz. Bu ancak kesin karar 

verme ile olur. İşte bunun gibi ezeli irade de kesin karar verme konumunda ise, âlemin 

yaratılması gerekir. Yok, eğer Tanrı bunu erteliyorsa, bu durumda Tanrı için yeni bir 

yönelimin ortaya çıkması gerekir ki bu durumda da ezeli olan Tanrının değişmesi söz 

konusu olur.183 

 Sonuç olarak bütün şartları tamam olan gerektirici (mûcib) bulunmakta, bununla 

birlikte gerekli olan (mûceb) ertelenmekte ve ne zaman başladığını insan hayalinin 

tasavvur etmekte zorlandığı bir süreçte, yenilenen hiçbir şart olmadan, ya da ortaya yeni 

hiçbir durum çıkmadan, âlem ansızın ortaya çıkıvermektedir. Filozoflara göre bu 

imkânsız bir şeydir.184 

Gazali bütün bu felsefi ve mantıkî delillere rağmen, âlemin Allah tarafından ezeli 

bir irade ile sonradan yaratıldığında ısrarlıdır. Ona göre bu, filozofların insanların 

                                                            
182 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 18. 
183 Gazali, a.g.e., s. 18. 
184 A.g.e., s. 19. 
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kafalarını karıştırmaya çalıştıkları kadar karmaşık bir mesele değildir. Allah’ın iradesi 

âlem meydana geldiği anda onun var olmasını irade etmiş, bundan önce var oluş irade 

edilmediği için meydana gelmemiştir. Âlem var olduğu anda ezeli iradeyle irade edilerek 

meydana getirilmiştir.185 

Gazali, filozofların âlemin ezeli iradeyle sonradan meydana getirilmesini 

imkânsız görmelerine anlam veremez. Filozoflar buna apriori olarak mı yoksa akıl 

yürütmeyle mi ulaşmışlardır? Eğer akıl yürütmeyle ulaşmış iseler, Gazali’ye göre burada 

bir mantık hatası yapılmaktadır. Çünkü filozoflar kendilerine göre ortaya koydukları bir 

öncülden yola çıkarak, orta terim olmadan direk sonuca varmaktadırlar. Eğer bu apriori 

bir bilgi ise, bu durumda Gazali bu bilginin bütün insanlar tarafından niçin bilinmediğini 

sorar. Çünkü Gazali’ye göre tam tersi, yani âlemin ezeli bir irade ile (sonradan) 

yaratılmış olduğuna inananların sayısı o kadar fazladır ki bu insanları ülkeler almaz. 

Gazali filozofların bu şekildeki mantık örüntüsünü bir dayatma olarak görür. Filozofların 

bir hatası daha vardır ki o da ezeli irade ile sonradan olanı (insan iradesi) birbirine 

kıyaslayarak bir sonuca varmaya çalışmalarıdır. Bu iki irade Gazali’ye göre birçok 

yönden birbirinden farklıdır ve dolayısıyla ikisini birbiriyle karşılaştırmak yanlıştır. 

Gazali’ye göre bu, ikisi de meyve olan fakat birbirlerinden çok farklı olan elma ile 

armudu birbirine kıyaslamak kadar yanlış bir şeydir. Üstelik Gazali, söz konusu olan 

“Tanrın bilgisi” olduğunda filozofların “ezeli bilgi sonradan olanla kıyaslanamaz” 

dediklerini fakat aynı şeyi ezeli irade konusunda kendileri yaparak tutarsızlığa 

düştüklerini belirtir.186 

                                                            
185 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 17. 
186 Gazali, a.g.e., ss. 19-20. 
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 Filozoflara göre Tanrı’nın iradesinin âlemi yokluktan varlığa çıkarmada, ya da şu 

zamanda değil de bu zamanda varlığa çıkarmada Tanrı’yı etkileyen şeyin ne olduğunun 

önemli bir problem olduğunu belirtmiştik. Onlara göre Tanrı için bütün zamanlar eşittir. 

İradenin kendilerine yönelmesi bakımından iki mümkünden birini ayırt edenin ne olduğu 

sorusu, burada önem kazanıyor. Çünkü filozoflara göre bir şey kendi benzerinden ancak 

belirleyici bir özellikle ayırt edilebilir. Oysa “İmkân Meselesi” başlığı altında da 

belirttiğimiz gibi âlemin varlığı kadar yokluğu da mümkündür ve imkân açısından 

yokluğa denk olan varlık yönü belirlenmiştir. Burada eğer “varlık yönünü Tanrı’nın 

iradesi belirlemiştir” denilirse bu sefer de niçin Tanrı âlemin varlığa gelmesi noktasında 

bir irade ortaya koymuştur? sorusu akla gelir. Kelamcılar “ezeli olan hakkında niçin 

sorusu sorulmaz” deseler de, filozoflara göre, madem niçin sorusu sorulmaz, öyleyse 

âlemin ezeli olduğu kabul edilmeli ve yaratıcısı ve sebebi hakkında da cevap 

aranmamalıdır.187 

 Gazali bütün bu iddialara âlemin, şu anda var olduğu şekilde, var olduğu nitelikte 

ve var olduğu mekânda irade ile var olduğunu söyleyerek cevap verir. Çünkü irade bir 

şeyi benzerinden ayırt etme özelliği taşıyan bir niteliktir. Eğer iradenin böyle bir özelliği 

olmasaydı ‘kudret’ ile yetinilirdi.188 

 Gazali, “İrade bir şeyi benzerinden ayırt etme özelliği taşıyan bir niteliktir” 

iddiasının muhtemel bazı itirazları da gündeme getirebileceğinin farkındadır. Çünkü 

filozoflara göre, bir şeyi benzerinden ayırt etme özelliğine sahip bir nitelik kabul etmek 

akla uygun değil, çelişiktir. Zaten onun benzer olması ayırt edilmemiş olduğunu gösterir. 

                                                            
187 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, ss.  22-23. 
188 Gazali, a.g.e., s. 23. 
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Tam tersi ayırt edilmiş olmasının anlamı da zaten benzer olmamasıdır. Örneğin iki ayrı 

yerde bulunan siyahlığın benzer olduğu düşünülmemelidir. Çünkü onlar arasında en 

azından mekân farklılığı vardır. Yine iki ayrı zamanda bulunan siyahlıkta da zaman farkı 

vardır. İşte bu durumlar ayırt edilmeyi gerekli kılan şeylerdir. Bu durumda bunların her 

bakımdan birbirine eşit olması mümkün değildir. Filozoflar “ilahi irade” sözündeki 

iradeyi de insan iradesinden yola çıkarak anlamlandırdıkları için onlara göre bir şeyi 

benzerinden ayırt etmek mümkün değildir.189 

  Gazali “bir şeyi benzerinden ayırt etmek mümkün değildir.” ifadesinin filozoflar 

tarafından akıl yürütmeyle bulunduğunu hâlbuki bunlardan hiçbirinin geçerliliğinin 

olmadığını savunur.  Yine filozofların “insanın iradesi” ile “Tanrı’nın iradesi” arasında 

kurduğu ilişki de Gazali’ye göre “Tanrı’nın bilgisi” konusunda kurulan ilişki gibi 

geçersiz bir kıyastır. Nasıl ki Tanrı’nın bilgisi filozoflarından kabul ettiği gibi 

bizimkinden birçok yönden farklı ise Tanrı’nın iradesi de bizimkinden birçok bakımdan 

farklı olabilir. Zaten Gazali’ye göre irade, sözlükte “amaçlanan şeyin belirlenmesi” 

anlamına gelmektedir. Ama Allah katında bir amacın varlığından söz edilmeyeceği için 

Gazali’ye göre, burada kastedilen şey lafız değil, sadece manadır.190 

 Gazali’nin filozofların “ezeli olandan sonradan olanın (hâdis) meydana gelmesini 

imkânsız” görmelerinin anlamsız olduğunu söyler. Gazali’ye göre âlemde bir takım 

olaylar ve bunların nedenleri vardır. Bu olaylar sonsuza dek birbirine dayanamayacağına 

göre olayların zincirleme gidişinin son bulduğu bir uç vardır ki o da “ezeli varlık” 

(Allah) tır. Bu da sonradan olanın ezeliden meydana gelmesini mümkün kılar. 

                                                            
189 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 24. 
190 Gazali, a.g.e., s. 24. 
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Gazali’nin buradaki delili şu açıdan anlamsız olabilir. Filozoflar “sonradan olanın 

ezeliden sudûr etmesini” imkânsız görmüyorlar, onların imkânsız gördükleri “sonradan 

olanların ilkinin ezeliden sudûrunun” imkânsızlığıdır. Fakat Gazali’ye göre bunda hiçbir 

fark yoktur. Yani ya sebepler zinciri sonsuza dek sürecek veya ‘İlk’, sonradan olanın 

kendisinden kaynaklandığı bir ezelide son bulacaktır.191 

 Gazali, filozofların, sûret, araz ve nitelikleri kabul eden maddelerden hiçbirinin 

sonradan yaratılmış olamayacağını söylediklerini onlara göre sonradan yaratılan 

niteliklerin feleklerin hareketi olduğunu söyler. Onlara göre, güneşin doğuşunu, batışını, 

kuzeyde ya da güneyde oluşuna göre kutuplardan birine yönelik eğilimi, bütün bu 

ilişkiler devri hareketin zorunlu olarak gerektirdiği şeylerdir, yani bunları meydana 

getiren devrî harekettir. Zaten ay feleğinin altında meydana gelen olaylar ise, 

unsurlardaki oluş ve bozuluş, karışım ve ayrışım, bir nitelikten diğerine dönüşümdür. Bu 

iddialardan ortaya çıkan sonuca göre sürekli olan devrî hareket bütün olayların 

kaynağıdır. Göğü devrî olarak hareket ettirense göklerin nefisleridir. Yani gökler 

canlıdır. Onların nefisleri ile olan ilişkisi de bizim nefislerimizin bedenlerimizle olan 

ilişkisi gibidir. Devrî hareket de ezelidir. Öyleyse filozoflara göre “sonradan olanın 

ezeliden sudûru” ancak sürekli devrî hareket aracılığıyladır. Bu hareket, ebedi ve sürekli 

olması itibariyle ezeliye, varsayılan her parçasının yokken var olması itibariyle de 

sonradan olana benzer.192 

 Gazali’ye göre sonradan olanların ilkesi (devrî hareket) ya sonradandır ya da 

ezelidir. Eğer ezeli ise sonradan olanların ilkinin nasıl ilkesi olacak? Eğer sonradan 

                                                            
191 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 29. 
192 Gazali, a.g.e., s. 30. 
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olansa o da başka bir sonradan olana ihtiyaç duyar ki bu zincirleme uzayıp gider. Yok, 

eğer onun sonradan olanların ilkesi sayılması sabit olması itibariyle ise bu durumda 

durumları tek düze olan bir sabitten nasıl olup ta bazı zamanlar bir şey sudûr edecek bazı 

zamanlarda ise etmeyecek? Yok, eğer onun sonradan olanların ilkesi sayılması yenilenen 

olması bakımından ise onun kendi özünde yenilenmesinin sebebi nedir? Çünkü bu 

durumda karşısında başka bir nedene ihtiyaç duyacak ve nedenler zinciri yine uzayıp 

gidecektir.193 

Filozoflara göre “âlemin Allah’tan sonra, Allah’ın ise âlemden önce olması 

zaman bakımından değil, zât bakımından bir önceliktir. Bu tıpkı, zaman bakımından 

birlikte var olmaları mümkün iken, tabiatı gereği birin ikiden önce gelişine; şahsın 

hareketinin kendisini izleyen gölgenin hareketinden; elin hareketinin parmaktaki 

yüzüğün hareketinden, suyun içindeki elin hareketinin suyun hareketinden önce 

gelişinde olduğu gibi, nedenin nedenliden önce gelmesine benzer.194 Oysa bunlar zaman 

bakımından eşit olup, bir kısmı neden bir kısmı da nedenlidir. Çünkü her ne kadar zaman 

bakımından eşitlerse de gölgenin hareketinin şahsın hareketine, yüzüğün hareketinin elin 

hareketine bağlı olduğu söylendiği halde, şahsın hareketinin gölgenin hareketine, elin 

hareketinin yüzüğün hareketine bağlı olduğu söylenemez. 

Gazali’ye göre eğer bu örneklerle yaratıcının âlemden önce geldiği 

kastediliyorsa, o zaman, ikisinin de ya ezeli ya da sonradan yaratılmış olması gerekir; 

birinin ezeli, ötekinin sonradan yaratılmış olması imkânsızdır. Şayet bununla yaratıcının 

âlem ve zamana olan önceliğinin zât bakımından değil, sadece zaman bakımından 

                                                            
193 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 31. 
194 İbn Sina, İşaretler ve Tenbihler, s. 138. 
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olduğu kastediliyorsa, o takdirde, âlem ve zamanın varlığından önce âlemin olmadığı bir 

zaman var demektir, çünkü yokluk varlıktan önce gelmiş, Allah âlemden, başlangıcı 

bulunup sonu olmayan uzun bir süren önce bulunmuş demektir. Bu zamandan önce 

sonsuz bir zamanın var olduğu anlamına gelir ki, bir çelişkidir ve işte bu yüzden 

zamanın yaratılmış olduğunu söylemek imkânsızdır. Hareketin ölçüsünden ibaret olan 

zamanın ezeliliği zorunlu olunca, hareketin ezeliliği de, hareketiyle zamanın sürekliliğini 

sağlayan hareketlinin ezeliliği de zorunlu olur.195 Gazali yüzüğün hareketi örneğinde 

olduğu gibi, fiil sonradan olunca onun fâille birlikte olmasını imkânsız saymaz. Çünkü 

bu hareket yokken sonradan var olmuştur. Dolayısıyla fiil ister failden sonra gelsin, ister 

onunla birlikte bulunsun, fiil olması mümkündür. Gazali’nin imkânsız gördüğü sadece 

ezeli fiildir.196 

 Gazali’ye göre zaman (Allah’tan) sonra (dan) dır ve yaratılmıştır. Ona göre bu 

zamandan önce herhangi bir zaman da yoktur. “Allah, âlem ve zamandan öncedir” 

sözünün anlamı sadece zâti öncelik değildir. Bunun anlamı “Şanı yüce olan Allah var 

(dı)  ve âlem yoktu, sonra Allah yine var (dı) ve O’nunla birlikte âlem de var oldu”; “O 

var (dı) ve âlem yoktu” sözünün anlamı ise Gazali’ye göre “Yaratıcının zâtı var (dı) ve 

sadece âlemin zâtı yoktu; “O var (dı), Onunla birlikte âlemde vardı” sözünün anlamı ise 

“sadece iki zâtın var olması”dır. Bu durumda Gazali “öncelik” kelimesiyle sadece 

Allah’ın var olmada tekliğini kasteder. Burada her ne kadar hayal gücü (vehim) üçüncü 
                                                            
195 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 32. 
196 Gazali, a.g.e., ss. 64-65. 
 Gazali burada “kâne” ifadesini kullanır. (“İnnehu kâne ve la âlem”) Gazali, Allah’ın zamanın dışında, 
zaman üstü bir varlık olduğunu iddia ettiğine göre, “kâne” kelimesinin, Allah’ın zaman içinde bulunduğu 
çağrışımına sebep olacağından hareketle “vardı” biçiminde değil de “var” olarak tercüme etmek daha 
doğru olur. Biz de bu düşünceye katıldığımız için “vardı” yerine “var” ifadelerini tercih ettik. Ayrıntılı 
bilgi için bk. Engin Erdem, İlâhi Ezelîlik ve Yaratma Sorunu, Ankara: A.Ü.S.B.E., 2006, (Basılmamış 
Doktora Tezi), s. 73. 
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bir şeyi yani zamanı çağrıştırmadan tatmin olmasa da, Gazali’ye göre hayal gücünün 

yanılgılarına değer vermeye gerek yoktur.197 

“Allah vardı ve âlem yoktu” sözü bir başka sorunu beraberinde getirmekte ve 

filozofların elini güçlendirmekte gibidir. Çünkü “vardı” sözü sadece “geçmiş” için 

kullanılır. Yani “vardı” ifadesin altından üçüncü bir terim gizlidir ki o da “geçmiş”tir. 

Geçmiş de zaten özü itibariyle zamanı, başkası itibariyle de hareketi ifade eder. Çünkü 

hareketin varlığı zamanın geçmesine bağlıdır. Bu duruda da âlemden önce, âlemin var 

oluşuna kadar devam edip tükenen bir zamanın varlığının zorunlu olarak bulunması 

gerekir.198 

Gazali’ye göre bu iki kelimeden asıl anlaşılan, bir zatın (Allah’ın) varlığı ve 

diğer zatın (âlemin) yokluğudur. İki kelimenin ayrılmasını sağlayan üçüncü şey ise biz 

insanlara nispetle gerekli olan bir ilişkidir. Ve bütün bunlar da bizim hayal gücümüzün 

“önce”siz bir başlangıcın varlığını anlamlandıramamamızdan kaynaklanmaktadır. Hayal 

gücümüzün kendisinden ayrılamadığı bu “önce”siz de zamandır. Bu tıpkı hayal 

gücümüzün âlemin ötesinde dolu ya da boş bir mekânın varlığını tasarlaması gibidir. 

Böyle düşünen bir kişiye “âlemin yüzeyinin ötesinde ne bir üst ne de ondan uzak bir 

boyut vardır” denilse hayal gücü bunu kabule yanaşmaz. İşte Gazali’ye göre tıpkı bunun 

gibi insan “âlemin var olmasından önce herhangi bir ‘önce’ yoktur gerçek varlık odur” 

denildiğinde hayal gücü bunu da kabule yanaşmaz. Bundan dolayı izâfi olarak “önce” ve 

“sonra” ya bölünen zamana ilişkin boyut ile yine izâfi olarak “alt” ve “üst”e bölünen 

mekâna ilişkin boyut arasında bir fark yoktur. Nasıl ki “üst” ün üstünde herhangi bir üst 

                                                            
197 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 32. 
198 Gazali, a.g.e., s. 33. 
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bulunmadığının ispatı mümkünse, “önce” den önce gerçek bir öncenin bulunmadığını 

ispat da –üst konusunda olduğu gibi- sadece hayali ve kuruntu olarak mümkündür. Bu 

filozofların tutarlılıkları açısından zorunlu bir sonuçtur. Çünkü onlar âlemin ötesinde 

boşluk ve doluluğun bulunmadığı hususunda görüş birliği içindedirler.199 Kısacası bu 

konuda söylenecek söz yine Gazali’ye göre aynıdır: “Allah’ın varlığı vardır ve O’nunla 

beraber âlem yoktur.”200 

Filozoflara göre, ister ezeli isterse sonradan yaratılmış olsun, herhangi bir yerde 

bulunmaksızın kendi kendine var olan bir şeyin var olduktan sonra yok olması 

düşünülemez. Onlara “Suyun altında ateş yakıldığında zaman su yok olur (buharlaşır)” 

denildiğinde buna karşı derler ki: “Hayır, yok olmaz; sadece buhara dönüşür, sonra 

(buhar da) su olur.” demek oluyor ki heyuladan ibaret olan madde, havada (buhar 

olarak) varlığını sürdürmektedir.201 Heyula suyun suretini kendinde bulunduran 

maddeden ibarettir. Ne var ki sadece heyula su suretinden çıkıp hava suretine 

bürünmüştür. Hava soğukla karşılaşınca yoğunlaşıp suya dönüşür, yoksa madde 

yenilenmiş değildir. Aksine madde, unsurlar arasında ortak olup, sadece taşıdığı suretler 

değişmektedir.202  

Gazali âlemin ezeliliğini imkânsız saydığı halde – şayet yüce Allah onu sonsuz 

kılacaksa – ebediliğini imkânsız görmez. Çünkü yaratılmış olanın sonunun bulunması 

zorunlu değildir. Ama fiilin bir başlangıcının bulunması zorunludur.203 Gazali akıl 

                                                            
199 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, ss. 33-34. 
200 Gazali, a.g.e., s. 36. 
201 İbn Rüşd, Tefsiru Maba'de't-Tabia, Neşr., Maurice Bougyes, 2. bs., Beyrut : Dârü'l-Maşrık, 1973, C 1, 
s. 22. 
202 Gazali, a.g.e., ss. 53-54. 
203 Gazali, a.g.e., s. 48. 
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açısından âlemin ebedi olarak varlığını sürdürmesini imkânsız görmez, aksine, onun 

beka ve fenasını mümkün görür. Çünkü Allah isterse onu sonsuza kadar ayakta tutar.204 

Sonuç olarak Gazali’ye göre varlık ezeli ve sonradan yaratılmış şeklinde ikiye 

ayrılır. Ona göre Allah’ın zât ve sıfatlarından başka ezeli varlık yoktur. Onun dışındaki 

her şey onun iradesi ile sonradan meydana geldiğine göre ezeli olamaz.205 

Gazali’nin âlemin ezeli olup olmadığı konusunda filozoflarla bu kadar mücadele 

etmesinin nedeni, eğer Allah’tan başka ezeli bir varlık fikri kabul edilirse, dinin 

sınırlarının ötesine çıkılacağı endişesidir. Çünkü kelamcılara göre Allah sıfatları ile 

bilinen bir varlıktır. Bu sıfatlardan biri de Allah’ın yarattıklarına benzememesi 

(muhalefetü’n li’l-havâdis) dir. Ezelilik Gazali’ye göre Allah’taki bir sıfatın aynı şekilde 

başka bir varlığa verilmesi anlamına gelmektedir. Allah’ın görmesi, ya da duyması gibi 

sıfatların insanlara da verilmesi söz konusu iken bu sıfatın Allah’ın yarattıklarına 

verilmesi niçin problem çıkarıyor? diye sorulabilir. Fakat kelâmcılar sıfatlar meselesini 

“Allah insandaki gibi bir görme ile görmez” ya da “Allah insandaki gibi bir duyma ile 

duymaz” şeklinde yorumlarla aşmıştır. Yani insanın görmesi ve duyması sınırlı iken, 

Allah’ın görmesi ve duyması sınırsız olmaktadır. Fakat aynı şeyi ezelilik konusunda 

yapamıyoruz. Burada Allah ile yarattıkları arasında bir nispet ya da kıyaslama yoluyla 

fark olduğunu söylememiz mümkün değildir. “Allah da ezelidir insan da fakat Allah 

daha ezelidir.” dediğimizde ezelilik kavramı zaten anlam kaybına uğramış oluyor. 

Gazali’nin ezelilik konusundaki ikinci hassasiyeti Allah’ın özgür iradesi ile 

fiilini yerine getiren bir varlık olmaktan çıkıp, yaratmaya mecbur bir varlık haline 

                                                            
204 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 49. 
205 Gazali, a.g.e., s. 125. 
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dönüştürülmesidir. Yani iradeli bir fâil yerine filozoflar “ilk illet” ya da “ilk prensip” 

olan bir varlığı koymaktadırlar. Böylece filozoflar yaratıcı kavramından varlığının 

nedeni olmayan fakat kendisi başka varlıkların nedeni olan varlığı anlamışlardır. Bu da 

Gazali’ye göre Kur’an’ın ortaya koyduğu “istediği zaman istediğini yapan”, “daima 

diri”, “yarattıklarından haberdar” olan Allah anlayışına uygun düşmemektedir. 

Gazali’nin yukarıda saydığımız eleştirilerinin objektif eleştiri çizgisinin dışına 

çıktığını söyleyebiliriz. Elbette bunda Gazali’nin içinde yaşadığı çalkantılı fikir 

ortamının da büyük etkisi vardır. Fakat filozofların da vacib’ul-vücud bi-zatihi ve 

vacib’ul-vücud bi-gayrihi ayırımı,206 illet ve malül arasında yaptıkları ayırım da 

Tanrı’nın ezeliliğinin anlamını korumayı amaçlıyor. Yani bu tanımlama Tam illet ile 

malulü arasında gördükleri zorunluluk ilişkisini kavramsal olarak ortaya koymaktadır. 

Malulün ezelde değil de sonradan ortaya çıktığı düşüncesi filozoflarca, İlk İllet’in her 

anlamda tam ve mükemmel olmaması veya kendinden başka bir illete muhtaç olması 

gibi bir sonucu doğuracağından mümkün görülmemiştir.207  

İbn Sina’nın çıkış (sudûr) ve oluşmanın (hudus), İbda’ (yoktan yaratma) 

olduğunu ve bunu da, mutlak yoktan sonra nesne için gerekli eksiksiz, tam bir varlık 

vermek olarak ileri sürmesi, çıkışı (sudur) yaratma olarak açıklamada bir delil kabul 

edilebilir.208 İbn Sina yoktan yaratmayı (la min şey) kabul etmektedir. Ancak bu, ezelde 

bir yoktan yaratmadır, zaman içinde değil.209 Görüldüğü üzere, İslam filozofları yaratma 

                                                            
206 İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifa Metafizik II, s. 42. 
207 Engin Erdem, “Hocazâde ve ‘Mucibun Bi’z-zât’ Düşüncesi”, Türk Düşüncesinde Gezintiler, Ankara: 
Nobel Yayın Dağıtım, 2007, s. 145. 
208 Hüseyin Atay, Farabi ve İbn Sina ’ya Göre Yaratma, s. 123. 
209 Düzgün, Nesefi ve İslam Filozoflarına Göre Allah-Âlem İlişkisi, ss. 229-230. 
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kavramı için ibda’ (yoktan yaratma) kavramını kullanırlar ki bu “yoktan yaratma (el-

ibdâ’), bir şeyden onunla ilgili başka bir şeyin madde, alet veya zaman gibi aracılar 

olmadan oluşması” anlamına gelir. İbn Sina yoktan yaratmanın daha üstün olduğunu 

söylüyor. Onların kabul etmedikleri şey yoktan yaratma değil sonradan (zamansal) olan 

yaratmadır ki burası çok önemli bir noktadır. Onlara göre âlem ezeli olarak fakat yoktan 

yaratılmıştır. Âlemin yoktan yaratılması demek, Tanrı’nın kendi dışında hiçbir madde 

veya sebebe başvurmadan onu var kılması (ibdâ’) demektir.210 Allah âlemden zaman 

itibariyle değil; fakat tıpkı nedenin sonucundan önce olması gibi, zat ve sıra önceliği 

itibariyle öncedir.211 

 

3.1.  Sudûr Teorisi 

 

Gazali’nin sudûr teorisine eleştirisi iki ana eksene oturur. Bunlardan birincisi, bu 

teoriyle Allah’ın birliğinin korunmasının imkânsız oluşu, ikincisi ise bu teoriyle Allah’ın 

iradesiz bir varlık durumuna düşürülmesidir.  

Filozoflara göre Zorunlu Varlığın değişmesi imkânsızdır. Çünkü değişim, daha 

önce Zorunlu Varlıkta bulunmayan bir sıfatın meydana gelmesidir. Sonradan meydana 

gelen her şey bir sebebe ihtiyaç duyar. Vasıtasız olarak zorunlu varlıktan tek bir şey 

çıkar. Vasıtalarla birçok şey bir sıraya göre çıkar. Bunun sebebi; zorunlu varlığın bir 

olması ve kendisinde hiçbir yönde çokluğun olmadığının sabit olmasıdır. Zorunlu varlığa 

                                                            
210 Ferit Uslu, Tanrı ve Fizik, s. 133.  
211 Hayrani Altıntaş, İbn Sina Metafiziği, s. 82. 
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ilinti denilemeyeceği gibi, cevher de denemez. Zorunlu varlığın dışındaki bütün 

varlıkların bir düzen içerisinde zorunlu varlıktan çıkmaları ve kendisi dışında her şeyin, 

varlığını zorunlu varlıktan alması gerekir.212 

Gazali, filozofların irade ve sonradan yaratmayı reddederek, Allah’tan sudûr 

eden şeyin doğal ve zorunlu bir şekilde sudûr ettiğini iddia ettiklerini söyler.213 O, 

sudûru, “kişisel akıl yürütme üzerine karanlık, boş bir spekülasyon, güvenilmez bir 

tahmin ve karanlık üzerine karanlık”214 olarak görmektedir. Gazali’ye göre filozofların 

sözünü ettiği şeyler dayatmadan öteye gidemez. Şayet insan sudûr teorisini rüyada görse 

ve bunu başkalarına anlatsa,  bu, o kişinin mizacının bozulduğuna delil sayılır. Ya da bu 

sözler; nihayet birtakım tahminlerden öteye gidilemeyen fıkhî konular hakkında 

söylense bunların zann-ı gâlip ifade etmeyen bir sürü saçmalık olduğu söylenir.215 

İlk İlke’nin kendi ilkesini akletmesi kendi varlığı ve kendi özünü akletmesiyle 

aynı mıdır? Eğer aynı ise Gazali’ye göre özünde çokluk var demektir.216 Filozoflar İlk 

İlke’nin ancak özünü aklettiğini söylerler ki zaten onun özünü akletmesi ise özüyle 

aynıdır. Öyleyse onlara göre akıl, akleden ve akledilen birdir ve İlk İlke kendinden başka 

bir şeyi akletmez. Gazali’ye göre ilk olarak İbn Sinâ ve diğerleri bu öğretiyi çirkin 

buldukları için terk etmişler ve İlk İlke’nin özünü kendinden taşıp çıkan şeylerin 

taşmasının ilkesi olarak, diğer var olanların hepsini de cüz’i olarak değil, külli olarak 

aklettiğini ileri sürmüşlerdir. Çünkü onlara göre, İlk İlke’den ancak bir akıl çıkar, sonra 

o kendinden çıkan aklı bilmez. Demek oluyor ki, onun nedenlisi bir akıldır ve o akıldan 

                                                            
212 Gazali, Felsefenin Temel İlkeleri, ss. 168-169. 
213 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 131. 
214 Mehmet Vural, Gazali Felsefesinde Bilgi ve Yöntem, Ankara:Ankara Okulu Yay., 2004, s. 98. 
215 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 70. 
216 Gazali, a.g.e., s. 71. 
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bir başka akıl, feleğin nefsi ve maddesi taşıp çıkmaktadır. Bu akıl (İlk İlke’den taşan 

akıl) hem özünü, hem nedenlisi olan üç şeyi hem de kendi nedenini ve ilkesini 

akletmektedir. Bu durumda Gazali’ye göre nedenli nedenden daha değerli demektir. 

Yani, İlk Neden’den ancak bir şey taşmış, bu akıldan ise üç şey taşıp çıkmıştır. İlginç 

olan şu ki, bu akıl yürütmenin sonucu bizi İlk İlke’nin sadece özünü akletmekte 

olduğuna, ondan taşan aklın hem özünü hem İlk İlke’nin özünü, hem de nedenlilerin 

özünü aklettiğine götürür ki Gazali’ye göre Yüce Allah hakkındaki görüşünü bu 

dereceye indiren kimse, Onu var olanların en bayağısı düzeyine indirmiş sayılır. Çünkü 

Allah onlara göre sadece özünü bilirken, bu akıl hem özünü hem de başka şeyi 

bilmektedir. Hem başka şeyi hem özünü bilenin derecesinin bu durumda olmayanın 

derecesinden daha yüksek olduğunda ise şüphe yoktur.217 

Gazali’ye göre aslında filozofların amacı burada Allah’a yüceltmek iken, tam 

tersi bir durum ortaya çıkmış ve Allah âlemde meydana gelen şeylerden haberi olmayan 

bir ölü gibi olmuştur. Onun ölüden tek farkı kendi özünü biliyor olmasıdır. İşte bütün bu 

düşünceler Gazali’ye göre filozofların bu alanda ne kadar yetersiz olduğunu gösteren 

düşüncelerdir.218 

Filozoflara göre her bakımdan bir olan varlıktan, farklı iki şeyin sudûr edeceği 

ileri sürülürse, ya akla karşı çıkmış olunur veya tevhidi bırakıp İlk İlke’de çokluk 

bulunduğu iddia edilmiş olur. Ya da duyu verileri inkâr edilerek âlemde çokluğun 

bulunmadığı söylenmiş olur yahut da çokluğun aracılardan ileri geldiğini söylenerek 

sudûrcu filozofların savunduklarını itiraf etmek zorunda kalınır. Gazali amacının 

                                                            
217 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı,  ss. 71-72. 
218 Gazali, a.g.e.,  s. 72. 
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filozofların tezleri hakkında şüphe uyandırmak olduğunu bunu da başardığını söyler. 

Çünkü Ona göre birden iki şeyin çıktığını benimseyen kimse makul olana karşı çıkmış 

veya İlk İlke’yi ezeli ve kadîm sıfatlarla nitelendirmenin tevhid akidesiyle çeliştiğini 

söylemiş olur. Hâlbuki bu iki tez de geçersizdir ve filozofların bunu kanıtlayacak 

delilleri bulunmamaktadır. Çünkü birden iki şeyin sudûrunun imkânsızlığı, bir kişinin 

aynı anda iki yerde bulunmasının imkânsızlığının bilindiği gibi bilinemeyecek bir şeydir. 

Kısacası bu husus ne zorunlu olarak ne de akıl yürütmeyle bilinir.219  

Bu durumda Gazali’ye göre İlk İlke’nin bilen, irade sahibi, aynı cinsten varlıkları 

dilediği zaman ve dilediği gibi yaratan olduğunu söylemeye hiçbir engel yoktur. Böyle 

bir inancın imkânsızlığı akli zorunlulukla ve akıl yürütmeyle bilinemediğine göre bunu 

mucizelerle desteklenen peygamberlerin getirdiği haberlere göre (vahiy) kabul etmek 

zorunludur.220   

Sudûr teorisine göre âlemde fertlerin birleşmesinden oluşan hiçbir varlık yoktur, 

aksine var olanların hepsi tek tek nesnelerdir. Bunların her biri, üstündekine göre 

nedenli, altındakine göre nedendir. Yani her bir varlık, yukarıya doğru, nedenliye 

dayanıncaya kadar da sürüp gider. Oysa durum böyle değildir. Çünkü filozoflar cismin 

madde ve suretten oluşan bir birleşik olduğunu söylerler. İkisinin toplamından bir şey 

ortaya çıkar. Örneğin insan beden ve nefisten oluşan bir birleşiktir. Bunlardan birinin 

varlığı ötekinden kaynaklanmayıp, aksine ikisinin bir arada var olması bir başka 

sebepten ileri gelmektedir. Onlara göre felek de böyledir, felek de nefsi olan bir 

                                                            
219 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı,  ss. 77-78. 
220 Gazali, a.g.e., s. 78. 
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cisimdir.221  Ne nefis cismi, ne de cisim nefsi meydana getirmiştir. Tersine bunlar 

kendileri dışındaki başka bir sebepten meydana gelmişlerdir. Bu durumda Gazali bu 

bileşik varlıkların nasıl oluştuğu sorusunun önemine dikkat çeker. Bir tek sebepten mi? 

O zaman filozofların “Birden ancak bir çıkar” ilkeleri geçersiz olur. Yoksa birleşik 

sebepten mi? Bu durumda ise soru, nedenin birleşikliğine yönelmiş olur ki, bu da 

zorunlu olarak birleşiğin basitle karşılaşmasına kadar devam eder. Çünkü İlk İlke basit, 

diğerleri ise birleşiktir.222  

Gazali’ye göre filozoflar her ne kadar âlemin bir yaratıcısı olduğunu inkâr 

etmediklerini söyleseler de, onların ilkeleri ister istemez bizi dolaylı bir şekilde bu 

sonuca götürür. Onların ilkelerini göz önüne alırsak, âlemin Allah’ın eseri olmadığı fâil 

yönünden, fiil yönünden ve fiil ve fâil arasındaki ilişki yönünden olmak üzere, toplam üç 

yönden düşünülemez. 

Fâil açısından düşünülemeyişinin sebebi Gazali’nin fâil tanımında yatar. Onun, 

yaratan fâil için olmazsa olmaz olarak gördüğü şartlardan birisi, yaratıcı varlığın iradeli 

olmasıdır. Bir kimse lambanın ışığı, şahsın gölgeyi meydana getirdiğini söylese mecazi 

bir ifadede bulunmuş, hatta benzeyenle kendisine benzetilen arasında tek bir ortak 

nitelikle yetinerek kullandığı mecazi lafızla, mecazın sınırını gereğinden fazla aşmış 

olur. Şöyle ki, genel anlamda fâil, bir nedendir; lamba ışığın, güneş aydınlığın nedenidir. 

Ancak Gazali’ye göre burada dikkat edilmesi gereken husus şu ki, fâile sırf neden olması 

bakımından değil, özel anlamda neden olması bakımından, yani kendisinden fiilin irade 

ve seçmeyle meydana gelmesinden ötürü fâil denilmesidir. Nitekim bir kimse “Duvar, 

                                                            
221 İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifa Metafizik II, s. 151. 
222 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı,  s. 67. 
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taş ve cansız şeyler fâil değildir, fiil sadece canlılara mahsustur.” derse onun bu sözü 

doğru kabul edilir.223 

 Yarattıklarında var olan bir özelliğe en üstün şekilde sahip olmayan bir varlık 

Gazali’ye göre gerçek fâil olamaz. Gazali’ye göre yüce Allah irade sahibi, seçen ve bilen 

bir varlık iken filozoflara göre onun bu sıfatları yoktur. Gazali’ye göre irade zorunlu 

olarak bilmeyi; aynı şekilde fiil de zorunlu olarak iradeyi içerir. Onlara göre daha öncede 

belirttiğimiz gibi Allah’ın âlemle ilişkisi nedenin nedenli ile olan ilişkisi gibi 

zorunluluğu gerektiren bir ilişkidir. Bu tıpkı, gölgenin kişiden, aydınlığın Güneşten 

ayrılmayışı gibi olup, âlemin yüce Allah’tan ayrılması da düşünülemez. Bu da O’ndan 

sudûr edenlerin zorunlu sudûr ettiği ve âlemin ezeli olduğu sonucuna götürür. Ve son 

neden de Allah her bakımdan bir olduğu halde sudûr teorisinin âlemdeki çokluğu 

açıklamaktaki yetersizliğidir.224 

Filozofların “Fail olandan fiilin sudûru gereklidir, aksi halde ondan sudûr eden 

nedir?” sözlerine karşı Gazali, ondan sudûr eden, yenilenen şeydir; o da yokluktan 

ibarettir. Çünkü yokluk yoktu, sonra ortaya çıktı. İşte fâilden sudûr eden budur”, diye 

cevap verir.225  

Anlaşılmıştır ki, Gazali’ye göre ezelide kudret, alet, zaman, amaç veya tabiat 

bakımından herhangi bir değişme olmaksızın sonradan olanın ondan sudûr etmesi 

imkânsızdır.226 Çünkü ona göre hakiki fiil yoktan var etmedir. Filozoflara göre âlem 

                                                            
223 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 58. 
224 Gazali, a.g.e., s. 57. 
225 A.g.e., s. 54. 
226 A.g.e., s. 16. 
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ezeli ise o zaman hep var olmuş ve yaratılmamış demektir. Bu durumda da âlem 

Allah’ın gerçek fiili değil, mecazen fiilidir.  

 

4. Yoktan Yaratma 

 

Klasik teistlerin çoğu Tanrıyı mutlak zamansızlık fikri içinde ezeli ve ebedi varlık 

olarak düşünürler. Gelişmeye, değişmeye karşı, yaratılan dünyanın zaman ve mekân 

yapısına zıt olarak Tanrı tamamıyla zamanın dışındadır. Tanrı’nın kendisinden daha 

büyüğü (aşkın varlık) düşünülemeyen özelliği zamansallığı dışarıda tutar. Tanrı mutlak 

bir şekilde her yönden değişmeyen basit, saf gerçekliktir. Bu görüşte, yaratma Tanrı’nın 

zamansız bir eylemi olarak düşünülmüştür. Evrenin yaratılması olayının tam hikâyesinin 

geçmiş, şimdi ve gelecek içinde tek bir zamansız yaratma eylemi olduğu ileri 

sürülmüştür. Bütün değişmeler sadece Tanrı dünya ilişkisinin yaratma kısmındadır.227 

Âlemin yoktan yaratıldığını iddia eden kelamcılara göre:   

a) Ezeli olan bir varlık vardır o da Allah’tır. Âlem zaman içinde yoktan 

yaratılmıştır.  

b) Allah mutlak irade sahibidir, O neyi dilerse o olur.  

c) Allah ve onun yarattığı diğer varlıklar arasında mutlak farklılıklar vardır. Allah 

âlemi ezeli maddeden ya da sudûr şeklinde değil, mutlak yokluktan yaratmıştır.228 

Filozoflara göre fiilin fâille ilişkisine baktığımızda; fiilin fâille ya varlığı 

yönünden veya geçmişteki yokluğu yönünden bir ilişkisi vardır. Fiilin, fâille yokluğu 

                                                            
227 Hebblethwaite, Philosophical Theology and Christian Doctrine, s. 44. 
228 Hisam M. Âlûsi, The Problem of Creation in Islamic Thought, Cambridge: The National Printing and 
Publishing Co., 1965, ss. 188-189. 
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yönünden bir ilişkisinin olması doğru değildir. Çünkü fiilin geçmişteki yokluğunun fâille 

herhangi bir ilişkisi yoktur, onda herhangi bir etkisi de yoktur. Fiilin fâille hem varlık 

hem de yokluk yönünden bir ilişkisinin olması da geçersizdir. Çünkü yokluğun fâille 

ilişkisi olmadığına göre, ikisinden de olması doğru değildir. Bu durumda geriye fiilin 

varlığı kalmaktadır. Öyleyse fâile bağlı olan fiilin yokluğu değil, varlığıdır.229 

Gazali’ye göre yokluğun varlıkla değişmesi, varlığı yokluğa tercih eden bir 

nedenin var olmasını gerektirir. Varlığın yoklukla yer değiştirmesi de yokluğu varlığa 

tercih eden bir nedenin var olmasını gerektirir. Bu neden ya yok eden bir fâil veya zıt bir 

kuvvet yahut var olma şartlarından birinin eksilmesidir.230 

Gazali ilk olarak, İslam’ın öğretisiyle Aristocuların, ebedi ve ezeli âlem anlayışı 

arasında köklü bir aykırılık bulunduğunu ortaya koymak istemiştir. İkinci olarak ise 

Gazali, kelamcılar tarafından daha önce ileri sürülen kanıtlara, onları genişletmek ve 

mükemmelleştirmek suretiyle, daha fazla etkinlik sağlamıştır.231 Ona göre âlemin ezeli 

olduğuna dair bir varsayım, teizmin delillerini savunmayı imkânsız hale getirecektir.232 

Gazali’ye göre filozofların âlemin ezeli olduğunu ileri sürmeleri teolojik spekülasyondan 

başka bir şey değildir.233 

Aslında Gazali’ye göre de ateistler (dehriyye) dışında kalan bütün filozoflar âlemin 

bir yaratıcısı olduğu konusunda ve bu yaratıcının Allah olduğunda, yine âlemin onun 

                                                            
229 Gazali, Felsefenin Temel İlkeleri, s. 161. 
230 Gazali, İtikad’da Orta Yol, s. 29. 
231 Macit Fahri, “İslam’da Allah’ın Varlığının Geleneksel Kanıtları”,  çev: Mehmet Dağ, A.Ü.İ.F.D, C 
XXV, 1981, ss. 162-163. 
232 Lenn E. Goodman, “Ghazâli’s Argument from Creation (I),” International Journal of Middle East 
Studies, vol. 2, Issue 1, 1971, s. 67. 
233 Frank Griffel, “Taqlid of the Philosophers: Al – Ghazâli’s Initial Accusation in His Tahâfut”, Islamic 
History and Civilization, vol. 58, 2005, s. 291. 
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fiili ve eseri olduğunda hemfikirdirler. Fakat problem yaratılışın mahiyetinde ortaya 

çıkmaktadır.234 

Gazali Munkız’da da Aristo’nun Platon’u, Sokratı ve ondan önceki filozofları, 

hepsinden uzaklaşacak şekilde tam manası ile reddettiğini fakat onların çirkin küfründen, 

bidatlarından kendi fikirleri arasında bazı artıklar kaldığını ileri sürer. Ona göre işte bu 

yüzden onların peşinden giden Farabi ve İbn Sina’nın naklettiklerine göre Aristo’nun 

bütün felsefesi üç bölüme ayrılır:  

1) Küfrü icap ettiren kısımlar,  

2) Bid’atı gerektiren kısımlar,  

3) Esasında inkârı icap ettirmeyen kısımlar.235  

Gazali’ye göre insanların bir kısmı (ehl-i hak) âlemin hâdis olduğunu anlamışlar 

ve haklı olarak onun bir yaratıcısının bulunduğu neticesine ulaşmışlardır. Bir kısmı da 

(dehriyye), onun ezeli olduğunu sanmışlar ve yanlış da olsa bir neticeye vararak yaratıcı 

bulunmadığına inanmışlardır. Fakat filozoflar bir taraftan âlemin ezeli oluşunu ileri 

sürerken diğer yönden yaratıcısının mevcudiyetini ispata çalışmış ve böylece çelişkiye 

düşmüşlerdir.236 Gazali için Allah’a inanmak, Allah’ın âlemdeki varlıkları, yoktan 

yarattığına inanmak demektir. Gazali’nin iddiasına göre, filozoflar ezeli olarak 

düzenlendiği ve belirlendiğini savundukları âlemde Tanrı’ya sadece yardımcı bir rol 

vermek ister göründüklerinden, teorilerinde ciddi bir geriye gidiş söz konusudur.237  

                                                            
234 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 57. 
235 Gazali, El-Munkızu Mine’d-Dalâl - Delâletten Hidayete, çev: Yahya Pakiş, İstanbul: Umran Yay., 
1996, ss. 45-46. Bu eser bundan sonra El-Munkız olarak gösterilecektir. 
236 Topaloğlu, İslam Kelamcılarına ve Filozoflarına Göre Allah’ın Varlığı, s. 65. 
237 Leaman, Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş, s.75. 
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Filozoflar Tanrı’nın âleme önceliğinin zaman bakımından değil zat bakımından 

olduğunu savundular. Onlara göre âlem mutlak yokluktan değil şekilsiz ve suretsiz bir 

ezeli madde (heyula) den yaratılmıştır.238 Bu konuda Aristo’dan etkilendikleri çok 

açıktır. Aristo bu konuda şunları söyler: “İmdi evrenin bütünü oluşmamıştır, kimilerinin 

ileri sürdüğü gibi yok olma olasılığı da yoktur; tektir ve ebedidir; bütün benliği içinde 

başı, sonu yoktur; tüm sonsuz zamanı kendi içinde sarar.”239  

Filozofların bu görüşleri kelamcıların ve tabii ki Gazali’nin de şiddetli tepkisine 

yol açmıştır. Gazali’ye göre onlar Müslümanlara hoş görünmek için fikirlerini bir 

aldatmaca şeklinde ortaya koymuşlardır.240 

Gazali’ye göre yokluk yoktu, sonra ortaya çıktı. Yokluğun fâilden sudûr eden bir 

şey olmasının anlamı, onun sadece fâilin kudretine dayalı olarak gerçekleşen bir şey 

olmasıdır.241 

  “Âlem, ya sonradan meydana gelme (hâdis) dir ya da ezeli (kadîm) dir. 

    Âlemin, ezeli olması imkânsızdır. 

    O halde âlem, sonradan meydana gelmiştir.”242   Ya da  

“Meydana gelen olaylardan uzak olmayan her şey, sonradan meydana gelmiş 

(hâdis) tir.” 

 “Âlem, meydana gelen olaylardan uzak değildir.” Bu iki asıl önermeden zorunlu 

olarak Gazali’ye göre şu sonuç ortaya çıkar: 

“O halde âlem, sonradan meydana gelmiştir.”243  

                                                            
238 Bavinck, Reformed Dogmatics: God and Creation, s. 419. 
239 Aristoteles, Gökyüzü Üzerine, çev: Saffet Babür, Ankara: Dost Kitabevi, 1997, Kitap 2, 283b 26-30. 
240 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 61. 
241 Gazali, a.g.e., s. 54. 
242 Gazali, İtikatta Ölçülü Olmak, s. 49. 
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Bir başka çıkarım da şu şekilde formüle edilmiştir:  

“Varlığı, olayların varlığından önce olmayan her şey, sonradan meydana 

gelmiştir. 

  Âlem ise olaylardan önce mevcut değildi. 

  O halde âlem de sonradan meydana gelmiştir.” Çünkü varlığı olaylardan önce 

olmayan şey, ya olaylarla beraberdir veya olaylardan sonra meydana gelmiştir. Bu 

meselede üçüncü bir olasılık imkânsızdır.244 Gazali’nin burada âlem ile Allah’tan başka 

var olan diğer bütün varlıkları kastettiğini belirtmemizde yarar vardır.245 

“Olay” sözcüğüyle Gazali sonradan meydana gelen şeyi kasteder. Böyle bir şeyin 

sonradan meydana gelmesi, ya imkânsızdır ya da mümkündür. İmkânsız olması, batıldır. 

Çünkü var olması imkânsız olan bir şeyin meydana gelmesi, mümkün değildir. Eğer var 

olması mümkünse, bu mümkünle, var olabilen bir şeyi kasteder. Fakat varlığı, kendi 

varlığının gereği (vacibu’l-vücud) olsa idi, bu takdirde varlığı, zorunlu (vacip) olurdu. 

Oysa onun varlığı, kendisini, yokluktan varlığa tercih edene muhtaçtır. Bu suretle de 

yokluk, varlıkla yer değiştirir.246 

Gazali'ye göre âlem cisim ve cevherden oluşur. Ona göre her cisim, değişebilir. 

Değişebilen her şey ise, “sonradan meydana gelmiştir.” Bundan da her cismin, 

“sonradan meydana geldiği” sonucu ortaya çıkar.247 

Filozoflar âlemin cisimlerini şu kısımlara ayırırlar: 

                                                                                                                                                                               
243 Gazali, İtikatta Ölçülü Olmak, s. 50.  
244 Gazali, a.g.e., ss. 54-55. 
245 A.g.e., s. 59. 
246 A.g.e., s. 62. 
247 A.g.e., s. 62. 
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1. Gök cisimleri: Bunlar, daimi bir şekilde hareket halindedirler. Bunların bazı 

hareketleri, sonradan olmakla beraber ezeli ve ebedi olarak daimi bir silsile 

halinde birbirini takip eder.  

2. Ay feleğinin kapsadığı dört unsur: Bu unsurlar, kendi şekil ve arazlarını 

taşıyan bir maddede birleşirler. Bu madde ise, ezelidir. Şekil ve arazlar ise 

sonradan meydana gelme olup sonsuza kadar bu madde üzerinde döner 

dolaşırlar. Su, oluşan ısı sebebiyle havaya döner. Hava ise bu oluşan ısı 

sebebiyle ateşe döner. Diğer unsurlar da böyle olup birleşme sonucunda yeni 

yeni birleşik cisimleri meydana getirirler. Bunların sonradan meydana gelen 

bu kısımlarından: madenler, bitkiler ve hayvanlar meydana gelir.248 

Gazali’ye göre filozoflar; kâinatın, sonradan meydana gelme olduğunu inkâr 

ettikleri halde, âlemdeki cisimlerin, değişebilecekleri hususunda görüş birliğine 

varmışlardır. ‘Değişebilen şey, sonradan meydana gelmedir’ ifadesinde, meydana gelen 

ikinci aslın delili nedir? sorusuna, Gazali şu cevabı verir: “Âlem, değişebilmekle beraber 

eğer ezeli olsaydı, değişmelerin başlangıcının olmadığı kabul edilmiş olur ve feleğin 

dönüş sayılarının sonsuz olması gerekirdi. Bu ise imkânsız bir şeydir. Çünkü 

imkânsızlığa yol açan her şey, imkânsızdır.”249 

 Gazali âlemin varlığı için ispat ettiği nedenin (Allah), ezeli olduğunu iddia eder. 

O ezeli kavramıyla; varlığına yokluk arız olmayan şeyi kasteder. Bu kelime iki anlama 

delalet eder: Birincisi, bir şeyin varlığını kabul etmek, diğeri ise geçmişte o şeyin 

varlığından önce yokluğunun bulunmadığını ortaya koymaktır. Eğer Allah ezeli olmayıp 

                                                            
248 Gazali, İtikatta Ölçülü Olmak, ss. 63-64. 
249 Gazali, a.g.e., ss. 67-68. 
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da sonradan var olsaydı, o takdirde başka bir nedene muhtaç olurdu. O başka neden de, 

yine bir başka nedene muhtaç olur ve bu böylece sonsuza doğru devam eder giderdi ki, 

bu şekildeki zincir imkânsızdır.250  

Gazali’ye göre yokluğun varlıkla değişmesi, varlığı yokluğa tercih eden bir 

nedenin var olmasını gerektirdiği gibi, varlığın yoklukla değişmesi de yokluğu varlığa 

tercih eden bir nedenin var olmasını gerektirir. Bu tercih eden neden; ya gücü olmayan 

bir fâil ya zıt bir kuvvet ya da var olma şartlarından biridir. Aksi takdirde yokluğun 

varlığa tahvil edilmesi, mümkün değildir. Çünkü varlık, kudretten meydana gelebilen 

sabit bir şeydir. Kudret sahibi, varlığı kullanmakla bir şey yapmış olur. Fakat yokluk ise, 

şeydir. “Yokluğu yapan kimse, bir şey yapmış olur mu?” diye sorulursa, buna ‘evet’ diye 

cevap verilmesi, imkânsızdır. Çünkü olumsuzluk, bir şey değildir.251 Fiilin ezeli olması 

imkânsız olduğu için âlemin de ezeli olması imkânsızdır. Âlemin, bir fiil oluşunun 

anlamı, onun, yokken sonradan var olmasıdır. Eğer âlem, ezelde, Allah ile beraber var 

ise, o zaman âlem, bir fiil olamaz.252  

Gazali’yi âlemin ezeli olmasını redde götüren bir diğer neden de, âlemin ezeli 

olması fikrinin, kaynağını dinden alan “mebde” düşüncesiyle ve ebedi olması da yok 

oluşun âlem üzerine arız olmasının bir gereği olan “mead” (yeniden diriliş) düşüncesi ile 

çelişiyor olmasıdır.253 

Filozoflar Yüce Allah’ın fâil olmasıyla, O’nun kendinden başka bütün varlığın 

nedeni olduğunu, âlemin varlığını devam ettirmesinin O’na bağlı bulunduğunu 

                                                            
250 Gazali, İtikatta Ölçülü Olmak, s. 70. 
251 Gazali, a.g.e., s. 71. 
252 A.g.e., s. 138. 
253 Zerrinkub, Medreseden Kaçış-İmam Gazali’nin Hayatı, Fikirleri ve Eserleri, s. 164. 
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kastederler; onlara göre, şayet yüce yaratıcının varlığı olmasaydı, âlemin varlığı 

düşünülemezdi. Tıpkı güneş bulunmadığı takdirde ışığın olmayacağı gibi, Allah’ın da 

olmadığı varsayılacak olsaydı, âlem olmazdı.254 Filozoflar âlemin nedenli (malul), 

nedeninin ise hem ezeli hem de ebedi olduğunu, dolayısıyla nedenlinin nedenle birlikte 

bulunduğunu söylerler: “Neden değişmedikçe nedenli değişmez.” Sonradan 

yaratılmışlığın imkânsızlığını onlar en çok buna dayandırırlar.255  

Gazali onların verdiği anlamın “fiil” ve “yapma” kelimelerine verilemeyeceğini 

söyler. Çünkü ona göre “fiil” ve “yapma” gerçekte sadece irade sonucu ortaya çıkan şey 

anlamına gelmektedir. Hâlbuki filozoflar fiilin hakiki anlamını reddedip, Müslümanlara 

şirin gözükmek için sadece lafzını söylemekle yetiniyorlar.256 Gazali’ye göre fiil 

sonradan var etmekten ibarettir. Oysa filozoflara göre âlem sonradan olmayıp ezelidir. 

Fiilin anlamı ona göre var etmek suretiyle bir şeyin yokluktan varlığa çıkarılmasıdır. 

Ezeli olanda ise böyle bir şey düşünülemez. Zira var olanın var edilmesi mümkün 

değildir. Demek oluyor ki fiilin şartı, Gazali’ye göre o fiilin sonradan var olmasıdır. 

Filozoflara göre âlem ezeli kabul edilmiştir, bu durumda âlemin Allah’ın fiili olduğunun 

iddia edilmesi, Gazali’ye göre anlamsızdır.257  

Filozofların ikinci delili zamanın mahiyeti ile ilgilidir. Gazali filozofların 

Aristo’nun zaman kavramını kullanışlarını eleştirir. Aristo’ya göre,258 zaman, içinde tüm 

olayların teşhir edildiği mutlak bağımsız bir çerçeve değildir. O, zaman kavramını 

değişmeye bağlar. Zaman, öncelik ve sonralık bakımından hareketin sayımı olarak 

                                                            
254 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 61. 
255 Gazali, a.g.e., s. 48. 
256 A.g.e., s. 61. 
257 A.g.e., s. 62. 
258 Aristoteles, Fizik, Kitap 4, 218b 20-30. 
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görülür; başka türlü söyleyecek olursak, zaman, zamanların sayısını karşılaştırmak 

suretiyle öteki hareketleri ölçen bir hareket, yani başka hareketler vuku bulurken vuku 

bulan bir şeydir. Şüphesiz Aristo için dünyada değişikliklerin olması olgusu inkâr 

edilemez bir gerçekliktir.259  

Filozofların iddiasına göre, “âlem Allah’tan sonra, Allah ise âlemden öncedir” 

diyen kimse bununla Allah’ın zaman bakımından değil, zat bakımından önceliğini 

kastetmiş olmalıdır. Bu tıpkı, zaman bakımından birlikte var olmaları mümkün iken, 

tabiatı gereği birin ikiden önce gelişine; şahsın hareketinin, kendisini izleyen gölgenin 

hareketinden; elin hareketinin (parmaktaki) yüzüğün hareketinden; suyun içindeki elin 

hareketinin suyun hareketinden önce gelişinde olduğu gibi, nedenin nedenliden önce 

gelmesine benzer. Oysa bunlar zaman bakımından eşit olup, bir kısmı neden, bir kısmı 

de nedenlidir. Zira her ne kadar zaman bakımından eşitlenirse de gölgenin hareketinin 

şahsın hareketine, suyun hareketinin elin hareketine bağlı olduğu söylendiği halde, 

şahsın hareketinin gölgenin hareketine, elin hareketinin suyun hareketine bağlı olduğu 

söylenemez. Gazali’ye göre eğer bununla Yaratıcının âlemden önce geldiği 

kastediliyorsa kastedilen anlam ortaya çıkmaz. Buradan çıkacak anlam hem Allah’ın 

hem de âlemin ya ezeli ya da sonradan yaratılmış olduğudur; yani birinin ezeli, ötekinin 

sonradan yaratılmış olması imkânsızdır.260 

Gazali’ye göre filozoflar kendi zaman ve mekân anlayışlarına farklı yorumlar 

getirirler. Onlar zamanın sonsuz, mekânın ise sonlu olduğunu varsayarlar; hatta zamanın 

mekândaki hareketin ortak fâili olduğu kanaatindedirler. Gazali haklı olarak mekânın 

                                                            
259 Leaman, Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş, s. 90. 
260 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, ss. 31-32. 
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sınırlı olduğuna inanan kişinin tutarlı olabilmek için, (özellikle de mekân, zaman ve 

mekândaki hareketin hepsinin birbiriyle ilişkili olduğu yolundaki Aristo’cu tutumu 

savunurken), sınırlı bir zamanın varlığını kabul etmesi gerektiğini vurgular. Şayet onlar, 

boş mekânı düşünmenin imkânsız olduğunu söylüyorlarsa, aynı şekilde boş zamanı 

düşünmenin de imkânsız olduğunu görmeleri gerekir.261 Gazali’ye göre açık olan husus, 

zamanın sonradan ve yaratılmış olduğudur.  

Sonuç olarak şunu diyebiliriz: Gazali’ye göre var etme ve yok etme kudret 

sahibinin iradesiyledir; Allah dilediği zaman var eder, dilediği zaman yok eder. Allah’ın 

her bakımdan kudret sahibi oluşunun anlamı işte budur. Bu cümleden olmak üzere 

değişme O’nun zatında değil, sadece fiilindedir. Filozofların “Fâil olandan fiilin sudûru 

gereklidir, o halde ondan sudûr eden nedir?” sözlerine karşı Gazali, ondan sudûr edenin, 

yenilenen şey olduğu; onun da yokluktan ibaret olduğudur. Çünkü yokluk yoktu, sonra 

ortaya çıktı. İşte fâilden sudûr eden Gazali’ye göre budur.262   

Gazali’ye göre fâil bir şeyi yokluk halinde değil, fâilden çıkarak var olduğu anda 

var etmiş olur. Var etme fâilin yapan mefulün de yapılan olmasıyla ilişkilidir. Çünkü var 

etme var edenle var edilen arasındaki bir ilişkiden ibarettir. Bütün bunlar var olmadan 

önce değil, varlıkla birlikte bulunmaktadır. O halde var etmekten amaç, failin var eden 

ve yapılanında var olan olmasını sağlamaksa, var etme ancak var olan şeyler için söz 

konusudur.263 

Gazali Allah’ı gerçek varlık diğer varlıkları ise varlıkları Allah’ın sayesinde 

vücud bulmuş varlıklar olarak görür. Ezeliliği ve sudûru reddeder. Onun 

                                                            
261 Şeyh, “Gazali (Metafizik)”, ss. 222-223. 
262 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 54. 
263 Gazali, a.g.e., s. 63. 
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vazgeçemeyeceği birinci öncülü yoktan yaratmadır. Ona göre varlık Allah’ın hür 

iradesiyle var olmuştur. Âlem var olmadan önce varlığı da yokluğu da mümkün olandır. 

Onun varlığa çıkması için bir belirleyici (muraccih) ihtiyaç vardı. Aksi takdirde bu 

mümkün âlem hep yokluk halinde kalırdı.  

 

5.  İlahi Bilgi ve Yaratma 

 

Bu başlık altında yaratma eylemini gerçekleştirirken Tanrının hangi sıfatı ön 

plana çıkıyor? sorusunun cevabını aramaya çalışacağız. Tanrı’nın nasıl bir varlık olduğu, 

Onun sıfatları vasıtasıyla ortaya çıkmaktadır. Sıfatlar konusu ise, Tanrı’nın varlığı 

konusundan daha karmaşık bir konudur.264 Allah’ın sıfatlarını anlama biçimi onun 

fiillerini anlama biçimini belirlediğine göre265 sıfatlar konusu Tanrı-âlem ilişkisinde 

önemli bir yer işgal ediyor. Bilindiği gibi kelam ve din felsefesinin en önemli 

konularından birisi de Tanrı’nın ezeli, değişmez sıfatlarının, değişen ve sonradan olan 

varlıklarla olan ilişkisi olmuştur. Tanrı’nın ilmi konusunun, Gazali’nin filozofları 

tekfirle suçladığı konulardan biri olması da bu konudaki anlayış farklarının ne kadar 

büyük olduğunu göstermesi açısından önemlidir.  

Filozoflar Tanrı’nın bilgi sıfatını ön plana çıkarırlar. Çünkü onlara göre irade, 

yaratma açısından söylersek bir şeyin varlığını yokluğuna tercih etmek olacaktır ki bu da 

irade edende bir değişiklik ya da bir acizlik olduğunu gösterir. Gazali ise yaratma 

                                                            
264 Temel Yeşilyurt, “Gazali’ye Göre Allah’ın İradesi”, Harran Üniversitesi İ. F.D. sayı IV, 1998, s. 187. 
265 Sinan Öge, Allah’tan Âleme İlahi Fiiller, Ankara: Araştırma Yay., 2009, s. 11. 
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konusunda irade sıfatına daha çok vurgu yapar. Ona göre gerçek fiil iradeli olandır. 

Gerçek fâil de iradeli olandır. 

Tanrı’ya yüklenen sıfatlar arasında filozof ve ilahiyatçıları en çok meşgul edenin 

Tanrı’nın bilgisi olduğu söylenebilir. Diğer sıfatlar ve onların âlemle ilişkileri konusu 

araştırılmak istendiğinde de bilgi sıfatına başvurmak kaçınılmaz olmaktadır. Çünkü 

Tanrı’nın dilemesi, yaratması vb. hep bilgisine göre olmaktadır.266 İslam düşünce 

tarihinde yaratılmış âlem ile yaratıcı arasında nasıl bir ilişki vardır? sorusunun cevabı ile 

ilgili değişik ekollerin görüşlerinin şeklini tayin eden ve en çok üzerinde tartışılan husus 

ilahi bilgidir.267 Çünkü ilim sıfatı öteki bütün sıfatların şu veya bu şekilde dayandığı 

temel bir sıfat konumundadır.268 Yaratma fiili ilim sıfatıyla doğrudan ilişkili bir sıfattır. 

Çünkü bilgisiz bir Tanrı’nın yaratması mümkün olmadığı gibi, bilen bir Tanrı’nın 

bilgisinin yarattığı varlıklarla ilişkisi önem arz etmektedir.  

“Tanrı’nın sıfatlarının zamansal olanla ilişkiye girdiğini öngören bakış açısına 

göre, âlem yoktan yaratılmış olup, âlemin yaratılması zamansal bir başlangıcı da 

beraberinde getirir. Bu zamansal başlangıçla beraber geçmiş, şimdi ve gelecek gibi 

zaman dilimleri birbirini süreklilik içinde takip eder.”269 

Farabi’ye göre her varlığın Tanrı’nın varlığından bir payı ve varlık ile Tanrı 

arasında bir hiyerarşi mevcuttur. Eşyanın varlığı O’ndan kaynaklanır; fakat bu yaratışta 

onun bizimkine benzer bir amacı yoktur. Onun bilgisi ve rızası olmaksızın varlık ondan 

                                                            
266 İsmail Çetin, “Boethius’ta Tanrı’nın Bilgisi ve İnsan Hürriyeti”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, 2003, C XII, sayı 2, s. 134. 
267 Halife Keskin, “Eş’ari’nin Allah’ın Varlığı ve Sıfatları Hakkında Kullandığı Bazı Argümanların 
Değerlendirilmesi”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, C III, sayı 2, s. 12. 
268 Mehmet Aydın, Din Felsefesi, İzmir: DEÜ İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay., 1999, s. 144. 
269 Zikri Yavuz, “Tanrı’nın Bilgisi ve İnsan Hürriyeti İlişkisi Bağlamında Frankfurtçu Liberalizmin 
Eleştirisi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, C 50, sayı: 1, ss. 51-52.  
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tabii bir yolla sudûr edip meydana gelmiş değildir. O zatını bildiği için ve bu ideal 

varlıkta iyilik düzeninin ilkesi O olduğu için eşya O’ndan zuhur etmiştir. Bu durumda 

bildiği şeylerin var olmasının sebebi O’nun bu bilgisidir.270  

Farabi’ye göre “Allah’ın bilmesi iradesinden önce gelir. Şu halde bildiği şeylerin 

var olmasının sebebi O’nun bu bilgisidir. Onun eşyayı bilmesi zamana bağlı bir bilgi 

değildir.”271 Bu durumda bir şeyin var olması için onun akledilmesi, düşünülmesi yeterli 

görüldüğünden bilme, yaratma demek olmaktadır.272 Farabi’ye göre, Bir’den O’nun 

kendini bilmesi ve mükemmel olması nedeniyle yalnızca başka bir sudûr eder. Sudûr 

eden bu şey “İlk Akıl”dır. Bu “İlk Akıl” cisim ve madde değildir.273  

İbn Sina ise Allah’ın sıfatlarını sayarken onun Âlim (Bilen), Kadir (Güçlü), Hayy 

(Diri), Murid (İrade sahibi), Mütekellim (Konuşan), Semi (İşiten), Basir (Gören), Hâlık 

(Yaratan), Bari (Varedici), Musavvir (Şekil verici) vb. sıfatları olduğunu söyler. O hem 

bilgi hem bilen hem de bilinendir. Onun varlıkları bilmesi onların var olmasının 

sebebidir.274 İbn Sina’ya göre İlk’ten meydana gelen şeyde, İlk’in bir amacının olması 

söz konusu değildir. Aksine İlk, sırf aklî iradeyle zatı gereği irade edendir. Onun hayatı 

da bu iradenin ta kendisidir. İlk’in idrak ettiği şeyin kendisi ki bu, her şeyden 

aklettiğidir, her şeyin sebebidir. Ayrıca İlk’in idrak ettiği şey, İlk’in fiilinin ilkesidir. 

İlk’in fiili ise her şeyi yaratmasıdır. Yani İlk’in idrak etmesi ve yaratması tek bir 

anlamdır. Ondaki hayat bilgiden başka bir şey değildir.275  

                                                            
270 Farabi, Uyûnü’l-Mesâil, s. 67. 
271 Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, s. 119. 
272 Taylan, İslam Düşüncelerinde Din Felsefeleri, s. 126. 
273 Mustafa Yıldırım, “Plotinus ve Farabi’de Sudûr”,  s. 49. 
274 İbn Sina, “Er-Risâletu’l-Arşiyye”, Risaleler, ss. 51-53. 
275 İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifa Metafizik II, s. 112. 
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İbn Sina’ya göre zorunlu varlığın iradesi de, onun bilgisinden zât bakımından 

başka olmadığı gibi mefhum bakımından da başka değildir. Onun bilgisi, iradesinin ta 

kendisidir.276 O’na göre Allah, kendisinden çıkan ideal varlık düzenini zatıyla bilendir. 

Varlıktaki farklılık O’nun özüne ait gerekli bir özelliktir. Bu özellik özden ayrılacak olsa 

ortada temel yapı diye bir şey kalmaz. Mesela Güneş’ten güneşlik formu kalkacak olsa 

güneş, güneş olarak kalamaz. Demek oluyor ki, ilk olan Allah, bilgisiyle diğer 

varlıklardan ayrıdır. En güzel düzende tam ve kâmil olan, en sağlam ve sürekli bir 

şekilde devam eden tüm varlığın sebebi O’nun bu bilgisidir. İşte irade denilen şey budur. 

Böylece her şey O’nun bilgisine göre varlık alanına çıkar.277  

İbn-i Sina, Allah’a ilimsizlik aczi izafe eden iddiayı benimsemeyerek Allah’ın, 

kendisini, kendisinden feyz yoluyla sâdır olanı ve külli prensipler halinde de olsa, bütün 

mevcudatı bildiğini söyler.278 Nitekim Gazali de aslında Tanrı’nın bilgisi konusunda 

ortaya çıkan problemlerin İbn Sina’yı pek bağlamadığını düşünmektedir. Çünkü O, 

Tanrı’nın kendinden başkasını da bildiğini ileri sürmüştür, ondan önceki filozoflar ise 

Tanrı’nın sadece kendi özünü bildiği hususunda görüş birliği içindedirler.279 

Gazali öncesi İslâm düşüncesinde sıfatlar problemi, dil, düşünce ve varlık 

ilişkileri açısından değil, daha çok Allah-âlem ilişkileri açısından ele alınmıştır. 

Özellikle de kelam ilmi açısından bu sıfatlar konusunun önemli olmasının sebebi 

sıfatların Allah-âlem ilişkisi ile doğrudan ilişkili olmasıdır.280 

                                                            
276 İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifa Metafizik II, s. 113. 
277 Mahmut Kaya, İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, ss. 315-316. 
278 Topaloğlu, İslam Kelamcılarına ve Filozoflarına Göre Allah’ın Varlığı, s. 66. 
279 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 107. 
280 Zeynep Gemuhluoğlu, Teoloji Olarak Yorum – Gazali ve İbn Rüşd’de Te’vil, İstanbul: İz Yay., 2010, 
ss. 119-120. 
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Gazali’ye göre filozoflar, İlk İlke adını verdikleri Allah’a ilim, kudret ve irade 

isnat etmenin imkânsız olduğu konusunda hemfikirdirler.  Çünkü onlara göre sıfatları 

kabul etmek çokluğu gerektirir.281 Onlara göre, İlk İlke’nin sıfatları olduğunu düşünmek, 

O’nun bu sıfatlara muhtaç olduğu anlamına gelir ki bu takdirde O, mutlak anlamda kendi 

kendine yeterli olamaz. Çünkü kendi kendisine mutlak anlamda yeten varlık, 

kendisinden başkasına muhtaç değildir. Gazali’ye göre bu görüş son derece tutarsız ve 

yüzeyseldir. Çünkü mutlak anlamda kendi kendisine yetene ilişkin olan bu sıfatlar 

mutlak anlamda kendi kendine yetenin özünden ayrı değildir ki O’nun başkasına muhtaç 

olduğu söylensin.282 Oysa yukarıda bu görüşlerin tam tersi olarak İbn Sina’nın Tanrı’nın 

sıfatlarını saydığını gördük.283 

Filozofların aksine Gazali, Allah’ın zatı ile birlikte sıfatlarının da ezeli olduğu 

görüşünü kabul eder.284 Ona göre,  Allah’ın sıfatları zatının kendisi olmayıp, zata zait 

şeylerdir.285 Filozoflara göre sıfatlar her ne kadar Tanrı’ya ait olsalar da O’nun özüne 

nispetle hâdis sayılırlar.286 Gazali’ye göre eğer bu sıfatlar hâdis olsaydı, ezeli olan 

Allah’ta değişmelere mahal olurdu.287 Onlar Allah’ın ilim sıfatının zâtından 

ayrılmayacağını, yani zatından ayrı olarak ilim sıfatının bulunmadığını söylerler.288 

Gazali’ye göre filozoflar Allah’ın âlim olma durumunun, zat ile ilgili bir durum olup 

sıfat olmadığını iddia ederler.289 

                                                            
281 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 97. 
282 Gazali, a.g.e., s. 101. 
283 İbn Sina, “Er-Risâletu’l-Arşiyye”, Risaleler, ss. 51-53. 
284 Gazali, a.g.e., ss. 99, 102. 
285 Turan Koç, “Gazali’ye Göre Allah’ın Bilgisi”, Erciyes Üniversitesi İ.F.D., sayı 8, 1992,  s. 123. 
286 Gazali, a.g.e., s. 100. 
287 Koç, a.g.m., s. 124. 
288 Gazali, El-Munkız, s. 56. 
289 Gazali, İtikatta Ölçülü Olmak, s. 165. 
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Gazali Tanrı’nın kendinden başkalarını bilmediği görüşünün saçmalık olduğunu 

belirttikten sonra bu görüşü savunmanın Tanrı’nın eserlerinin ondan üstün tutulması 

demek olduğunu söyler. Çünkü melek, insan ve akıl sahibi olan her fert kendi özünü, 

ilkesini ve başkasını bilir; oysa filozoflara göre söylersek Tanrı yalnız kendi özünü bilir. 

Buna göre Tanrı, melekler şöyle dursun herhangi bir insana nispetle bile eksik demektir. 

Ona göre varlığının şuurunda olan hayvan bile kendinden başkasını bilir. Gazali’ye göre 

kendi özünden başkasını bilmeyen bir zât ile ölü arasında bir fark yoktur.290 

Filozoflara göre ateşten sıcaklığın, güneşten ışığın çıkması olayında nasıl ki ateş 

ve güneş kendisini bilmiyorsa, Allah da ne başkasını ne de kendi zatını bilir. Hâlbuki 

kendi zatını bilen kendisinden sudûr edeni de başkasını da bilir.291 İlk Varlığın bilmesi, 

nasıl bu nesnenin varlığının başlangıcı olmaktadır? diye sorulursa bunun cevabı 

filozoflara göre, dal üzerinde yürürken düşmeyi düşünmen, nasıl düşmenin başlangıcını 

oluşturuyorsa, İlk Varlığın diğer varlıkları düşünmesi de onları var olmalarının 

başlangıcı olmaktadır.292 

 “Kendi zatını bilmeyen her şey ölü sayılır, buna göre İlk (olan Allah) nasıl ölü 

olabilir?” sorusuna, Gazali böyle bir anlayışa filozofların görüşünün yol açtığı 

düşüncesindedir. Çünkü irade, kudret ve seçme gücüyle iş yapmayan, işitmeyen ve 

görmeyen her şey ölü sayılır; dolayısıyla kendinden başkasını bilmeyen de ölü 

demektir.293  

                                                            
290 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, ss. 107-108. 
291 Gazali, a.g.e., s. 131. 
292 Gazali, Felsefenin Temel İlkeleri, s. 196. 
293 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 131. 
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Filozoflara göre Allah ezelde, âlemin var olduğunu bilmiş olsa; âlem daha henüz 

var olmadığı için, bu bir ilim olmaz, cehalet olur. Çünkü Allah, daha önce bilmediği bir 

şeyi, şimdi bilmiş olmaktadır. O halde âlemin var olduğu bilgisi, âlemin var olmasından 

sonradır. Dolayısıyla da her sonradan meydana gelen için, aynı şeyi söylemek 

mümkündür.294 Gazali’ye göre ise Yüce Allah, ezelde âlemin varlığını, var olduğu anda 

bildi. Bu bilme, tek bir sıfattır. Bunun gerekliliği de, daha sonra âlemin var olacağını 

ezelde bilmedir. Var olduğu zaman, onun halen var olduğunu ve varlığını bildikten sonra 

da, daha önce var olduğunu bilmektir. Bu haller, âlem ile ilgili olarak birbirinin peşi sıra 

devam eder gider. Böylece Allah ile ilgili bulunan bu sıfat, netliğe kavuşmuş olur. Bu 

sıfat, asla değişmez. Değişen şey, Allah için açıkça bir sıfat değil, sadece âlemin durumu 

ile ilgilidir.295 

Gazali’ye göre irade edilenin zorunlu olarak irade eden tarafından bilinmesi 

gerekir. Müslümanlar her şeyin Allah tarafından bilindiğini bu fikre dayandırmışlardır; 

çünkü her şey O’nun iradesiyle sonradan var olmuştur. O halde her oluş yalnızca O’nun 

iradesiyle meydana gelmekte ve O’nun kendi zatından başka ezeli bulunmamaktadır. 

Allah’ın irade sahibi olduğu ve irade ettiği şeyi bildiği sabit olduğuna göre O, zorunlu 

olarak hayat sahibidir. Her hayat sahibi de kendinden başkasını bilir. Öyleyse Allah her 

şeyden önce kendi zatını bilir. Buna göre Müslümanlarca her şey yüce Allah tarafından 

bilinir. Gazali’ye göre eğer filozoflar âlemin ezeli olduğunu ve O’nun iradesiyle 

                                                            
294 Gazali, İtikatta Ölçülü Olmak, s. 183. 
295 Gazali, a.g.e., s. 184. 
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meydana gelmediğini ileri sürerlerse, Allah’ın kendi zatından başkasını da bildiğini 

nerden anlayacaklardır? Bunun kanıtlanması gerekir.296 

Gazali, “Bilmek demek yaratmak demektir” görüşünü savunmamıştır, ama 

“Yaratmak demek, kudret ve irade aracılığıyla bilgiyi tahakkuk ettirmek demektir” 

diyerek bilgiyi ilâhî fiilin sebebi yapmıştır.297 

Filozoflara göre Allah’ın zatında sonradan meydana gelen bilgi ya O’nun 

tarafından veya başkası tarafından yaratılmış olmalıdır. Kendisi tarafından yaratılmış 

olması geçersizdir, çünkü filozoflara göre ezeli olandan sonradan olan sudûr etmez. O 

fâil değilken sonradan fâil de olamaz, çünkü böyle bir şey değişimi gerektirir.298 

Gazali’ye göre Allah’ın yüce zâtı, her şeyin O’ndan zorunlu ve tabii bir sıra 

düzenine göre var olmasını gerektiren bir zâttır. İkincisi bir şeyin fâilden çıkışının fâilin 

kendisinden çıkan şeyi bilmesini gerektirdiği (filozoflarca) kabul edilse bile filozoflara 

göre yüce Allah’ın fiili basit (yani yalın) bir akıl olan ilk sebepliden ibaret tek bir şey 

olduğuna göre, bu takdirde Allah’ın yalnız ilk sebepliyi bilmesi gerekir. İlk sebeplide 

aynı şekilde kendinden sudûr edeni bilmektedir. Çünkü onlara göre bütün kâinat yüce 

Allah’tan bir defada meydana gelmiş olmayıp, aksine vasıta, doğum ve gereklilik 

yoluyla meydana gelmiştir. Bu durumda Allah’tan sadece bir tek şey sudûr ettiğine göre, 

O’ndan sudûr etmiş olandan sudûr edenin O’nun tarafından bilinmesi niçin gereksin? 

Dahası bu durum, iradeli fiiller için gerekmediği halde tabiî olanlar için neden gereksin? 

Çünkü taşın dağın tepesinden hareketi iradeli bir hareket olup, hareketin aslını bilmeyi 

                                                            
296 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 126. 
297 Ömer Türker, “İlâhî Fiillerin Nedenliliği Sorunu: Gazzâlî’nin Meseleye Yaklaşımı ve Katkısı”, s. 21. 
298 Gazali, a.g.e., s. 141. 
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gerektirse de bu hareket vasıtasıyla meydana gelecek çarpışma ve başkasını kırma 

olayını bilmeyi gerektirmez.299 

Görüldüğü üzere, ilahi bilgi konusu da âlemin ezeliliği tartışmasına 

dayanmaktadır. Filozoflara göre, ezeli olan Allah’ın bildiği şeyi ertelemesi mümkün 

değildir. Yani Tanrı’nın âlemi yaratmadan çok önce bu bilgiye sahip olması ama bunu 

ertelemesi mümkün değildir. Onlara göre bu konuda kelamcıların en büyük hatası 

Allah’ın bilgisi ile insanın bilgisini kıyaslayarak hüküm vermeleri idi. Gazali, Tanrı’nın 

bilgi sahibi bir varlık oluşunun asla filozoflardaki gibi, yaratması anlamına 

gelmeyeceğini düşünür. Ona göre Allah’ın yaratması sadece bilgi ile değil, bilgi sıfatı ile 

beraber kudret ve irade sıfatıyladır. Gazali’ye göre, Allah ezeli bilgisi ile ezelde âlemi 

yaratacağını bildi fakat daha sonra, yaratmak istediğinde onu iradesiyle yarattı. 

Filozofların Tanrı’sı, Gazali’ye göre dinin Tanrı’sı olamaz. Çünkü iradesiz ve kudret 

sıfatlarına sahip olmayan, yarattıklarından haberi olmayan bir varlığın, yarattıklarından 

bile daha aşağı bir konumda olduğu gayet açıktır.  

 

6. İlahi İrade ve Yaratma 

 

Bu başlık altında İslam filozoflarının Tanrı’nın iradesi konusuna bakışını ve 

bunun beraberinde getirdiği birtakım problemlere Gazali’nin itirazlarını ve onun bu 

konudaki görüşlerini ortaya koymaya çalışacağız. İrade konusu evrenin ezeli mi 

sonradan mı yaratıldığı konusuyla direkt alakalı bir konu olduğu için ezeli yaratma 

                                                            
299 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, ss. 128-129. 
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konusunda filozofların ve Gazali’nin ne söylediğini anlamak için bu konunun 

anlaşılması önem arz etmektedir.  

Tanrı’nın en çok tartışılan sıfatlarından biri de irade sıfatıdır. İlahi irade ve 

yaratma konusunda en çok tartışılan konu, ezeli bir varlık olan Tanrı’nın sonradan 

yaratıldıkları varsayılan varlıkları yarattığının nasıl izah edileceği konusudur. Yani ezeli 

irade ile hadis varlıklar nerede ve nasıl buluşuyorlar. İrade konusunda Gazali’nin 

filozoflara itirazının temelinde yatan husus ise “ancak irade sahibi bir varlığın gerçek bir 

fâil olacağı” dır. Dolayısıyla yaratma eyleminde Gazali, irade sıfatının olmazsa olmaz 

bir sıfat olduğu üzerinde durur. 

Arapça “RVD” kökünden gelen irade: istemek, tercih etmek, dilemek 

anlamlarına gelmektedir.300 Felsefi bir terim olarak irade şu anlamlara gelmektedir: 

1.İtici güç: Yapabilme gücü; özgürlüğünü içinde bulunduran isteme, 2. Bilinç yetisi: 

insanın tasarımları ve görüşleri üzerinde bilinçli bir düşünüp taşınma ile seçerek ve tavır 

alarak eyleme karar verme yeteneği. 3. Duygu ve eğilimlere değil, usa dayalı isteme; usa 

uygun bir erek ve amaç koyma yeteneği; isteme ve eylemleri usla belirleme gücü. 4. 

İstenilmiş olanı gerçekleştirmeye karar verme ve yerine getirme gücü. 5. Yaşamın özgür, 

ussal bir özle kendini bilinçli olarak gerçekleştirmesi301  

Âlemi ezeli olarak kabul eden filozoflarla, Gazali’yi ayıran en önemli anlayış 

farklarından birinin Tanrının iradesi olduğunu belirtmiştik. Gazali eleştirilerinin önemli 

bir kısmını, irade tanımı ve anlayışı üzerine inşâ etmektedir. Gazali’ye göre irade, 

sözlükte “amaçlanan şeyin belirlenmesi” anlamına gelmektedir. Ama Allah katında bir 

                                                            
300 İbn Manzur Muhammed b. Mukrim el-İfriki, Lisânu’l-Arap, Beyrut ts., C II, s. 188. 
301 Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul: İnkılâp Yayınevi, ts, s. 108. 
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amacın varlığından söz edilmeyeceği için Gazali’ye göre, burada kastedilen şey lafız 

değil, sadece manadır.302 

Ontolojik deliller haricindeki bütün teistik deliller, Tanrı’nın iradeli ve kudret 

sahibi varlık olduğuna vurgu yapar.303 Tanrı’nın yaratma eyleminde özgür mü yoksa 

mecbur mu olduğu İslam filozofları tarafından tartışılmıştır.304 Filozoflar Allah’ın bir 

iradeye sahip olduğunu kabul ederler. Ancak kelamcılarda bu irade, varlık ile Allah 

arasına bir zamanın girmesi olarak algılanırken, filozoflarda böyle bir kabulün 

imkânsızlığı savunulur.305 Üstelik Gazali’ye göre filozoflarda irade, etkin bir fonksiyona 

sahip bir sıfat değil, daha çok sembolik anlamda kullanılmıştır. 

Her ne kadar İslam filozofları sudûr fikrini benimseseler de Tanrı’nın irade sahibi 

olduğunu inkâr etmezler. Çünkü filozoflar yaratılan insanın bile iradeli bir varlık 

olduğunu, eğer Tanrı’nın iradesiz bir varlık olduğu iddia edilirse, bunun onda bir 

eksiklik meydana getireceğinin farkındadırlar. Problem bu iradenin âlem ile ilgili 

ilişkisinde ortaya çıkmaktadır. Filozoflar Tanrı’nın iradesinin zaman içinde tecelli 

etmediğini savunurlar. Onlara göre Tanrı ezelden beri fâildir.306 Onlara göre zaman 

içinde yaratılan bir âlem fikri, herhangi bir engel veya gecikme için bir sebep yokken, 

zorunlu kılan nedenin (yani Tanrı’nın) etkisinin gecikmesi anlamına gelecektir. Gazali, 

âlemin ezeli nitelikteki ilahi irade tarafından yaratılmasına karar verdiği anda 

                                                            
302 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 25. 
303 Mehmet Aydın, Din Felsefesi, s. 148. 
304 Peter Adamson, The Arabic Plotinus: a Philosophical Study of the Theology of Aristotle, s. 145. 
305 Düzgün, Nesefi ve İslam Filozoflarına Göre Allah-Âlem İlişkisi, s. 202. 
306 Gazali, a.g.e., s. 127. 
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yaratıldığını düşünür. Ona göre bu, filozofların aksini ispat edemeyecekleri bir 

husustur.307 

İbn Sina’ya göre “Allah Mûriddir.308 Onun dışındaki her şey onun fiilidir. O, bu 

varlıkların fâili ve var edicisidir. Fâil ise ya bilinçli ya da bilinçsiz olarak bir şeyi yapar. 

Allah’ın fiillerinde bilgisizlik ve değişme olmaz. Varlıkların düzenini ve 

mükemmelliklerini en güzel şekilde bilmekten doğan her fiil irade iledir. O, kendisinden 

sâdır olacak varlıkların varlığını en üstün düzen ve mükemmellikte zatı ile bilir. İlk, 

varlıkların eksiksiz ve tam bir bütün halinde, sağlamlık, kusursuzluk ve devamlılık 

açısından en güzel şekilde var olmasının sebebi olan bilgisi ile varlıklardan ayrılırsa, işte 

bu özelliğe ‘irade’ denir. Bu fiillerin ondan çıkması, O’nun varlığının mükemmelliğinin 

eseridir. O halde O’nun bu fiilleri istemesi (irade) zorunludur.”309 

Gazali’nin filozoflarla tartışması iradenin doğası etrafında döner. Onun hedefi 

dünyanın başlangıcının zamanda olduğunun mümkün olduğunu göstermektir.310 Gazali 

ilahi fiillerin ihtiyarî olduğu ve asla zorunluluk esasına dayanmadığı üzerine vurgu 

yapar. Bunun ispat etmek için başvurduğu en büyük sıfat ise irade sıfatıdır. Zıtlar (varlık 

ve yokluk) arasında bir seçim yapabilmeyi sağlayan sıfat ona göre irade sıfatıdır.311 

                                                            
307 Peter Adamson-Richard C. Taylor, İslam Felsefesine Giriş, çev: M.Cüneyt Kaya, İstanbul: Küre Yay., 
2007, s. 160. 
308 İbn Sina, “Er-Risâletu’l-Arşiyye”, Risaleler, s. 51. 
309 İbn Sina, a.g.e., ss. 53-55. 
310 Hourani, “The Dialogue Between Al-Ghazali and the Philosophers on the Origin of the World – 1”,  s. 
185. 
311 Fakhry, Islamic Occasionalism: and its Critique by Averroes and Aquinas, s. 117. 
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Gazali’ye göre, âlem bugün var olduğu şekilde, var olduğu nitelikte ve var 

olduğu mekânda irade ile var olmuştur.312 Âlem ezeli bir irade ile yaratılmıştır; o irade 

âlem meydana geldiği anda onun var olmasını, yokluğun varabileceği sınıra kadar 

varmasını, ondan itibaren varlığın başlamasını gerektirmiş, ondan önce varoluş irade 

edilmediğinden meydana gelmeyip var olduğu anda ezeli iradeyle murad edildiği için 

meydana gelmiştir. Bu durumda Gazali’ye göre böyle bir düşüncenin benimsenmesine 

engel olan ve onu imkânsız kılan hiçbir şey yoktur.313 Gazali, bir şeyin ihdasına ilişkin 

ezeli bir iradenin varlığını aklen imkânsız görmez. Filozofların irade konusundaki en 

büyük eleştirisi, ezeli bir iradenin sonradan olanlara taalluk etmesi halinde ezeli varlığın 

iradesinde değişme olacağıdır. Gazali, ezeli irade âlemin hudûsuna taalluk ettiği zaman, 

ezeli varlığın sıfatı değişmeksizin ve irade sıfatı hâdis olmaksızın âlemin varlığa 

geldiğini söyler. Her ne kadar Gazali’ye göre varlıklar Allah’ın kudret sıfatıyla 

yaratılmış olsalar da irade, benzer şeylerden birini seçme fonksiyonuna sahip bir sıfat 

olduğu için, bu sıfat Gazali için diğer sıfatların önüne geçmiş olmaktadır.314  

Allah’ın iradesi ile âlemin yaratılışı arasındaki en makul yaklaşım, Gazali’ye 

göre O’nun daha önce âlemin varlığını dilemediğinin söylenmesidir. Ama bu da, 

Allah’ın önceden irade sahibi değilken, âlemin var olmasıyla iradeye kavuşmuş bir 

varlık olduğu sonucuna götürebilir.315  

                                                            
312 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 23. 
313 Gazali, a.g.e., s. 17. 
314 Muhittin Macit, “İmkân Metafiziği Üzerine- Gazali’nin Felsefi Determinizmi Eleştirisi”, Dîvân İlmi 
Araştırmalar, Yıl 2, sayı 3, 1997/1, ss. 107-108. 
315 Gazali, a.g.e., s. 16. 
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Eğer irade sıfatı, âlemin, belirli bir zamanda meydana gelmesini gerektiriyorsa, 

ilim, âlemin o belirli zamanda meydana gelmesinin tayinine taalluk eder. O halde ilmin 

taalluku, iradenin taalluku sebebiyledir. İşte bu durumda bu tayinin gerçek sebebi, irade 

olur. İlim ise, sadece bu tayine taalluk etmiş, ona tabi olmuş ve onda bir etki meydana 

getirmemiş olur. Eğer ilmin iradeye yeterli gelmesi caiz olsaydı, şüphesiz ilmin kudret 

sıfatına da yeterli gelmesi caiz olurdu. Hatta buna göre, kendi fiillerimizin, var oluşunda 

da iradeye muhtaç olmamamız için, sadece ilmin yeterli gelmesi gerekirdi.316  

Görüldüğü üzere Gazali’nin, çabasının temelinde yatan, filozofların Allah’ın ilim 

sıfatını ön plana çıkararak, “Allah’ın bilmesi yaratması demektir” anlayışlarının yanlış 

olduğunu göstermektir. Filozofların ön plana çıkardığı ilim sıfatına karşı Gazali iradeyi 

ön plana çıkarır. İradesiz bir varlığın Gazali nazarında ölüden bir farkı yoktur. Çünkü 

Gazali’ye göre gerçek fâil hem iradeli ve hem de bilgili olandır. Eğer iradeli ve bilgili 

değilse o “mecazen fâildir.”317 Gazali’nin gerçek fâilin sadece bilgi sahibi olmasını 

yeterli görmeyişindeki diğer bir etken de,  eğer irade ortadan kaldırılırsa varlıkların 

Allah’tan onun bir etkisi olmadan sudûr edeceği sonucunun doğacağı ve filozofların 

haklıymış gibi gözükeceği endişesidir. Yaratma fiilinde zaman ve mekân vs. açısından 

tahsis gerektiren sıfat Allah’ın bilgisi değil, iradesidir. Bunu daha iyi anlatabilmek için 

Gazali aşağıdaki örneği verir: 

Ortaya çıkan bir olay farz ettiğimizde bunun meydana gelmesi, biri iradeli 
diğeri irade dışı olmak üzere iki hususa bağlıdır. Bu konuda akıl, fiili 
iradeli olana bağlar, dil de durum böyledir. Çünkü bir kişi bir insanı ateşe 
atsa o da ölse, ateşe değil onu ateşe atan kişiye katil denir. Hatta “Onu 

                                                            
316 Gazali, İtikatta Ölçülü Olmak, ss. 135-136. 
317 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 59. 
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falanca öldürdü” dendiğinde bunu söyleyen doğru söylemiş olur. Eğer biri 
asıl, diğeri mecazi anlamda olmamak üzere irade eden ve etmeyene aynı 
ölçüde fâil deniyorsa, o takdirde öldürme fiili dil, örf ve akıl bakımından 
niçin irade edene isnat ediliyor? Oysa öldürme olayında yakın sebep ateştir, 
adeta ateşe atan, o insanla ateşi bir araya getirmekten başka bir fonksiyona 
sahip değildir. Ancak ateşle o insanı bir araya getirme iradeyle, ateşin etkisi 
ise iradesiz olduğu için bunu yapana katil denmiştir; ateşe ise ancak bir tür 
mecazi olarak katil denmiştir. Bu da gösteriyor ki fâil, iradesiyle 
kendisinden fiil sudûr edendir. Filozoflara göre, yüce Allah âlemi yaratma 
konusundan irade ve seçme gücüne sahip değilse, o takdirde sadece mecazi 
olarak yapan ve yaratan durumuna düşecektir.318 

Gazali yaratılan varlıkların fiillerini beş grupta toplar:  

1. Kendisinden fiil çıkmış fakat fiilin kaynağında şuur bulunmayanlar. 

Bunlara Gazali düşen bir cismi örnek verir. 

2. Şuursuz olarak çeşitli fiilleri yapanlardan biri de nebâti ruhtur. 

Malumdur ki bitkiler çeşitli hareketler yaparlar. 

3. Akıl olmaksızın, şuurlu fiil işleyenlere hayvanî ruh denir. 

4. Akıllı olmanın yanı sıra, fiili işleyip işlememekte iradesi bulunana 

insanî ruh denir. 

5. Akıl sahibi olup fillerinde çeşitlilik olmayan, tek yol üzere fiiller 

yapana da felekî ruh denir.319 

Gazali fiilin, iradeli ve tabiî olmak üzere iki kısma ayrıldığını; insan ve hayvanın 

fiilinin iradeli; güneşin aydınlatması, ateşin ısıtması ve suyun soğutmasının ise tabiî fiil 

olduğu örneklerini verir. İnsan sanatlarında olduğu gibi iradeli fiilde fâilin fiili bilmesi 

                                                            
318 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, ss. 60-61. 
 Gazali göklerin canlı olduğunu savunan filozoflara itiraz etmez ve bunun ihtimal dâhilinde olduğunu 
söyler. Ona göre Allah her cisimde hayat yaratmaya kâdirdir. Fakat problem Gazali’ye göre filozofların 
bunun akli delillerle bilinebileceğini savunmalarıdır. Bu iddia zandan öteye bir geçerliliğe sahip değildir. 
Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, ss. 144, 150. 
319 Gazali, Hakikat Bilgisine Yükseliş, (Mearicü'l-Kuds fi Medarici Ma'rifeti'n-Nefs) çev: Serkan Özburun, 
İstanbul: İnsan Yay., 1995,  ss. 23-24. 
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gerekir, tabiî fiillerde ise buna gerek yoktur. Oysa Gazali’nin iddiasına göre filozoflar, 

Tanrı’nın âlemi kendi irade ve seçmesiyle değil, zatının bir gereği olarak tabiî ve zorunlu 

bir şekilde yarattığını, hatta ışığın güneşten çıkması gibi her şeyin O’nun zatının gereği 

olarak var olduğunu iddia etmişlerdir. Güneşin ışığını engellemeyişi gibi Allah da 

fiillerinin meydana gelmesine engel olamaz. Her ne kadar bu tür bir şeye fiil demek 

mümkünse de bunu, asla fâilin bilmesi gerekmez.320  

Filozoflar Tanrı’nın bilgisi söz konusu olduğunda, Tanrı’nın bilgisi ile insanın 

bilgisini kıyaslamayı doğru bulmazlar. Fakat Gazali’nin de eleştirdiği gibi, aynı şey 

Tanrı’nın iradesi ile insanın iradesi söz konusu olduğunda bunu yapmaktan 

kaçınmazlar.321 

Gazali’ye göre irade sıfatı bütün sonradan meydana gelen varlıklara taalluk eden 

bir sıfattır. Çünkü bütün sonradan meydana gelen varlıkların Yüce Allah’ın kudretiyle 

yaratılmış olduğu kesin olarak ortaya çıkmıştır. Yüce Allah’ın kudretiyle yaratılan her 

şey, bu kudretin, makdûra (güç yetirilen nesneye), murad (istenilen/kastedilen) ve her 

sonradan meydana gelen ise, makdur (güç yetirilen nesne) dur. Her sonradan meydana 

gelen şey, irade ile meydana gelmiştir.322 

Dolayısıyla Gazali’nin düşünce sistemine göre iradenin, sonradan meydana 

gelmesi zorunludur. Eğer iradenin taalluku ezeli olsaydı, irade olunanın da ezeli olması 

gerekirdi. Çünkü kudret ve irade tamamlandığı ve engeller ortadan kalktığı zaman, 

                                                            
320 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 128. 
321 Gazali, a.g.e., s. 24. 
322 Gazali, İtikatta Ölçülü Olmak, s. 142. 
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istenilen şeyin meydana gelmesi zorunludur. Buna göre irade olunan şeyin, herhangi bir 

engel olmaksızın, irade ve kudretten geri kalması düşünülemez.323 

Gazali’ye göre var etme ve yok etme kudret sahibinin iradesiyledir; şanı yüce 

Allah dilediği zaman var eder, dilediği zaman yok eder. Ona göre Şanı yüce Allah’ın her 

bakımdan kudret sahibi oluşunun anlamı da budur.324 Görüldüğü üzere Gazali açısından 

her şey onun iradesiyle yaratılmıştır. Ezeli bir iradeyle mevcudatın meydana gelip 

yaratılması için bir zaman yaratmış ve ondan sonra kâinatı bizzat kendi iradesiyle 

dileyerek kudretiyle yaratmıştır.325 Ona göre çeşitli görüşler arasında en doğru sözü 

söyleyen ve en doğru yolda olan fırka, şüphesiz irade sıfatını ispat eden, bu sıfatın hâdis 

olmadığını, bilakis bunun belirli vakitlere taalluk eden kadîm bir sıfat olduğunu ve bu 

sebepten dolayı da hudûs’ün, o vakitte meydana geldiğini söyleyen görüştür.326 

 Gazali’nin temel sorunu dini akideyi korumak ve savunmaktır ve bu akidenin 

temelinde de ona göre Ehl-i Sünnet inancının (Eşarilik) Allah’a yüklemiş olduğu mutlak 

irade vardır. O, Eşariliğin teolojik tezlerine bağlı kalarak, evrendeki bütün etkilerin 

nedenini Allah’ın mutlak kudreti ve mutlak iradesine bağlamaktadır.327 

İlahi irade ve yaratma konusunda sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: İrade 

sıfatına verilen anlam ile âlemin ezeli olup olmadığına dair fikirler arasında paralellik 

bulunmaktadır. Tanrı’nın bilmesini yaratması olarak algılayan filozoflara göre, irade iki 

şeyden birini seçmek için ya da bir amacı gerçekleştirmek için lazım gelen bir sıfattır. 

                                                            
323 Gazali, İtikatta Ölçülü Olmak, s. 183. 
324 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 54. 
325 Gazali, Esmâ-i Hüsnâ, ss. 241-242. 
326 Gazali, İtikatta Ölçülü Olmak, s. 141. 
327 Yaşar Aydınlı, Gazali Muhafazakar ve Modern, Bursa: Arasta Yay., 2002, s. 28. 
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Oysa Tanrı için âlemin yaratılması konusunda ne seçilecek iki şey, ne de bir amaç söz 

konusu edilebilir. Âlemin ezeli olarak değil de sonradan meydana geldiği kabul edilecek 

olursa, o zaman tercih eden iradenin ya yenilenmesi ya da yenilenmemesi söz konusu 

olacaktır. Şayet tercih eden irade yenilenmemişse, önceden olduğu gibi âlem sırf imkân 

halinde kalır. Eğer tercih eden irade yenilenmişse, tercih eden iradeyi bu yenilenmeye 

mecbur kılan nedir? Ayrıca âlem niçin önce değil de şimdi meydana gelmiştir? soruları 

ortaya çıkacaktır. Aynı sorular tercih edici için de geçerlidir.  Tanrı’nın istediği bir şeyi 

ertelemesi mümkün değildir. Çünkü bu ertelemeyi gerektirecek sebep ne olabilir ki? 

Tanrı bu âlemi yaratma işini ne zamana ertelemiş olabilir? Ya da onun iradesini 

şekillendirecek ne gibi şartlar olabilir? Onlara göre âlemin varlığından önce irade eden 

(Tanrı) vardı, irade vardı, irade eden yenilenmediğine, irade yenilenmediğine, iradenin 

olmayan âlemle ilişkisi de yenilenmediğine göre (ki bunların hepsi bir değişmeyi 

gerektirir) o halde irade edilen (âlem) nasıl ortaya çıkmıştır? İşte bütün bunlardan dolayı 

âlemin sonradan yaratılması imkânsızdır.328 Ancak irade bu manada kabul edilirse, daha 

önce saydığımız sebeplerden dolayı, Tanrı insana benzeyen bir varlık konumuna 

düşecektir.  

Gazali bütün bu iddialara âlemin, şu anda var olduğu şekilde, var olduğu nitelikte 

ve var olduğu mekânda irade ile var olduğunu söyleyerek cevap verir. Çünkü ona göre 

irade bir şeyi benzerinden ayırt etme özelliği taşıyan bir niteliktir. Eğer iradenin böyle 

                                                            
328 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 17. 
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bir özelliği olmasaydı ‘kudret’ ile yetinilirdi.329 Ona göre Allah’ın iradesi ezeli fakat 

varlıklara bu iradenin taalluku hâdistir.  

Gazali’nin iradeye yüklediği anlamlar İslam filozoflarının hem ezeli âlem 

görüşünü hem de sudûr fikrini anlamsız kılmaya yöneliktir. Yaratmak Allah’a zorunlu 

değildir. O istediği her şeyi istediği zamanda, özgür iradesi ile yerine getiren fail-i 

muhtardır. Dolayısıyla âlem de Allah’ın iradesi ile onun istediği bir zamanda sonradan 

yaratılmıştır. 

İlahi irade konusuyla doğrudan alakalı olduğu için burada Gazali, İbn Rüşd ve 

Ali Tûsi gibi Tehâfüt yazarlarından farklı olarak ilk defa Hocazâde’nin Tehâfüt’ünde 

âlemin kıdemi meselesinde tartıştığı “Mucibun bi’z-Zât”330 (Özü gereği gerektirici) 

konusuna da kısaca değinmek istiyoruz. Hocazâde’ye göre âlemin kıdemi meselesinin 

özünü aslında bu konu oluşturmaktadır. O bu konuda şöyle der:  

Müslüman olsun olmasın, din ve şeriat ehli Tanrı’nın kadir, muhtar (dilediğini 

yapan) olduğu görüşündedir. Şu anlamdaki: Âlemi varlığa getirmek veya getirmemek 

O’nun elindedir (Fâilun bi’l-İhtiyâr) ve bu ikisinden hiçbiri O’ndan ayrılması imkânsız 

olacak tarzda, özü gereği ona lazım değildir. Filozoflar bu görüşe karşı çıkarlar ve 

Tanrı’nın özü gereği mûcîb olduğunu, ancak fâil oluşunun cismani tabiata sahip mecbur 

varlıkların fâil oluşu gibi olmadığını (mesela Güneşin aydınlatması, ateşin yakması vb.) 

tersine O’nun fâilliğinde tam olduğunu, dolayısıyla varlığa istidadı tam olan şeyin, 

O’ndan, O’nun bakımından herhangi bir maksat veya istek söz konusu olmaksızın, 

                                                            
329 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 23. 
330 Gürbüz Deniz, Kelâm-Felsefe Tartışmaları (Tehâfütler Örneği), Ankara: Fecr Yay., 2009, s. 55. 
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bununla beraber eserini ve onun kendinden çıkışını (sudûr) bilerek çıkması lâzım 

geldiğini söylerler. Çünkü Tanrı mutlak Cevâd (Cömert) dır.331 

Hocazâde’ye göre, gerek “Mucibun bi’z-Zât” gerekse “Fâilun bi’l-İhtiyar” 

anlayışını benimseyenler Tanrı’nın “Kadir-Muhtar” olduğu konusunda hemfikirdirler.332 

Tanrı eğer Mucib ise âlem onunla beraber var demektir yani kadimdir.333 Sanki 

Hocazâde yukarıda geçen “ancak fâil oluşunun cismani tabiata sahip mecbur varlıkların 

fâil oluşu gibi olmadığını” söyleyerek, “ateşten sıcaklığın, güneşten ışığın çıkması 

olayında nasıl ki ateş ve güneş kendisini bilmiyorsa, filozoflara göre Allah da ne 

başkasını ne de kendi zatını bilir.” 334 diyen Gazali’ye göndermede bulunuyor gibidir. 

Zaten İbn Sina’nın şu söyledikleri de Hocazâde’yi doğrular niteliktedir: 

 Allah Mûriddir.335 Onun dışındaki her şey onun fiilidir. O, bu varlıkların fâili ve 

var edicisidir. Fâil ise ya bilinçli ya da bilinçsiz olarak bir şeyi yapar. Allah’ın fiillerin 

de bilgisizlik ve değişme olmaz. Varlıkların düzenini ve mükemmelliklerini en güzel 

şekilde bilmekten doğan her fiil irade iledir. O halde O, kendisinden sâdır olacak 

varlıkların varlığını en üstün düzen ve mükemmellikte zatı ile bilir. İlk, varlıkların 

eksiksiz ve tam bir bütün halinde, sağlamlık, kusursuzluk ve devamlılık açısından en 

güzel şekilde var olmasının sebebi olan bilgisi ile varlıklardan ayrılırsa, işte bu özelliğe 

                                                            
331 Kemal Paşazâde, Tehâfüt Haşiyesi, çev: Ahmet Arslan, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 1987, s. 33. 
332 Engin Erdem, “Hocazâde ve ‘Mucibun Bi’z-zât’ Düşüncesi”, Türk Düşüncesinde Gezintiler, Ankara: 
Nobel Yayın Dağıtım, 2007, s. 149. 
333 Abdurrahim Güzel, Karabağî ve Tehâfüt’ü, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 1991, s. 129. 
334 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 131. 
335 İbn Sina, “Er-Risâletu’l-Arşiyye”, Risaleler, s. 51. 
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‘irade’ denir. Bu fiillerin ondan çıkması, onun varlığının mükemmelliğinin eseridir. O 

halde O’nun bu fiilleri istemesi (irade) zorunludur.336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
336 İbn Sina, “Er-Risâletu’l-Arşiyye”, Risaleler, ss. 53-55. 



III. BÖLÜM 

 

İBN RÜŞD’E GÖRE YARATMA 

 

İbn Rüşd’ün Aristo’nun eserlerine yazdığı özetler ve bu eserlere getirdiği 

yorumlar nedeniyle, Aristo felsefesine ve sistematiğine en fazla bağlılık gösteren İslam 

filozofu olduğu görüşü hâkim bir görüştür.1 İbn Rüşd’ün felsefesinin ana ekseni 

Aristo’nun felsefesi üzerine oturur. Bazı konularda Aristo ile aynı düşünmese de, bu 

konuların hem sayıca az, hem de muhteva olarak çok önemli konular olmadığını 

söyleyebiliriz. Tanrı-âlem ilişkisinde âlemin ezeli olduğunu düşünen İbn Rüşd, bu 

fikriyle de Aristo felsefesinden ayrılmamıştır.  

İbn Rüşd, âlemin yaratılışında filozoflarla – kelamcılar arasındaki temel farkın 

âlemin ezeliliği-hudûsu fikri üzerine bina edildiğini söyler. Bu konuda Gazali’ye karşı 

filozofları savunan İbn Rüşd, filozoflar gibi Allah ile âlemin aynı anda var olduğunu 

iddia eder.2 Evren İlk Fâilin (Allah) fiilidir. Yani mademki bu İlk Fâil (Allah) ezeli ve 

ebedidir. O zaman onun fiilinin de hem ezeli hem de ebedi olması gerekir. Ona göre fâil 

ve fiili arasındaki ilişki birbirine sıkı bağlarla bağlıdır.3  

İbn Rüşd’e göre hareket olmadan zamanı tasavvur edemeyiz.  Bu yüzden de 

hareketi algılamadığımızda zamanı da algılayamayız Fakat zaman hareket için ârizidir. 
                                                            
1 Adıgüzel, “İbn Rüşd’e Göre İllet Çesitleri, Gücün (Kuvve) İlliyeti Sorunu ve İlletlerin Sonsuzluğu”, s. 
40. 
2 Muhammed Atıf Iraki , en-Nez'atü'l-Akliyye fî Felsefeti İbn Rüşd, 4. bs., Kahire: Dârü'l-Maârif, 1984, s. 
137. 
3 Muhammed Ammara,  el-Maddiyye ve’l-Misâliyye fi Felsefeti İbn Rüşd, 2. bs., Kahire: Dârü'l-Maârif, 
ts., s. 62. 
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Hareketin olmadığı bir anı düşünemeyiz. Yani zaman hareketten önce değildir.4 

Zamanın ortaya çıkabilmesi için hareket şarttır.5 Hareketin sayımı için de zaman şarttır. 

Yoksa neyin önce neyin sonra olduğunu bilebilmemiz mümkün değildir.6 İbn Rüşd de 

Aristo gibi7 zamanın semavi hareketin sayısı olduğunu düşünmektedir. 

İbn Sina gibi, âlemin ezeli olduğuna inanan İbn Rüşd’e göre, bu fikir âlemin 

yaratılması fikri ile çelişmez. İbn Rüşd bir taraftan Hıristiyan filozof Philoponus 

(öl.570)’un savunduğu ezeli hareketin mümkün olmadığı fikrini çürütmeye çalışır; diğer 

taraftan da, göksel akılların bir dizi halinde Tanrıdan sudûr ettiği İbn Sina’cı tasavvurdan 

ayrılır; varlık ve cevher (mahiyet=essence) in ayrılması fikrini de reddeder. Olması 

gereken ayrımın yaratan ve yaratılan şeklinde olduğunu savunan İbn Rüşd, İbn Sina’nın 

düşüncesi olan aracı akılların görünen dünyanın doğal formlarından meydana geldiği 

düşüncesini de reddeder.8 Şimdi İbn Rüşd’ün varlık anlayışıyla başlayarak yaratma 

konusundaki düşüncesini bütünlüklü bir biçimde anlamaya çalışalım. 

 

1. Varlık 

 

İbn Rüşd’e göre felsefenin esas işlevi varlığı anlamaya çalışmak ve varlığın 

yaratıcısına (Tanrı’ya) delaletini bilmektir.9 Onun varlık anlayışının ortaya konulması, 

büyük ölçüde Aristo’nun varlık anlayışının bilinmesine bağlıdır. Aristo varlık hakkında 

                                                            
4 İbn Rüşd, Risaletü's-Semai't-Tabi, i’dad Ceyrâr Cehâmî; zabt ve ta’lik: Refîk el-Acem, Beyrut: Dârü'l-
Fikri'l-Lübnanî, 1994. ss. 68-69. 
5 İbn Rüşd, a.g.e.,  , s. 70. 
6 A.g.e., s. 71. 
7 Aristo, Fizik, Kitap 8, 251a  5-30. 
8 Anthony Kenny, Medieval Philosophy - A New History of Western Philosophy II, Oxford: Oxford 
University Press, 2007, s. 49. 
9 İbn Rüşd, Faslu’l-Makâl fîmâ beyne’l-Hikme ve’ş-Şeria mine’l-İttisâl thk: Muhammed Umare, 2. Bsm, 
Kahire: Dârü'l-Maârif, 1983, s. 22. 
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şunları söyler: 
Varlık çeşitli anlamlara gelir: Bir anlamda o, bir şeyin olduğu şeyi veya tözü, 
bir başka anlamda bir niteliği veya bir niceliği veya bu tür diğer 
yüklemlerden birini ifade eder. Varlık bütün bu anlamlara gelmekle birlikte, 
asıl anlamında var olan bir şeyin, “bir şeyi o şey yapan şey”, yani onun 
tözünü ifade eden şey olduğu açıktır. Çünkü herhangi bir şeyin hangi 
nitelikte olduğunu söylediğimizde, onun iyi veya kötü olduğunu söyleriz; üç 
dirsek uzunluğunda veya bir insan olduğunu söylemeyiz. Buna karşılık onun 
ne olduğunu belirttiğimizde onun beyaz, sıcak veya üç dirsek uzunluğunda 
olduğunu söylemeyiz; bir insan veya Tanrı olduğunu söyleriz… Asıl 
anlamda varlık, yani herhangi bir anlamda varlık değil, mutlak anlamda 
varlık, ancak töz olabilir…10 Varlığın ne olduğu sorunu, aslında tözün ne 
olduğu sorunudur.11 
  

Aristo tözün dört ana anlamda kullanıldığını söyler: “Genellikle gerek öz, gerek 

tümel, gerek cins ve nihayet dördüncü olarak gerekse öznenin her varlığın tözü olduğu 

düşünülür.12 Maddeden ziyade, form ve madde ile formdan meydana gelen bileşik varlık 

töz olarak görünmektedir.”13 

İbn Rüşd de varlık adının, ancak anlam bakımından birbirlerine yakın olup, bu 

açıdan birbirlerine oranla daha yetkin olan nesnelerin özlerini gösterdiğini iddia 

etmektedir. Bu dünyada bulunan nesnelerin cinslerinin, kendi tanımlarında yer alması 

gibi, varlık da kendi tanımında yer alan bir töz cinsidir.14 

İbn Rüşd varlık hakkındaki doğru bilginin imkânını zihnimizde olan ile dış 

dünyada var olan varlık arasındaki uygunluğa bağlar. Bunun anlamı varlığın bir 

epistemolojik bir de ontolojik tarafı var demektir. Dış dünyadaki varlıklar zaten 

bilgimizin temelidirler. Zaten dış dünyada hiçbir gerçekliği olmayan varlıklar İbn Rüşd’e 

                                                            
10 Aristoteles, Metafizik, Kitap 7, 1028a 10-30. 
11 Aristoteles, a.g.e., Kitap 7, 1028b. 
12 A.g.e., Kitap 7, 1028b 35. 
13 A.g.e., Kitap 7, 1029a 25-30. 
14 İbn Rüşd, Tehâfüt-et-Tehâfüt, thk: Süleyman Dünya, Tahran: Şemsi Tebrizî, 1382, C 2, s. 568.  
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göre en fazla masal yaratığı olabilirler. Öyleyse varlık ve var oluş aynı şeydir ki buradan 

çıkan sonuç da var olmanın reel olmak olduğudur. Bu ister kuvve, isterse fiil anlamında 

olsun fark etmez.15 

Varlık kavramı değişik şekillerde kullanılır. Bunlardan biri on kategoriden 
(İbn Rüşd’ün “en genel cins” dediği zât anlamındaki varlığın kategorileri: 
bunlardan biri cevher, dokuzu arazdır.) her biri için kullanılmasıdır ki bu 
tertip ve tenasüp yoluyla kullanılan isimler türündendir. Yoksa salt iştirak (eş 
adlılık) ve tevâtu (eşit anlamlılık) yolu ile kullanılanlardan değil. Varlık 
kavramı diğer bir kullanımda ‘Doğru’ (sadık) anlamına gelir. Doğru, zihinde, 
dış dünyada bulunduğu şekliyle bulunan şeydir. Örneğin ‘tabiat mevcut 
mudur? Boşluk mevcut mudur?’ sözlerimizde olduğu gibi.  Yine bir başka 
kullanımı ise mahiyeti olan ve ister tasavvur edilsin ister edilmesin nefsin 
(zihin) dışında zati olan şeyler için olan kullanımdır. On kategori için varlık 
isminin kullanılması şu iki anlamda olur: Birincisi, nefsin dışında zatların 
bulunması, ikincisi ise bu zatların tasavvuruna delalet etmesi bakımındandır. 
Bu nedenle varlık kelimesi yalnızca bu iki manaya yani ‘Sadık’ (Gerçek) ve 
‘zihnin dışında varlık olan’ anlamlarına râcidir.16 
 

Realizmin, (ontolojik realizm manasında), dış âlemdeki varlıkların zihinden 

bağımsız olarak realitelerinin kabul edilmesi17 olduğunu söylersek İbn Rüşd’ün bu 

yaklaşımı varlık felsefesinde realist yaklaşımı dile getirmektedir. Bu düşünce sisteminin 

ilk temsilcileri Antikçağ Yunan düşüncesinde Elea Mektebi, Platon ve Aristo olmuştur. 

İslam düşüncesinde ise Eşârî kelamcıları ile İbn Rüşd sayılabilir.18 

İbn Rüşd’e göre “hüviyet” ve “zât” ın yanı sıra “şey” ve “bir” de varlığın 

eşanlamlısı olan terimlerdir.19  “Varlık” sözcüğü iki anlamda kullanılır. Bunlardan 

birincisi, “doğru - sadık” dan dan anlaşılan şeydir. Nitekim biz “acaba bir şey var mıdır, 

                                                            
15 Ahmed Fuad El-Ehvânî, “İbn Rüşd”, Klasik İslam Filozofları ve Düşünceleri, (Ed. M. M. Şerif), çev: 
İlhan Kutluer, İstanbul: İnsan Yay., 2000, s. 319. 
16 İbn Rüşd, Telhîsu Mâba’de’t-Tabîa (Metafizik Şerhi), çev: Muhittin Macit, İstanbul: Litera Yay., 2004, 
ss. 8-9.   
 Bu eser bundan sonra dipnotta “Telhîs” olarak gösterilecektir. 
17 Bolay, Felsefe Sözlüğü, s.141. 
18 Cevdet Kılıç, “Varlık Probleminin Zihinsel Gelişimi”, s. 42. 
19 İbn Rüşd, Telhîs, ss. 15-16. 
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yoksa yok mu dur?” veya “acaba falan şey falan biçimde mi vardır, yoksa bu biçimde 

var değil midir?” sorularını sorduğumuzda, böyle bir şeyi ifade etmiş oluruz. Onun 

ikinci anlamı ise, var olan şeyleri cins durumuna getiren şeydir. Nitekim var olanın on 

kategoriye ve töz ve ilintiye bölünmesi bu anlamı ifade etmektedir. Eğer var olandan, 

doğru olandan anlaşılan şey anlaşılıyorsa, o halde nefsin dışında birçokluk yok demektir. 

Eğer ondan, özden ve nesneden anlaşılan şey anlaşılıyorsa, bu durumda sıcaklık 

sözcüğünün hem ateşe hem de sıcak olan nesnelere verilmesi gibi, “var olan” sözcüğü de 

öncelik ve sonralık bakımından hem zorunlu varlığa hem de onun dışında kalan şeylere 

veriliyor demektir.20 

 Kısaca ifade etmek gerekirse, İbn Rüşd’e göre “var olan” (mevcut)  sözcüğü iki 

anlama gelir: Birincisi, onun “doğru” anlamına gelmesi; öteki ise, yokluğun karşıtı olan 

şey anlamına gelmesidir. İşte bu ikinci anlamda varlık, on kategoriye ayrılır ve bu on 

kategorinin cinsi gibidir. Varlık, bu ikinci anlamda, yani zihnin dışında bulunan şeyler 

anlamında, var olan şeylerden önce gelir. Öncelik ve sonralık bakımından on kategoriye 

ayrılan varlık, işte bu anlamdaki varlıktır. Yine bu anlamda İbn Rüşd, özün (Töz-Tanrı) 

kendi başına var olduğunu söyler.21 İbn Rüşd için mevcud kelimesi öncelikle Tanrı için 

kullanılırken ancak Tanrı’nın var oluşlarına sebep olduğu varlıklar için daha sonra 

kullanılır.22 

İbn Rüşd’e göre on varlık kategorisinin her birinin dayandığı iki ilke vardır. 

Bunlardan biri ana madde (heyula) iken diğeri fiil halinde bulunan surettir. Yani on 

                                                            
20 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı (Tehafüt-et-Tehâfüt), çev: Kemal Işık, Mehmet Dağ, Samsun: On 
dokuz Mayıs Üniversitesi Yay., 1986, s. 161. 
21 İbn Rüşd, a.g.e., s. 162. 
22 Alper, “İbn Rüşd’ün İbn Sina’yı Eleştirisi”,  s. 157. 
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varlık kategorisinin illetleri, en sonunda, suret, ana madde ve yoklukta (adem) son 

bulurlar. Mutlak yokluk olmadığından, İbn Rüşd’e göre bütün varlıklar, en sonunda 

eylem ve güce, dolayısıyla suret ve ana maddeye dayandırılırlar.23 

 

1.1. Varlık Çeşitleri 

 

İbn Rüşd varlık kelimesini çoğu yerde, “hüviyet”24, “zat”25, “şey”26 ve “bir”27 

kavramlarıyla eşanlamlı saydığını, varlık kavramını, öncelikle zihinde dış dünyada 

bulunduğu şekliyle bulunan (“doğru” anlamındaki) varlık için ikincisi ise bir mahiyeti 

olan ve ister tasavvur edilsin ister edilmesin zihnin dışında zâti olarak var olan şeyler 

için kullandığını belirtmiştik.28 Yani varlık kavramı İbn Rüşd’e göre, ilk olarak nefsin 

dışında zâtlar (özü ve mahiyeti bulunan varlıklar), ikinci olarak ise bu zâtlara uygun 

olarak zihinde oluşan tasavvurlar (imajlar) dır.29 

 İbn Rüşd bu iki varlık türü arasındaki ilişkiyi açıklarken zihinde dış dünyada 

bulunduğu şekliyle bulunan (doğru anlamındaki)  varlığın (tümeller) olabilmesi için zât 

anlamında (zihnin dışında özü ve mahiyeti olan tikeller) varlığın mutlaka var olması 

gerektiğini savunur. Oysa tersi söz konusu değildir. Bu onun, “vücud” yerine “mevcud” 

terimini kullanmasının bilinçli bir tercihe dayandığını, bir yandan da İbn Sina’nın tersine 

                                                            
23 Adıgüzel, “İbn Rüşd’e Göre İllet Çesitleri, Gücün (Kuvve) İlliyeti Sorunu ve İlletlerin Sonsuzluğu”, s. 
49. 
24 İbn Rüşd, Telhîs, s. 11. 
25 İbn Rüşd, a.g.e.,  s. 15. 
26 A.g.e., s. 16. 
27 A.g.e., s. 16. 
28 A.g.e., s. 8. 
29 A.g.e., s. 9. 
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varlık-mahiyet ayrımını kabul etmediğini göstermesi açısından da önemlidir.30 

İbn Rüşd var olması açısından yukarıda verdiğimiz bu iki temel varlığın da 

ezeli31, muhdes (sonradan yaratılmış)32, zarûri (zorunlu)33, mümkün34, basit35, birleşik36 

gibi çeşitleri olduğunu ileri sürer.  

İbn Rüşd’e göre hem kelamcılar hem de filozoflar meydana geliş biçimine göre 

üç sınıf varlık olduğu konusunda görüş birliği içindedirler; İki varlık (kadîm ve hâdis) ve 

bu iki varlığın ortasında kalan üçüncü varlık.37 İbn Rüşd’e göre de varlığın hudûsu 

(ortaya çıkışı) açısından üç çeşidi vardır. 

Birinci varlık türü kendinden başka bir şey ile ve başka bir şey sonucu - ki 
fâil sebebi ve maddeyi kastediyorum – varlığa gelen varlık. Bu varlıktan 
önce bir zaman mevcuttur. Bunun oluşumu duyu organları ile fark edilebilir. 
Örneğin havanın, suyun, toprağın, bitkilerin ve bunların dışındaki 
diğerlerinin oluşumu böyledir. Bunların muhdes (sonradan meydana gelmiş 
olan) olarak isimlendirilmesinde eskiler (filozoflar) ve Eşariler arasında 
görüş birliği vardır. Buna mukabil olan ikinci varlığa gelince, o kendinden 
başka bir şey aracılığı ile (madde) ve fâil sebep sonucu meydana gelmeyen 
varlıktır ki ondan önce zaman geçmemiştir. O, Allah tebareke ve teala’dır. 
Hem filozoflar hem de Eşariler onu kadîm olarak isimlendirmede görüş 
birliği içindedir. O her şeyin fâili ve koruyucusudur.  Onun varlığı burhan ile 
anlaşılır. Bu iki varlık türünün arasında yer alan varlığa gelince o, bir şey 
aracılığıyla (madde) meydana gelmemiş, kendinden önce zaman geçmemiş 
olan fakat bir şey sonucu, yani fâil sebep sonucu meydana gelmiş olan 
varlık. Bu da âlemin kendisidir.38 
  

İbn Sina’nın yaptığı gibi, eğer zorunlu varlıktan sadece nedeni bulunmayan, 

mümkün varlıktan da sadece nedeni bulunan kastediliyorsa, İbn Rüşd var olanın bu 

                                                            
30 Hüseyin Sarıoğlu, “İbn Rüşd’ün Düşünce Sisteminde Hakikat – Felsefe – Din İlişkileri”, Dîvân İlmi 
Araştırmalar, Yıl 6, sayı 10, 2001/1, ss. 174-175. 
31  İbn Rüşd, Tefsîru Mâba’det’-Tabî’a, thk. M. Bouyges, Beyrut: 1938, C I, s. 239. 
32  İbn Rüşd, a.g.e., C II, s. 732. 
33  A.g.e.,  C II, s. 520. 
34  A.g.e.,  C II, s. 592. 
35  A.g.e.,  C II, s. 1132. 
36  A.g.e.,  C II, s. 501. 
37 İbn Rüşd, Faslu'l-Makâl fîmâ beyne'l-Hikme ve'ş-Şeria mine'l-İttisâl, s. 40. 
38 İbn Rüşd, a.g.e., ss. 40-41. 
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şekilde ikiye ayrılmasını kabul etmez; çünkü karşıt görüşlü biri “durum sizin 

söylediğiniz gibi olmayıp, her var olanın bir nedeninin bulunması gerekmez.” 

diyebilir.39 Nitekim Gazali de İbn Rüşd’ün bu kaygısını haklı çıkarmış ve aynı eleştiriyi 

filozoflara yapmıştı.40  

İbn Rüşd’e göre zorunlu varlık hakkındaki kanıt şöyle ortaya konulmalıdır: 

“Cisimsel töz bakımından mümkün varlıktan önce yine cisimsel töz bakımından zorunlu 

varlığın gelmesi gerekir. Cisimsel töz bakımından zorunlu varlıktan önce ise, mutlak 

anlamda zorunlu varlığın gelmesi gerekir. İşte bu varlıkta ne töz bakımından ne de öteki 

hareket türleri bakımından bir kuvve halinin bulunması söz konusudur. Böyle bir varlık 

ise cisim değildir. Örneğin, gök cisminin tabiatından, onun cisimsel töz bakımından 

zorunlu varlık olduğu anlaşılmaktadır. Böyle olmasaydı, kendinden önce gelen bir 

cismin bulunması gerekirdi. Yine onun tabiatından anlaşıldığı üzere, o, mekândaki 

hareket bakımından mümkün varlıktır. O halde onu hareket ettirenin töz bakımından 

zorunlu varlık olması gerekir. Aksi takdirde, O’nda ne hareket, ne sükûn ne de herhangi 

bir değişiklik türüyle nitelendirilebilen bir güç bulunurdu. Bu nitelikte olan bir varlık 

ise, kesinlikle ne cisimdir, ne de cisimde bulunan bir güç halidir.  Âlemin öncesiz olan 

parçaları, ancak töz bakımından, ya da dört unsurda olduğu gibi, tümel olarak, ya da gök 

cisimlerinde olduğu gibi, bireysel olarak zorunlu varlıktır.”41  

İbn Rüşd bir varlığın zorunlu bir varlık olması, sayı bakımından bir olduğu için, 

kendisine özgü bir tabiattan mı ileri gelmektedir, yoksa kendisinde ve başkalarında 

ortaklaşa bulunan bir tabiattan mı ileri gelmektedir? diye sorar. Örneğin, acaba Amr, 

                                                            
39 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 227. 
40 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 166. 
41 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 229. 
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Amr olması bakımından mı insandır, yoksa kendisinde ve Halid’de ortaklaşa bulunan 

bir tabiattan dolayı mı bir insandır? Eğer Amr, Amr olması bakımından bir insan ise, 

kendisinden başka insan yok demektir. Yok, eğer ortaklaşa bir tabiattan dolayı bir insan 

ise, Amr, genel ve özel olmak üzere iki tabiattan bileşik demektir. Bileşik olan ise, 

nedenlidir. Oysa zorunlu varlığın nedeni yoktur. Dolayısıyla İbn Rüşd’e göre zorunlu 

varlık bir tektir.42 İlk hareket ettirici (Zorunlu Varlık) nin öncesiz olması gerekir; aksi 

takdirde o, ilk olmazdı.43  

İbn Rüşd varlığı zorunlu ve mümkün olarak ikiye ayırır. O zorunluluk ve 

zorunsuzluk bakımından iki türlü varlığın olduğundan şüphe etmez. Mümkün varlık ki 

onun tabiatından hareket vardır ve bu hareketin zamandan ayrılması da mümkün 

değildir. Diğer varlık yani zorunlu varlık ise, tam tersine tabiatında hareket bulunmayan 

dolayısıyla o, zamanla nitelendirilemeyen ezeli varlıktır. Mümkün varlık duyular ve akıl 

ile bilinen varlıktır. Zorunlu varlık ise, her hareket ettiricinin bir hareket ettiricisi vardır 

ya da her eserin bir fâili vardır ilkesinden yola çıkılarak bilinir. Bu ilke’ye göre birbirini 

hareket ettiren nedenlerini sonsuza kadar devam etmeyip, bir ilk nedende son bulur. 

Yine bunun başka bir kanıtlanmış delili İbn Rüşd’e göre, tabiatında hareket bulunmayan 

zorunlu varlığın, tabiatında hareket bulunan mümkün varlığın nedeni olmasıdır. Ayrıca 

kesin bir şekilde ortaya konulmuştur ki,  mümkün varlık zamandan ayrılamaz. Yine tam 

tersi olarak zorunlu varlığa da asla zaman ilişemez. Bu durumda İbn Rüşd’e göre bu iki 

varlıktan biri önce gelmiş demektir. Zorunlu varlığın mümkün varlığa önceliği zamanda 

bir öncelik olamaz; çünkü zorunlu varlığın tabiatına zamanın ilişmediğini az önce 

belirtmiştik. Bu öncelik Farabi ve İbn Sina’nın savunduğu gibi zati bir öncelik de 

                                                            
42 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 155. 
43 İbn Rüşd, a.g.e., s. 33. 
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olamaz. İslam filozofları, hareket etmeyen varlığın hareket edenden önce gelmesini, iki 

hareketli varlıktan birinin ötekinden önce gelmesine benzettikleri için yanılgı 

içindedirler; çünkü İbn Rüşd’e göre bu cinsten iki varlıktan her birinin ötekine 

kıyaslandığında, ya ötekiyle zamandaş ya da ondan önce ya da ondan sonra olması 

gerekir. İslam filozoflarının böyle bir hataya düşmelerinin nedeni, eski filozofların 

(Aristo ve onun görüşünde olanlar) görüşlerini iyice anlayamamalarıdır.44 

Görüldüğü gibi İbn Rüşd, bir yandan hareket etmeyen varlığın hareket edenden 

önce gelmesini zamansal olarak algılayan ve âlemin ezeli olmadığını iddia eden 

Gazali’yi, diğer taraftan, iki hareketli varlıktan birinin ötekinden önce gelmesini zati 

öncelik olarak anlayan İslam filozoflarını eleştirmiştir. İbn Rüşd’e göre zorunlu varlık 

özü gereği zorunlu olan; nedeni, fâili, cinsi ve faslı olmayan, mutlak anlamda “basit”, 

tek, ezeli olan varlıktır. Mümkün varlık ise Zorunlu Varlık’ın aksine nedenlidir, 

tabiatında hareket bulunan ve zamandan ayrılması söz konusu olmayan, duyular ve 

akılla bilinebilen ve “yokluk” dışında özünden kaynaklanan bir anlam ve değeri 

bulunmayan varlıktır. 

 

 

1.2. Varlık – Mahiyet İlişkisi 

 

İbn Rüşd’e göre mahiyet bir şeyin o olmadan olamayacağı şeydir.45 İbn Rüşd 

mahiyetsiz bir varlığın açıklanamayacağı konusunda Aristo ile aynı fikirdedir. Yani ona 

göre de varlık ve mahiyet ayrı olamaz.  

                                                            
44 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 37. 
45 Muhammed Misbâhi, Mine’l-Vücud ile’z-Zat: Bahsun fi Felsefeti İbn Rüşd, Rabat: Dârü’l-Emân, 2006,  
s. 39. 
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Bu konuda O, Aristo’ya olan bağlılığından dolayı Farabi ve İbn Sina’dan 

ayrılır.46 Aristo’ya göre her varlığın mahiyeti, onun özü, doğası gereği olduğu şeydir. 

Çünkü sen olman, müzisyen olman demek değildir; çünkü sen, doğan gereği müzisyen 

değilsin. O halde senin kendi doğan gereği olduğun şey, Aristo’ya göre senin 

mahiyetindir. Ancak bir şeyin doğası gereği olduğu her şey de onun mahiyeti değildir. 

Örneğin beyazlığın, kendi doğası gereği bir yüzeye ait olması anlamında bir şeye ait olan 

şey, mahiyeti ifade etmez; çünkü yüzeyin mahiyeti, beyazın mahiyeti değildir. Bu iki 

kavramın bileşimi – yani “beyaz bir yüzey olma” – da yüzeyin mahiyetini ifade etmez; 

çünkü burada da “yüzey”in kendisi, tanıma eklenmiştir. O halde her varlığın mahiyetini 

belirten gerçek beyan, tanımlanan varlığın doğasını ifade eden, ancak bu varlığın 

kendisini içinde bulundurmayan beyandır. Bundan dolayı eğer beyaz yüzeyin mahiyeti, 

düz yüzeyin mahiyetinin aynı ise, beyazlığın mahiyeti ile düzlüğün mahiyeti bir ve aynı 

mahiyet olacaktır.47  

Aristo varlık ve mahiyetin aynı şey olmaması durumunda bir şeyin 

bilinemeyeceğini ifade eder.48 O’na göre: “Her varlığın kendisi, mahiyeti ile bir ve 

aynıdır ve bu aynılığın ilineksel (rastlantısal, değişen, özle ilgili olmayan,) anlamda bir 

aynılık olmadığı ortaya çıkmaktadır. Çünkü her varlığın ne olduğunu bilmek, onun 

mahiyetini bilmektir. Dolayısıyla tümevarımda zorunlu olarak onların her ikisinin de bir 

ve aynı şey olduğunu göstermektedir. Buna karşılık “müzisyenlik” ve “beyazlık” gibi 

ilineksel anlamda varlığa gelince, iki anlamı olduğundan onun varlığının, mahiyeti ile 

aynı olduğunu söylemek doğru değildir. Çünkü o, hem beyazlığın ilineği olduğu şey, 

                                                            
46 Craig, The Cosmological Argument from Plato to Leibniz, s. 105. 
47 Aristoteles, Metafizik,. Kitap 7, 1029b 13-20. 
48 Aristoteles, a.g.e., Kitap 7, 1031b 5. 



173 
 

hem de ilineğin kendisi anlamına gelir. Dolayısıyla bir anlamda ilinekle, mahiyeti 

arasında aynılık varsa da bir başka anlamda yoktur. Çünkü “beyazlık”ın mahiyeti, 

insanın veya beyaz insanın aynı değildir, beyazlık niteliğinin aynıdır. Şeyle (varlıkla) 

mahiyetin birbirinden ayrılması imkânsızdır.”49  

Aristo ve Aristo’dan sonraki filozofların çoğu böyle düşünürken, hatırlayacak 

olursak Farabi bir şeyin hüviyeti demekle onun dış dünyada varlığının kastedildiğini, bir 

şeyin mahiyeti ile de zihindeki varlığının kastedildiğini söylüyordu. Ona göre, her şeyin 

bir mahiyeti bir de hüviyeti vardır. Fakat biri diğerinin aynı değildir.50 Farabi’nin bu 

şekilde varlık – mahiyet ayrımına gitmesinin sebebi: Biri mahiyeti varlığının aynı olan, 

diğeri mahiyeti varlığından ayrı olan iki cins varlık olduğunu, bu varlıklardan ilkinin 

zorunlu, ikincisi münkün varlık olduğunu ortaya koymaktır.51
 

İbn Sina’ya göre de zorunlu varlığın, zorunlu varlık olmaktan başka bir mahiyeti 

yoktur. Ona göre de Tanrı da varlık-mahiyet ayrımı yoktur.52 Gazali’ye göre ise İlk (olan 

Allah)’ ın hakikati ve mahiyeti vardır; o hakikat yok olmayıp mevcuttur ve varlığı da 

ona aittir.53 Ona göre mahiyeti ve varlığı olmayan bir varlık düşünülemez. Bu salt 

yokluğu, yokluğu varsayılan bir varlığa nispet etmeksizin düşünemediğimiz gibi, salt 

varlığı da belirli bir hakikate nispet etmeksizin düşünemeyiz, özellikle de o, bir tek 

varlık olarak belirlenmişse. O halde hakikati bulunmayan ve anlam bakımından 

başkalarından ayırt edilebilen bir varlık nasıl belirlenebilecektir? Çünkü ona göre, 

mahiyeti reddetmek hakikati reddetmektir. Var olanın hakikati reddedilince de varlık 
                                                            
49 Aristoteles, Metafizik, Kitap 7, 1031b 20-25. 
50 Atay, Farabi ve İbn Sina’ya Göre Yaratma, s. 15. 
51 Atay, a.g.e., s. 17; Farabi, Kitâbu’l-Hurûf, çev: Ömer Türker, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2008, s. 2. 
52 İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifa Metafizik II, ss. 91-92. 
53 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 116. 
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düşünülemez. Bu durumda filozoflar adeta “var olmayan varlıktan” söz etmiş olurlar ki 

bu bir çelişkidir. O’nda varlık ve mahiyet ayrımı vardır. Yoksa Allah’ın nasıl bir varlık 

olduğunu söyleyemezdik.54
 

İbn Rüşd’e göre ise, nesnenin mahiyeti olan yüklemler ferdi nesnenin varlığıyla 

aynı şeydir. Arazî yüklemlere gelince bunlar nesnenin varlığının kendisi değildir. Bir 

doktora bina ustası olması âriz olduğu/iliştiği zaman ustada tıbbın mahiyeti bulunmaz. 

Eğer şeyin zâti tümel öğeleri ferdi nesnenin varlığıyla bir olmasaydı nesnenin mahiyeti o 

nesne olmazdı. Bu durumda örneğin, canlının mahiyeti karşımızdaki canlının kendisi 

olmazdı. Böylece hiçbir nesnenin akledilebilir bir esası olmayacağı için bilgi ortadan 

kalkardı.55 

 Aristo’nun yukarıda geçen “varlık ve mahiyetin aynı şey olmaması durumunda 

bir şeyin bilinemeyeceği.”56 sözü ile İbn Rüşd’ün, “Eğer şeyin zâti tümel öğeleri ferdi 

nesnenin varlığıyla bir olmasaydı nesnenin mahiyeti o nesne olmazdı. Bu durumda 

örneğin, canlının mahiyeti karşımızdaki canlının kendisi olmazdı. Böylece hiçbir 

nesnenin akledilebilir bir esası olmayacağı için bilgi ortadan kalkardı.”57 sözlerini 

karşılaştırdığımız zaman İbn Rüşd’ün varlık – mahiyet konusunda da Aristo ile aynı 

fikirde olduğu ortaya çıkmaktadır. 

İbn Rüşd’e göre bir şeyin tanımlanması yani mahiyetinden söz edilmesi, onun 

bilfiil var olması demektir ki bu durum, o şeyin varlığına dair bilginin ne olduğuna / 

                                                            
54 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s.117. 
55 İbn Rüşd, Telhîs, ss. 40-41. 
56 Aristoteles, Metafizik, Kitap 7, 1031b 5. 
57 İbn Rüşd, a.g.e., ss. 40-41. 
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mahiyetine ilişkin bilgiden önce geldiğini gösterir.58 

‘Oluşan şey, tür ve mahiyet bakımından kendisiyle bir olandan meydana 
gelir’ sözümüz âşikâr olduğu için, mahiyet olması bakımından mahiyetin 
oluş ve bozuluşun dışında kaldığı açığa çıkmıştır. (duyulur nesnelerin 
mahiyetleri, suretinden ve maddesinden daha fazla bir şey olmadığı için) 
suret ve madde olması bakımından suret ve maddenin ancak arazi olarak 
oluş ve bozuluşa konu olabileceği açıktır.59 

 
İbn Rüşd’e göre nesnenin varlığı mahiyetinden öncedir. Onun mahiyetini varlığı 

ile aynı saymak, Gazali’nin söylediği60 gibi, mahiyetini ortadan kaldırmak anlamına 

gelmeyip, yalnızca mahiyetiyle varlığın bir olmasının kabulü anlamına gelir. Eğer biz 

varlığı var olana ilişik bir nitelik olarak görür ve mümkün nesnelerde varlığı verenin, fâil 

olduğunu kabul edersek, fâili bulunmayanın ya varlığının bulunmaması gerekir ki, böyle 

bir şey imkânsızdır; ya da varlığının mahiyetiyle aynı olması gerekir. Fakat bütün 

bunların temelinde İbn Rüşd’e göre “bir nesnenin varlığı, onun zorunlu niteliklerinden 

biridir” şeklinde bir takım yanlışlıklar yatmaktadır. Çünkü kendi bilgimizde bir nesnenin 

mahiyetini bilmekten önce gelen varlık, “doğru” ya delalet eden şeydir. İşte bu nedenle 

bizim “bir nesne mevcut mudur?” şeklindeki sorumuz, varlığını gerektiren bir sebebi 

bulunan şeye işaret etmektedir ve dolayısıyla bu, “bir şeyin sebebi var mıdır, yoksa yok 

mudur? şeklindeki sorumuzla eşdeğerdedir.61 

İbn Rüşd bu konuda Gazali’nin filozofları yanlış anladığını söyleyerek şöyle der:  

Gazali’nin, ‘mahiyet yok olunca, bileşiklik de yok olur; böyle bir şey ise İlk 
İlke’de bileşikliğin bulunmasını gerektirir.’ sözü doğru değildir; çünkü 
filozoflar İlk İlke’de mahiyetin bulunmadığını söylemezler; onların inkâr 
ettikleri husus, O’nda nedenliler de bulunan mahiyete benzer bir mahiyetin 

                                                            
58 Sarıoğlu, “İbn Rüşd’ün Düşünce Sisteminde Hakikat – Felsefe – Din İlişkileri”, s. 175. 
59 İbn Rüşd, Telhîs, ss. 44–45. 
60 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s.117. 
61 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 212. 
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bulunmasıdır.62 
 

 İbn Rüşd’e göre “Doğru” anlamındaki “varlık” kavramı mahiyet 

kavramından farklı bir şeyi ifade etmektedir. Dolayısıyla varlığı bilmeyen birisi 

pekâlâ mahiyeti bilebilir. İşte bu kavram bileşik bir nesnede zorunlu olarak 

mahiyetten başkadır.63 

 Görüldüğü üzere İbn Rüşd Aristo’yu takip etmekte ve varlık – mahiyet ayrımını 

kabul etmemektedir. Varlık ve mahiyeti birbirinden ayırdığımız takdirde böyle bir 

varlıktan bahsedilemeyeceğini söyleyen İbn Rüşd bu konuda Gazali ile birleşse de, 

Gazali’nin yine de bu konu da filozofları tam anlamadığını da özellikle vurgulamaktadır. 

 

 

1.3. İmkân Meselesi 

  

İbn Rüşd âlemin ister ezeli ister sonradan yaratılmış olsun önemli olanın her 

durumda bir yaratıcısının var olduğunun kabul edilmesi olduğunu belirtir. Bu noktada 

âlemin bir yaratıcısının olduğu kabul edilse de diğer bir problem daha karşımıza 

çıkmaktadır. Âlem var olan bir varlıktan (ilk prensip-ilk madde) mı yoksa mutlak 

yokluktan (ademü’l-mahz) mı yaratılmıştır? Yani özünde mümkün olan imkân hali onun 

fiilen yaratılması ile mi yoksa daha önce mi gündeme gelmektedir.64 

                                                            
62 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 219. 
63 İbn Rüşd, a.g.e., s. 202. 
64 Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 187. 
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İbn Rüşd’e göre filozofların imkân meselesi hakkındaki düşünceleri şöyle idi:  

Hâdisin kadîm’den çıkması imkânsızdır. Kendisinden daha önce âlemin 
çıkmadığı bir kadîmi düşünürsek ve daha sonra onun belli bir anda ondan 
çıkmaya başladığını düşünecek olursak, onun bu belli bir andan önce 
çıkmamış olduğu anlaşılır; çünkü onun, varlığa gelişini tercih eden bir neden 
bulunmamaktadır. Daha doğrusu varlığı salt imkân halindedir. Daha sonra 
âlem var olunca, tercih edişinin ortaya çıkması, ya da ortaya çıkmaması 
gerekir. Eğer bu tercih eden ortaya çıkmaz ise âlem yine önce olduğu gibi 
salt imkân halinde kalır. Yok, eğer ortaya çıkarsa o zaman şu soru sorulur: 
Niçin o, şu anda tercihini kullanıyor da daha önce kullanmıyor? Bu durumda 
ya sonsuzca bir geriye gidiş olacak, ya da ezelden beri tercihini kullanan bir 
tercih edicide durmamız gerekecektir.65  

İbn Rüşd’e göre filozoflar bir şeyin varlık ve yokluk imkânının aynı anda eşit 

olabileceğini kabul etmezler; çünkü bir şeyin varlık imkânının zamanı, onun yokluk 

imkânının zamanından başkadır. Onlara göre zaman sonradan var olan şeyin sonradan 

var olmasının ve yok olan şeyin de yok olmasının şartıdır. Eğer bir şeyin var olma 

imkânının zamanı ile yok olma imkânının zamanı, bu şeyin yakın maddesi bakımından, 

aynı olsaydı, onun varlığı, yokluğunun mümkün olmasından dolayı geçersiz olur ve 

böylece onun var ya da yok olması, bunları kabul eden şey yönünden değil, ancak onları 

meydana getiren varlık yönünden mümkün olurdu.66 Daha önce de belirttiğimiz gibi,  

filozoflara göre, âlem her zaman mümkün olmuş olduğuna göre, onun daima var olmuş 

olması gerekir. Bunun anlamı ise âlemin ezeli olmasıdır. 

 İbn Rüşd’e göre, eğer hareket, âlemin varlığından önce mümkün olsaydı, hareketi 

kabul eden nesneler zorunlu olarak zamanda bulunurdu; çünkü hareket mutlak yoklukta 

değil, ancak sükûnu kabul eden bir nesnede mümkündür. Bunun nedeni, yokluğun, 

                                                            
65 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 3. 
66 İbn Rüşd, a.g.e., s. 31. 
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varlığa dönüşmesi mümkün olmaksızın, yoklukta kesinlikle bir imkân halinin 

bulunmamasıdır.67 

 İbn Rüşd mümkün olan bir şeyin imkân halinin önce geldiğini yadsımanın, 

zorunlu olan şeyleri yadsımak anlamına geldiğini çünkü mümkünün karşıtının imkânsız 

olduğunu söyler. Aralarında da hiçbir orta terim yoktur. Eğer bir şey var olmadan önce 

mümkün değilse, bu şey, zorunlu olarak imkânsız demektir. İmkânsızı var saymak ise 

imkânsız bir yanlıştır. Gazali imkânın fiille birlikte bulunduğunu iddia etmektedir.68 İbn 

Rüşd’e göre Eşarilerin (Gazali’nin) imkânın fiille birlikte bulunduğunu söylemeleri 

yanlıştır. Çünkü imkân ve fiil aynı anda bir arada bulunamayan çelişik şeylerdir. O halde 

onların imkânın ne fiille birlikte ne de ondan önce bulunduğunu kabul etmeleri gerekir. 

Buradan çıkarılması gereken doğru sonuç, ancak bir şeyin imkânsız olma tabiatından var 

olma tabiatına dönüşmesidir. Bu ise zorunlunun mümküne dönüşmesi gibidir. Bir şeyi 

belli bir zamanda imkânsız, bir başka zamanda ise mümkün olarak görmek, onu 

mümkün olma tabiatından alıkoymaz. İşte İbn Rüşd’e göre her mümkünün durumu da 

böyledir. Bir kimse bir şeyin belli bir anda imkânsız, bir başka anda ise mümkün 

olduğunu kabul ederse, bu şeyin imkânsız tabiatında olmayıp, mutlak mümkün 

tabiatında olduğunu kabul etmiş olur. Bunun sonucu olarak eğer âlemin, yaratılmadan 

sonsuz bir süre önce imkânsız olduğu düşünülürse, var olduğu anda onun tabiatı 

imkânsızlıktan imkâna dönüşmüş olur.69  

                                                            
67 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 41. 
68 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 42. 
69 İbn Rüşd, a.g.e., s. 51. 
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Gazali’nin yapmak istediği şeyin temelde imkân kavramının fiililik ile 

bağlantısını keserek, onun sadece zihni bir kavram olduğunu ortaya koymak olduğunu 

daha önce belirtmiştik. İbn Rüşd’ün yukarıdaki düşüncelerinden çıkan sonuca göre, tüm 

varlıkların imkânları varlıklarından öncedir ve bu imkânın da ontolojik yönü vardır.70 

Yani İbn Rüşd Gazali’nin tersine imkânın sadece zihnimizde değil dış dünyada da 

dayanakları olduğunu göstermeye çalışıyor. Bu durumda da âlemin imkân hali onun 

fiilen var olmasından önce gelmektedir. Zaten yukarıdaki ifadelerinden de anladığımıza 

göre fâil imkânsız olanı değil, imkân halinde olanı yapabilir. 

 Filozoflarla Gazali’nin imkân konusunda farklı düşünmelerinin sebebinin, 

onların âlemin kıdemi ile ilgili düşüncelerinin birbirlerinden farklı olması olduğunu 

belirtmiştik. İbn Rüşd de İslam filozofları gibi her sonradan var olan şeyin, var olmadan 

önce mümkün olduğunu düşünür. Bu onun âlemin ezeli olduğu düşüncesiyle paralellik 

taşır. İbn Rüşd’e göre âlemden önce sayı bakımından ezelden beri bir tek imkân halinin 

bulunduğunu kabul eden kimsenin, âlemin ezeli olduğunu da kabul etmesi gerekir. 

Gazali’nin ileri sürdüğü gibi, âlemden önce âlem için sayı bakımından sonsuz 

imkânların bulunduğunu kabul eden kimsenin ise, bu âlemden önce bir başka âlemin bu 

ikinciden önce bir üçüncü âlemin bulunduğunu ve bunun da sonsuza dek sürüp 

gideceğini kabul etmesi gerekir.71 

 İbn Rüşd’e göre imkân, kendisinin içinde bulunduğu bir şeyi gerektirir ki, bu, 

mümkün olan şeyi kabul eden “mahal” dir. Çünkü fiili kabul eden şeyin imkân hali, 

                                                            
70 Bozkurt, “Problem ve Tartışmalarıyla Gazali ve İbn Rüşd’e Göre İmkân Meselesi”, s. 170. 
71 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 54. 
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fâilin imkân haliyle aynıdır. İslam filozofları gibi İbn Rüşd’e göre de, fâil imkânsız olan 

şeyi yapamaz. Mümkünlük halini kendisinde bulunduran şeyin mümkünü kabul eden bir 

şey olması gerekir ki bu da maddedir. Yani imkân hali var olan bir maddeyi (ilk madde-

heyula) gerektirir. Çünkü bütün doğru, akla uygun kavramların, kendileri dışında var 

olan bir şeyi gerektirmeleri zorunludur. Daha önce varlık çeşitleri başlığı altında da 

belirttiğimiz gibi “doğruluk”, tanımlandığı üzere, zihinde bulunanın, zihnin dışında 

olana tamamıyla uymasıdır. Bu durumda bir şeyin mümkün olduğunu söylediğimizde 

İbn Rüşd’e göre, bundan onun, kendisinde imkân halinin bulunduğu bir şeyi 

gerektirdiğini anlarız.72 

 İbn Rüşd’e göre fiil haline çıkan bir şeyde imkân hali ortadan kalkmış olur. O 

ancak “kuvve” halinde  (henüz gerçekleşmemiş bir durumda) olması bakımından imkân 

haliyle nitelendirilebilir. Gazali âlemin ezeli olamayacağını savunurken, onun ebedi 

olma imkânının olduğunu, fenasının da bekasının da mümkün olduğunu söyler.73  

 İbn Rüşd’e göre filozofların görüşü olan, her başlangıcı olanın sonu vardır, 

ifadesi doğru bir ifadedir. Bir şeyin başlangıcı olup, sonunun bulunmaması, ancak 

mümkün öncesize dönüştüğü takdirde, doğru olur; çünkü başlangıcı olan her şey 

mümkündür. Dolayısıyla Gazali’nin hem âlemin bir başlangıcı olduğunu hem de 

sonunun olmayacağını mümkün görmesi İbn Rüşd’e göre tutarsızdır. Ona göre eğer bir 

varlık öncesiz ise ve geçmiş zamanda bulunmuyorsa, onun fiillerinin de zorunlu olarak 

geçmiş zamanda bulunmaması gerekir. Çünkü bu fiiller geçmiş zamanda bulunsaydı, 

                                                            
72 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, ss. 55-56. 
73 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 49. 
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onların sonlu olmaları ve dolayısıyla bu öncesiz varlığın da ezelden beri fiilden yoksun 

olması gerekirdi. Ezelden beri fiilden yoksun olan varlığın bulunması ise zaten zorunlu 

olarak imkânsızdır.74  

Gazali’ye göre mümkün varlık, var olabilmesi imkân halinde olan varlıktır ki 

kaynağını zorunlu varlıktan alır ve ondan sonra gelir.75 Gazali’ye göre zaten “mümkün” 

ve “zorunlu” kavramları açık olmayan kavramlardır. “Zorunlu” derken varlığı için neden 

bulunmayan, “mümkün” derken varlığı için kendi dışında bir neden bulunan şey 

kastediliyorsa o zaman her bir varlık özüne eklenmiş (yani kendi dışında)  bir nedeni 

bulunması anlamında mümkündür. Kendi dışında özüne eklenmiş bir neden 

bulunmaması anlamında mümkün değildir. Bunun dışında kastedilen manalar ise 

Gazali’ye göre anlaşılmayan türden manalardır.76 

İbn Rüşd’e göre Gazali’nin eleştirdiği “özünden dolayı varlığı mümkün olan, 

başkasından dolayı zorunludur” fikri, İbn Sina’ya aittir. Çünkü İbn Sina’ya göre imkân, 

şeyde bulunan bir nitelik olup, kendisinde imkân bulunan o şeyin kendisi değildir. Bu 

durumda ilk ilkenin altında yer alan varlık, iki şeyden oluşmaktadır. Birincisi imkân ile 

nitelenen şey, ikincisi varlığı zorunlulukla nitelenen şeydir ki bu görüş İbn Rüşd’e göre 

yanlıştır.77 İbn Rüşd’e göre bu görüşü İbn Sina zaten kelamcılardan almıştır. Çünkü 

kelamcılara göre var olanın mümkün ve zorunlu diye ikiye ayrılması kendiliğinden 

bilinen bir husustur. Onlara göre mümkünün kendiliğinden bir fâilinin bulunması 

zorunludur. Âlem de onlara göre bütünüyle mümkün olduğuna göre onun fâilinin 

                                                            
74 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, ss. 67-68. 
75 Gazali, El-Maznûnu Bihî Alâ Gayri Ehlihi, s. 65. 
76 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 82. 
77 İbn Rüşd, a.g.e., s. 108. 
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zorunlu varlık olması gerekir. İbn Rüşd “âlemin bütünüyle mümkün olması” ibaresi 

dışında bu görüşün doğru olduğunu düşünür. Çünkü âlemin bütünüyle mümkün olduğu 

hususu kendiliğinden bilinen bir husus değildir.78 

İbn Rüşd mümkün konusunda İbn Sina’nın bu görüşünün birkaç yönden doğru 

olmadığını söyler. Ona göre öncelikle var olanın, mümkün olan varlık ve mümkün 

olmayan varlık diye ikiye bölünmesi doğru değildir. Yani bu bölümleme, var olanı, var 

olması dolayısıyla, içine alan bir bölümleme değildir. Yine İbn Rüşd İbn Sina’yı: “Eğer 

var olan nesneyi mümkün varlık ve zorunlu varlık diye ikiye ayırır ve mümkün varlıktan 

nedeni bulunan; zorunlu varlıktan da nedeni bulunmayan varlığı anlarsan, sonsuz sayıda 

nedenlerin varlığına kanıt getirmen mümkün olmaz. Çünkü bu nedenlerin sonsuzca var 

olmaları, onların nedenleri bulunmayan varlıklar olmalarını gerektirir. Böylece de bunlar 

zorunlu varlıklar olurlar.” diyerek eleştirir.79 

 İbn Rüşd’e göre Gazali’nin filozofları, (sudûr konusunda eleştirirken) mümkün 

varlıkta bulunmasını zorunlu saydığı çokluktan dolayı, zorunlu varlıkta da böyle 

birçokluğun bulunduğunu kabul etmelerini söylemesi80 doğru değildir. Çünkü imkândan 

gerçek imkân anlaşıldığı takdirde, burada kesinlikle bir bileşiklik var demektir. Böyle bir 

şey imkânsız olduğuna göre, varlığı zorunlu olanda da böyle bir şey düşünülemez. Diğer 

taraftan imkân Gazali’de olduğu gibi81 İbn Rüşd’e göre de zihinsel bir kavramdır. Bu 

                                                            
78 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 145. 
79 İbn Rüşd, a.g.e., ss. 147-148. 
80 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 70. 
81 Gazali, a.g.e., s. 42. 
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bakımdan ne zorunlu varlığın ne de mümkün varlığın bileşik sayılması gerekir. Bu 

bileşiklik sadece neden ve nedenli ilişkisinde söz konusu olabilir.82 

 

2. Nedensellik (İlliyet) Meselesi 

 

Tezimizin ikinci bölümünde de değindiğimiz gibi, Eşârîler Tanrı’nın her 

durumda ve her anda âleme doğrudan doğruya müdahalesini mümkün görmüşler ve bu 

müdahale olmadan âlemde gözlenen düzen ve olaylar arasındaki ilişkiyi “âdetin 

parçaları” biçiminde açıklamışlardır.83 Onlara göre ‘İçinde bulunan her şeyle birlikte 

âlem caiz ve mümkün’dür. Yani atılan taşın yukarı gitmesi, ateşin dumanının aşağı 

gitmesi vb. hepsi mümkündür. İbn Rüşd’e göre bu görüş hikmeti iptal etmektir. Hikmet 

ise, bir şeyin nedenlerini bilmektir. Eğer bir şey için, o şeyin dâhil olduğu cinsin var 

olmasına temel teşkil eden sıfatla var olmasını gerektiren zorunlu nedenler olmazsa bu 

bizim Allah’ı da bilemeyeceğimiz manasına gelir. Çünkü biz eşyayı nedenleri ile 

biliyoruz, nedenler olmazsa eşyayı tanıyamayacağımız gibi Allah hakkında da bilgi 

edinemeyiz.84 İbn Rüşd bir nesnenin varlığına ilişkin olumlu nedenler bilinmedikçe, o 

nesneyle ilgili bilgimizin gerçek olamayacağını savunur.85 

İbn Rüşd, Gazali’nin ileri sürdüğü, Tanrı’nın eylemlerinin zıtlar (yokluk ve 

varlık) arasında yapılan bir seçime dayandığı, bu seçimin de irade ile olduğu görüşünü 

kabul etmez. Ona göre Tanrı’nın eylemleri ne ihtiyari ne de gayri ihtiyaridir. Onun 

                                                            
82 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 110. 
83 Dağ, “İmam el-Haremeyn el-Cüveyni’de Nedensellik Kuramı”, s. 37. 
84 İbn Rüşd,  el-Keşf, ss. 157-158. 
85 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’l-Bûrhân, tah: Mahmud Kasım, Kahire, 1982, 71b 9-21. 
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eylemlerinin kendine has akılla bilinemeyen bir yapısı vardır. Aksi takdirde 

antropomorfizm yanlışına düşebiliriz. Metafiziksel nedensellik, İbn Rüşd’ün sisteminde, 

âlemin ve maddenin ezeliliğini savunan, Tanrı’nın fiillerinin âlemde her an etkin 

olmasını mümkün görmeyen Yeni Platoncu âlem görüşünün gizli bir onayı gibidir.86 

İbn Rüşd Tanrı – âlem ilişkisini tartıştığı Tehafü’t-et - Tehafüt’ün bütün 

bölümlerinde, Tanrı’nın hikmet sahibi oluşunu nedensellik ve yasa fikri ile beraber 

mütalaa eder. Her bir varlık kademesinde var sayılan belirli imkân ve istidatlar, 

başıboşluğa, anlamsızlığa ve gayesizliğe atıfta bulunmazlar.  Aksine her bir imkân, 

muayyen yakın bir gaye-sebebe ve bunu takip eden uzak bir gaye nedene, yani Tanrı’nın 

hikmetine atıfta bulunmaktadır.87 İbn Rüşd, varlıklar arasındaki neden-nedenli 

ilişkisinde bir zorunluluktan bahsederken meseleye asla katı bir determinist olarak 

bakmamıştır. O bu görüşünü temellendirirken, Allah’ın bilgi, irade ve hikmet sahibi, 

âlemin de O’nun bu bilgi ve hikmetinin bir tezahürü olduğu gerçeğinden yola 

çıkmıştır.88 

İbn Rüşd’e göre nedenli üzerinde etkide bulunan nedenin iki çeşiti vardır. 

Birincisi özsel (bi’z-zât) neden, ikincisi ise ilineksel (bi’l-araz) nedendir.89 O bir şeyin 

tesadüfen herhangi bir şeyden meydana gelmesinin imkânsız olduğunu, çünkü meydana 

gelen ile kendisinden meydana gelinen arasında zâti (özsel)  bir ilişki olduğunu 

söylemektedir. Şayet herhangi bir şey yine sıradan herhangi bir şeyden veya mutlak 

                                                            
86 Fakhry, Islamic Occasionalism: and its Critique by Averroes and Aquinas, ss. 117-118. 
87 Atilla Arkan, “İbn Rüşd Düşüncesinde Disiplinler Arası İlişki”, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 2002/1, 
ss. 45-46. 
88 Numan Yusuf Aruç, “İbn Rüşd’ün Eğitim Felsefesi, İstanbul: Rağbet Yay., 2004,  s. 103. 
89 Adıgüzel, “İbn Rüşd’e Göre İllet Çeşitleri, Gücün (Kuvve) İlliyeti Sorunu ve İlletlerin Sonsuzluğu”, s. 
42 



185 
 

yokluktan oluşsaydı, bu durumda söz konusu iki şey arasında zâti bir ilişki olmayıp arazî 

bir ilişki bulunurdu.90  

İbn Rüşd’ün diğer bazı konularda olduğu gibi nedensellik konusunda da Aristo 

ile arasındaki fikri benzerlik dikkat çekicidir. Aristo’ya göre de bir anlamıyla neden, bir 

nesnenin onda içkin olup da, ondan oluştuğu şeydir, sözgelişi bronzun, heykelin; 

gümüşün kadehin nedeni olması gibi.91 Aristo’ya göre bilim sebepleri bilmek üzerine 

kuruludur. Nedenleri inkâr etmek bilgiyi inkâr etmek olur. İleride göreceğimiz gibi aynı 

görüşü İbn Rüşd de savunur.92 

İbn Rüşd’e göre mesela, insan fiillerinin belli bir organ olmadan meydana 

gelebileceğini ya da görme işini kulağın, işitmeyi gözün yapabileceğini kabul edecek 

olursak, o zaman ortada hikmet adına bir şeyden söz edemeyiz. Çünkü filozofumuza 

göre hikmet, “bir şeyin illetlerini bilmek” demektir. Bu durumda âlemdeki illetleri 

bilmemiz, ondaki nizamın devamlı, sabit ve zorunlu olmasına bağlıdır.  

İbn Rüşd, zorunlu varlık konusunda İbn Sina’nın görüşlerinin kendi sistemi 

açısından gerçeğe uygun olduğunu söyler. İbn Sina’ya göre varlığı zorunlu olan, özü 

dolayısıyla zorunlu ve başkası dolayısıyla zorunlu olmak üzere, iki kısma ayrılır. İbn 

Rüşd’e göre, zorunlu olan nesnelerin bir fâilinin ya da bir yaratıcısının bulunması 

gerekir.93 Varlığı başkası dolayısıyla zorunlu olan her şey, varlığı özü dolayısıyla 

zorunlu olanın (Allah) yaptığı şeydir.94 Sözgelişi, odunu biçen alet, niceliği, niteliği ve 

maddesi belirli bir alettir; yani onun demirden başka bir şeyden yapılmış olması, testere 
                                                            
90 Atilla Arkan, İbn Rüşd Psikolojisi, İstanbul: İz Yay., 2006, s. 41. 
91 Aristoteles, Fizik,  Kitap 2, 194b 20-25.; Aristoteles, Metafizik, Kitap 7, 1013a 25. 
92 Josep Puig Montada, “Ibn Rushd versus Al-Ghazâli: Reconsidiration of a Polemic”, The Muslim World, 
vol. LXXXII,  1992, s. 125. 
93 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 50. 
94 İbn Rüşd, a.g.e., s. 84. 
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biçiminin dışında bir biçiminin bulunması ve bu testerenin herhangi bir ölçüde olması 

mümkün değildir. Hiç kimse bu testerenin varlığının zorunlu olduğunu söylemez. Bu bir 

yanıltmacadır. Eğer zorunluluk, Eşârîlerin yaratıklarla yaratıcı arasındaki ilişkide 

düşündükleri gibi, yapay nesnelerin niceliklerinden, niteliklerinden ve maddelerinden 

kaldırılacak olsaydı, yaratıcıda ve yaratıklarda bulunan hikmet de ortadan kaldırılmış ve 

böylece her fâilin bir yapıcı ve var olan nesneleri her etkileyenin de bir yaratıcı olması 

mümkün olurdu. Bütün bunlar İbn Rüşd’e göre aklı ve hikmeti inkâr etmektir.95 Üstelik 

böyle bir zorunluluk aynı zamanda bizim açımızdan, Tanrı hakkındaki bilgi ile de 

ilgilidir. Çünkü zorunlu nedenlerin bir an için kaldırıldığı düşünülürse, Tanrı’ya dair 

bilgi edinmeye de imkân kalmayacağı ortaya çıkar.96 

İbn Rüşd’ün yukarıdaki görüşlerini Craig şu şekilde bir forma sokmuştur: 

a. Mümkün varlıklar nedenli varlıklar olmalıdırlar. 

b. Mümkün varlıkların birbirinin nedenleri olmaları sonsuza kadar süremez. 

Çünkü; 

- Sonsuz bir seri içinde nedene ihtiyaç kalmaz. 

- O zaman mümkün varlık nedensiz olurdu. 

- Ki bu ‘a’ önermesinde zaten reddedilmiştir. 

c. Bu yüzden bu seri nedenlenmiş ya da nedenlenmemiş zorunlu bir nedende 

son bulmalıdır. 

d. Zorunlu bir neden tarafından nedenlenmiş sonsuz bir seri olamaz. Çünkü; 

- Neden sonsuz bir döngü içinde olmaz. 

                                                            
95 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 50. 
96 Taylan, İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri, s. 246. 
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- Bu yüzden nedenlenmiş zorunlu nedenler neden olamaz. 

- Bu takdirde kendi içinde çelişik olurdu. 

e. Bütün bunlardan dolayı bu seri, nedensiz bir zorunlu nedende son 

bulmalıdır ki bu da zorunlu varlıktır.97  

Fakat İbn Rüşd sadece ilk madde olan “Mümkün varlıklar nedenli varlıklar 

olmalıdırlar.” konusunda İbn Sina’dan ayrılır. Çünkü o ‘mümkün’ kavramını varlık ve 

mahiyet terimleri içinde tanımlamaz. Daha ziyade o mümkün bir varlığın var olan – yok 

olan ve nedenli varlık olduğunu düşünür.98 

İbn Rüşd’e göre acaba tek tek her varlıktan çıkan fiiller, tabiatında bu fiilleri 

meydana getirme özelliği bulunan nesneler için zorunlu bir takım fiiller midir, ya da 

çoğunlukla ortaya çıkan fiiller midir, yoksa her iki husus birlikte mi bu konuda etkili 

olmaktadır? sorusu, araştırılması gereken bir sorudur; çünkü iki var olan nesne arasında 

bulunan ilişki çoğu kez ötekine bir engel oluşturmaktadır. Bu nedenledir ki, İbn Rüşd, 

ateşin, duyarlı bir cisme yaklaştırıldığında mutlaka onu etkileyeceği kesin olarak 

bilinemez; çünkü talk taşı vb. hakkında söylendiği gibi, duyarlı bir cisimle ateşin etkin 

ilişkisini engelleyen bir ilişkiye sahip bulunan bir varlığın söz konusu olması hiçte 

imkânsız değildir diyerek, Gazali’nin ateş-talk örneğine atıfta bulunur. Ancak burada İbn 

Rüşd’ü Gazali’den ayıran nokta şudur: Her ne kadar talk maddesi ile yalıtılmışlığı 

yüzünden bir cismi yakmaması, ateş ismine ve tanımına sahip olduğu sürece, ateşten 

yakma niteliğini asla kaldırmaz.99 

                                                            
97 Craig, The Cosmological Argument from Plato to Leibniz, s. 106. 
98 Craig, a.g.e., s. 106. 
99 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 291. 
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İbn Rüşd’e göre sonradan var olan varlıkların, etkin (fâil), madde, suret ve amaç 

(gaye) olmak üzere, dört nedeni olduğu kendiliğinden bilinen bir şeydir.100 Bunların 

eserlerin varlığı için özellikle eser olan nesneden bir parça olan, yani bazılarının madde, 

bazılarının koşul ve mahal dedikleri, bazılarının suret, bazılarının da özünlü sıfat adını 

verdikleri şeylerin, eserlerin varlığı için zorunlu olduğu da yine kendiliğinden 

bilinmektedir. Kelamcılar hayatın bilgi için şart olduğunu söyledikleri gibi, şartlı için 

zorunlu olan bir takım şartların bulunduğunu kabul ederler. Yine onlar nesnelerin bir 

hakikatleri ve tanımları bulunduğunu ve onların var olanın varlığı için zorunlu olduğunu 

benimserler. Bu nedenle onlar görülen ve görülmeyen âlemi aynı örneğe göre 

değerlendirirler. Yine onlar bir nesnenin tözü için gerekli olan delil adını verdikleri 

ilintiler konusunda da aynı tutumu takınırlar. Sözgelişi, onlar derler ki, var olan şeyin 

fâil tarafından amaçlanmış olması da, en azından onun amaçlandığı şeyi bildiğine işaret 

eder. Akıl varlıkları nedenleriyle kavramasından başka bir şey değildir. İşte bununla o, 

öteki kavrama yetilerinden ayrılır. O halde, İbn Rüşd’e göre nedenleri reddeden kimse, 

aklı reddetmiş olur. Mantık sanatı, nedenlerin ve eserlerin bulunduğunu ve bu eserleri 

bilmenin ancak onların nedenlerinin bilmekle yetkinliğe ulaşabileceğini ortaya 

koymaktadır. Bu şeyleri reddetmek, bilgiyi geçersiz kılmak ve reddetmek demektir; 

çünkü bu, gerçek bilgiyle bilinebilen herhangi bir şeyin bulunamayacağı; bulunsa bile, 

böyle bir şeyin sanıya dayalı bir şey olacağı, ne bir kanıtın ne de bir tanımın bulunacağı 

ve kanıtları oluşturan özünlü yüklem kategorilerinin ortadan kalkacağı anlamına gelir. 

Zorunlu hiçbir bilginin bulunmadığını kabul eden kimsenin, bu sözünün zorunlu 

                                                            
100 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 140. 
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olmadığını kabul etmesi gerekir.101 

İbn Rüşd’e göre, fâil illetler İlk Fâil’e, suverî illetler İlk Suret’e, maddi illetler İlk 

Madde’ye ve gâi illetler de İlk Gaye’ye kadar yükselirler. İlk Fâil, İlk Suret, İlk Madde 

ve İlk Gaye ise illet oluşlarını İlk İllet’ten (İlletü’l-Ula) alırlar, yani ona yükselirler.102 

İbn Rüşd illet çeşitlerini verdikten sonra, Gazali’nin filozofları bu konuda haksız 

yere eleştirdiğini çünkü onların nedenlerin sonsuza kadar gittiğini savunmadığını söyler. 

Ona göre nedenlerin sonsuza dek uzayıp gitmesini mümkün görenler Dehriler 

(Maddeciler)’ dir.103 Ona göre fiziki âlemdeki nedenler sonludurlar ve ilk nedende son 

bulurlar. Örneğin bir insanın bir başka insandan meydana gelmesi gibi. İbn Rüşd’e göre 

bir varlığın bir başka varlık için neden olmasının şartının onların aynı cinsten olmaları 

halinde mümkün olacağını söyler. Yani ateşten suyun çıkması imkânsızdır.104 

Sonuç olarak, İbn Rüşd yaratılmış âlemde nedenselliğin olduğunu, doğal 

nedenlerin kendi etkilerini meydana getirdiğini ve bunların her şeye gücü yeten Allah 

tarafından meydana getirilmediğini söyler. Özellikle Gazali’nin neden-sonuç arasındaki 

ilişki için ileri sürdüğü “alışkanlık” teriminin belirsiz ve kapalı olduğunu ifade eder. Ona 

göre eğer âlemdeki nedenselliği özellikle Gazali’nin reddettiği tarzda reddedersek ne 

bilginin imkânı kalır ne de hikmetten söz edilebilir. Gazali âlemdeki düzende, Allah’ın 

mutlak özgür ve kudret sahibi bir varlık olduğuna vurgu yapmak için zorunluluğa 

dayanan nedenselliği inkâr ederken, aynı sonucu yani Allah’ın mutlak gücünü ve özgür 

oluşunu ifade etmek isteyen İbn Rüşd, tam tersi bir mantık yürütmektedir. Ona göre her 

                                                            
101 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, ss. 291-292. 
102 Adıgüzel, “İbn Rüşd’e Göre İllet Çeşitleri, Gücün (Kuvve) İlliyeti Sorunu ve İlletlerin Sonsuzluğu”, s. 
48. 
103 İbn Rüşd, a.g.e., s. 142. 
104 A.g.e., ss. 141-142. 



190 
 

şeyi bilen Allah’ın yarattığı âlemde tesadüflere yer yoktur. Onun sünnetüllah 

kavramından anladığı da budur. Allah yarattığı âleme bazı ilkeler koymuş ve her şey bu 

ilkeler çerçevesinde olmaktadır. 

 

3. Ezeli Yaratma  

 

Aristo’yu hariç tutarsak, âlemin ezeliliğini savunanların en önde gelenlerinden 

biri olan105 İbn Rüşd’ün kelamcılarla olan fikir ayrılıklarından biri de âlemin ezeliliği 

meselesidir.  

İbn Rüşd, Gazali’nin âlemin ezeliliği hakkında temelde iki zıt görüş vardır, 

görüşüne106 katılır. İbn Rüşd’e göre de bunlardan birinci grup kelamcılardır ki bunlara 

göre âlem sonradan yaratılmıştır. Bunlar sonradan yaratılanın kendiliğinden olmayıp 

zorunlu olarak bir yaratıcıya muhtaç olduğunu kabul ederler. Diğer grup ise Dehriler 

(Ateistler) ki onlar âlemin olduğu şekliyle ezeli olduğunu ve bir yaratıcısı bulunmadığını 

söylerler. Bu iki grubun ortasında ise filozoflar yer alır. Onlar, hem âlemin bir 

yaratıcısının bulunduğunu kabul ederler hem de âlemin ezeli olduğunu söylerler.107 

Fakat şurası muhakkak ki filozoflar, âlemi ezeli kabul etmekle, onun fâilinin olmadığı 

manasını kastetmemişlerdir.108 

İbn Rüşd filozofların âlemin ezeliliği konusundaki görüşlerinin, cedelin 

(diyalektiğin) en geniş ölçüde kullanıldığı görüş olduğunu ve kesin kanıt düzeyinde 
                                                            
105 Majid Fakhry,  “The ‘Antinomy’ of the Eternity of the World in Averroes, Maimonides, and Aquinas,” 
s. 144. 
106 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 79. 
107 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 149. 
108 Türker, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, s. 311. 
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olmadığını söyler. Çünkü bu delilin öncülleri genel fikirlerden oluşmaktadır, başka bir 

deyişle, bu öncüllerin yüklemleri konularının zâti nitelikleri değildir.109 

İbn Rüşd kelamcıların (Eşarilerin) hudûs delilinin ise, anlamsız olduğunu, mantık 

kurallarına uymadığını söyler. Daha önce de belirttiğimiz gibi kelamcılar cisimlerin 

cevher ve arazlardan oluştuğunu iddia ederler. Cevherler sonradan yaratıldığına ve 

cisimler de cevherlerden oluştuğuna göre onlar da hâdistir. Oysa İbn Rüşd’e göre Allah 

onların dediği anlamda Muhdis ise, fiillerinin ve konumuz açısından söylersek yaratma 

fiilinin de ezeli olması gerekir. Yani âlemin de ezeli olması gerekir. Ama kelamcılar 

ezeli bir fâilden hâdis bir fiilin meydana geleceğini kabul ederler. O zaman ‘mef’ûle, 

fâilin fiilinin taalluk etmesi şarttır’ ilkesine ters düşmüş olurlar. Çünkü hâdis şeylerle 

birlikte bulunan şeylerin de hâdis olması kelamcıların ilkelerindendir. İşte bu 

tutarsızlıktan kurtulmak için kelamcıların ‘hâdis fiil kadîm ve ezeli bir irade ile vâki 

olur.’ demeleri de yeterli değildir. Çünkü İbn Rüşd’e göre irade mef’ûle taalluk eden 

fiilden başka bir şey değildir. Bu durumda İbn Rüşd kelamcıların üç durumdan birini 

kabul etmeleri gerektiğini ifade etmiştir. Bunlar:  

a. Ya irade de hâdistir, fiil de hâdistir. 

b. Veya fiil hâdistir, irade kâdimdir. 

c. Veyahut de fiil kadimdir, irade hâdistir. ‘Hâdis bir şey kâdim bir iradeden 

meydana gelebilir’ ilkesini kabul etsek bile, İbn Rüşd bunun kadîm varlık ile 

                                                            
109 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 3. 
 Kelamcılar bunu önerme şeklinde şöyle ifade etmişlerdir. a. Cevherler arazlardan ayrılmaz, yani 
onlardan hali ve boş olamaz. b. Arazlar hâdistir, sonradan olmadır. c. Hadislerden ayrılmayan şey de 
hâdistir. İbn Rüşd,  el-Keşf, s. 149. 
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hâdis varlık arasında aracı varlık(lar) olmadan mümkün olmadığını belirtir.110  

Kelamcıların mantığından yola çıkacak olursak, zamanın da arazlardan olması 

gerekir. İbn Rüşd’e göre bunun hudûsunu tasavvur etmek ise zordur. Çünkü hâdis olan 

her şeyden, zaman itibariye ademin ve yokluğun önce gelmesi gerekir. Bir şeyden, o 

şeyin yokluğunun önce gelmesi sadece zaman itibariyle tasavvur edilebilir. İbn Rüşd 

kelamcıların hâdis olduğu açık olan arazların hâdis olduğunu kabul etmelerine itiraz 

etmez. Onun itirazı hudûsu gözle görülmeyen ve semavi cisimlerdeki hareket ve şekil 

arazları gibi ne oldukları şüpheli olan arazları da hâdis kabul etmeleri ve görünmeyeni 

görünene kıyaslamalarıdır ki yanlış olan budur.111 

İbn Rüşd âlemin kıdemi ya da hudusu meselesinde kelamcılardan Eşarilerle eski 

filozoflar arasında bir anlaşmazlık olduğunu fakat bu anlaşmazlığın adlandırmaya dayalı 

bir anlaşmazlık olduğunu belirtir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, onlar üç sınıf varlık 

olduğu konusunda görüş birliği içindedirler: Kadîm olan varlık ki bu Allah’tır, hâdis 

varlık ve bu iki varlığın (kadîm ve hâdis)  ortasındaki üçüncü varlık yani âlem.112 İbn 

Rüşd her ne kadar onlar üç sınıf varlık olduğu konusunda hemfikirdirler dese de 

kelamcıların yaratılış anlamında sadece iki türlü varlık olduğunu kabul ettiklerini 

biliyoruz. Onlar sadece kadîm (Allah) ve hâdis (âlem) olarak iki tür varlık kabul 

ederler.113 

İbn Rüşd’e göre fâil iki sınıftan oluşmaktadır. Birincisi, fiilin iliştiği eserin var 

oluşu anında, kendisinden çıktığı fâil sınıfıdır. Örneğin bir yapının, var olmasıyla, artık 

                                                            
110 İbn Rüşd,  el-Keşf, ss. 145-147. 
111 İbn Rüşd,  a.g.e., ss. 152-153. 
112 İbn Rüşd, Faslu’l-Makâl fîmâ beyne’l-Hikme ve’ş-Şeria mine’l-İttisâl, s. 40. 
113 Bakıllani, et-Temhid fi'r-Red ale'l-Mülhideti'l-Muattıla, s. 41. 
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yapı ustasına gereksinimi bulunmadığı gibi, bu eserin de var oluşu tamamlanınca, artık, 

bir fâile gereksinimi kalmaz. İkinci fâil sınıfı ise, kendisinden esere ilişik olan yalnızca 

bir fiilin çıktığı ve bu eserinde, ancak fiilin kendisine ilişmesiyle var olduğu fâil sınıfıdır. 

Bu fâilin özelliği, fiilinin o eserin varlığıyla birlikte bulunmasıdır. Başka bir ifadeyle, bu 

fiil yok olunca, eseri de yok olur; bu fiil var olunca, eseri de var olur, yani her ikisi 

sürekli var olarak birlikte bulunur. İbn Rüşd’e göre bu fâil, fâil olma yönünden, 

birincisinden daha üstün ve fâil olmaya daha layıktır; çünkü o, eserini var eder ve onu 

korur. İbn Rüşd’e göre, âlemin fâilinden çıkan fiilin sonradan var olduğunu gerekli 

gören kimse “Âlem ezeli bir fâil tarafından sonradan yaratılmıştır.” der. Ezelinin fiilinin 

de ezeli olduğunu ileri süren kimse ise: “Âlem ezeli olan ve ezeli bir fiili bulunan, yani 

başı ve sonu bulunmayan bir fâil tarafından sonradan yaratılmıştır.” der. Ancak, İbn 

Rüşd’e göre âlem, onu ezeli olmakla nitelendiren bir kimsenin düşündüğü gibi, kendi 

özü dolayısıyla ezeli bir varlık değildir. Bu cümle, İbn Rüşd’ün ezelilik anlayışını bilme 

açısından önemli bir cümledir. Yani İbn Rüşd’e göre Allah da âlem de ezelidir. Fakat bu 

iki ezelilik arasında mahiyet farkı vardır. Allah nedensiz, hiçbir nedeni olmayan, kendi 

özünden kaynaklanan bir ezelilik ile ezeli iken, âlem, özü dolayısıyla ezeli olmayan, 

nedenli bir ezelidir.114 

Ezeli yaratma konusunda İbn Rüşd filozofları destekler.115 Gazali, âlemin Allah 

tarafından ezeli bir irade ile yaratıldığını, O’nun iradesinin âlem meydana geldiği anda 

onun var olmasını irade ettiğini, bundan önce var oluş irade edilmediği için âlemin 

meydana gelmediğini iddia etmişti. Ona göre âlem var olduğu anda ezeli iradeyle irade 

                                                            
114 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 139. 
115 Craig, The Cosmological Argument from Plato to Leibniz, s. 105. 
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edilerek meydana getirilmiştir.116 İbn Rüşd, bu görüşe, irade sahibi bir fâilin fiile karar 

vermesinden sonra, fiilinin ertelenmesinin mümkün olmadığı söyleyerek itiraz eder.117 

Gazali filozoflara âlemin ezeli iradeyle sonradan meydana getirilmesini imkânsız 

görmelerini neye dayandırdıklarını sormuştu. Onlar buna apriori olarak mı yoksa akıl 

yürütmeyle mi ulaşmışlardır? Eğer akıl yürütmeyle ulaşmış iseler, Gazali’ye göre burada 

bir mantık hatası yapılmaktadır. Çünkü filozoflar kendilerine göre ortaya koydukları bir 

öncülden yola çıkarak, orta terim olmadan direk sonuca varmaktalar. Eğer bu apriori bir 

bilgi ise, Gazali nasıl oluyor da bu bilginin bütün insanlar tarafından kabul edilmediğini 

sorar. Çünkü Gazali’ye göre tam tersi âlemin ezeli bir irade ile (sonradan) yaratılmış 

olduğuna inananların sayısı çok fazladır. Gazali filozofların bu şekildeki bir mantık 

örüntüsünü dayatma olarak algılar. Filozofların bir hatası daha vardır ki o da ezeli irade 

ile sonradan olanı (insan iradesi) birbirine kıyasla bir sonuca varmaya çalışmalarıdır. Bu 

iki irade Gazali’ye göre birçok yönden birbirinden farklıdır ve dolayısıyla ikisini 

birbiriyle karşılaştırmak yanlıştır. Gazali filozofların söz konusu olan “Tanrı’nın bilgisi” 

olduğunda “ezeli bilgi sonradan olanla kıyaslanamaz” derken bu kıyaslamayı ezeli irade 

konusunda yaparak tutarsızlığa düştüklerini belirtir.118  

İbn Rüşd’e göre eğer bir kimse bütün koşulları yerine gelmiş olan bir fâilin 

varlığından sonra, eserinin meydana gelmesinin mümkün olmadığını iddia ederse, bu 

hususu bir kıyasa ya da apriori bilgilere dayandırmak zorundadır. Eğer bu hususu bir 

kıyasa dayandırarak söylerse bu kıyasın ne olduğunu söylemesi lazımdır. Fakat ortada 
                                                            
116 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 17. 
117 İbn Rüşd, a.g.e., s. 6. 
 Gazali’nin böyle düşünmesine sebep olan filozofların “boşama” örneğidir. bk. Gazali, Filozofların 
Tutarsızlığı, s. 18. 
118 Gazali, a.g.e., ss. 19-20. 
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böyle bir kıyas yoktur. Yine eğer bu hususu apriori bir bilgiye dayandırarak söylerse, 

ona karşı olanlar da dâhil bütün insanların bunu kabul etmesi gerekir. Ama bu İbn 

Rüşd’e göre doğru değildir. O, kendiliğinden bilinen bir bilginin (apriori) koşulunun, 

onun bütün insanlar tarafından bilinmesi ya da ona inanılması olmadığını söyleyerek 

Gazali’ye göndermede bulunur. Bir şeyin bütün insanlarca bilinmesi o şeyin sadece 

bütün insanlar tarafından tanınıyor olduğunu gösterir ki herkesçe tanınan şeyin de 

kendiliğinden bilinen bilgi (apriori) olması gerekmez.119 Görüldüğü üzere, İbn Rüşd’e 

göre kelamcılar, başvurdukları bir kıyas ve dayandıkları bir neden bulunmaksızın, 

kendilerini âlemin sonradan yaratıldığına ilettiğine inandıkları kesin kanıtı kabul 

ederler.120 

Öyle anlaşılıyor ki İbn Rüşd’e göre, kelamcılar, eserin fâilin fiilinden sonraya 

ertelenmesinin kesinlikle imkânsız olması konusunda dayandıkları bir kıyas ya da 

herhangi bir neden bulunmaksızın, âlemin sonradan meydana geldiğini iddia ediyorlar. 

İbn Rüşd ise, bu gibi metafizik konularda bilginin doğruluğunun teyidi için o bilgiye 

inananların ya da bunun gibi başka şeylerin ölçüt olamayacağını söyler. Örneğin iki kişi 

bir deyişin şiir olup olmadığını tartışsa, İbn Rüşd, bunun doğruluğunun sağlam bir doğa 

yetisi ve aruz bilgisiyle tespit edilebileceğini söyler. Tabi ki onun şiir olduğunu bu 

yöntemle bilenin kavrayışı, onu inkâr edenin inkârına bir zarar vermediği gibi, aynı 

şekilde bir kimsenin kesin bilgisi (yakîn) de, bu kesin bilgiyi inkâr edenin inkârına bir 

                                                            
119 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 9. 
120 İbn Rüşd, a.g.e., s. 10. 
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zarar vermez. Dolayısıyla İbn Rüşd’e göre Gazali’nin kendisi gibi düşünmeyenlerin 

görüşlerinin yanlış olduğunu ortaya koymak için seçtiği yöntem temelsiz ve zayıftır.121  

İbn Rüşd’e göre bilge kişilerden hiçbiri sonu olmayan nedenlerin varlığını, 

Dehrilerin (Maddecilerin) görüşleri gibi mümkün görmemiştir. Çünkü böyle bir şeyden 

nedensiz bir nedenlinin ve hareket ettiricisiz bir hareketlinin varlığı sonucu ortaya çıkar. 

Fakat İbn Rüşd, isim vermeden bazı kişiler diyerek aslında Aristo’yu kasteder ve şunları 

söyler: “Kesin kanıt başlangıcı ve sonu bulunmayan ve fiili kendi varlığından sonraya 

ertelenmemesi gereken hareket ettirici ezeli bir varlığa götürdüğüne göre, onun fiilinin 

de, kendisinin var olması durumundaki gibi, bir başlangıcı bulunmaması, (ezeli) olması 

gerekir. Yoksa onun fiili zorunlu olmayıp, mümkün olur ve böylece bir ilk başlangıç 

olmaz.” Sonuç olarak, İbn Rüşd, “Varlığının bir başlangıcı bulunmayan fâilin fiillerinin 

de, kendisinin varlığı durumundaki gibi, bir başlangıcı bulunmaması gerekir.” diyerek 

Aristo’nun düşüncelerine katıldığını göstermiş olur.122  

 Ayrıca İbn Rüşd âlemin bir başlangıcı olduğunu söyledikleri halde sonu 

olmadığını söyleyen Eşarilerin ve Gazali’nin123 tutarsız olduklarını ifade eder. Oysa 

kelamcılardan çoğunun bu konuda savunması gereken fikir, âlemin bir başlangıcı olduğu 

takdirde, bir sonunun da bulunacağı fikridir ki İbn Rüşd’e göre bu daha tutarlıdır.124 

İbn Rüşd kelamcılar ve meşşai filozoflar arasındaki esas problemin âlemin ezeli 

olarak mı yoksa zamansal olarak mı yaratıldığı problemi olduğunu söyler.125 Ona göre 

                                                            
121 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, ss. 10-11. 
122 İbn Rüşd, a.g.e., s. 13. 
123 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 21. 
124 A.g.e., s. 15. 
125Barry S. Kogan, “Eternity and Origination: Averroes’ Discourse on the Manner of the World’s 
Existence”, Islamic Theology and Philosophy - Studies in Honor of George F. Hourani, Edited by 
Michael E. Marmura, Albany: State University of New York Press, 1984, s. 212. 



197 
 

eski filozoflar ve kelamcılar kadîm ve hâdis varlıklar konusunda hem fikirken, âlem, 

yani özellik olarak bu ikisinin ortasında olan varlık konusunda ihtilaf halindedirler. İbn 

Rüşd’ün âlemi orta varlık olarak nitelemesinin sebebi aşağıda da göreceğimiz gibi, 

âlemin zamansal olarak ezeli olması ve bir fâile ihtiyaç duyması yönüyle de hâdis bir 

varlık olmasıdır. Bu konuda Faslu’l-Makâl’da şunları söyler: 

a) “(Hâdis) kendinden başka bir şey (aracılığı) ile (madde) ve kendinden 

başka bir şey sonucu – fâil sebep ve maddeden demek istiyorum – var 

edilen bir mevcuddur. Bu şeyden – o şeyin var olmasından demek 

istiyorum -  önce de zaman geçmiştir. Bu; oluşumu duyu yoluyla 

kavranan cisimlerin halidir. Sözgelimi suyun, havanın, toprağın, canlının, 

bitkinin ve diğerlerinin oluşumu gibi. Bu türden var olanlara muhdes 

(sonradan meydana gelmiş) adı verilir. 

b) Buna mukabil olan tarafa (Kadîm) gelince; bu, kendinden bir şey 

(aracılığı) ile (madde) ve kendinden bir şey sonucu (fâil sebep) olmamış 

olan (ayrıca) ondan önce bir zamanın geçmediği mevcuddur. Bu mevcud; 

burhan ile kavranan, küllün fâili, icad edici ve koruyucusu bulunan Allah 

Tebareke ve Teâla’dır. Onun şanı yüce ve münezzehtir. 

c) Bu iki tarafın arasında yer alan mevcud türüne gelince; bu, (kendinden 

başka) bir şey (aracılığı) ile (madde) olmayan kendisinden önce bir zaman 

geçmeyerek var olandır. Ancak o (kendisinden başka) bir şey sonucu – 

fâil (neden) demek istiyorum – var olmuştur ki bu, (bütünüyle) âlemin 
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kendisidir.126 

Görüldüğü üzere, İbn Rüşd’e göre, üç çeşit varlık vardır. Bir tarafta Tanrı ki 

O’nun yaratılmamış ve ezeli olduğunda şüphe yoktur. İkincisi maddedir ki o 

yaratılmıştır ve ezeli değildir. Ondan önce bir zaman geçmiştir. Ortada olan üçüncü bir 

varlık türü ki bu da âlemin bütünüdür.  Âlem yaratılmıştır fakat ezelidir. İbn Rüşd’e göre 

Allah’ın zaman dışında olması doğrudur. Fakat Allah’ın âleme göre önceliği (kıdem) 

zaman dışında ise âlemden sonra oluşu da zaman dışındadır. 

İbn Rüşd eserin fâilin fiilinden sonraya kalmadığı kendiliğinden tartışmasız 

bilinen bir husus olduğunu söyleyerek bu konuda Farabi ve İbn Sina gibi düşündüğünü 

ortaya koyar. O Eşârîlerin inanmak istedikleri şeye inandıklarını, buna karşılık kendi 

görüşünün mutlak doğru olduğunu iddia edebileceğini ama bunun kimseyi bir yere 

götürmeyeceğini söyler. Eşârîleri, Mantık kitaplarında kesin bilgi ve sanılar arasında bir 

ayrım yapılmasını sağlayan bir takım belirtiler ve koşullara göre incelemek suretiyle 

önyargı ve tutkudan kaynaklanmayan bir düşünmeye davet eder.127 

İbn Rüşd’e göre varlık ve zaman iki taraftan (geçmiş-gelecek) süreklidir. Yani 

kesintisizdir. Bu Allah’ın şu ayetinde açıkça (zahiren) görülür: “O gökleri ve yeri altı 

günde yaratandır. Ve onun arşı suyun üzerinde idi.” (Hud:7) Bu ifadeden varlıktan önce 

bir varlık (suyun) olduğu ortaya çıkıyor. O da arş ve sudur. (Yine bu ayetten) Zamandan 

önce bir zamanın var olduğu anlaşılıyor. Zaman feleğin hareketinin sayımı demektir. Ve 

yine: “O gün yer ve gök başka bir yer ve gök ile yer değiştirir.” (İbrahim:48) ayetinin 

açık anlamı da bu varlıktan sonra ikinci bir var oluşun olacağını göstermektedir. Yine: 

                                                            
126 İbn Rüşd, Faslu’l-Makâl fîmâ beyne’l-Hikme ve’ş-Şeria mine’l-İttisâl, ss. 40-41. 
127 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 10. 
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“Sonra göğe yöneldi ki o duman halindeydi.” (Fussilet: 11) ayetinin açık anlamı da 

göklerin başka bir şeyden yani salt yokluktan (ademü’l-mahz) değil başka bir şeyden 

yaratıldığı şeklinde yorumlanabilir. Bütün bu durumlar göz önüne alındığında İbn 

Rüşd’e göre kelamcıların sözleri şeriatın açık anlamına da uymamaktadır. Tam tersi 

onlar te’vile başvurmuşlardır. Diğer taraftan İbn Rüşd’e göre şeriatta Allah’ın mutlak 

yokluk (adem) ile bulunduğu gösteren bir nass (hüküm)  yoktur. Bu konuda ebediyen bir 

nass da bulunamaz.128 

 Kur’an’da geçen: “Bir şeyin olmasını istediğimizde ona ‘Ol’ deriz o da hemen 

oluverir.” (Nahl,16/40) ayetinin inmiş olmasının sebebi de, İbn Rüşd’e göre129 halkın 

ezeli bir iradeden, bir takım hâdis (sonradan olmuş-önceli) varlıkların nasıl var olduğunu 

anlayamamalarıdır. İşte bu yüzden Allah metafizik olayları anlatmak için fiziki âlemden 

örnekler vermiştir. Bunu yaparken de teşbih, analoji gibi yöntemlere başvurmuştur. 

İbn Rüşd’ün âlemin ezeliliğine ilişkin delil olarak ortaya koyduğu ayetler dikkat 

çekicidir. Bütün bu ayet yorumlarından âlemin yoktan yaratılmasına ilişkin kesin hiçbir 

şey olmadığı ve âlemin yoktan değil bir başka şeyden yaratıldığı anlaşılmaktadır. Üstelik 

âlemin fena ve bekasının da âlemin şu andaki suret ve biçimini değiştirerek başka bir 

suret ve biçime girmesi şeklinde anlaşılmıştır. Yani mutlak yokluk yoktur ve varlık ezeli 

ve ebedi bir süreçtir. O’na göre mutlak bir fena hiçbir ayetin açık anlamından 

çıkarılamaz.130 

İbn Rüşd’e göre aslında kelamcıların görüşü incelendiğinde, onların Tanrıyı ezeli 

                                                            
128 İbn Rüşd, Faslu’l-Makâl fîmâ beyne’l-Hikme ve’ş-Şeria mine’l-İttisâl, ss. 42-43. 
129 İbn Rüşd,  el-Keşf, s. 160. 
130 İbnRüşd, Faslu’l – Makâl (Felsefe – Din İlişkileri), Haz: Süleyman Uludağ, İstanbul: Dergah Yay., 
2004, s. 101.  
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bir insan olarak gördükleri ortaya çıkar. Çünkü onlar âlemi, insanın iradesi, bilgisi ve 

kudreti sayesinde meydana gelen sanat eserlerine benzetmişlerdir. Onlara, “bu durum 

Allah’ın cisim olmasını gerektirir.” denince, O’nun öncesiz olduğunu, fakat her cismin 

sonradan olduğunu söylemişlerdir. Çünkü var olup, yok olucu varlığın tabiatı ile ezeli 

varlığın tabiatı arasında aşılamayacak bir uzaklık mevcuttur.131 

İbn Rüşd filozofların Allah’ın âlemden zaman olarak değil de zat olarak önce 

olduğunu ispat etmek için ileri sürdükleri örnekler132 üzerinde durur. Allah âlemden 

önce ise, ya kişinin, gölgesinden önce gelmesi gibi, zaman bakımından değil, nedensellik 

bakımından, ya da yapı ustasının, yapının duvarından önce gelmesi gibi, zaman 

bakımından önce gelir. Eğer Allah, kişinin, gölgesinden önce gelmesi gibi, âlemden önce 

geliyor ve ezeli ise, o zaman âlem de ezeli demektir. Eğer Allah zaman bakımından önce 

geliyor ise, kendisi ile âlem arasında öncesi olmayan bir zamanın geçmesi gerekir ki, 

buna göre zamanda ezeli olur; çünkü zamandan önce bir zaman bulunduğuna göre, onun 

sonradan var olduğu düşünülemez. Zaman ezeli olduğuna göre, hareket de ezeli 

demektir; çünkü zaman ancak hareketle birlikte düşünülebilir. Hareket ezeli olduğuna 

göre hareketli de öncesizdir ve dolayısıyla onu hareket ettiren de zorunlu olarak ezeli 

olur.133  

Gazali bu noktaya zamanın sonradan olduğu ve yaratılmış olduğunu söyleyerek 

itiraz etmişti. Ona göre bu zamandan önce herhangi bir zaman da yoktur. “Allah âlem ve 

zamandan öncedir” sözünün anlamı “Şanı yüce olan Allah vardı ve âlem yoktu, sonra 

Allah yine vardı ve O’nunla birlikte âlem de var oldu”; “O vardı ve âlem yoktu” 

                                                            
131 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı,  s. 231. 
132 İbn Sina, İşaretler ve Tenbihler, s. 138. 
133 İbn Rüşd, a.g.e.,  s. 36. 
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sözünün anlamı ise Gazali’ye göre “Yaratıcının zâtı vardı ve sadece âlemin zâtı yoktu; 

“O vardı, Onunla birlikte âlemde vardı” sözünün anlamı ise “sadece iki zâtın var 

olması”dır. Bu durumda Gazali “öncelik” kelimesiyle sadece Allah’ın var olmada 

tekliğini kasteder. Burada her ne kadar hayal gücü (vehim) üçüncü bir şeyi yani zamanı 

çağrıştırmadan tatmin olmasa da, Gazali’ye göre hayal gücünün yanılgılarına değer 

vermeye gerek yoktur.134 

İbn Rüşd bunun çirkin bir aldatmaca olduğunu söyledikten sonra, kesin kanıtın 

iki türlü varlık olduğunu ortaya koyduğunu söyler. Bunlardan biri tabiatında hareket 

bulunan varlıktır ki, bunun zamandan ayrılması mümkün değildir. Öteki ise tabiatında 

hareket bulunmayan varlıktır (Tanrı) ki, bu varlık ezeli olup, zamanla nitelendirilemez. 

Tabiatında hareket bulunmayan varlık, tabiatından hareket bulunan varlığın nedenidir. 

Buna göre iki varlıktan biri ötekinden önce gelmiş demektir. Başka bir deyişle, kendisine 

zaman ilişmeyen varlığın ne zamanda bir önceliği ne de kişinin gölgesine önceliğinde 

olduğu gibi hareketli varlığın tabiatına bağlı olan nedenin nedenliden önce gelmesi söz 

konusudur. Bu nedenle İbn Rüşd’e göre hareket etmeyen varlığın (Tanrı) hareket 

edenden (varlık) önce gelmesini iki hareketli varlıktan birinin ötekinden önce gelmesine 

benzeten filozoflar kesinlikle yanılgı içindedirler. Çünkü bu cinsten iki varlıktan her biri 

ötekine kıyaslandığında, ya ötekiyle zamandaş ya ondan önce ya da ondan sonra olması 

gerekir. Bu yanılgının sebebi İslam filozoflarının eski filozofların görüşlerini iyi 

anlayamamalarıdır. O halde doğrusu İbn Rüşd’e göre iki varlıktan birinin ötekinden önce 

                                                            
134 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 32. 
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gelmesi, değişmez ve zamanda bulunmayan (ezeli) varlığın, değişen ve zamanda 

bulunan varlıktan önce gelmesidir.135 

İbn Rüşd Gazali’nin yukarıda geçen “Allah’ın âlemden önce gelmesi, zamanda 

bir öncelik değildir.” sözünün doğru olduğunu düşünür. Fakat Allah’ın zamanda bir 

önceliği bulunmadığı takdirde, âlemin ondan sonra gelmesinden ancak nedenlinin 

nedenden sonra gelmesi anlaşılır. Çünkü sonra gelme önce gelmenin karşıtıdır. Öncelik 

zamanda olsaydı sonralık da zamanda olmazdı. Daha önce karşılaşılan güçlük burada da 

ortaya çıkar ki o da “nedenli, bir fiili yerine getirme koşullarına sahip olan nedenden 

nasıl olur da sonra gelebilir?”136 Bunun cevabı İbn Rüşd’e göre İlk fâilin varlığının 

öncesi ve sonrası yok ise, fiilinin de varlığının öncesi ve sonrası yok demektir ki bu da 

âlemin ezeli olduğunu gösteren en önemli delildir.137 

İbn Rüşd Gazali’nin “Sözgelişi, Allah var iken İsa yoktu, fakat daha sonra var 

olan Allah ile birlikte İsa da vardı, dersek, bu sözümüz ancak bir özün var olup, ötekinin 

yok olduğunu, daha sonra ise iki özün de var olduğunu ifade eder ve bu, üçüncü bir 

şeyin, yani zamanın varlığının düşünülmesini gerektirmez.”138 ifadesine katılır. Fakat 

burada altı çizilmesi gereken bir cümle vardır; o da “İsa’nın Allah’tan sonra gelmesi.” 

İbn Rüşd’e göre özü bakımından zamanda bir sonralık değil, eğer bir sonralık varsa, bu 

sonralığın ilinti (correlation) bakımından bir sonralık olduğudur. Çünkü zaman, sonra 

gelen şeyden önce gelir; başka bir deyişle, İsa’nın varlığı, zamanın önce gelmesini ve 

kendisinin sonradan var edilmiş olmasını gerektirir. Âlem için böyle bir gereklilik ancak, 

                                                            
135 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı,  s. 37. 
136 İbn Rüşd, a.g.e., s. 37. 
137 A.g.e.,  s. 32. 
138 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 19 



203 
 

İsa ve öteki var olup yok olan varlıklarda olduğu gibi, her iki ucundan da zamanın, daha 

öteye uzandığı hareketlinin bir parçası olduğu takdirde, söz konusu edilebilir.139  

İbn Rüşd’e göre açıkça görülmektedir ki, Gazali’nin âlemin sonradan var 

olmasıyla ilgili olarak kelamcılardan aktarmış olduğu bütün kanıtlar kesinlik derecesine 

ulaşmakta yetersizdir. Aynı biçimde, Gazali’nin filozoflardan alıp aktardığı kanıtların da 

kesin kanıt derecesinde olmadığını söyleyen İbn Rüşd’e göre, “öncesiz fâilin geçmişte 

işlemiş olduğu fiillerinin hangi noktada başladığını” soran bir kimseye verilecek en iyi 

yanıt şudur: Onun varlığının hareket noktası ne ise, fiillerinin hareket noktası da odur; 

çünkü her ikisinin de bir başlangıcı yoktur. O burada yine fâilin fiilinin kendisinden 

sonraya kalmasının düşünelemeyeceğini vurgulamaktadır.140 

Âlemin sonradan yaratıldığını ileri sürenlere, İbn Rüşd onun sonradan yaratılmış 

olmasında, önce ve sonranın bulunmasının düşünülemeyeceğinin filozoflarca da kabul 

edildiğini; çünkü zaman bakımından önce ve sonranın, ancak şimdiki ân’a oranla 

düşünülebileceğini söyler. Onlarca da âlemin var olmasından önce bir zaman 

bulunmadığına göre, onun âlemin var olduğu andan önce gelmesi nasıl düşünülebilir? 

Bu durumda âlemin var olması için bir zaman belirlemek mümkün değildir; çünkü 

ondan önce ya zaman yoktur ya da sonsuzca uzayan bir zaman var demektir. Bu iki 

durumda da âlem için ilahi iradenin ilişkili olduğu belirli bir zaman bulunmamaktadır.141 

İbn Rüşd’e göre eğer ilk fâilin varlığının öncesi ve sonrası yok ise, (âlemi yaratma) 

fiilinde varlığının öncesi ve sonrası yok demektir. 

                                                            
139 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı,  s. 38. 
140 İbn Rüşd, a.g.e., s. 14. 
141 A.g.e.,  s. 31. 
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Gazali’ye göre yüce Allah; öncesiz, güçlü ve dilediği şeyi yapmasının O’nun için 

imkânsız olmadığı varlıktır. Bu varsayımda hayal gücü, Allah’ın kudretini başka şeylerle 

karşılaştırmak suretiyle onu zamana bağlı görmedikçe, uzantıya sahip bir zamanın 

varlığını gerektiren hiçbir şey yoktur.142  İbn Rüşd’e göre Gazali’nin söylediği gibi, bu 

varsayımda zamanın öncesizliğini gerektiren hiçbir şey olmasaydı, onda âlemin 

gerçekleşme imkânının öncesiz olmasını gerektiren bir şey bulunur ve zaman da bu 

durumda olurdu; çünkü yüce Allah ezelden beri yapma gücünde idi.  Dolayısıyla burada 

O’nun fiilinin sürekli olarak varlığına bağlı olmasını imkânsız kılacak hiçbir şey yoktur. 

Belki de bu söylediğimizin tersi, yani Allah’ın belli bir anda güçsüz, bir başka anda ise 

güçlü olması imkânsızlığa işaret etmektedir. Ayrıca Allah’ın öncesiz ve ezeli bir varlık 

olduğu halde, yalnızca sınırlı ve sonlu zamanlarda güç sahibi olduğunun söylenmesi de 

imkânsızdır.143  

İbn Rüşd’e göre, İlk Neden’in (Allah’ın) en üstün olan fiili terk edip, en değersiz 

olanı yapması mümkün değildir; çünkü bu, O’nun için bir eksikliktir.  Fakat Gazali ve 

onun gibi düşünen kelamcılar ezeli (Allah) nin fiilini, sonradan yaratılmış olanın fiili 

gibi, sonlu ve sınırlı olarak düşünmüşler ve büyük bir hata yapmışlardır. Çünkü sınırlı 

fiilin, varlığı ve fiili sınırlı olmayan bir öncesiz fâilden değil, yalnızca sınırlı bir fâilden 

çıkması düşünülebilir. O halde bütün bunlar, gördüğümüz üzere, akli şeyleri 

kavrayabilecek en ufak bir anlayışa sahip kimse için gizli olan şeyler değildir. Bu 

durumda ezeli olan (Allah) için nasıl olurda şu anda kendisinden çıkan bir fiilden önce 

bir başka fiilin, ondan önce yine bir başka fiilin bulunması ve kendi varlığımızın sonsuza 

                                                            
142 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 32. 
143 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 52. 
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dek devam etmesi gibi, bu durumun zihinlerimizde sonsuza dek devam etmesi imkânsız 

olur? Çünkü varlığı zamanla ölçülemeyen ve her iki yönden de kuşatılamayan kimsenin 

fiilinin de zorunlu olarak zamanla kuşatılamaması ve sınırlı bir zamanla ölçülememesi 

gerekir. Bu durumda İbn Rüşd’e göre her varlığın fiili, ancak varlığında bir eksiklik 

varsa, yani varlığı yetkinliğe ulaşmamışsa, kendi varlığından dolayı ertelenebilir. Ya da 

bu varlık seçme gücüne sahiptir ve dolayısıyla onun fiili varlığından ve seçme gücünden 

sonraya ertelenebilir. Ezeli olan (Allah) dan ancak sonradan yaratılmış bir fiilin 

çıkabileceğini ileri süren kimse, bu ezeli varlığın fiilinin belirli bir yönden zorunlu 

olduğunu ve bu yönden dolayı da fiilinde herhangi bir seçme gücüne sahip 

bulunmadığını kabul etmiş olur.144 

İbn Rüşd’e göre âlemin ezeliliği ile ilgili bir delil de nedenlilik meselesidir. 

Açıktır ki nedenler bizzat ve öncelikle sonucun zatını verirler. Kelamcılardan çoğunun 

kabul ettiği gibi nedenlerin zaman bakımından sonuçtan önce olması zarureti ise açık bir 

durum değildir. Şöyle ki böyle bir durumu farz ettiğimiz zaman (yani neden ile sonuç 

arasına bir zaman aralığı koyduğumuzda) nedenlerin sonsuza kadar devam etmesi 

mümkün olur ve dolayısıyla burada bir ilk neden var olmaz. O halde âlemin bir bütün 

olarak nedenlerinin, âlemin oluşan ve bozulan parçaları gibi, zaman bakımından ondan 

önce olduğunu farz edersek bu âlemin, zorunlu olarak başka bir âlemin parçası olması 

gerekir ve bu durum sonsuza kadar devam eder. Ya ‘bu âlem tümüyle değil de parçaları 

bakımından bozuluşa tabidir’ deriz bu durumda başlangıçta bu ilkeyi benimsediğimizde, 

hem sözü edilen imkânsızlıklar ve hem de daha başka birçok imkânsızlık lazım gelir. 

Bütün bunlar onların (kelamcıların) fâilde kaçınılmaz bir zamansal önceliği şart 

                                                            
144 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı,  s. 52. 
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koşmaları bakımından ortaya çıkan gerekliliklerdir. Bu nedenle onlara ‘zamanın fâilinin 

zamana önceliği nasıl olur? diye sorulduğunda kafaları karışmıştır. Çünkü onlar ‘zaman 

olmaksızın’ derler ise, zaman bakımından mefulünden önce gelmeyen fâilin varlığını 

kabul etmiş olacaklardır. Eğer ‘zaman ile’ diyecek olurlar ise bu durumda da soru bu 

zamanla ilgili olarak tekrar yöneltilir. Veya onlar ‘zaman kendiliğinden var olabilir ve 

nedenli değildir’ diyeceklerdir ki bu da onların kabul etmediği bir şeydir.145 

Bu durumda İbn Rüşd’e göre onlar, Bâri’nin hiç fiilde bulunmadan önce, 

bil’kuvve fâil olduğunu zorunlu olarak kabul etmeleri lazımdır. Bil’kuvve olan her şey 

ise fiil durumuna ancak bir hareket ettiriciyle, yani kendisinden önce olan bir fâil ile 

geçebilir. Çünkü kuvvenin fiile çıkışı bir değişimdir ki her değişim bir 

değiştiricidendir.146 İbn Rüşd’e göre doğa biliminde açıklanmıştır ki her hareket edenin 

bir hareket ettiricisi vardır ve hareket eden bil’kuvve olarak hareket etmekte; hareket 

ettiren ise bil’fiil olarak hareket ettirmektedir. Hareket ettiren bir kez hareket ettirip 

başka bir kez hareket ettirmiyor ise bu herhangi bir yönden hareket ettiricidir.  Çünkü 

bunda hareket ettirmediği zaman hareket ettirme kuvvesi bulunur. Bu nedenle âlemin 

uzak hareket ettiricisini, bir kez hareket ettirip diğer bir kez hareket ettirmez olarak 

kabul ettiğimiz zaman, zorunlu olarak ondan daha ezeli olan bir hareket ettiricisinin 

bulunması lazım gelir ve o ilk muharrik olmaz. Yine bu ikinciyi de bir kez hareket ettirip 

ikinci kez hareket ettirmez olarak farz edersek birinciye lazım gelen buna da lazım gelir. 

Zorunlu olarak ya bu durum sonsuza kadar devam eder ya da asla hareket etmeyen ve 

özelliği ne zatıyla ne de arazi olarak hareket etmek olan bir hareket ettirici kabul 

                                                            
145 İbn Rüşd, Telhîs, s. 81. 
146 İbn Rüşd, a.g.e., s. 84. 
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etmemiz gerekir.147  

Durum böyle olunca bu hareket ettirici zorunlu olarak ezeli olur. Yine onun 

hareket ettirdiği de hareketi ezeli olan olmuş olur. Zira herhangi bir zamanda ezeli 

hareket ettiriciden hareketini alan, bil’kuvve bir hareket eden var olur ise bu zorunlu 

olarak ezeli hareket ettiriciden daha ezeli başka bir hareket ettiriciyi gerektirir. Bu 

nedenle hareket ettiricide, tümel hareket ettirici olmadan hareket ettirme yeterliliği 

yoktur. Burada ezeli hareketin var olduğu apaçık bir şey olduğu için ve doğa biliminde 

açıklandığı üzere, döngüsel yer değiştirme hareketinden başka ezeli hareket olmadığı 

için açıktır ki ezeli yer değiştirme hareketin var olması zorunludur. Duyu, semavi cismin 

hareketinden başka bu nitelikte bir hareketi algılayamaz. O halde semavi cismin hareketi 

zorunlu olarak ezeli harekettir ve onun hareket ettiricisi de varlığı yukarıda açıklanan 

ezeli hareket ettiricidir.148  

İlk hareket ettirici (Zorunlu Varlık) nin öncesiz olması gerekir; aksi takdirde o, 

ilk olmazdı. Durum böyle olunca, dış âlemde var olan her hareket, ilinti bakımından 

değil, öz bakımından bu hareket ettiriciye dayanır. Hareket ettiği anda hareket edenle 

birlikte bulunan işte bu ilk hareket ettiricidir. Bir insanın bir başka insanı doğurması 

gibi, hareket ettirilenden önce bir hareket ettiricinin bulunması, öz bakımından değil, 

ilinti bakımındandır.149 

Gazali, bu konuda, âlemin öncesiz (ezeli) bir irade ile sonradan var olduğuna 

inananların sayısının çok fazla olduğuna dikkat çektikten sonra böyle olduğuna inanan 

kişilerin, kalbî bir bilgiye sahip oldukları halde, salt inat olsun diye akla da karşı 

                                                            
147 İbn Rüşd, Telhîs, s. 110. 
148 İbn Rüşd, a.g.e., ss. 110-111. 
149 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 33. 
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çıkmadıklarını söyler. Gazali’ye göre, bu durumun (âlemin ezeli olmadığının) 

imkânsızlığını gösteren kesin kanıtın mantık kurallarına dayandırılması zorunludur; 

çünkü filozoflar söz konusu ettikleri bütün hususlarda salt imkânsızlığı ortaya koymaya 

çalışırlar ve bu konuda bizim kesin karar ve irademize benzetme söz konusudur ki, böyle 

bir şey Gazali’ye göre bütünüyle yanlıştır. Bu durumda öncesiz irade, sonradan var olan 

amaçlara benzemez.150 

İbn Rüşd’e göre bu görüş, inandırma gücü son derece zayıf bir görüştür. Bunu şu 

biçimde özetleyebiliriz: Eğer bir kimse bütün koşulları yerine gelmiş olan bir fâilin 

varlığından sonra eserinin meydana gelmesinin mümkün olmadığını iddia ederse, bu 

hususu bir kıyasa ya da ilk (a priori) bilgilere dayanarak ileri sürmüş olması gerekir. 

Eğer bu hususu bir kıyasa dayanarak ileri sürmüş ise, ona karşı çıkanlar ve başkaları 

dâhil bütün insanların bunu kabul etmeleri gerekir. Oysa bu doğru değildir; çünkü 

kendiliğinden bilinen şeyin koşulu, onu bütün insanların bilmesi değildir. Bir şeyin 

bütün insanlarca bilinmesi, o şeyin herkesçe tanınır olmasından başka bir şey değildir; 

nitekim herkesçe tanınan şeyin de kendiliğinden bilinen olması gerekmez.151  

Görüldüğü üzere İbn Rüşd âlemin ezeli olduğunu açık bir şekilde söyler fakat 

aynı zamanda o, problemi çözebilmek için her iki tarafı da rahatsız etmeyeceğini 

düşündüğü bir görüş ortaya koyar. Tanrının ezeliliği ile âlemin ezeliliği arasında önemli 

bir fark görür.152 Burada iki tür ezelilik göze çarpıyor. Nedenli ezelilik ve nedensiz 

ezelilik. İbn Rüşd’e göre Tanrı, nedensiz ezeli iken âlem nedenli ezeli olmaktadır. Yani 

âlem Tanrı’nın ezeli fiili olarak, Tanrı tarafından nedenlenmiş ezelidir. Tanrı’nın âleme 

                                                            
150 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 19.; İbn Rüşd, a.g.e., s. 9. 
151 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 9. 
152 İbn Rüşd, Faslu'l-Makâl fîmâ beyne'l-Hikme ve'ş-Şeria mine'l-İttisâl, ss. 40-41. 
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önceliği zamana referansla meydana gelen bir öncelik değildir. Tanrı’nın âleme olan 

önceliği ancak O’nun varlığının tamamıyla âlemin nedeni olması anlamındadır.153  

İbn Rüşd’e göre varlığı zamanda bulunmayan ve zamanla sınırlanmayan bir 

varlığın fiillerinin de bu biçimde olması gerekir. Ona göre var olan bir şeyin varlığı ile 

onun fiilleri arasında bir ayrılık yoktur. Bu durumda Allah’ın özünün geçmişte sürekli 

olması, gerçekte belli bir zamanda var olmasını gerektirmediği gibi, onun fiillerinin var 

olması da, bu fiillerin belli bir zamanda var olmasını hiçbir biçimde gerektirmez.154 

İbn Rüşd kelamcıların hudûs delilinin de temelsiz bir delil olduğunu iddia eder. 

Ona göre de hâdis bir fiilin kadîm bir iradeden çıkması aklen mümkün değildir. Allah’ın 

fiili ezeli olduğuna – âlem de Allah’ın fiili olduğuna göre – âlem de ezelidir.155 Bütün 

bunların dışında tartışmanın bir başka boyutu da, âlemin ezeli olduğunu savunan 

filozoflar ile İbn Rüşd’ün, âlemin sonradan yaratıldığını savunan kelamcılar ve 

Gazali’yi, Tanrı’nın fiillerini insanın fiillerine benzetmekle suçlamalarıdır. Onlar bunu 

yaptıkları için âlemin ezeli olmasını bir türlü anlamlandıramıyorlar. Gazali âlemin 

sonradan yaratılması konusunda Allah’ın ezeliliğini ispat ederken “her ne kadar hayal 

gücü (vehim) üçüncü bir şeyi yani zamanı çağrıştırmadan tatmin olmasa da, hayal 

gücünün yanılgılarına değer vermeye gerek yoktur.”156 derken, âlemin sonradan 

yaratıldığı konusunda zamanın var olduğunu ispat etmek için olanca gücüyle gayret 

eder. İbn Rüşd, Gazali’nin burada tutarsızlığa düştüğünü söyler. Onun söylemek istediği 

                                                            
153 M. Saeed Sheikh, Islamic Philosophy, London: The Octagon Press, 1982, s. 133. 
154 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, ss. 67-68. 
155 Yuhanna Kumeyr, İbn Rüşd ve’l-Gazali-Et-Tehâfütân, Beyrut: Dâru’l-Meşrık, 1986, s. 18. 
 Ne gariptir ki aynı suçlamayı Gazali de (özellike Tanrı’nın iradesi konusunda) filozoflar için dile getirir. 
bk. Gazali, Filozofların Tutarsızlığı,  ss. 19-20. 
156 Gazali, a.g.e., s. 32. 
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gayet basittir. Eğer ezeli bir varlıktan bahsediyorsak onun fiillerinin de ezeli olması 

gerekir. Fiil fâilden ayrı olamaz. Nedenlinin nedeninden sonraya gelmesi mümkün 

değildir.  

 

3.1. Sudûr Teorisi 

 

İbn Rüşd’ün yaratılış konusunda ne düşündüğü çok dikkatli ve etraflıca 

araştırılmaz ise, onun sudûru savunduğu düşünebilir. Nitekim İbn Rüşd’ü sudûrcu 

filozofların arasında sayan kişiler vardır. 

İbn Rüşd, kendinden önceki Müslüman filozofları özellikle de İbn Sina ve 

Farabi’yi, Aristo’nun düşüncesine Yeni Eflatuncu unsurlar soktukları gerekçesiyle 

eleştirir. Ona göre, Aristo felsefesine sokulan Yeni Eflatuncu unsurlardan biri de “sudûr 

teorisi” dir. Farabi ve İbn Sina’nın sudûr teorisini Aristoculukla karıştırmalarının iki 

sebebi olabilir. Birincisi, bu teorinin İslam dünyasına geçmesine sebep olan Kitabu’r-

Rububiyye veya Kitabu’l-Usûlûciyya adlı eserin Aristo’ya atfedilmiş olmasıdır. 

Dolayısıyla Aristo’yu sudûrcu olarak tanımalarıdır. Yazarı henüz kesinlikle bilinmeyen 

bu eser aslında Yeni Eflatunculuğun kurucusu Plotinus’un Enneades adlı eserinin IV-

VII. kitaplarının bir özetiydi. İbn Rüşd’e göre, bu özet eser, Yeni Eflatuncu şârih Tireli 

Porfirus’undur. İkinci sebep, Farabi ve İbn Sina’nın Porfirus’u Aristocu olarak 

görmeleridir. Bu yanılgılarının sebebi de, onun İsagoji adlı eseridir. Bilindiği gibi bu 

eser, Aristo’nun Organon’una bir “Giriş”tir; bu esere dayanarak onlar yazarını Aristocu 

görmüşlerdir. Hakikatte İbn Rüşd’ün dediği gibi, Porfirus, Aristocuların en sonda 
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gelenidir, başka bir deyişle esasta Yeni Eflatuncudur, fakat bu felsefenin 

yorumlanmasında Aristo’dan bazı unsurlar almıştır.157 

İbn Rüşd ilk önce Anaxagoras gibi filozofların bu konudaki görüşlerinden 

örnekler verir. Üç gruba ayırdığı bu görüşlerden sonuncusunun en doyurucu olduğunu 

söyler. Bu sonuncu görüş Platon’un ‘çokluğun ancak bir takım aracılardan doğduğu’ 

görüşüdür. Fakat Platon’un görüşü doğru görüş değil, ilk çağ filozoflarının görüşleri 

içerisinde doğruya en yakın görüştür.158  

Gazali bu bileşik varlıkların nasıl oluştuğu sorusunu sorarak, filozofların “Birden 

ancak bir çıkar” ilkeleri geçersiz olduğunu iddia etmişti. Çünkü onlara göre İlk İlke 

basit, diğerleri ise bileşiktir.159 İbn Rüşd’ün de Gazali gibi, sudûr konusundaki en temel 

eleştirisi Farabi ve İbn Sina’nın ileri sürdüğü “Birden ancak bir çıkar” iddiasıdır.160 

İbn Rüşd’e göre, Gazali’nin dile getirdiği, “çokluk bir takım aracılar vasıtasıyla 

ortaya çıkmış olsaydı, bu durum ancak her biri çokluktan oluşan basit çokluğun 

bulunmasını gerektirirdi.” itirazı Aristocu (el-Meşşâiyyin) filozofları bağlamaz. Burada 

dikkat edilmesi gereken nokta İbn Rüşd’ün Aristocu ifadesidir. Çünkü ona göre Farabi 

ve İbn Sina daha önce de belirttiğimiz gibi, özellikle sudûr konusunda Aristo’dan 

oldukça farklı düşünen filozoflardır. Onlar Aristo’nun felsefesine Yeni Eflatuncu 

unsurlar sokmuşlardır. İbn Rüşd, onlar, bir tek fâilden ancak bir tek eser çıkabileceği ve 

herkese göre İlk’in mutlak bir olduğu konusunda karşıtlarına uyduklarından, O’ndan 

çokluğun nasıl çıktığını açıklamakta güçlük çekmişlerdir ki bu da Gazali’nin eline büyük 

                                                            
157 Bayraktar, İslam Felsefesine Giriş, ss. 232-233. 
158 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, ss. 97-98. 
159 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 67. 
160 İbn Rüşd, a.g.e., s. 97. 
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bir koz vermiştir. Gerçek Aristoculara göre, iki türlü çokluk vardır. Birincisi, basit 

nesnelerin çokluğudur ki, ilk maddede bulunmayan basit varlıklar olup, bu varlıklardan 

bir bölümü öteki bölümün nedenidir. Dolayısıyla bu varlıkların hepsi kendi cinsinden 

olan bir tek nedene yükselir ki, bu bir tek neden bu cinsin ilkidir. Gök cisimlerinin 

çokluğu ancak işte bu ilkelerin çokluğundan ileri gelmektedir. İkinci tür çokluk olan ay 

altı varlıkların çokluğu ise, ancak ilk madde, suret ve gök cisimlerinden ileri 

gelmektedir.161   

Aristo’ya göre görülen âlemde kendisinden bir tek fiilin çıktığı bir tek fâilin, 

ancak ortak bir ada sahip oldukları için, İlk Fâilin durumunda olduğu söylenebilir. 

Çünkü Aristo’ya göre görülmeyen âlemdeki İlk Fâil mutlak bir fâildir; görülen âlemdeki 

fâil ise sınırlı bir fâildir. Aristo’ya göre “birden çokluğun nasıl çıktığı” sorununa şöyle 

çözüm bulunabilir: Maddenin suretle ve âlemin basit parçalarının birbirleriyle bağlantılı 

olması gibi, varlıkları ancak birbirleriyle bağlantıları dolayısıyla mümkün olan nesneler, 

bu bağlantılarının sonucu olarak varlıklarını elde ederler. Bu durumda bu bağlantıyı 

sağlayan varlığı da sağlayan İlk Fâil’dir. Aristo, duyularla algılanan varlıkla, akılla 

kavranan varlığı birleştirmiş ve şöyle demiştir: Âlem bir olup, Bir’den çıkmıştır; bu Bir, 

bir bakımdan birliğin, bir bakımdan çokluğun nedenidir. İbn Rüşd Aristo’dan sonra 

gelenlerin bu hususu anlayamadıklarını belirtir.162  

İbn Rüşd’e göre bu ilke ve gerektirdikleri bu şekilde kabul edilmediği takdirde 

“Birden bir çıkar” teorisine cevap vermek güçtür.163 Bir tek gücün birçok şeye nüfuz 

etmesi, bir tek ilkeden, önce, sadece bir tek şeyin çıktığını ve daha sonra da bu bir tek 

                                                            
161 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 98. 
162 İbn Rüşd, a.g.e., s. 99. 
163 A.g.e., s. 95. 
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şeyden çokluğun çıktığını ileri sürenlerin sandıkları gibi, bu güçte çokluğun bulunmasını 

gerektirmez; çünkü böyle bir varsayım, ancak madde olmayanda bulunan fâili maddede 

bulunan fâile benzetildiğinde, geçerli olabilir. İşte bundan dolayı fâil adı ancak isimdeki 

ortaklıktan dolayı, madde olmayanda ve maddede bulunana verilebilir.164 Görüldüğü 

gibi İbn Rüşd, çokluğun Aşkın Bir’den çıkmasında bir engelin bulunmadığı görüşünü 

benimsemiştir. Ona göre Bir’den birin çıktığını söylemenin ve bunun doğru olduğunu 

iddia etmenin hiçbir anlamı yoktur.165 

İbn Rüşd’e göre, Farabi ve İbn Sina’nın hatası bu olmuştur. Yani onlar 

görünmeyen âlemdeki fâili görünen âlemdeki fâile benzetmişlerdir. Oysa varlık soyut ve 

duyularla algılanan maddi varlık olmak üzere ikiye ayrılır. Duyularla algılanan (maddi) 

varlığın kendilerine doğru yükseldiği ilkelerle, akılla kavranan (manevi) varlıkların 

kendilerine doğru yükseldiği ilkeler birbirinden ayrıdır. Duyularla algılanan varlıkların 

ilkeleri madde ve surettir ve bunlar gök cismine varıncaya kadar, bazıları bazılarının fâili 

sayılırlar. Oysa akılla kavranan tözler, bir bakıma surete, bir bakıma gayeye bir bakıma 

da fâile benzeyen bir ilkeye sahip İlk İlkeye bağlanmıştır. Zaten Aristo’nun görüşü de 

İbn Rüşd’e göre bu yöndedir. Böylece Aristo gibi düşünen eski filozofların hepsi de İlk 

İlkenin bütün varlıklar için bir olduğunu ve “birden ancak bir çıkar” ilkesinin bu şekilde 

anlaşılması gerektiğini ifade etmişlerdir.166  

Görüldüğü üzere, Meşşailer (Aristocular) madde ve suretten bileşik olmayan bir 

cismin bulunduğunu kabul ederler. Çünkü fiili parçalardan oluşan öncesiz bir bileşiğin 

                                                            
164 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 122. 
165 Muhammed Atıf Irâkî, “Filozoflar Reisi: İbn Rüşd”, çev: Metin Yasa, Dursun Ali Türkmen, Diyanet 
İlmi Dergi, 2007, C XLIII, sayı 1, s. 109. 
166 İbn Rüşd, a.g.e., s. 97. 
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varlığını kabul eden kimsenin, onun özü dolayısıyla bir olduğunu kabul etmesi gerekir. 

Bileşik bir nesnedeki her birim ise, birden dolayı, kendi özü bakımından basittir ve bu 

bir vasıtasıyla da âlem bir olur.167  

İbn Rüşd’e göre bütün gök kürelerinin, filozofların ileri sürdükleri şekilde, 

kendilerine özgü hareketleri bulunduğuna göre, günlük bir harekete sahip olmalarından, 

bu hareketi buyuranın İlk İlke olan yüce Allah olduğu ve O’nun öteki ilkelerin öteki 

gökkürelerine başka hareketleri yapmayı buyurmalarını buyurduğu açıkça 

anlaşılmaktadır. İşte bu buyruk sayesinde gökler ve yeryüzü var olmuştur. Bunu, 

devletin en yüksek makamını işgal eden sultanın buyruğuyla çeşitli insan sınıflarını 

yönetmek ve devletin işlerini yürütmek üzere kendilerine yetki verdiği kimselerden 

çıkan bütün buyrukların var olmasına benzetebiliriz. Nitekim yüce Allah’da Kur’an’da 

şöyle demektedir: “Allah, her göğe, yapacağı işi bildirdi (vahyetti).” (Fussilet:12) Yine 

Allah bu konuda şöyle demektedir: “Bizden (meleklerden) her birinin bilinen bir 

makamı vardır.”(Saffat:164). Onlar arasında bulunan bu bağlantı, onların birbirlerinin 

nedeni olmalarını ve hepsinin de İlk İlke’ye dayanmalarını gerektirmektedir. Böyle bir 

var olma söz konusu olunca, İbn Rüşd’e göre fâilden, yapılandan, yaratıcıdan ve 

yaratılandan ancak bu husus anlaşılır. Ona göre her var olanın varlığının Bir’le bağlantısı 

konusunda söyledikleri, bu âlemde fâilden, yapılandan, yaratıcıdan ve yaratılandan 

anlaşılandan farklıdır. Bir emredicinin birçok kişilere emrettiği, bunların da başkalarına 

buyurdukları; bu buyrulanların buyruğu kabul etme ve buyruğa uymakla varlığa sahip 

oldukları ve bu buyrulanlardan daha aşağı düzeyde kalanların ancak bu buyrulanlar 

sayesinde varlığa sahip oldukları düşünülürse, bütün varlıklara, var olmalarını sağlayan 

                                                            
167 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 228. 
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bir nitelik verenin, ‘İlk Buyuran Varlık’ olması zorunludur.168  

Aslında İbn Rüşd’e göre bu konuda insan aklının ulaşabileceği en son noktada 

zaten budur. Bu ifadelerden sudûr teorisinin en büyük problemi olan “Birden ancak bir 

çıkar” ilkesini İbn Rüşd’ün bu şekilde çözmeye çalıştığını görmekteyiz. Yukarıda örnek 

verdiği ayete bakacak olursak O’nun da bazı İslam filozofları (Farabi) gibi feleklerden 

melekleri anladığı ortaya çıkmaktadır.169  

Aristo, İbn Rüşd’e göre, bütün varlıkları basit kabul etmez, bileşik olanlar da 

vardır. Birden bir bakıma birlik bir bakıma çokluk çıkar. Bununla beraber, çokluğun 

sudûrunun nasıl olduğunu, Platon’un yaptığı gibi, vasıtaların çokluğuna bağlamak en 

ikna edici yoldur.170 İbn Rüşd’e göre İlk İlke bileşik olmayıp bir tek ise, O’ndan ancak 

bir tek nesne çıkabilir. Dolayısıyla fâilin fiili ancak ya maddelerden ötürü farklılık 

gösterir, çoğalabilir ki, aslında bu İlk İlke ile birlikte hiçbir madde yoktur, ya da aletten 

ötürü farklılık gösterip, çoğalabilir ki, aslında O’nunla birlikte bir alette 

bulunmamaktadır. Böylece geriye, farklılığın ve çoğalmanın bir takım aracılardan ötürü 

olması kalmaktadır ki, bunun sonucu olarak O’nda önce “bir”, bu birden başka bir “bir”, 

yine bu birden de bir başka “bir” çıkmak suretiyle çokluk meydana gelir.171 

Bu konuda sonuç olarak, iki şeyin bir tek şeyden çıkmasının imkânsızlığı 

konusunda İbn Rüşd, bir tek kişinin iki yerde birden bulunmasının imkânsızlığının 

bilinmesi gibi, bunun da bilinemediğini söyler. Kısaca bu husus Ona göre ne zorunlu 

                                                            
168 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, ss. 102-103. 
169 İbn Rüşd, a.g.e., ss. 102-103. 
170 A.g.e., ss. 97-98. 
171 A.g.e., s. 96. 
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olarak, ne de aklî bir araştırmayla bilinmektedir. Yani bu cedeli bir hükümdür.172 

İbn Rüşd’e göre insan bu âlemdeki nesneleri düşündüğü zaman “diri” ve “bilgi 

sahibi” denen nesnelerin, kendilerinden belli fiillerin doğduğu belli amaçlara, fiillere 

doğru kendiliğinden belli hareketlerle hareket eden nesneler olduğunu açıkça görmüş 

olur. İbn Rüşd’e göre bir kimse, “belirli hareketlerle hareket eden her nesneden belirli ve 

düzenli fiiller çıkar ve dolayısıyla bu nesnelerin canlı ve bilgili olmaları gerekir.” 

biçimindeki ilkeyi kabul ettiği ve bunu duyularla algılanan bir ikinci ilkeyi, yani 

“göklerin kendiliklerinden belirli hareketlerle hareket ettiği ve bu durumun onlardan 

daha aşağı düzeyde bulunan varlıklarda, bunlardan da aşağıda yer alan varlıkların 

sürekliliğini sağlayan belirli fiiller, düzen ve tertip bulunmasını gerektirdiği” hususunu 

eklediği takdirde, ortaya, hiç kuşkusuz, bir üçüncü ilke daha çıkmaktadır ki, oda göklerin 

diri ve kavrayış sahibi cisimler olduğu hususudur. Göklerin hareketlerinden belirli 

fiillerin çıktığı ve bu fiillerin canlılar, bitkiler ve cansızlar gibi, bu âlemdeki şeylerin 

sürekliliğini ve korunmasını sağladığı hususu, İbn Rüşd’e göre düşünen kimse için 

kendiliğinden bilinmektedir.173 İbn Rüşd’e göre bu ve diğer örnekler gök cisimlerinin 

idrak sahibi, seçme yeteneği olan akıllı varlıklar olduklarını ve bu sayede Allah’ın 

buyruklarına itaat ettiklerini gösterir. Ayrıca semavi cisimlerin yaratılışı bu dünyadaki 

var oluşa benzemez. Ne var ki, insan aklı onların nasıl var olduklarını kavrama imkânına 

sahip değildir.174 

İbn Rüşd buna delil olarak şu ayeti göstermektedir: “Kuşkusuz, göklerin ve yerin 

yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu 

                                                            
172 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 135. 
173 İbn Rüşd, a.g.e., s. 103. ; A.g.e., s. 28. 
174 Çağrıcı, “İbn Teymiyye’nin Bakışıyla Gazzali –İbn Rüşd Tartışması”, s. 93-94. 
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bilmezler.” (Mü’min:57) İbn Rüşd’e göre bir kimse, semavi cisimlerin bu âlemdeki diri 

cisimleri yönettiğini göz önüne alınca, onların diri olduklarını kesinlikle bilmiş olur; 

çünkü diri olanı, ancak dirilik bakımından kendisinden daha yetkin olarak diri olan 

yönetebilir. İnsan, bu üstün, diri, akıl ve seçme gücü sahibi ve bizi kuşatan cisimleri 

düşünüp, bu cisimler bu âlemdeki varlıkları gözettikleri halde, kendilerinin, varlıkları 

bakımından, böyle bir gözetime muhtaç olmadıklarına dair üçüncü ilkeye göz atınca, 

onların bu hareketleri yapmakla buyrulmuş olduklarını; canlılar, bitkiler ve cansızlar 

gibi, kendilerinden daha aşağı düzeyde bulunan varlıkların onların buyruğuna verilmiş 

olduğunu bilmiş olur. O halde bu gök cisimlerini içeren bütün gök küreleri, bu âlemdeki 

nesneleri korumak ve onların varlığının sürekliliğini sağlamak amacıyla, buyruk ve 

yükümlülük sayesinde hareket ederler. İşte bu buyuran varlık yüce Allah’tır ve bütün 

bunların ifade ettiği anlamı, yüce Allah’ın şu sözü içermektedir: “Sonra duman halinde 

bulunan göğe yöneldi, ona ve yeryüzüne, ‘isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin’ 

dedi. İkisi de ‘isteyerek geldik’ dediler.” (Fussilet: 11)175 

Bu ayetin iki farklı yoruma da açık olduğu söylenir. Zemahşeri’ye göre, önceden 

mevcut dumanın kendisi yaratılmıştır.176 İbn Rüşd’e göre ise, bu ayet göklerin bir başka 

şeyden yaratıldığını177 yani ezeli bir şeyden yaratılmış olduğunu gösterir.178 

İbn Rüşd’ün burada altını çizmek istediği bir nokta da şudur. Kelamcıların bu 

âlemdeki cisimlerin sonradan var olmalarına kıyasla gök cisimlerinin de onlar gibi 

yaratıldığını kanıtlamaları çok zordur. Çünkü onların bu konudaki öncülleri onları 

                                                            
175 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 104. 
176 Wolfson, Kelâm Felsefeleri, s. 273. 
177 İbn Rüşd, Faslu’l-Makâl fîmâ beyne’l-Hikme ve’ş-Şeria mine’l-İttisâl, s. 43. 
178 Wolfson, Kelâm Felsefeleri, s. 273. 
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varmak istedikleri sonuca götürmemektedir.179  

İbn Rüşd’ün sudûrla ilgili hem filozofları hem de Gazali’yi eleştirdiği bir konu da 

Tanrı’nın bilgisi konusudur. Daha önce de söylediğimiz gibi Gazali filozofların, İlk 

İlke’nin yalnızca kendi özünü bildiğini iddia ettiklerini, tuhaf bir şekilde yine onların, 

nedenlinin ise hem kendi özünü, hem ilkesini, hem de nedenlilerin özünü bilmekte 

olduğunu iddia ettiklerini söyler. Gazali’ye göre, Yüce Allah hakkındaki bu görüşü 

kabul eden kişi, Allah’ı, kendi özünü ve Allah’ı bilen her varlıktan daha aşağı bir düzeye 

indirmiş olur; çünkü Allah’ı ve kendi özünü bilen bir varlık, Allah’tan daha üstündür, 

zira Allah (bu görüşe göre) kendi özünden başkasını bilmemektedir.180 

Aslında İbn Rüşd filozofların yukarıdaki ifade ile İlk İlkenin ancak kendi özünü 

bildiğini; kendi özünü bilmekle de bütün varlıkları, varlık, tertip ve düzen yönünden en 

üstün bir biçimde bildiğini kastetmişlerdir. Bu İlk İlke’nin altında yer alan şeylerin tözü, 

ancak bu şeylerin, ilk akılda bulunan suretleri, tertip ve düzeni kavrama biçimlerine 

bağlıdır. Onların birbirlerine göre üstünlüğü, ancak bu anlamda söz konusu olabilir. 

Böylece onlar üstünlük bakımından daha alt düzeyde olanın daha üstün olanı, daha üstün 

olanın kendi özünü kavradığı gibi kavrayamayacağı ve daha üstününde, şeref 

bakımından daha alt düzeyde olanın kendi özünü kavradığı gibi onu kavrayamayacağı 

sonucuna varmışlardır. Başka bir deyişle, İbn Rüşd’e göre, bunlardan her birinin 

kavradığı varlıklar aynı düzeyde değildir; çünkü durum böyle olsaydı, bu her iki ilke bir 

olup, sayıca çok olmazlardı. İşte bu bakımdan onlar (filozoflar) derler ki; İlk İlke 

yalnızca kendi özünü bilir; ondan sonra gelen ise, ancak İlk İlke’yi bilip, kendi altında 

                                                            
179 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, ss. 105-106. 
180 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 131. 
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yer alanı bilmez; çünkü bu kendi altında yer alan şey, bir nedenlidir; eğer o, bu nedenliyi 

bilseydi, nedenli nedene dönüşmüş olurdu.181 

“İlk İlke, yalnız kendi özünü biliyorsa, yarattığı hiçbir şeyi bilmiyor demektir.” 

biçimindeki Gazali’nin yukarıda öne sürdüğü eleştiri, İbn Rüşd’e göre ancak bu ilkenin 

kendi özü hakkında bildiği şey, mutlak anlamda bütün varlıkların dışında kalan bir şey 

ise geçerlidir. Oysa filozoflar yalnızca O’nun kendi özü hakkında bilgisinin, varlıkları en 

yüce varlığa sahip olarak içerdiğini; bizim aklımızda söz konusu olduğu gibi, varlıkların 

O’nun aklının bir nedeni olması bakımından, varlıkları bilmesinden ötürü değil, yalnızca 

varlıkların bir nedeni olması yönünden akıl olduğunu ileri sürmektedirler. İbn Rüşd’e 

göre filozofların, “O, kendi düzeyinin altında kalan varlıkları bilmez.” biçimindeki 

sözlerinin anlamı; O, bu varlıkları, bizim bildiğimiz biçimde bilmez, daha doğrusu, O, 

bu varlıkları, kendisinden başka hiçbir varlığın bilemeyeceği bir biçimde bilir; çünkü 

başka bir varlık, bu varlıkları O’nun bildiği bir biçimde bilmiş olsaydı, O’nun bilgisine 

ortak olmuş olurdu. Oysa yüce Allah, böyle bir şeyden çok yücedir. Eğer Allah 

varlıkları, kendi bilgisinin bir nedeni olarak bilseydi, aklının oluşan ve bozulan bir şey 

olması ve daha yüce olanın daha aşağı düzeyde olanla yetkinlik kazanması gerekirdi.182 

İbn Rüşd burada, filozofların görüşlerini çok net bir şekilde ortaya koymadıkları 

için yanlış anlamalara sebep olduklarını düşünür. Ona göre son derece mükemmel bir 

bilgiye sahip olan fâil, kendisinden çıkandan çıkanı ve bu ikinciden çıkanı vb. bilir. 

Mademki İlk’in bilgisi son derece mükemmeldir o halde ister aracılı ister aracısız olsun, 

                                                            
181 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 117. 
182 İbn Rüşd, a.g.e., s. 121. 
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kendisinden çıkan her şeyi bilir. Onun bilgisi bizimki gibi bilinene tabi değildir.183 “İlahi 

Bilgi ve Yaratma” başlığı altında daha detaylı olarak göreceğimiz gibi, İbn Rüşd’e göre, 

Allah’ın bilmesi, insanın akılla kavradığı şeyi bilmesine benzemez; çünkü insan aklı, 

idrak ettiği, kavradığı ve etkilendiği şey sayesinde yetkinleşir. Sonuçta İbn Rüşd 

filozofların bu konudaki (İlk İlke’nin yalnız kendi özünü bilmesi) görüşlerini makul bir 

şekilde açıklamaya çalışsa da onlarla aynı fikirde değildir.184 

Kelamcılar, cisimsel olmadığı gibi, cisimde de bulunmayan, diri, bilgili, iradeli, 

kudretli, konuşan, işiten ve gören bir zâtın olduğuna inanmışlardır. İbn Rüşd’e göre bu 

görüşün geçerli olmayan bir takım yönleri vardır. Çünkü sözü edilen niteliklere sahip 

olan bir varlığın nefs cinsinden olması zorunludur; çünkü nefs, cisim olmayıp, diri, 

bilgili, iradeli, kudretli, konuşan, işiten ve görücü bir zâttır. Dolayısıyla kelamcılar, 

farkında olmayarak varlıkların ilkesini maddeden ayrı tümel nefs olarak görmüşlerdir. 

Bu da İbn Rüşd’ün Aristocu felsefeden etkilenerek söylediği her varlığın madde ve 

suretten meydana geldiği fikrine ters düşmektedir.185  

İbn Rüşd’e göre hareket ettiricilerin ancak akıllar olması bakımından var olduğu 

yukarıda açıkça ortaya konmuştu. Şimdi (bunların) semavi cisimleri ne şekilde hareket 

ettirdiğini incelersek, bu ancak arzunun kendisine bağlı olduğu akıl ile tasavvur 

yönünden olur. Burada İbn Rüşd tıpkı Aristo gibi düşünerek bunun mâşukun suretinin 

aşığı hareket ettirmesi gibi olduğunu söyler. Durum böyle olunca semavi cisimler 

zorunlu olarak akıl sahibidirler. Çünkü onlar tasavvur edicidirler. Bu sebebin ve varlığın 

burhanıdır. Hareket sadece arzudan kaynaklandığı için, semavi cisimler zorunlu olarak 

                                                            
183 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 239. 
184 İbn Rüşd, a.g.e., s. 240. 
185 A.g.e., s. 117. 
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akla bağlı bir arzu sahibidirler.186 

İbn Rüşd’e göre bu cisimlerin tahayyülünün olması imkânsız olduğu için 

bunların tikel hareketleri yoktur. Onların hareketleri bir ve bitişiktir. Şöyle ki, bu 

cisimler kendisini tasavvur ederek yetkinleştikleri hayrı tasavvur ettikleri zaman, 

yetkinlikte ona benzemeyi arzularlar. Bu da varlıkların da mümkün olan en üstün 

hallerinin hâsıl olması iledir. Hareket doğal şeyler için bir çeşit canlılık olduğu için, 

hareketli olmak hareketsiz olmaktan daha üstündür. Bu sebeplerden dolayı semavi 

cisimler daimi harekettedirler. Bu anlatılanlardan hareket ettiricilerin varlığının hangi 

varlık olduğu ve ne şekilde hareket ettirdikleri görülmüştür. Bundan da hareket 

ettiricilerin semavi cisimler için salt hareket ettirici olmadıkları, bunun ötesinde onlara 

mahiyetlerini oluşturan suretleri de verdikleri ortaya çıkmaktadır.187 

Hal böyle olunca bu ilkeler duyulur varlığın sureti, etkini (fail) ve gayesi yerinde 

olur. Bu nedenle duyulur varlığın ondan sudûr etmesi, onun (bu ilkelerin) duyulur varlık 

sebebiyle olmasından değildir. Aksine, duyulur varlık ondan (bu ilkelerden) dolayıdır. 

Bu böyle olunca, duyulur varlıkların ondan sudûr etmesi ancak ikincil amaç nedeniyle 

olur.188 

Görüldüğü üzere İbn Rüşd’e göre âlemin hali, seçkinler devletinin hali gibidir. 

Eğer bu şehrin yöneticileri çok olursa, bunlar tek bir başkanlığa yükselir ve tek bir 

gayeye doğru gider. Aksi takdirde (gaye) bir olmaz. Nasıl ki şehrin bekası bu şekilde 

gerçekleşiyor ise âlemin durumu da bunun gibidir. Yoksa âlemde düzen olmaz ve kaos 

                                                            
186 İbn Rüşd, Telhîs, s. 122. 
187 İbn Rüşd, a.g.e., s. 123. 
188 A.g.e., s. 124. 
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oluşur.189 

Bu ilkelerden her biri kendi zatını akleder. Bu akıllardan her birinin zatını idrak 

edici olduğu İbn Rüşd’e göre aşikâr olduğundan, şimdi onlardan her birinin zatının 

dışında bir şeyi akletmesinin mümkün olup olmadığını inceleyelim. Ayrık akıllardan 

birinin zatının dışında başka bir şeyi aklettiğini kabul ettiğimiz zaman, bunu yalnızca 

onunla yetkinliğe ulaşmak için akletmiş olduğunu anlarız. Bu yüzden kendi dışında 

aklettiği bu şey kendinden öncedir ve varlığının nedenidir. Bunun gibi bu akıllardan 

birini, diğerinin nedenlisi olarak kabul ettiğimiz zaman, bu iki anlam birbirinin aksi 

olduğu için nedenlinin zorunlu olarak nedenini tasavvur etmesi gerekir. Bununla 

kastımız şudur ki, bu ilkelerden biri, başkasını tasavvur ettiği zaman bu başkası onun 

nedenidir. Ve bu ilkelerden neden olanı sonuç olanı tasavvur eder.190 İbn Rüşd’e göre 

ayrık akılların çokluğunun nedeni, onların tabiatlarının farklı olmasıdır. Bu farklılık 

dolayısıyla onlar, İlk İlke’yi kavrarlar ve bu İlke’den özünde bir tek fiil olduğu halde, bu 

fiili kabul edenlerin çokluğu dolayısıyla çok olan birliği elde ederler. Bu durum İbn 

Rüşd’e göre yukarıda söylediğimiz gibi bir başkanın emrinde birçok başkanın 

bulunmasına benzer.191 

İlkelerin kendi ilkesini bilmediği şeklindeki sudûrcu yaklaşımlar yukarıda da 

gördüğümüz gibi birçok itirazı gündeme getirecektir. Buradan çıkan anlama göre, 

itirazların en belirgin olanı; bu ilkelerin, bir hiyerarşi içinde birbirlerinden sudûr 

etmesinin, ateşten yakmanın; kardan da soğutmanın sudûr etmesi gibi sudûr ederler 

şeklinde anlaşılmasıdır. Bu anlayışın götürdüğü sonuç tıpkı Gazalide olduğu gibi, bu 

                                                            
189 İbn Rüşd, Telhîs, s. 127. 
190 İbn Rüşd, a.g.e., s. 128. 
191 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s.  137. 
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sudûrun bilgisiz ve iradesiz bir şekilde meydana geldiği yorumu olacaktır. İbn Rüşd’e 

göre âlim olması bakımından âlimden, bilmediği bir şeyin sudûr etmesi ise muhaldir ki 

Allah Teâla’nın ‘Hiç yaratan bilmez mi, O, latiftir, haberdardır.’  (Mülk:14) ayeti de 

buna işaret eder. Yine bilgisizlik, noksanlık olduğundan üstünlüğün en uç noktasında 

olan bir varlıkta, noksanlığın bulunması imkânsızdır. Demek ki İbn Rüşd sudûrun bazı 

iddialarına itiraz etmese de onu (Farabi ve İbn Sina’nın ortaya koyduğu şekliyle) 

tamamen kabul etmez. Bunun en bariz örnekleri; “Birden bir çıkar ilkesi” ve “İlk 

İlke’nin kendi özünü bilmesi” konusunda onun İslam filozoflarını eleştirmiş 

olmasıdır.192 

İbn Rüşd bu sudûr sürecindeki sıralamayla (düzen) ilgili durumu da şöyle tasvir 

eder; İlk İlke’den sabit yıldızlar feleğinin hareket ettiricisi sudûr eder, bundan da sabit 

yıldızlar feleğinin sureti ve Zuhal feleğinin hareket ettiricisi sudûr eder. Saturn (Zuhal) 

feleğinin hareket ettiricisinden; gezegenin nefsi, Jupiter feleğinin hareket ettiricisi ve 

Satürn feleğinin hareketine uygun gelen iki hareket ettiriciden biri sudûr eder. Bundan da 

yine aynı düzen üzere bu yıldızın hareket ettiricilerinden geriye kalan üç hareket ettirici 

sudûr eder. Sonra Jupiter feleğinin hareket ettiricisinden yine üç şey sudûr eder ki 

bunlar; Mars feleğinin hareket ettirticisi, feleğin nefsi ve birinciden ikincinin, ikinciden 

üçüncünün ve üçüncüden dördüncünün çıkması düzeniyle onun hareketine uygun gelen 

diğer hareket ettiricilerin kendisinden sudûr ettiği, üçüncü hareket ettirici sudûr eder. 

Böylelikle bütün hepsi için aynı durum vehmedilir. Ancak bu sıralama kesin olmayıp 

aksine daha uygun ve doğal olması yönüyledir. Zaten bu ilkelerin sıralaması hakkında 

                                                            
192 İbn Rüşd, Telhîs, s. 130. 
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İbn Rüşd’e göre elimizde dayanabileceğimiz kesin öncüller yoktur. Bu yüzden de İbn 

Rüşd bu görüşe itibar etmez.193 

Başta da söylediğimiz gibi İbn Rüşd’ün sudûr konusunda ne düşündüğünü 

anlamak biraz zordur. Bazı araştırmacıların (Bouyges ve Nardi) iddialarına göre İbn 

Rüşd’ün eserlerinde birbirine zıt fikirler bulunmaktadır. Bu da bu eserlerden bazılarının 

İbn Rüşd’e aidiyeti noktasında şüpheler doğurur. Bunu destekleyen en iyi örnek sudûr 

teorisidir. Telhis’te bir pasaj buna tahsis edilmiştir ve açıkça Farabi ve İbn Sina’nın 

kurduğu bu teoriye çok şey borçludur. Bu teori Tefsir ve Tehafüt’te ise aynı şekilde 

alınmamış bir kısmı reddedilmiştir. Önemli bir konuda ki prensibin böylesine tam bir 

ters dönüşle değişimi bizatihi mümkün olmayan bir şeydir. Ancak burada şunu belirtmek 

gerekir ki İbn Rüşd küçük şerhi (Telhis) şerh faaliyetinin en erken sayılabilecek 

dönemlerinde kâleme almıştır.194 İbn Rüşd’ün kelâmi ve felsefi fikirlerinin doğru 

anlaşılması için en önemli kaynak en büyük felsefi-kelami eserlerinden biri olan 

Tehâfütü’t-et-Tehâfüt’üdür. Muhtemelen 1180’de yazılan bu eser İbn Rüşd’ün olgun 

dönemine denk düşen düşüncesinin özetidir.195 Buna rağmen metinler mukayese edildiği 

takdirde, bu eserlerin otantikliğini tartışma imkânı ortadan kalkmaktadır. Zira iki eser 

(Telhis ve Tehâfüt) arasında dil, konu, genel bakış açısı ve tercihler bakımından 

otantikliği gözler önüne serecek derecede benzerlikler bulunmaktadır. Sudûr teorisi ise 

İbn Rüşd’ün sonradan değiştirdiği fikirlerindendir ki, bu kariyerinin başında olan bir 

filozof ile sisteminin zirvesine ulaşmış bir İbn Rüşd mukayese edildiği zaman çok kolay 

                                                            
193 İbn Rüşd, Telhîs, s. 139. 
194 Macit, İbn Rüşd ve Metafizik Şerhleri, ss. 140-141. 
195 Eyüp Bekiryazıcı, “İbn Rüşd’ün Tehafütü’t-Tehafüt’ünde Dini Delili Kullanması”, EKEV Akademi 
Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2003, C VII, sayı 14, s. 148. 
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anlaşılabilecek bir durumdur.196 

S. Munk, Ernest Renan ve İzmirli İsmail Hakkı gibi bazı müellifler İbn Rüşd’ün 

Tanrı âlem ilişkisini sudûrla açıkladığını iddia etseler de durum onların söylediği gibi 

gözükmüyor.197 İbn Rüşd İslam düşüncesinde yaratılışın sudûr olarak açıklanmasının 

Farabi ve İbn Sina tarafından yapıldığını belirtir. O, Aristo felsefesinde böyle bir 

yaratma anlayışının olmadığının da farkındadır. İbn Rüşd, sudûru İslam filozoflarının 

savunduğu şekliyle kabul etmez. Her ne kadar İbn Rüşd bu teoriyi toptan reddetmese de 

katılmadığı bölümler çoktur.  

Daha önce de belirttiğimiz gibi İbn Rüşd sudûr teorisinin cedeli bir tartışma 

olduğunu, bu teoride söylenenlerin doğruluğu ya da yanlışlığının kanıtlanmasının 

mümkün olmadığını düşünür. Her ne kadar böyle düşünse de İbn Rüşd “Birden ancak bir 

çıkar” ve “her nedenli sadece kendi nedenini bilir” gibi ilkelere açık bir biçimde karşı 

çıkar. Çünkü İslam filozoflarının bu konularda ifade ettikleri düşünceler hem şeriatın 

açık hükümlerine (İbn Rüşd’ün bunlarla ilgili verdiği ayetleri yukarıda zikrettik.), hem 

de aklın açık ilkelerine ters düştüğü açıktır. Üstelik bu filozoflar bu düşüncelerini 

Aristo’nun düşüncelerine dayanarak ortaya koyduklarını iddia etmektedirler ki İbn 

Rüşd’ü en çok rahatsız eden de bu noktadır. Onu rahatsız eden ikinci bir noktada onların 

düşüncelerini iyi anlatamamaları dolayısıyla yanlış yorumlara sebep olmalarıdır. 

Gazali’nin tutumu da İbn Rüşd’ü rahatsız eder. İbn Rüşd’e göre Gazali bu konuda da 

diğer birkaç konuda olduğu gibi, önyargılı davranmış, onların ne demek istediğini ya iyi 

anlayamamış ya da anlamak istememiştir. İbn Rüşd kendi Tanrı-âlem anlayışını sudûr 

                                                            
196 Macit, İbn Rüşd ve Metafizik Şerhleri, ss. 140-141. 
197 Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 183. 
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merkezli temellendirmemeye gayret eder. Onun bu konuda ne düşündüğü yoktan 

yaratma anlayışı analiz edilirken biraz daha açıklık kazanacaktır.  

 

4. Yoktan Yaratma 

 

Gazali yoktan yaratmanın imkânını ısrarla savunarak, fâilin fiilinin yokluğa 

iliştiğini iddia etmişti.198   Filozoflar ise fâilin fiilinin kuvve halinde bulunan bir şeyi, fiil 

haline çıkarmaktan başka bir şey olmadığını iddia etmişlerdir. Dolayısıyla bu fiil, onlara 

göre her bakımdan (gerek var etme gerekse var olanı yok etme) var olan bir şeye ilişir.  

İbn Rüşd’e göre yokluk tarif edilmesi mümkün olmayan bir şeydir. Bu yüzden de 

bir şekli ya da zamanı olmadığı için ona bir anlam da atfedilemez. Ona en fazla “var 

olmayan” denilebilir.199 O’na göre yok olma (fena) ve yokluk (adem) aynı şeylerdir. 

Eğer Allah yokluğu yaratmamışsa, yok olmayı da yaratmamış demektir. Yok olmayı var 

olan bir şey sayacak olursak ilinti olmaktan öteye geçemez. Oysa İbn Rüşd’e göre bir 

ilintinin, bir mahalde bulunmaksızın var olması imkânsızdır.200  

İbn Rüşd’e göre Gazali’nin görüşünü kabul eden kişilerin, fâilin yok olan bir şeyi 

yapabileceğini kabul etmeleri gerekir. Yani onlara göre, var etme bir şeyin yokluğunun 

varlığa dönüşmesinden başka bir şey değildir. Çünkü onlara göre, var olanın, ancak 

mutlak yok olarak, içerisinde bulunduğu bir durumu ile fiil halinde var olarak içerisinde 

bulunduğu bir durumu vardır. İbn Rüşd ise imkân ve maddenin her sonradan var olan 

                                                            
198 Gazali, Filozoflarn Tutarsızlığı, s. 54. 
199 Hasan Mecid Ubeydi, el-Ulumü't-Tabiiyye fî Felsefeti İbn Rüşd, Beyrut: Dârü't-Talia, ts., s. 144. 
200 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı,  s. 73. 
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şey için zorunlu iki unsur olduğunu düşünür. Eğer var olan bir şey kendi özü bakımından 

var ise, onun yok olması da, sonradan var olması da mümkün değildir.201 

İbn Rüşd şeriatın açık hükümlerine göre, âlemin icad (meydana getirilişi) 

edilmesi konusunda inen ayetlerden âlemin mutlak anlamda ezeli ya da mutlak anlamda 

yoktan (sonradan) yaratıldığına dair bir sonuç çıkarılamayacağını söyler.202  Bunu 

söylemekteki amacı, Gazali gibilerinin âlemin sonradan yaratıldığını şeri delillerle 

ortaya koyduklarına dair öne sürdükleri iddiaların önüne geçmektir. Çünkü Gazali bu 

konuyu insanlara böyle izah etmiş üstelik bununla da kalmayıp filozofları küfür ile itham 

etmişti.203 Filozofların dehrilerden de bir farkı olmadığını ifade eden Gazali, onları 

Müslümanlara şirin gözükmek için gerçek düşüncelerini saklamakla suçlamıştı.204 İbn 

Rüşd’e göre Gazali’nin filozofları dehrilik (ateizm) ile suçlaması manasızdır. Çünkü 

filozoflara göre, cisim ister ezeli, ister hâdis olsun varlığı yönünden kendi kendine var 

olmuş değildir.205 İbn Rüşd’ün bu konudaki görüşünü şöyle özetleyebiliriz: Bunlar 

felsefi (spekülasyona açık) metafizik konulardır. Dolayısıyla bunları şeriatla 

irtibatlandırarak insanları düşüncelerinden dolayı mahkûm etmenin bir anlamı yoktur. 

Âlem hakkında şeriatın açıklamış olduğu “sonradan var oluş”, dış âlemde gözlenen 

(duyulara yönelik) var oluş türlerindendir. Yani insanlar metafizik bir olay olan yaratılışı 

anlamlandıramayacakları için şeriat böyle bir yola başvurmuştur.206 

İbn Rüşd’e göre âlemin suretinin (şeklinin) hakikatte muhdes (sonradan olan) 

olduğu anlaşılmaktadır. Burada ‘suret’ kelimesi rastgele seçilmiş bir kelime değildir. 
                                                            
201 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı,  ss. 71-72. 
202 İbn Rüşd, a.g.e.,  s. 214. 
203 Gazali, El-Munkız, ss. 45-46. 
204 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 61. 
205 Türker, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, s. 319. 
206 İbn Rüşd, a.g.e., s. 214. 
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Âlemin maddesi değil sureti sonradan olmuştur. Çünkü madde, madde olması 

bakımından sonradan olmuş bir şey değildir. Bu biçimde meydana getirilmiş olsaydı bir 

başka şeye muhtaç olur ve bu da sonsuza kadar devam ederdi. Maddenin oluşmuş bir şey 

olmasının şartı onun suretle birleşmesidir. İşte âlem ilk oluşunda suretle birleşmediği 

için ezelidir. Çünkü oluşmanın anlamı, bir şeyin kuvve halinden fiil haline dönüşmesi ve 

değişmesidir. Dolayısıyla bir şeyin yokluğunun varlığa dönüşmesi ve var olmakla 

nitelenmesi, yani onun oluştuğunun söylenmesi mümkün değildir. Bu durumda geriye 

birbirine karşıt suretleri üzerinde bulunduran ve bu suretlerin, kendisinde birbirini 

izlediği bir şeyin bulunması kalmaktadır.207 

İbn Rüşd’e göre âlemin hâdis olduğuna, varlıklar vücuda gelmeden evvel hiçbir 

şeyin bulunmadığına, her şeyin “adem-i mahz” denilen mutlak ve sırf yokluktan 

yaratıldığına dair bir ayeti veya sahih bir hâdisi delil olarak getiremeyenler, “Kânellahu 

vela şey’e ma’ahu” (Allah vardı, onunla beraber hiçbir şey de yoktu) şeklinde bir hâdis 

rivayet etmişlerdir. Bu hadis nasslar bakımından, Meşşâîler karşısında zayıf bir durumda 

kalan kelamcılar tarafından sık sık kullanılmışsa da, yine kelamcılar tarafından kabul 

edilen bir kaideye göre, sahih bile olsa, böyle bir hadis bu çeşit konularda delil değildir. 

Zira ahad bir haberdir. Onun için de tekfirde ölçü değildir. Üstelik Kur’an’da Âdem’in 

topraktan, cinin ve şeytanın ateşten, Müslim tarafından rivayet edilen bir hâdiste de 

meleklerin nurdan yaratıldığı anlatılmış, fakat ‘adem-i mahz”dan (mutlak yokluktan) var 

edildiğine işaret dahi edilmemiştir.208 

Filozofların ezeli ve sonsuz olarak fâil durumunda olan, yani âlemi ezeli ve 

                                                            
207 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 55. 
 bk. Aclunî, Keşfu’l Hafa, II, 130. 
208 İbn Rüşd, Felsefe - Din İlişkileri – Faslu’l-makâl, s. 101.  
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sonsuz olarak yokluktan varlığa çıkaran bir fâilin bulunduğu görüşünde olduklarını 

düşünen İbn Rüşd’e göre bu konu Aristocu ve Platoncular arasında da tartışılmıştır. 

İlginç olan İbn Rüşd’ün Platon’un âlemin sonradan (zamansal) yaratıldığı görüşünü 

savunduğunu ileri sürmesidir. Sonra İbn Rüşd Aristo’nun evrenin ezeli olarak 

yaratıldığını ileri sürmesinden dolayı, Platoncuların Aristo’nun âlemin bir yaratıcısı 

olmadığı fikrine kapıldıklarını ifade eder. Oysa İbn Rüşd’e göre, Aristo ve onun gibi 

düşünenlere göre, gök cisimlerinin varlıkları kendilerinde bulunan hareketle süreklilik 

kazanır. Hareketi onlara veren ise gerçekte bu hareketin fâili Tanrı’dır. Onların 

(Aristocuların) “fiil sonradan var olmuştur” sözü doğrudur; çünkü İbn Rüşd’ün de kabul 

ettiği gibi fiil hareket demektir. Burada harekete verilen ezeliliğin anlamı, yalnızca onun 

öncesinin de sonrasının da bulunmamasıdır. Eşariler bunu iyice anlayamadıkları için, 

Allah’ın da âlemin de ezeli olduğunu söyleyememişlerdir.209 

Kelamcılar, evrenin sonradan yaratılması konusunda şu esasa dayanmışlardır: 

“Sonradan yaratılanlardan yoksun olmayan şey sonradan yaratılmıştır; sonradan 

yaratılmış nesneleri içeren evren, sonradan yaratılmış şeylerden yoksun değildir; o halde 

evren sonradan yaratılmıştır.” İbn Rüşd’e göre onların ileri sürdükleri bu öncül kabul 

edildiği takdirde, yanılgılarından biri, onların bu önermeyi genelleştirmeleridir; çünkü 

bu âlemde sonradan yaratılmış nesnelerden yoksun olmayan şey, hiçbir şeyden değil, 

belli bir şeyden var olmuştur. Oysa onlar, evrenin hiçbir şeyden (yoktan) yaratılmış 

olduğunu ileri sürerler. Ayrıca filozofların ilk madde adını verdikleri bu dayanak, 

                                                            
 İbn Rüşd Platon’un bu görüşü için Timaios u kaynak gösterir. Fakat orada bu anlama gelebilecek bir 
cümle yoktur. İbn Rüşd’ün bahsettiği pasajda Platon, “Tanrı’nın usta bir sanatkâr gibi evreni nasıl 
biçimlendirdiğini” ifade eder.  bk. Platon, Timaios, 28a-29a. 
209 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı,  ss. 94-95. 
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cisimlikten yoksun olmadığı gibi, onlara göre, mutlak cisimlik de sonradan yaratılmış 

değildir. Öte yandan “sonradan yaratılmış olan nesnelerden yoksun olmayan şey, 

sonradan yaratılmıştır” öncülü, ancak bu şey sonradan yaratılmış olan bir tek nesneden 

yoksun olamıyorsa, doğrudur. Cins bakımından bir olan sonradan yaratılmış nesnelerden 

yoksun olmayan şeyin ise, bir başlangıcı yoktur.  O halde onların dayanakları olan 

sonradan yaratılmış olma sonucu nereden kaynaklanıyor? Kelamcıların ileri sürdükleri 

görüşlerden ortaya çıkan güçlükler, İbn Rüşd’e göre filozofların karşı karşıya kaldıkları 

güçlüklerden daha çoktur.210 

Görüldüğü üzere, İbn Rüşd yoktan yaratmayı ezeli yaratmanın karşısında 

görmez. Ona göre ezeli yaratmanın karşısında olan düşünce, zamansal yaratmadır. O 

ezeli yaratmanın kabul edilmesi şartı ile yoktan yaratmanın kabul edilmesinde bir 

sakınca görmez. Yani yoktan yaratma zaman içinde yaratma ile özdeşleştirilemez.211 

 İbn Rüşd yaratma fiilini, “Tanrı’nın, yarattığı şeye karşı mutlak aşkınlığı üzerine 

temellendirir. Dolayısıyla, Tanrı’nın ilmi veya hür iradesinden sadece mecazi olarak 

bahsedilebilir. Buna ilaveten Tanrı, madde ve suretten bileşik olan metafizik terkibi 

yaratır ve ikinci dereceden nedenler, sadece bilkuvve halinde olanı örneklendirmek veya 

yok etmek üzere bu terkip üzerinde fiilde bulunurlar. Adem, vücuda nisbetle bir olarak 

görünür ve hakiki bir yoktan yaratma yoktur.”212  

 Gazali’nin cisimlerin cisimleri yaratamayacağı konusundaki eleştirisine karşı, 

yaratmadan (tahlik) var etme (tekvin) anlaşılsa da, doğrusu bunun tersidir; çünkü dış 

                                                            
210 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı,  s. 119. 
211 Leaman, Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş, s. 105. 
212 Dominique Urvoy, “İbn Rüşd”, İslam Felsefesi Tarihi, (Ed. Seyyid Hüseyin Nasr, Oliver Leaman) çev: 
Şamil Öçal, Hasan Tuncay Başoğlu, İstanbul: Açılımkitap Yay., C I, 2007, s. 399. 
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âlemde bulunan bir cisim ancak bir cisimden, nefs sahibi bir cisim de ancak nefs sahibi 

bir cisimden meydana gelebilir, diye cevap veren İbn Rüşd’e göre mutlak bir cismin 

meydana gelmesi söz konusu olamaz. Eğer mutlak cisim meydana gelecek olsaydı, 

yokluktan sonra değil, yokluktan meydana gelirdi. Belirli cisimler ancak belirli 

cisimlerden, belirli cisimler aracığıyla meydana gelir. Böyle bir şey ise, cismin bir ismi 

bırakıp ötekine; bir tanımı bırakıp ötekine sahip olması ile mümkündür.213  

 İbn Rüşd’e göre “Heyulâyi – Ulâ (İlk Madde) ezelden beri vardır, yoksa âlem 

ademden meydana gelmiş olur, bu ise ilme mugayirdir.”214 O bir kereye mahsus yoktan 

yaratmayı kabul etmez. Bunun yerine o, an be an yenilenen bir yaratılışı savunur. Ona 

göre yaratıcı güç sürekli olarak âlemin hareketini ve devamlılığını sağlayarak onu 

yaratmaktadır.215 İbn Rüşd Aristo gibi maddenin ezeliliğini, yoktan hiçbir şeyin var 

olamayacağını kabul eder, fakat maddenin diğer bir mebdeden suret alması hususunda 

ise Aristo’dan ayrılır.216 

 

 

 

5.  İlahi Bilgi ve Yaratma  

 

 

Farabi’ye göre Tanrı’nın bilgisi ve rızası olmaksızın varlık ondan tabii bir yolla 

sudûr edip meydana gelmiş değildir. O zatını bildiği için ve bu ideal varlıkta iyilik 

                                                            
213 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı,  s. 219. 
214 İsmail Hakkı İzmirli, “İslam’da Felsefe Cereyanları: İbn Rüşd” , Dârü'l-Fünûn İlahiyat Fakültesi 
Mecmuası, 1931, C V, sayı 21, s. 22. 
215 Sheikh, Islamic Philosophy, s. 133. 
216 İzmirli, a.g.m., s. 27. 
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düzeninin ilkesi O olduğu için eşya O’ndan zuhur etmiştir. Yani var etmek, yokluğa göre 

iyidir. Özü gereği iyi olan Tanrı varlıkları yokluktan varlığa çıkararak onlara bir ihsanda 

bulunmuş oluyor. Bu durumda bildiği şeylerin var olmasının sebebi O’nun bu 

bilgisidir.217 İbn Sina’ya göre ise Zorunlu Varlığın iradesi de, onun bilgisinden zât 

bakımından başka olmadığı gibi mefhum bakımından da başka değildir. Allah’ın bilgisi, 

iradesinin ta kendisidir.218 

 İbn Rüşd’e göre kelamcılar (Eşârîler) Yüce Allah’ı birtakım nitelikler ile 

nitelerler ve sonrada, tüm varlıkların bu niteliklerle uyum içinde olduğunu ve bu 

nitelikler konusunda belirttikleri görüşler ile bu niteliklerin çelişmediğini ortaya 

koymaya çalışırlar.219 

Gazali’ye göre filozoflar, Allah’ın âlim olma durumunun, zat ile ilgili bir durum 

olup, O’nun ilminin sıfat olmadığını iddia ederler.220 Âlemin yaratılışı açısından 

söylersek,  Gazali’ye göre Yüce Allah, ezelde âlemin varlığını, var olduğu anda bildi. Bu 

bilme, tek bir sıfattır. Bunun gerekliliği de, daha sonra âlemin var olacağını ezelde 

bilmedir. Var olduğu zaman, onun halen var olduğunu ve varlığını bildikten sonra da, 

daha önce var olduğunu bilmektir. Bu haller, âlem ile ilgili olarak birbirinin peşi sıra 

devam eder gider. Bu sıfat, asla değişmez. Değişen şey, Allah için açıkça bir sıfat değil, 

sadece âlemin durumu ile ilgilidir.221  

İbn Rüşd’e göre de Allah’ın ilim sıfatı ezeli bir sıfattır. Çünkü Allah’ın bu 

sıfatlarının herhangi bir zamanla muttasıf olması doğru değildir. Fakat bu konuda 

                                                            
217 Farabi, Uyûnü’l-Mesâil, s. 67. 
218 İbn Sina, Kitâbu’ş-Şifa Metafizik II, s. 113. 
219 İbn Rüşd, Siyasete Dair Temel Bilgiler, çev: M. Hilmi Özev, İstanbul: Bordo Siyah Yay., 2005, s. 145. 
220 Gazali, İtikatta Ölçülü Olmak, s. 165. 
221 Gazali, a.g.e., s. 184. 
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kelamcıların “Allah muhdes olanı, hudûsu vaktinde ezeli ilmi ile bilir” görüşleri doğru 

değildir. Çünkü bu sözden çıkan anlama göre; yokluğu vaktinde de, varlığı vaktinde de 

muhdes hakkındaki bilginin bir tek ve aynı bilgi olması gerekir. Bu akla uygun bir şey 

değildir. Çünkü bu takdirde bilginin var olana tabi olması gerekir.222  

İbn Rüşd, Gazali’nin Tanrının sıfatları ile ilgili eleştirilerinin filozofların 

görüşlerine yapılmış bir itiraz olamayacağını, nitekim Gazali’nin eleştirdiği noktaların 

sadece İbn Sina ve onu izleyenleri ilgilendirdiğini söyler.223 Her ne kadar böyle söylese 

de İbn Rüşd de başka bir yerde ‘filozoflar’ diye başlayan ifadesini şöyle sürdürür: 

“Filozofların, bu sıfatların özü (zâtı) meydana getirmediğini ileri sürmeleri doğru 

değildir; çünkü her öz (zât) kendisini daha yetkin ve daha üstün kılan bir takım sıfatlarla 

yetkinlik kazanır. Dolayısıyla bu öz bu sıfatlarla varlığını kazanmış olur; çünkü 

(örneğin) biz, bilgi, kudret ve irade sayesinde bilgili olmayan varlıklardan daha üstün 

olmuş oluruz.”224 Dolayısıyla İbn Rüşd, Gazali gibi sıfatları kabul eder fakat Allah’ın 

sıfatlarının zatının kendisi olduğunu kabul edip, zata zait şeyler olduğunu kabul 

etmez.225 

İbn Rüşd’e göre filozoflar Allah’ın “kemâl sıfatlarını” yani ilim, irade, hayat, 

kudret, kelam, işitme ve görme sıfatlarını inkâr etmezler. Onların inkâr ettikleri, bu 

sıfatların Allah’a ve yaratıklara aynı sözlerle nispet edilmeleri ya da yaratıklarla Allah 

arasında herhangi bir nispetin varlığıdır.226 

İbn Sina’nın öncesiz ilmin sonradan olan ilimle karşılaştırılamayacağını 

                                                            
222 İbn Rüşd,  el-Keşf, ss. 175-176. 
223 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 174. 
224 İbn Rüşd, a.g.e.,  s. 178. 
225 A.g.e., s. 179. 
226 Macit Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, çev: Kasım Turhan, İstanbul: Şa-to Yay., 2004, s. 323. 
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söylediğini, fakat filozoflardan bazılarının, bunun mümkün olmadığını “Yüce Tanrı 

yalnız kendi özünü bilir; O hem akıl sahibi, hem akıl, hem de akılla kavranan olup, 

bunların hepsi de aynı şeydir.” dediklerini nakleden Gazali’ye göre, “Bir kimse, aklın, 

akıl sahibinin ve akılla kavrananın aynı şey olmasının imkânsızlığını zorunlu olarak 

bilir, çünkü âlemin yaratıcısının yaptığı işi bilmediğini varsaymak kesinlikle mümkün 

değildir ve öncesiz olan Tanrı, böylesine asılsız, saçma görüşleri ileri sürenlerin 

söylediklerinden yücedir.”227 İbn Rüşd bu konuda Gazali’nin söylediklerinin doğru 

olduğunu, bazı filozofların Tanrı’nın kendisini ve dolayısıyla yaptığı işi bilmesi 

konusundaki zorunluluğun reddini ileri sürdüklerini; çünkü onların, O’nun yalnızca 

kendi özünü bildiğini söylediklerini kabul eder.228 

İbn Rüşd’e göre Tanrı’nın bilgisi, insanın bilgisiyle karşılaştırılamaz. Onun 

başkasını başkası olması itibariyle kavramaması sonucu elde ettiği bilgi, edilgin olmayan 

bir bilgidir; O’nun başkasını kendi özü olarak kavraması sonunda elde ettiği bilgi de 

etkin bilgidir.229 

İbn Rüşd Meşşâi filozofların “Allah’ın cüzileri bilmediğini” söyledikleri 

konusunda Gazali’nin yanılgı içinde olduğunu söyler. İbn Rüşd’e göre onlar: “Allah’ın 

cüzileri bizim bildiğimiz şekilde değil de başka bir bilgi ile bildiğini” ifade ederler. 

Çünkü bizim bilgimiz maluma (bilinene) tabidir. Dolayısıyla bizim bilgimiz bilinene 

bağlı olduğu için hâdis olmaktadır. Onun (bilinenin) değişmesiyle bizim bilgimiz de 

değişmektedir. Allah’ın ilmi ise böyle olmaktan uzaktır. Çünkü o (Allah’ın bilgisi) 

                                                            
227 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, ss. 107-108. 
228 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 10. 
229 İbn Rüşd, a.g.e., s. 254. 
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varlığı var kılan bir bilgidir. Yani varlığın belirleyicisidir.230 Görüldüğü üzere İbn 

Rüşd’e göre filozoflar Allah’ın tikelleri bilmesi konusundaki güçlüğün (Allah’ın ilminin 

bilinene tabi olacağı ve değişeceği sorunu) üstesinden gelebilmek için kendisi bu tür bir 

ayrımın edilgen ve illetli olan akıllar için geçerli olduğunu söylemiştir. Ayrıca İbn 

Rüşd’ün buradaki ve “Damime”231 deki ifadelerinden anlaşıldığına göre onun da Farabi 

ve İbn Sina gibi Allah’ın bilgisinin objesini var kılan bir bilgi olduğunu düşündüğü 

ortaya çıkmaktadır. 

İbn Rüşd’e göre Allah’ın bilgisi, insan bilgisinde olduğu gibi, birbirine karşıt 

olarak doğru ve yanlışa bölünemez. Sözgelişi, insanın birşeyi ya bildiği, ya da bilmediği 

söylenebilir; çünkü bunlar birbiriyle çelişik olan hükümlerdir. Bunlardan biri doğru 

olduğunda, öteki yanlış olur. Oysa yüce Allah için durum böyle değildir O, eksiklik 

gerektiren insan bilgisiyle bilmez ve eksiklik gerektirmeyip, keyfiyetini ancak Allah’ın 

kavradığı bir bilgiyle bilir. Fakat Farabi ve İbn Sina’nın yaptığı gibi, bir ayrım yaparak, 

Allah’ın tümelleri bilip, tikelleri bilmediğini söyleyenleri İbn Rüşd, kendi görüşlerinin 

bilincinde olmadıkları gibi, ilkelerinin gereğine de uymamakla suçlar. Çünkü insana ait 

bilgilerin hepsi, varlıklardan edinilen etkilenim ve edilgenliklerden ibarettir. Varlıklar, 

onlar üzerinde etkili olurlar. Allah’ın bilgisi ise, varlıklar üzerinde etkilidir ve varlıklar 

O’ndan etkilenirler.232 

İbn Rüşd insanın bilgisini, öncesiz bilgiye benzettiği için Gazali’yi 

eleştirmektedir. Bundan dolayı da İbn Rüşd’e göre öncesiz bilgi konusunda kuşkuya 

                                                            
230 İbn Rüşd, Faslu’l-Makâl fîmâ beyne’l-Hikme ve’ş-Şeria mine’l-İttisâl, ss. 38-39. 
231 İbn Rüşd, Damime, çev: Bekir Karlığa, (Faslu’l-Makâl içinde), İstanbul: İşaret Yay., 1999, s. 124.; 
Ayrıca bk. İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 187. 
232 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 241. 
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düşen ve bunu insan bilgisinde görülen şeyle çözümlemek isteyen bir kimse hükmü, tür 

ya da cins bakımından ortak olan iki varlık hakkında değil, birbirinden son derecede 

farklı olup, aynı ölçüde uzak olan iki varlık hakkında bu âlemden öteki âleme aktarmış 

olur.233 

İbn Rüşd, İlk İlkenin, hem bilen, hem de yapan olduğunu söyler. O’nun bilgisi, 

yaptığı işin ilkesidir. Tıpkı Farabi ve İbn Sina’da olduğu gibi İbn Rüşd’e göre de 

Allah’ın kendi özünü her şeyin ilkesi olarak bilmesi ise, her şeyin ortaya çıkmasının 

nedenidir; çünkü bu âlemde var olan düzen, Allah tarafından gerçekleştirilmiş olması 

anlamında, akılla kavranan düzenin bir sonucudur; dolayısıyla O’nun her şeyin yapıcısı 

olması, O’nun her şeyi bilen olmasına eklenmiş bir şey değildir; çünkü O’nun her şeyi 

bilmesi, her şeyin ondan çıkmasının bir nedenidir, onun her şeyi bilmesi, Onun özünü 

bilmesine hiçbir şey eklemez; çünkü O, kendisinin her şeyin bir ilkesi olduğunu 

bilmedikçe, kendi özünü de bilemez. Dolayısıyla ilk amaç sayesinde O’nun özü, ikinci 

amaç sayesinde ise bu âlemde var olan her şey kendisince bilinmiş olur. O’nun fâil 

olmasının anlamı da budur.234 

İbn Rüşd, yüce Allah’ın bilgisinin yalnızca nicelik yönünden yaratıkların 

bilgisinden farklı olduğuna inanan kimseden daha bilgisiz biri düşünülemeyeceğini 

söyler. Oysa ona göre burada temel alınması gereken görüş, yüce Allah’ın bilgisinin bir 

tek olması ve bu bilginin bilinenlerin eseri olmayıp, onların nedenini oluşturmasıdır. 

Nedenleri çok sayıda olan bir şey, elbette ki, sayıca çoktur; oysa eserleri çok sayıda 

olana bir şeyin eserlerin çok sayıda olması gibi, çok sayıda olması gerekmez.  Tıpkı ilk 

                                                            
233 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 190. 
234 İbn Rüşd, a.g.e., ss. 164-165. 
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bilgiden bilinenin değişmesiyle ortaya çıkan değişikliğin soyutlanması gibi, yaratıkların 

bilgisinde bulunan çokluğun da yine ondan soyutlanması konusunda hiçbir şüphe 

bulunmamaktadır.235 

Sonuç olarak İbn Rüşd’e göre, Tanrı’nın bilgisi bizim bilgimizle karşılaştırılamaz; 

çünkü bizim bilgimiz varlıkların eseri; O’nun bilgisi ise onların nedenidir. İbn Rüşd’e 

göre öncesiz bilginin yaratılmış bilgi şeklinde olması doğru değildir. Böyle bir şeye 

inanan kimse, Tanrıyı öncesiz bir insan; insanı da var olup, yok olan bir Tanrı olarak 

düşünmüş olur. Kısaca, İbn Rüşd’e göre İlk İlke’nin bilgisiyle ilgili hususların, insanın 

bilgisiyle ilgili hususların tam zıttı olmaktadır. Başka bir deyişle, O’nun bilgisi varlıkları 

meydana getirir; varlıklar O’nun bilgisini değil.236  

Görüldüğü gibi İbn Rüşd İlahi bilginin varlığını ve onun şeylerin sebebi 

olduğunu kabul eder. Ona göre Tanrı şeyleri bilmektedir, çünkü şeylerin varlığa gelmesi 

tamamen O’nun bilmesine bağlıdır. Ona göre Gazali’nin  “Allah sadece küllileri bilir” 

dedikleri için filozofları tekfir etmesi çok büyük bir yanlıştır. Çünkü onların kastı asla 

Allah’a bilgisizlik atfetmek değildir. İbn Rüşd’ün bazı ifadelerinde filozofların “Tanrı 

cüzileri bilmez” ifadelerinin “sonradan olma (muhdes) bir bilgi ile bilmez” anlamında 

alınması gerektiğini, onlara göre aslında Tanrı’nın ezeli ilminin tikelleri de kuşattığını ki 

zaten Tanrı’dan şeylerin sudûrunun Tanrı’nın onları bilmesi suretiyle gerçekleştiğini” 

söylediğini237 görüyoruz. Bazı ifadelerinde ise yukarıda da gördüğümüz gibi filozofların 

“Allah’ın tümelleri bilip, tikelleri bilmediğini söyleyenlerin kendi görüşlerinin bilincinde 

                                                            
235 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 191. 
236 İbn Rüşd, a.g.e., s. 257. 
237 İbn Rüşd, Faslu’l-Makâl fîmâ beyne’l-Hikme ve’ş-Şeria mine’l-İttisâl, ss. 38- 39. 
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olmadıkları gibi, ilkelerinin gereğine de uymadığını”238 söylemesi bir çelişki doğuruyor. 

Fakat burada şunun altını çizmek lazımdır ki İbn Rüşd’ün ilk cümlelerinde kastettiği 

filozoflar Aristo gibi eski filozoflardır. İkinci cümlede eleştirdiği filozoflar ise Farabi ve 

İbn Sina gibi İslam filozoflarıdır. 

 

6. İlahi İrade ve Yaratma 

  

 Gazali’nin Tanrı’nın iradesi konusunda filozofları eleştirdiği noktalardan biri, 

onların hem sudûru savunmaları hem de Allah’ın irade sahibi olduğunu iddia etmeleri 

idi. Çünkü bu sudûr Gazali’ye göre iradî değil zorunludur. Gazali, fâilin irade sahibi 

olduğunu, dolayısıyla fâile nispet edilen fiilin de irade ile yapılan fiil olması gerektiğini 

ısrarla vurgular. Bu konudaki görüşünü delillendirmek üzere Tehafüt’te239 ateşe atılarak 

yanan bir insan örneği üzerinde durur. Ateşe atılmak suretiyle yanarak ölen bir insanın 

ölümünden sorumlu fâil kimdir? sorusunun cevabı Gazali’ye göre hiç şüphesiz “fâil 

ateştir” olmayacaktır. Kişiyi ateş yakmış olmasına rağmen, “yakma” iradesine sahip 

olmadığı için gerçek fâil ateş değil, o insanı ateşe atan ve böylece yanmasını irade eden 

kişi veya kişilerdir. Dolayısıyla bir fiili gerçekleştirecek fâil olabilmek için “irade” 

sahibi olmak gerekli bir şart olmaktadır. Buradan yola çıkarak Gazali, Allah’ın da gerçek 

bir fâil olabilmesi için, fiilin O’nun kendi iradesiyle ortaya çıkmış olması gerektiğini 

savunur. Yani Gazali’nin anladığı şekliyle filozofların iddia ettiği gibi zorunlu bir sudûr 

olmaması gerekir.  
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Filozofların Tanrı’nın iradeli bir varlık oluşunu Gazali gibi anlamamalarının 

sebebi; ezeli bir varlık olan Tanrı’nın iradesinin, varlıkları yaratırken nasıl bir 

fonksiyona sahip olacağı meselesiydi. Onlara göre eğer Tanrı âlemi kelamcıların 

anladığı manada sonradan yaratmaya karar verirse, bu durumda O’nun iradesini o anda 

neyin belirlediği sorusu gündeme gelecektir. Onlara göre, irade bir şeyi benzerinden 

ayırt etme özelliği taşıyan bir niteliktir. Ortada henüz iki ya da daha fazla şey olmadığına 

göre (âlem henüz yaratılmadığına göre) Tanrı’nın iradesi neye göre tecelli edecektir? 

Yok, Tanrı bir ihtiyaca binaen iradesini yokluktan varlık lehine koyuyorsa, bu takdirde 

ihtiyaç sahibi olan bu varlık onlara göre zaten Tanrı olamazdı. İşte bu ve buna benzer 

nedenlerden dolayı filozoflar yaratma konusunda Tanrı’nın iradesini değil, bilgisini ön 

plana çıkarmışlardı. Fakat Gazali’nin anladığı manada asla Tanrı’nın iradesiz bir varlık 

olduğunu dile getirmemişlerdir. 

İbn Rüşd, Gazali’nin irade tarifini kabul etmez. Çünkü ona göre, ezeli irade ile 

hadîs irade ancak, ismen iştirak ederler. İbn Rüşd’e göre, Allah’ın iradesini iki benzeri 

birbirinden ayıran şey olarak ortaya koymak yanlıştır. Çünkü ortada varlıkla yokluk 

olarak benzerler değil, zıtlar vardır.240 

İbn Rüşd’e göre eğer Allah’ın iradeli olduğu söylenirse, bundan, ancak O’nun 

yarattığı şeyin O’nun dikkatinden kaçmadığı; buna zorlanmadığı, aksine O’nun 

yetkinliğinin bütün nesnelerin, kendisinin yaratmasından ileri geldiğini bildiği 

anlaşılır.241 Çünkü ona göre âlim olan fâilden bir şeyin meydana gelmesi için, o fâilin o 

şeyi irade etmiş olması şarttır. Aynı şekilde kâdir olması (kudret) da şartlardan bir 
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diğeridir. “Allah sonradan (muhdes) olan hususları ezeli iradesi ile irade eder.” 

denilmesi ise İbn Rüşd’e göre bidattir. Bu aynı zamanda ulemanın akıllarına 

sığdıramadıkları ve cedel mertebesine ulaşan, halkı da ikna etmeyen bir sözdür. Oysa 

uygun olan, “Allah bir şeyin olmasını, o şey ortaya çıkacağı zaman irade eder, henüz 

vakti gelmediği için de onu irade etmez.” denilmesidir.242 

İbn Rüşd ile Gazali’nin “fâilin iradesi”nden anladıkları farklıdır. Gazali’nin, 

“fâilin, dilediği şeyi yapabilmesi için, dilediği şeyi irade eden, seçen ve bilen bir varlık 

olması gerektiği” biçiminde ki sözü, İbn Rüşd’e göre kesin kanıt ortaya konmadıkça 

veya bu âlemle ilgili bir hükmün öteki âleme de uygulanması doğru olmadıkça, 

kendiliğinden bilinemeyecek olan bir sözdür. Bu, âlemin yaratıcısı hakkında kabul 

edilmesi mümkün olmayan bir tanımdır; çünkü İbn Rüşd filozofların etkili fâilleri dış 

âlemde iki gruba ayırmalarını kabul eder. Bunlardan birinci gruba giren fâiller ancak bir 

tek şeyi yaparlar; bu da sıcaklığın sıcaklığı, soğukluğun da soğukluğu meydana getirmesi 

gibi öz bakımından olur. Bu türden fâillere, filozoflar “tabii fâiller” adını verirler. İkinci 

bölüme giren fâillere gelince, bunlar belli bir anda bir şeyi, bir başka anda da onun 

zıddını yapabilen fâillerdir. İşte bunlara da, filozoflar “irade eden” ve “seçen” varlıklar 

adını verirler. Bu fâiller yalnızca bilgiye ve ayrıntılı incelemeye dayanarak bir şeyi 

yaparlar. Oysa ilk fâil olan yüce Allah, filozoflara göre, oluşan ve yok olan şeyleri 

nitelendirmesi bakımından bu iki fiilden biri ile nitelendirilmekten uzaktır; çünkü seçen 

ve irade eden varlık irade ettiği şeyden yoksundur, oysa yüce Allah irade ettiği şeyden 

yoksun olamaz. Öte yandan seçme gücüne sahip olan varlık kendisi için üstün gördüğü 

iki şeyden birini seçer; oysa yüce Allah kendisi için üstün bir duruma muhtaç değildir. 
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Ayrıca irade edilen şey gerçekleştiğinde irade edenin iradesi sona erer. Kısaca irade bir 

edilginlik ve değişmedir; oysa yüce Allah, edilginlik ve değişmeden uzaktır.243  

Bundan başka Allah, İbn Rüşd’e göre tabii fiilden elbette daha da uzaktır; çünkü 

tabii bir şeyin fiili, bu şeyin tözü bakımından zorunlu olup, irade sahibinin tözü 

bakımından zorunlu değildir; ancak o, bu yetkinliğe ulaşmasını sağlamaktadır. Aynı 

biçim de tabii fiil bilgiye de dayanmaz; oysa yüce Allah’ın fiili bilgiye dayanmaktadır. 

Allah’ın hangi yönden fâil ve irade sahibi olduğu açıkça ortaya konmamıştır; çünkü bu 

âlemde Allah’ın iradesinin bir benzeri yoktur. Bu durumda İbn Rüşd nasıl olurda fâilden 

ancak inceleme ve seçme sonucu olarak bir şeyi yapanın anlaşılabileceği ve bu tanımın 

hem bu âleme hem de öteki âleme aynı ölçüde uygulanabileceğini sorar. “Yüce Allah 

insan iradesine benzemeyen bir irade ile irade eder” diyen kimse ile “Allah, insan 

bilgisine benzemeyen bir bilgi ile bilir” diyen kimse arasında hiçbir fark yoktur. 

Dolayısıyla İbn Rüşd’e göre O’nun bilgisinin nasıl olduğu kavranamadığı gibi, 

iradesinin de nasıl olduğu da kavranamaz.244  

Her ne kadar İbn Rüşd böyle söylese de irade konusunda görüş beyan etmeden 

duramaz. O, Gazali’nin bu konuda filozoflara olan eleştirilerini iki noktada 

toplayabileceğimizi söyler: “Bu iki noktadan birincisi; ancak inceleme ve seçme 

sayesinde bir iş yapan kimse, fâil (etkin) nedenlerden sayılabilir; çünkü fâilin, tabiatı 

dolayısıyla başka bir şeyi yapması, onu fâil yapmaz. İkinci nokta ise şudur: Filozoflar, 

‘âlemin Yüce Allah’tan çıktığı’ biçimindeki görüşlerini, gölgenin kişiye, ışığın güneşe, 

aşağıya doğru düşmenin taşa zorunlu olarak bağlı olduğu türden birtakım örneklere 
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dayandırırlar. Oysa böyle bir şeye fiil adı verilemez, çünkü burada fiil fâilden ayrı 

değildir.”245 

İbn Rüşd’e göre Gazali’nin bu konudaki görüşleri yanlıştır. İbn Rüşd’ün 

filozofların görüşü olarak aktardığı ve kendisinin de itiraz etmediği görüşe göre, 

nedenler “fâil”, “madde”, “suret” ve “gaye” olmak üzere dört gruba ayrılır. Fâil, 

başkasını kuvveden fiile ve yokluktan varlığa çıkaran şeydir. Bu bazen inceleme ve 

seçmeye, bazen de tabiata dayanır. Kişiye, gölgeyi meydana getirdiği için, ancak mecazi 

anlamda fâil adı verilir. Çünkü gölge kişiden ayrı değildir. Oysa fâil, ortak görüşe göre, 

yapılan şeyden ayrılır. İbn Rüşd’e göre yüce Allah âlemden ayrıdır; dolayısıyla Allah 

tabii nedenler türünden bir fâil olmadığı gibi, bu âlemde gördüğümüz seçme gücü olan 

ve seçme gücü bulunmayan fâil anlamında bir fâil de değildir. Tersine O, bu nedenleri 

meydana getiren, her şeyi yokluktan varlığa çıkaran ve bunları koruyan bir varlıktır. O, 

bütün bu fiilleri, bu âlemde gördüğümüz fâillerden farklı olarak, en yetkin ve en şerefli 

bir biçimde yapar. Buna göre Allah zorunlu olarak, irade ve seçme gücüne sahip 

olanların en üst derecesinde bir irade ve seçme gücüne sahiptir, çünkü bu dünyada 

gördüğümüz irade sahibine ilişen eksiklik O’na ilişemez.246 

İbn Rüşd’e göre fiil “şuurlu”  ve “tabii” fiil diye ikiye ayrılır. Hayvan ve 

bitkilerin fiili “tabii” fiildir. Tabii formlar (maddeler, cisimler) şuurlu fiillerden 

farklıdırlar. Tabii formlar hareket ve sükûnu kendilerinde bulundururlar.247 

İbn Rüşd Gazali’nin “her nedene fâil adı verilemeyeceğini”248 söylemesini doğru 
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247 İbn Rüşd, Risaletü's-Semai't-Tabii,  s. 37. 
248 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 59 
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bulur. Ama cansız varlığa fâil denemeyeceği hususundaki kanıtı İbn Rüşd’e göre 

yanlıştır. Çünkü cansız varlıktan fiil kaldırıldığı zaman, ondan mutlak fiil değil, ancak 

akıl ve iradenin sonucu olan fiil kaldırılmış olur. Örneğin ateşin kuru ve yaş nesneyi 

kendisine benzer bir ateşe döndürmesi gibi, benzerlerini kuvveden fiile çıkararak, var 

ettiklerini görürüz.249 

İbn Rüşd’e göre filozofların fâilin irade eden ve irade etmeyen olmak üzere ikiye 

ayrıldığını söylemeleri doğru olup, bu hususu fâilin tanımı da kanıtlamaktadır. Bunu 

iradenin bilgiye dayanan ve bilgiye dayanmayan biçiminde ikiye ayrılmasına benzetmek 

yanlıştır; çünkü iradeye dayanan fiil, bilenin tanımında da bulunmaktadır ve dolaysıyla 

bu ayrım, boş bir ayrımdır. Oysa fiilin tanımı bilgiyi içermemektedir, çünkü bilgisi 

olmayan bir kimse kendisinden başka bir şeyi, yokluktan varlığa çıkarabilir. Bu husus, 

açıkça bilinmektedir. İşte bu nedenle bilginler yüce Allah’ın “yıkılmayı dileyen 

(yıkılmaya yüz tutmuş) bir duvar gördüler.” (Kehf:77) ayetinin bir istiâre olduğunu 

söylemişlerdir.250 

İbn Rüşd, Gazali’nin filozofların fâil konusundaki yorumlarının, Allah’ı mecazi 

anlamda bir fâil konuma düşürdüğünü söylemesine karşı çıkar. Gazali’ye göre gerçek fiil 

ancak iradeye dayanan fiildir. Ona göre bir olayın, biri iradi olan, öteki iradi olmayan 

şeklinde iki temele dayandığını varsaydığımızda, akıl, fiili iradî olana bağlar. Çünkü bir 

kimse, bir insanı ateşe atar ve o insan da ölürse, katil ateş değil, o insanı ateşe atan 

kimsedir. Gazali’ye göre bir kimseyi ateşe atarak öldüren kimse gerçek fâil, ateş ise 
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öldürme işini yapmayı sağlayan bir alettir.251 İbn Rüşd bunun gereksiz bir eleştiri 

olduğunu söyleyerek, hiç kimsenin fiili ateşe bağlamadığını iddia eder. Hiç kimse, bu 

yakma işi herhangi bir kimsenin dilemesine dayanmaksızın, ateşin yaptığını iddia 

edemez. Buradaki yanılgının nedeni, bileşik için doğru olanı, basit ve bileşik olmayıp, 

tikel olana kanıt getirmektir ki, bu yol, zencinin, dişleri beyaz olduğu için, mutlak 

anlamda beyaz olduğunu söylemek gibi, safsatacıların izledikleri yollardan biridir. Oysa 

İbn Rüşd’e göre filozoflar, yüce Allah’ın mutlak anlamda irade sahibi olmadığını 

söylememektedirler; çünkü Allah bilgi sayesinde ve bilginin sonucu olarak fâildir ve O, 

her ikisi de mümkün olan birbirine karşıt iki fiilden en üstününü yapandır. İbn Rüşd’e 

göre, Allah sadece insan iradesine benzer bir irade ile irade eden değildir.252 

Gazali, âlemin öncesiz bir irade tarafından var edildiği ve bu iradenin, âlem var 

olduğu anda, varlığını gerektirdiği; yokluğunun ise sona erdiği ana kadar sürdüğü, 

varlığının başladığı andan itibaren başlamış olduğu; daha önce varlığın, irade edilmediği 

için, var edilmediği ve tam var edildiği anda öncesiz bir irade ile irade edildiğinden 

dolayı var edildiğini söyleyenlerin görüşünü nasıl reddedersiniz? Bu görüşün sakıncası 

nedir ve bunu olanaksız kılan nedir?253 diye sormuştu. İbn Rüşd bunun safsatadan ibaret 

bir görüş olduğunu söyler. Çünkü Gazali, yapılan şeyin fiili durumunun, fâilin serbestçe 

seçme gücüne sahip olması halinde, fâilin yaptığı işten ve işi yapmaya kesin karar 

vermesinden sonraya ertelenebileceğini söylemeyi uygun gördüğü için, onun fâilin 

iradesinden sonraya kalabileceğini söyler. İbn Rüşd’e göre yapılan şeyin fiili durumunun 

fâilin iradesinden sonra gelmesi mümkün değildir; bu fiilin, irade sahibi fâilin fiile karar 
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vermesinden sonraya ertelenmesi de aynı biçimde mümkün değildir; çünkü aynı güçlük 

burada da söz konusudur.254  

Bu ifadeler dikkate alındığında yaratılışın ezeli mi sonradan mı olduğunun İbn 

Rüşd açısından daha iyi netleştiğini görüyoruz. O fâilin fiili yapmaya karar vermesinden 

sonra fiilinin ertelenmesinin mümkün olmadığını söyleyerek yaratılışın da ezeli 

olduğunu dolaylı olarak ifade etmiş oluyor. İbn Rüşd’e göre Gazali’nin öncesiz 

(Tanrı’nın iradesi) irade konusunda kafası karışıktır. İbn Rüşd’e göre “öncesiz irade” 

(kadîm) ve “önceli irade” (hâdis) deyimi ortaklaşa bir isme sahip, birbirine zıt 

deyimlerdir; çünkü gerçekte biz insanların da deneyimine sahip olduğumuz irade, eşit 

olarak birbirine karşıt iki şeyden birini yapma ve daha sonra da eşit olarak irade edilen 

iki şeyden birini kabul etme olanağına sahip olan bir güçtür. Çünkü İbn Rüşd’e göre 

irade, fâilin bir fiili yapma isteğidir. Fâil bu fiili işlediğinde, isteği son bulmuş ve irade 

ettiği şey gerçekleşmiş olur. İşte bu istek ve bu fiil eşit olarak birbirine karşıt olan 

şeylerle ilişkilidir. Kendisinde bulunan birbirine karşıt iki şeyden (varlık ve yokluk gibi) 

birini irade edenin öncesiz (ezeli) olduğu ileri sürülürse, burada onun tabiatı imkân 

halinden vücûb (zorunluluk) haline dönüştürülmüş olacağından, iradenin tanımı da 

ortadan kalkmış olur.255 

İbn Rüşd’e göre bu tartışma iki noktada özetlenebilir:  

İlk olarak Gazali, bu dünyadaki iradenin bir şeyi, benzer olması itibariyle 

benzerinden ayırt etmesinin imkânsız olduğunu, fakat akli delilin, tabiatı ilk fâilde böyle 

bulunmak olan bir sıfatın varlığını zorunlu kıldığını kabul etmektedir.  İbn Rüşd’e göre 
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böyle bir sıfatın varlığının mümkün olmadığını sanmak, âlemin ne içinde ne de dışında 

bulunan bir varlığın olamayacağını sanmaya benzer. Buna göre, fâili (Allah’ı) ve insanı 

nitelendiren irade, öncesizde bulunması sonradan yaratılanda bulunmasından başka olan 

bilgi ve öteki sıfatlar gibi ortak bir adla ifade edilir. Böyle bir sıfatın (iradenin), yani var 

etme dolayısıyla bir şeyi benzerinden ayırt eden bir niteliğin ispatına götüren kesin kanıt, 

ancak birbirine benzer, irade olunan nesnelerin varlığını ortaya koyar; oysa burada irade 

olunan şeyler birbirine benzer olmayıp, varlık ve yokluk şeklinde birbirine karşıttır. Bu 

varlık ve yokluk ise, benzerliğin tam tersine, tam bir karşıtlık durumundadır. Dolayısıyla 

İbn Rüşd’e göre onların (kelamcıların), iradenin ilişkili olduğu nesnelerin benzer 

olduklarını ileri sürmeleri doğru değildir. Eğer onlar, ancak ilk irade sahibi amaçlardan 

yüce olduğu, amaçlarda bir şeyi fiilen benzerinden ayırt ettiği için kendisine oranla 

onların birbirine benzer olduklarını ileri sürdük256 derlerse, İbn Rüşd buna şöyle karşılık 

verilebileceğini söyler: İrademizin nesnelerle ilişkili olmasını sağlayan kendi 

amaçlarımızda olduğu gibi gerçekleşmesidir fakat bunun yüce Allah hakkında söz 

konusu edilmesi imkânsızdır; çünkü tabiatı böyle olan irade, irade edenin özünde bir 

eksiklik bulunduğunda ortaya çıkan bir yetkinliğe ulaşma isteğidir.  İrade edilen 

nesnenin özüne ait olan amaçlar ise, irade edilen nesneden irade eden için daha önce 

bulunmayan bir şeyin gerçekleşmesini değil, bir şeyin yokluktan varlığa çıkmasında 

olduğu gibi, böyle bir şeyin, yalnızca irade edilen nesne için gerçekleşmesini sağlar; 

çünkü varlık, var edilen nesne için yokluktan daha üstündür. İlk irade edenin var olan 

nesnelerle ilişkili olması işte bu şekilde olur; çünkü bu irade, onlar için her zaman iki 
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karşıttan en üstün olanı seçer ve bu da İbn Rüşd’e göre öncelik ve öz bakımından olur.257 

İkinci olarak ise, İbn Rüşd burada Gazali’nin filozoflar adına verdiği hurma 

örneğini ele alır. İbn Rüşd böyle bir örneğin yanıltıcı olduğunu söyler. Çünkü bu 

nitelikte bir şeyin bulunduğu ve hurma tanesinin yeme ya da alma ihtiyacı duyan bir 

kimsenin varlığı varsayılırsa, bu kimse bu durumda hurmalardan birisini alırsa, böyle bir 

şey bir benzeri ötekinden ayırmak anlamına gelmeyip, ancak bir benzeri ötekinin yerine 

koymaktan, yani iki benzerin eşit olduklarını kabul etmekten başka bir şey değildir. 

Çünkü bu kimse hurmalardan hangisini alırsa alsın istediğine ulaşmış ve amacı 

gerçekleşmiş olur. Böylece onun iradesi bu hurmalardan birini almakla ve onu ötekinden 

ayırt etmekle değil ancak birini almayı kesinlikle her ikisini de almayı bırakmaktan ayırt 

etmekle ilişkilidir. Başka bir deyişle bu durum her iki hurma içinde amaçların eşit 

olduğu varsayılınca ortaya çıkar, bu durumda o kimsenin bunlardan birini alması, ötekini 

almasını etkilemeyip hangisi olursa olsun onlardan birini almasını terk etmesini etkiler. 

Ve böylece onu almayı terk etmeyi tercih etmiş olur. Bu kendiliğinden açık olan bir 

durumdur; çünkü onlardan birini ötekinden ayırt etmek aslında birini ötekine tercih 

etmektir. Oysa benzer olmaları bakımından iki benzerden birini tercih etmek mümkün 

değildir. Aslında bunlar, varlıkları bakımından iki bireysel nesne olarak birbirine 

benzememektedir. Çünkü iki bireysel nesneden her biri kendisine özgü bir nitelikten 

dolayı ötekinden farklıdır. İradenin onlardan birinde bulunan özel bir kavramla (ma’na) 

                                                            
257  İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 23. 
Şiddetli bir arzu duyduğu halde, hiçbirini alamayan bir kimsenin önünde birbirine eşit iki hurma tanesinin 
bulunduğunu düşünecek olursak, bu kimse, tabiatı bir şeyi benzerinden ayırt etmek olan bir nitelik 
sayesinde bu hurmalardan bir tanesini mutlaka alacaktır. Güzellik, yakınlık, alma kolaylığı gibi belirleyici 
niteliklerin yokluğunu varsayabiliriz; ancak yine de geriye bir alma imkânı kalmaktadır. bk. Gazali, 
Filozofların Tutarsızlığı, s. 25. 
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ilişkili olduğunu varsayarsak, her ikisinden de başkalık söz konusu olduğu için iradenin 

bunlardan biriyle ilişkili olup ötekiyle ilişkili olmaması düşünülebilir. Bu durumda, 

irade, benzer olmaları bakımından iki benzerle ilişkili olmamış olur.258 

İbn Rüşd’e göre canlı varlıklardaki iradenin anlamı da onları harekete yönelten 

istektir. Bu istek canlılarda ve insanda özlerindeki eksikliği tamamlamak için bulunur. 

Yüce Allah’ta ise, özündeki bir eksiklikten dolayı ya kendinde ya da başkasında hareket 

ve fiilin nedeni olabilecek bir isteğin bulunması imkânsızdır. İbn Rüşd’e göre bu 

durumda nasıl olur da fiilin bulunduğu anda isteği artırmaksızın sonradan var edilmiş bu 

fiilin (âlemin yaratılışı) nedeni olan ezeli bir iradenin varlığı düşünülebilir? Ya da nasıl 

olur da bir irade ve isteğin fiilden önce, fiilin olduğu anda ve fiilden sonra, kendisine 

hiçbir değişiklik ilişmeden aynı durumda bulunması düşünülebilir? Yine istek, hareketin 

nedeni olduğu, hareket de ancak cisimde bulunduğu için, yalnızca nefse sahip bir 

cisimde bulunabilir. O halde İlk İlke’deki (Allah’taki) iradenin anlamı, O’nun fiilinin 

bilgiden kaynaklanmasından başka bir şey değildir. Bilgi ise, iki zıt şeyi bilme anlamına 

geldiği için, ondan, bu iki zıt şeyden her birinin çıkması mümkündür. Bu iki zıt şeyden 

daha aşağıda olanın değil, daha üstün olanın bu iki şeyi bilenden çıkması dolayısıyla 

bilgiliye erdemli adı verilir. İşte bu nedenledir ki, İbn Rüşd’e göre Allah’a en uygun üç 

sıfat bulunur: bilgili, erdemli ve kudretli. O’nun dilediği, varlıklarda bilgisine uygun 

olarak meydana gelir ve kudret de insanlarda olduğu gibi, dilediğinin gerisinde 

kalmaz.259 

Gazali filozofların, yüce Allah’ın fiilinin zorunlu olarak kendi özünden çıktığını 

                                                            
258 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 24. 
259 İbn Rüşd, a.g.e., s. 232. 
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savunduklarını; Allah’ın ne sonradan var olan nesnelerde, ne de evrende herhangi bir 

iradesinin bulunmadığını iddia ettiklerini; “Allah’ın fâil olmasının bilgili olmasını 

gerektirdiğini” söylediklerini ileri sürmekteydi.260 İbn Rüşd Allah’ın irade sıfatının 

Allah’ta mutlaka olması gerektiğini iddia eder. Çünkü O’na göre bilen bir fâilin fiilini 

gerçekleştirmesi için onun istemesi de gerekir. Fakat O’nun itiraz ettiği nokta 

kelamcıların Allah’ın âlemi yaratmasını “kadim iradesiyle sonradan meydana getirmesi” 

şeklinde açıklamalarınadır. Bu görüş İbn Rüşd’e göre ne akılla ne de din ile uyuşan bir 

inançtır. Yani problem yine âlemin ezeliliği konusunda ortaya çıkmaktadır.  

İbn Rüşd’e göre filozoflar Gazali’nin iddia ettiği gibi iradeyi inkâr 

etmemektedirler. İbn Rüşd’e göre onların hassasiyeti Allah’a beşeri bir irade isnat 

edilmesidir. Beşeri iradenin eksik olduğu tartışmasız bir gerçekliktir. Bu yüzden de insan 

böyle bir irade ile eksiklikleri gidermeye çalışır. Yani, insan irade ettiği şey karşısında 

etken değil tam tersine edilgen sayılır. İbn Rüşd’e göre Allah’ın iradesine ait olan fiiller, 

Gazali’nin yaptığı ayrımlar olan “iradi fiil” veya “tabii fiil” ayrımından hiçbirine 

benzememektedir. Allah’ın iradesi hiçbir şeye benzemeyen “benzersiz bir irade” dir ve 

fiilleri O’nun iradesiyle ortaya çıkmaktadır; çünkü bilginin tabiatı; İbn Rüşd’e göre 

Gazali’nin filozoflardan aktardığı gibi, fiilin kendisinden çıkmasını gerektirmez. İbn 

Rüşd bunun sebebini gayet net ortaya koyar. Biz, onun iki zıddı bildiğini ve iradesi 

olmadığını söylediğimiz takdirde, bu iki zıddın aynı anda O’ndan çıkması da gerekir. 

Oysa böyle bir şey imkânsızdır. Öyleyse O’ndan bu iki zıttan birinin çıkması, bilgiye 

eklenmiş bir sıfata işaret eder ki, bu sıfat da iradedir.261 

                                                            
260 Gazali, Filozofların Tutarsızlığı, s. 128. 
261 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 238. 
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İbn Rüşd’e göre iradenin İlk İlkede bulunmasını bu şekilde anlamak gerekir. Allah, 

zorunlu olarak bilgili ve bilgisinden dolayı irade sahibidir. O’nun fiili, insan iradesinde 

bulunan eksikliklerden uzak olan iradi bir fiildir. İşte bu nedenledir ki, “irade” deyimi 

hem insana hem de Allah’a ortaklaşa olarak verilmiş bir deyimdir. Nitekim “bilgi” 

deyimi de hem öncesiz, hem de sonradan olan bilgiye (yaratılmışların bilgisi) karşılık 

olarak kullanılmıştır. Çünkü insandaki ve hayvandaki irade, irade edilen şeyden ötürü,  

onlara ilişmiş olan bir edilginliktir ve dolayısıyla irade edilen şeyin eseridir. İşte insan 

iradesinden anlaşılan budur. Oysa yüce Allah, kendisinde nedenli bir sıfatın 

bulunmasından yücedir. Dolayısıyla İbn Rüşd’e göre iradenin, bilgiye bağlı olarak fiilin 

ortaya çıkmasından başka bir anlamı yoktur; çünkü bilgi, daha önce de söylediğimiz 

gibi, iki zıt şeyle ilgilidir.  Dolayısıyla İlk İlkenin bilgisinde bir bakıma iki zıt şeyin 

bilgisi yer almaktadır. Onun bu iki zıttan birini yapması, O’nda başka bir sıfatın 

bulunduğunu gösterir ki, bu sıfata da irade adı verilir.262 

İbn Rüşd Allah’tan fiilin ne tabi olarak, ne de bu dünyada iradeye verilen anlamda 

iradi olarak çıkmasının mümkün olduğunu söyler. Çünkü canlılarda irade, hareket 

ilkesidir. Yaratan, harekete sahip olmaktan yüce olduğuna göre, bu âlemdeki iradeli 

varlıklarda görüldüğünün aksine, hareket ilkesine sahip olmaktan yücedir. O halde söz 

konusu olan fiil, Allah’tan, iradeden daha üstün bir neden sayesinde çıkar ve bu nedeni 

de yalnız Allah bilir. O’nun iradeli olduğunun bir kanıtı da birbirine zıt olan iki şeyi 

bilmesidir.  Yani O yalnızca bilgili olması dolayısıyla fâil olsaydı, iki zıt işi birlikte 

yapardı ki, böyle bir şey imkânsızdır. Bu durumda O’nun iki zıttan birini iradesiyle 

                                                            
262 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, s. 238. 
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seçmek suretiyle yapması gerekir.263 

Görüldüğü üzere İbn Rüşd Allah’ın bilgisi ile insanın bilginin 

karşılaştırılamayacağı gibi Tanrı’nın iradesi ile insanın iradesinin de 

karşılaştırılamayacağını savunur. Fiilin Allah’tan irade sayesinde nasıl çıktığını 

araştırmaya gelince böyle bir araştırma İbn Rüşd’e göre gereksiz ve boşuna yapılmış bir 

araştırmadır. Bu durumu araştırmak ve bilmek isteyenler, araştırmalarının bir sonucu 

olarak, varlığının mümkün olması bakımından ilk nedenliden gök küresinin; kendi özünü 

bilmesi bakımından ondan gök küresinin nefsinin çıkabileceği sonucuna varmışlardır ki 

bu sonuç İbn Rüşd’e göre doğru bir sonuç değildir. İbn Rüşd Allah’ın iradesinin nasıl 

tecelli ettiği konusunda agnostik bir tavır takınmıştır.264 İbn Rüşd burada bir 

hassasiyetini daha ortaya koyar. O’na göre aslında şeriatın söz söylemediği konuların 

araştırılarak bu araştırma sonucunda elde edilen akli bilgilerin şer’i inançlarmış gibi 

halka açıklanması gerekmez. Çünkü böyle bir şeyden son derece büyük bir karışıklık 

doğar. Gazali bu tarz meseleleri halk için yazdığı kitaplarda da tartıştığı için en büyük 

hatayı yapmıştır.265  

 

 

 

                                                            
263 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, ss. 244-245. 
264 İbn Rüşd, a.g.e., s. 135. 
265 A.g.e., s. 233. 



SONUÇ 

 

Yaratma konusunda felsefe ve kelam geleneğinde iki temel yaklaşımın 

savunulduğunu gördük. Bunlardan biri, genelde kelamcılar tarafından temsil edilen 

‘zamansal (sonradan) yaratma’ iken, diğeri genelde filozofların temsil ettiği ‘ezeli 

yaratma’ anlayışıdır. Bu iki farklı yaratma anlayışını savunan her iki grubun da temel 

endişesi, Tanrı’nın yüceliğini, biricikliğini, kudretini, yarattıklarından farklı bir varlık 

olduğunu ortaya koyma ve bu durumu koruma endişesidir. Tabi her iki grubun da 

argümanlarını ortaya koyarken onları en çok belirleyen husus, sahip oldukları Tanrı 

anlayışları olmuştur. Gazali’nin de dâhil olduğu kelamcılar Tanrı’nın hiçbir şeye 

benzemeyen varlık olduğunu özellikle vurgulamışlardır. Onların yaratma konusundaki 

en temel argümanı “her hâdisin (sonradan olanın) bir muhdisi (yaratanı) vardır” 

öncülüne dayanmaktadır.  Onlar âlemin ezeli olmadığını apriori bir bilgiymiş gibi 

önceden kabul ederek yola çıkmışlardır. Filozofların en çok itiraz ettikleri husus da bu 

bilginin neye dayanarak doğrulandığıdır.  

Yaratmanın bir fiil olduğunu düşünen Gazali gibi kelamcılar, yaratmanın bir 

oluşu ifade ettiğini düşündüler. Mademki her oluş sonradan meydana gelir. Öyleyse 

âlemin de sonradan yaratılmış olması gerektiği sonucunu çıkardılar. Bunun tersini 

düşünmek onlara göre mümkün değildi. Yani ezeli olan, hep var olan bir âlem zaten 

oluşu ifade etmeyeceğinden buna yaratma denmesi de doğru değildir. Kelamcılara göre 

(özellikle ilk dönem) âlemin ezeli olduğunu iddia etmek onun bir var ediciye de ihtiyacı 

olmadığı şeklinde algılanmış ve bu düşünce kesinlikle reddedilmiştir.  
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Kelamcılarla büyük çapta mutabakat halinde olmasına rağmen, metot yönünden 

Gazali’nin farklı bir yeri olduğunu vurgulamak zorundayız. O filozofların zararlı tezleri 

olarak gördüğü bu düşünceleri çürütmeye çalışırken, Tehâfüt gibi eserlerinde çoğunlukla 

filozofların yöntemini kullanmıştır. Özellikle de Aristo’nun felsefi sistemini öğrenen 

Gazali, filozofları hiç beklemediği bir yöntemle vurmaya çalışmıştır. İbn Rüşd’ün zaman 

zaman belirttiği gibi, Farabi ve İbn Sina, Aristo felsefesini iyi anlamadıkları halde, 

anladıklarını zannederek Allah-âlem ilişkisi hakkında söyledikleri ile Gazali’nin eline 

büyük kozlar vermişlerdir. Bazı konularda ise örneğin “imkân” konusunda Gazali, 

Aristo gibi, imkân ile fiililik arasında bir bağ kurulamayacağını iddia ederken, İbn Rüşd, 

bazı Eşari düşünürler gibi imkânın gerçekliğini savunur. Her ne kadar Gazali, çoğu 

zaman felsefi argümanları kullanarak filozofların tezlerini çürütmeye çalışsa da felsefi 

içerikli olmayan bazı eserlerinde (Münkız gibi) filozofları tekfir bile etmiştir. Bunda 

Gazali’nin içinde bulunduğu çalkantılı fikir ortamının tesiri büyüktür. 

Gazali Allah’ı gerçek varlık diğer varlıkları ise varlıkları Allah’ın sayesinde 

vücud bulmuş varlıklar olarak görür. Ezeliliği ve sudûru reddeder. Onun 

vazgeçemeyeceği birinci öncülü zamansal yaratmadır. Ona göre varlık Allah’ın hür 

iradesiyle var olmuştur. Âlem var olmadan önce varlığı da yokluğu da mümkün olandır. 

Onun varlığa çıkması için bir belirleyiciye (muraccih) ihtiyaç vardı. Aksi takdirde bu 

mümkün âlem hep yokluk halinde kalırdı.  

Gazali’nin de içinde bulunduğu kelamcılar kendi teolojik sistemleri gereği 

âlemin yaratılma ve yaratılmama imkânının birbirine denk olduğunu kabul ettiler. Yine 

onlara göre evrende zorunlu bir nedensellik yoktur. Fâil-i Muhtar olan Allah, dilediğini 
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dilediği zaman yapan varlık olduğuna göre olayları bir nedensel zincir içinde düşünmek 

onlara göre doğru değildir. Allah’ın bilmesi yaratması değildir. Bu durumda Allah, 

varlıkların kendisinden bilinçsizce taştığı bir varlık olurdu.  

Filozofların bilgi sıfatını ön plana çıkarmalarına karşılık Gazali irade sıfatını ön 

plana çıkarır. Çünkü ona göre iradesiz bir varlığın ölüden bir farkı yoktur. Fakat 

filozoflar Tanrı’nın iradesiz bir varlık olduğunu iddia etmezler. Filozoflar, Tanrı’nın 

bilmesi aynı zamanda yaratmasıdır diyerek problemi çözmeye çalıştılar. Tanrı’nın iyinin 

ta kendisi olduğunu yani, mahzâ iyi olduğunu iddia ederek, onun yaratmasının varlıklara 

bir ihsanı olduğunu, bu iyiliğin kendisinden taştığını iddia ettiler. Yani Tanrı’nın 

Mucibun bi’z-Zât olması iyi olması ile bağlantılı olarak düşünülmüş ve esas olanın 

varlık olduğu söylenmiştir. Yani var etmek iyidir. Öyleyse “Cevâd” (Cömert) olan 

Tanrı’nın varlıkları var etmesi O’nun özünün bir gereğidir. İyi olan Tanrı var ederek 

varlıklara bir iyilikte bulunmuş olmaktadır. Yoksa Gazali’nin filozoflar adına iddia ettiği 

gibi varlıklar ondan şuursuzca ve zorla ortaya çıkmış değildir. Görüldüğü üzere sıfatları 

algılama biçimi Tanrı’yı algılama biçimini direkt etkiliyor. Tanrı algısı da yaratma 

konusundaki fikirleri belirliyor. 

İslam filozofları, Tanrı’yı Aristo’nun ‘hareket etmeyen hareket ettirici’si olarak 

görmediler. Bu, İslam’ın Tanrı anlayışıyla tamamen tersti. Fakat ara bir formül buldular: 

Nasıl ki “Bal tutan kişinin eline bal bulaşırsa” ezeli ve yarattıklarına hiç benzemeyen 

Tanrı’ya da âlemi yaratırken hâdislik bulaşmasın diye araya aracı varlıklar koydular. 

Bunu yaparken temel argümanlarından biri de, İbn Rüşd onların bunu yanlış anlayıp 

yanlış yorumladıklarını iddia etse de, “Birden bir çıkar” anlayışı idi. Diğer yandan, eğer 
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Tanrı’nın âlemi iradesiyle yarattığı iddia edilecek olursa, Tanrı’yı âlemi bu ya da şu 

zamanda yaratmaya iten harici unsurların olduğu ortaya çıkacaktı ki, bu da onların Tanrı 

kavramıyla zaten uyuşmayan bir fikirdi. Öyleyse Tanrı’nın bilmesi aynı zamanda 

yaratmasıdır diyerek problemi çözmeye çalıştılar. Onlara göre neden ile nedenli daima 

birlikte bulunur. Tanrı âlemin nedeni olduğuna göre âlem onunla beraber hep vardı. 

Tanrı’nın âleme elbette bir önceliği vardır. Fakat bu öncelik zamansal bir öncelik 

olmayıp zatî bir önceliktir. Bu tıpkı elimizi hareket ettirdiğimizde, elimizdeki anahtarın 

da hareket etmesi gibidir. 

İbn Rüşd, diğer filozoflar gibi, “Tanrı’nın hiçbir şeye benzemeyen varlık” 

olduğunu söylemenin de hiçbir şeyi çözmediğini iddia etmiştir. Ona göre önümüzde 

duran bir âlem vardır ve bunun nasıl ortaya çıktığı sorusu insanı her yönden ilgilendiren 

bir sorundur. Mademki Tanrı zaman ve mekânın dışında, öyleyse bütün bu varlıklar nasıl 

oluşmuştur? Eğer Tanrı yarattıkları ile hiçbir etkileşime girmeyecekse bu yaratma işi 

nasıl gerçekleşecektir? Bu takdirde İbn Rüşd’e göre diri, kullarını görüp gözeten, onların 

dualarına karşılık vererek âleme müdahale eden dinin Tanrı anlayışını nasıl anlayacaktık 

ve zihnimizde nasıl konumlandıracaktık? 

İbn Rüşd’ün Gazali’ye olan temel eleştirisi, Gazali’nin, iyi etüd etmeden, 

önyargılı bir şekilde İslam filozoflarını sert bir dille eleştirmesidir. İbn Rüşd’ün İslam 

filozoflarına olan temel eleştirisi ise, eski filozofları, özellikle de Aristo’yu iyi 

anlamadıkları halde Aristo’cu olduklarını iddia etmeleridir. İbn Rüşd’e göre, Aristo iyi 

anlaşıldığı takdirde aslında onun ilahiyat ile ilgili fikirlerinin Kur’an’la çelişmediği 

görülecektir; Oysa Farabi ve İbn Sina Aristo’yu iyi anlayamadıkları için, onun görüşleri 
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ile Kur’an arasında bir uygunluk olduğunu gösterme pahasına Aristo’nun görüşlerini 

tahrif etmişlerdir. Bunun en güzel örneği İbn Rüşd’e göre onların sudûr teorileridir.  

İbn Rüşd de İslam filozofları gibi Allah’ın ezeliliği ile âlemin ezeliliğini bir 

görmemiştir. O da varlık kategorisi olarak zorunlu ile mümkün ayrımını; zaman 

kategorisi olarak da ezeli – hâdis kavramlarını İslam filozofları gibi kullanmıştır. İslam 

filozofları bu iki varlık türünün arasını ayırmada oldukça hassas davranmışlar ve ezeli 

kavramını kullandıkları için din dışı bir alana kaymadıklarını iddia etmişlerdir ki İbn 

Rüşd de bu düşüncelere katılır. Çünkü onların iddia ettiği gibi İbn Rüşd’e göre de, Allah 

özü (zat) bakımından zorunlu ve ezeli bir varlık iken, âlem özü bakımından mümkün ve 

ezeli bir varlıktır. Kısacası bu ezelilik anlayışı Dehrilerin (Ateistlerin) iddia ettiği gibi bir 

ezelilik anlayışı değildir. Gazali’nin bütün bu konulardaki eleştirileri İbn Rüşd’e göre 

yersiz ve haksızdır. 

Gazali’nin genel olarak İslam filozoflarının fikirlerini tehlikeli bulması sebebiyle, 

yaratma konusunda da onların düşüncelerine bu refleksle yaklaştığını gördük. İslam 

filozoflarının Allah – âlem ilişkisindeki görüşleri zahiren bakıldığında İslam’ın koyduğu 

inanç ilkelerine ters gibi görünebilir fakat daha derinden ve önyargısız yapılan bir 

anlama faaliyetinin sonunda durumun hiç de öyle olmadığı anlaşılacaktır. Kur’an’ın bu 

konuda ortaya koyduğu nasslar yoruma açık olup, kesinlik arz etmediğine göre, âlemin 

ezeli olmadığını iddia edenlerin de onun ezeli olduğunu iddia edenlerin görüşleri de 

sonuçta bir yorum olmaktadır. Kur’an çok net bir şekilde âlemin yaratıcısının Allah 

olduğunu söyler ki zaten filozoflar da kelamcılar da bunu kabul ederler. 

Gazali’nin yapmak istediği, İslam dininin zararlı felsefi cerayanlardan 

etkilenmesinin önüne geçmek olmuştur. Onun bu tavrı, ondan sonra da İslam 
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filozoflarını haketmedikleri ithamlarla yüz yüze bırakmıştır. İslam düşünce tarihi bize 

göstermiştir ki herkesin istediği düşünceyi özgürce, kendi anlam dünyasındaki delillerle 

ortaya koyması, daha özgün ve çeşitli fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.  

Gazali’nin ithamları ile gözden düşen İslam düşüncesindeki felsefi faaliyetler, İbn 

Rüşd’ün dengeyi gözeten tutumuyla yeterince olmasa da hakettiği itibarı tekrar 

kazanmıştır. İbn Rüşd, yaratma gibi metafizik konularda hiçkimsenin mutlak doğruya 

ulaştığını iddia edemeyeceğini söyleyerek, bir zamanlar var olan canlı fikir ortamının 

tekrar oluşmasına katkı sağlamıştır. İbn Rüşd’ün de içinde bulunduğu İslam 

filozoflarının ve Gazali’nin kullandıkları argümanlar farklı olsa da, vardıkları nokta, 

Allah’ın âlemden, dolayısıyla yarattıklarından farklı, aşkın bir varlık olduğudur. Sırf 

kullandıkları argümanlar felsefi diye İslam filozoflarını farklı ithamlarla karalamak 

İslam düşüncesine hiçbir şey kazandırmayacaktır. 

Gazali’nin ezeli yaratmayı savunan İslam filozoflarını kötü niyetli olmakla 

suçlaması objektif bir eleştiri değildir. Onlar ezeli yaratmayı yoktan yaratmanın karşıtı 

olarak görmemektedirler. Tezimizde ortaya koymaya çalıştığımız gibi filozofların 

savunduğu zamansal yaratmanın imkânsızlığıdır. Onlar ezelde bir yoktan yaratmaya 

karşı çıkmış değillerdir. Gazali’nin hatası ezeli yaratmayı savunan filozofları yoktan 

yaratmanın da karşısında gibi göstermesi olmuştur. O ısrarla zamansal yaratma ile 

yoktan yaratma anlayışını aynı görüp filozofları zor duruma düşürmeye çalışmıştır. 

Maalesef şu ana kadar bu konularda fikir ortaya koyanlardan bazıları da bu şabloncu 

bakış açısını devam ettirmişlerdir. Şimdi ihtiyaç olan şey bütün bu felsefi geleneğin 

objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve sistematik olarak her filozofun bu konuda ne 

düşündüğünün ayrı ayrı çalışmalarla ortaya konulmasıdır. Belki o zaman Gazali’nin 
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penceresinden baktığımız filozofları daha iyi anlama ve anlatma imkânına sahip 

olacağız. Kindî, Farabi, İbn Sina, Fahreddin Razi gibi büyük filozof ve âlimlerin bu 

konuda ne düşündüklerinin de anlaşılması gerekmektedir. 

Bilimsel olarak katedilen mesafe de bize yaratılış konusu hakkında önemli ipuçları 

vermektedir. Modern dünyada yaratma konusu bilim ve din arasındaki ilişkide ortaya 

çıkan tartışmalarda önemli bir yer tutar. Günümüzün felsefi akımları dışında kâinatın 

doğuşu ile ilgili gözleme dayanan astronomi araştırmalarında bile yaratma meselesi 

tartışılan, canlı bir konudur. Belki bilimin, dinin ve felsefenin bu konudaki birikimleri 

ortaya konulduğunda yaratma konusu daha iyi anlaşılabilecektir. 
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ÖZET 

 Yaratma kavramı, Tanrının diğer sıfatlarının ve Tanrı ile evren arasındaki 

ilişkinin anlaşılmasında anahtar kavramlardan biridir. Çünkü bu konu, Tanrı’nın 

ilmi, iradesi, yarattıklarına benzememesi, imkân, nedensellik, varlık – mahiyet 

ilişkisi, ezeli yaratma, yoktan yaratma ve sudûr konusu gibi daha birçok önemli 

problemi içinde barındırmaktadır. Yaratma konusunda gerek felsefe gerekse 

teolojik düşünce geleneğinde iki temel bulunmaktadır. Bunlardan birisi genelde 

kelamcılar tarafından temsil edilen ‘zamansal (sonradan) yaratma’ iken, diğeri 

genelde filozofların temsil ettiği ‘ezeli yaratma’ anlayışıdır. 

 Gazali her ne kadar yaratma konusundaki görüşlerini bazı eserlerinde 

felsefe ve mantık yoluyla savunmaya çalışsa da onun ulaştığı nokta da Eşari 

kelamcılarla aynıdır. Ona göre dilediğini yapmada özgür (fâil-i muhtâr) olan Allah, 

âlemi istediği zaman, istediği şekilde, sonsuz bilgisi ve mutlak iradesiyle yoktan 

(sonradan) yaratmıştır. İbn Rüşd’e göre dini nasslar yaratma konusunda yoruma 

açık argümanlar ortaya koymuştur. Dolayısıyla böyle bir metafizik konuda, hiç 

kimse kendi düşüncesini mutlak doğru gibi görerek diğerlerinin düşüncelerinin din 

dışı olduğunu iddia etmemelidir. Diğer filozoflar gibi, İbn Rüşd’de âlemin ezeli 

olduğunu düşünür. Fakat onun iki türlü ezeli varlık anlayışı vardır. Biri zamansız 

ve nedensiz ezeli varlık ki bu Allah’tır. Diğeri ise, zamansız fakat nedenli ezeli 

varlık ki bu da âlemdir. 
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ABSTRACT 

  The concept of creation is one of the key concepts in understanding the 

divine attributes and God’s relation to the universe. Since this issue is also related 

with the problems such as divine knowledge, divine will, divine uniqueness, 

contingency, causality, the relation of essence and existence, eternal creation, 

creation out of nothing, it has a great importance in the philosophy of religion.  

There are two main lines about creation in the tradition of philosophy and 

theology. One of them is ‘the temporal creation’, which is generally held by Islamic 

theologians, and the second one is ‘the eternal creation’, which is generally 

accepted by the philosophers.  

 No matter Al-Ghazali tries to defend its the opinions about creation in his 

works with philosophy and logic,  the point he come up to is the same with Eshari 

(Eşari)  Islamic theologians. According to him, Allah who is free to do what it wants 

created of nothing the universe with its endless knowledge and absolute will, at any 

time and at any place. According to Ibn Rushd religious sources (verse of the 

Quran and Hadith) brought out arguments which could be discussed. 

Consequently, in such a metaphysical subject no one should see its ideas as absolute 

truth and claim others as outside religion. Like other philosophers, Ibn Rushd 

thinks the universe as eternal. But, he has two types of eternal existence 

understanding. One of them is timeless and reasonless eternal existence, this is 

Allah. The other one is timeless but reasonable eternal existence, this is the 

universe. 


