
Başra ve'l-KO.fe fi kütübi e'fıribi'l
Kur'fıni'l-Kerim (Kah i re I 983); M. Ab
dülkadir Henadl, ~fıhiretü't-te'vil fi i'rfı
bi'l-Kur'fıni'l-Kerim: Dirfıse ta]Jliliy
ye li-mev~ıfi'n-nü]Jfıt mine'l-~ırfı'fıti'l
Kur'fıniyye (Mekke 1408/1 988); Ahmed 
Muhammed el-Harrat. Menhecü'l-Ah
feş fi i'rabi'l-Kur'fın ( Dımaşk I 987); Ma
Iz b. Müsaid el-Avfi, Kac;taya'l-cümle
ti'H;aberiyye fi kütübi i'rabi'l-Kur'an 
ve me'fınihi hatta nihayeti'l-~arni'r-ra
bi'i'l-hicri (1-11, Kah i re 1983); Cemll Ah
med Zafer. en-NaJ:ı_vü'l-Kur'fıni: Ka
va'id ve şevfıhid (Mekke 1408); Ahmed 
Mekl<i el-Ensarl. Nm;.ariyyetü'n-na]Jvi'l
Kur'ani: Neş'etühfı ve tetavvürüha 
ve mu~avvimfıtüha'l-esfısiyye (Cidde 
1405); Hatice Ahmed Müftl, Na]Jvü'l
~urrfı'i'l-KUtiyyin (Mekke I 406/1985). 

İ'rabü'l-Kur'an meselesi ve i'rabü'l-Kur
'an müellifleriyle ilgili olarak üniversiteler
de de çok sayıda çalışma yapılmıştır. Yah
ya Beşir Maarrl'nin Dirfıse na]Jviyye li
kitabi müşkili i'rfıbi'l-Kur 'an li-mü'el
lifihi Mekki b. Ebi Tfılib (yüksek lisans 
tezi. 1402. Camiatü'l-imam Muhammed b. 
Suud el-İslamiyye). Abdülazlz b. N asır es
Sebr'in İ'rabü'l-Kur'an beyne'n-Ne]J
]Jfıs ve Mekki ve'bni'l-Enbfıri (yüksek 
lisans tezi, 1402, Camiatü'l-İmam Muham
med b. Suud el-İslamiyye). İsmail Soylu'
nun İ'rfıbü'l-Kur'fın ve Müelliflerinin 
İstanbul Kütüphanelerindeki Yazma
larının Tanıtılması ve Tavsifi (yüksek 
lisans tezi, 1984, MÜ Sosyal Bilimler Ens
titüsü). Münlre Süleyman Ali el-AIGla'nın 
el-İ'rfıb ve e§eruhu fi zabti'l-ma'na: 
Dirase na]Jviyye Kur'fıniyye (doktora 
tezi, 1406, er-Riasetü'l-amme li-ta 'llmi'l
benat et-terbiye li'l-benat bi'r-Riyad). Ha
lil Altuntaş'ın Ahmed b. Ali el-Bağa
ni'ye Ait Kitfıbü Vücuhi İ'rabi'l-Kur'fın 
(yüksek lisans tezi, 1989, AÜ Sosyal Bilim
ler Enstitüsü), İsmail Güler'in Kur'an'ın 
İ'rabı ve İbn Haleveyh'in Bu Sahaya 
Katkıları (yüksek lisans tezi, I 991. UÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve Abdurrah
man B. Körükçü'nün Ebu Ca'feren-Nah
hfıs ve İ'rabü'l-Kur'an (yüksek lisans 
tezi, 1992, SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) 
adlı eserleri bu tür çalışmalardan bazı ör
neklerdir. 

Tefsir kitaplarında da Kur'an ayetleri 
bir bütünlük içerisinde i'rab edilmiştir. 

Taberi'nin Cfımi'u '1-beyfın'ında yer yer 
i'rab izahları görülür. Zemahşerl'nin el
Keşşfıf'ı ile onun bir özeti niteliğindeki 
Kadi Beyzavl'nin Envarü 't -tenzil'i, İbn 
Atıyye'nin el-Mu]Jarrerü'l-veciz'i ve Fah-

reddin er-Razl'nin Mefôti]Ju '1-gayb ' ı 

i'rab konusuna ağırlık veren tefsirlerdir. 
Bu hususta en kapsamlı açıklamaları ih
tiva ettiği, SO, 70, 99 veya 1 00 cilt oldu
ğuna dair farklı rivayetlerin bulunduğu 
İbnü'n-Nakib el-Makdisl'nin et-Ta]Jrir 
ve 't-ta]Jbir adlı tefsirinde geçen i'rab ba
hislerinin özeti talebesi EbG Hayyan el
Endelüsl'nin tefsiri , ayrıca Ebu Hayyan'ın 
öğrencileri olan Sefakusi ve Sernin'in yu
karıda zikredilen eserleriyle zamanımıza 
kısmen intikal etmiştir. 

Çağdaş yazarlardan Sabri İbrahim es
Seyyid, İ'rfıbü'l-Kur'an fi tefsiri Ebi 
lfayyan (1-11, İskenderiye 1409/1989) adıy
la el-Ba]Jrü'l-mu]Ji(e dayalı bir çalışma 
ortaya koymuştur. Kurtubl, el-Cami' li
a]Jkami'l-Kur'fın'ın mukaddimesinde 
(1, 23-26) i'rabü'l-Kur'an konusuyla ilgili 
önemli bilgiler vermekle kalmamış. bunu 
ayetleri tefsir ederken de uygulamıştır 
(geniş tanıtım için bk. İbrahimAbdullah 
Rufeyde, Il, 846-857). Aıusi RO.]Ju'l-me'fı
ni ve Muhammed Tahir İbn Aş Gr Tefsi
rü't-ta]Jrir ve't-tenvir adlı eserlerinde 
Kur'an'ın i'rabına geniş yer veren alimler
dendir. Elmalılı Muhammed Hamdi'nin, 
Hak Dini Kur'an Dili adlı tefsirinde yer 
yer cümle tahlillerine girdiği ve ayetleri 
i'rab ettiği görülür (DİA, XV, 155). 
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retü 't-te'vU fi i'rabi'l-~ur'ani'l-Kerim, Mekke 
1408/1988; İbrahim Abdullah Rufeyde, en-!'laf.ıv 
ve kütübü't-tefsir, Bingazi 1990,1,99,130-140, 
643-645, 709-717; ll, 755-776, 814-819, 846-
857, 902-959; İsmail Güler, Kur'an'ın İ'rabı ve 
İbn Haleveyh 'in Bu Sahaya Katkılan (yüksek 
!isa n s tezi. 1991), UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
s. 26-34; Muhammed Hayr Ramazan Yusuf, 
Delilü 'l·m ü'ellefati '1-İslamiy ye fi '1-memleketi '1-
'Arabiyyeti's-Su'ıldiyye : 1400-1409, Riyad 
1413/1993, s. 196-201 ; Muhammed Hasan Bi
ka[, Kittibname-i Büzürg-i ~ur' an-ı Kerim, Tah
ran 1374 hş., ll, 455-488; John Wansbrough, 
"Majaz al-Qur'an: Periphrastic Exegesis", 
BSOAS, XXXlll ( 1979). s. 24 7 -266; Şeyh Ferka
n1, "Bibliyografya: Delllü i'rabi'l-Kur'an". Risa
letü '1-~ur' an, sy. 1, Kum 1411, s. 171-179; Dur
muş Ali Kayapınar. "İ'rabü'l-Kur'an: Kur'an Gra
merine Giriş", Selçuk Üniversitesi ilahiyat Fa
kültesi Dergisi, sy. 3 ( 1990). s. 331-371; a.mlf .. 
"Me'ani'I-Kur'an ile İ'rabü'l-Kur'anların Kar
şılaştırılması", a.e., sy. 4 ( 1991). s. 95-112; 
a.mlf .. "Me'ani 'l-Kur'an Literatürü". a.e., sy. 
5 (1994). s. 119-152; a.mlf .. "ez-Zeccac'a Nis
bet Edilen İ'rabü'l-Kur'an Kimindir? ve Bu Ki
tabın Gerçek Adı Nedir? ... ", a.e., sy. 7 1 1997), s. 
81-1 08; Ahmet Karadavut, "Arap Dilinde Lah
nin Doğuşu", a.e., sy. 7 ( 1997). s. 325-350; J. 
Weiss, "İ'rab", İA, V/2, s. 1012; Ch. Pellat, "LaJ::ın 
al-'Amma", EP (ing.). V, 605-610; Mustafa Bil
gin, "Hak Dini Kur'an Dili", DİA, XV, 155. 

lt.! ABDÜLHAMİT BiRIŞIK 

ı 
IRAD-ı MESEL 

(bk. İRSAI.-i MESEL). 
L _j 

ı 
İRADE 
( ö~IJf'l ) 

Allah'a atfedilen 
sübuti sıfatiardan biri. 

L _j 

Sözlükte "istemek" anlamındaki revd 
kökünden türeyen irade "Allah'ın emir
leri, hükümleri ve fiilierinde h ür olduğu
nu bildiren sıfat" diye tanımlanır. Meşl
et. kasd. ihtiyar, rıza, mahabbet. gazab, 
saht ve rahmet kelimeleri irade sıfatıyla 
münasebeti bulunan kavramlardandır: 
bunların içinden meşiet genellikle irade 
ile eş anlamlı olarak kullanılır. 

Allah Kur'an'da dilediğini kesinlikle ya
pan bir varlık olarak tanıtılır. O'nun bu ni
teliği irade ve meşiet kökünden türeyen 
fiillerle anlatılır. Ayetlerde belirtildiğine 
göre Allah bir şeyi dilediğinde ona "ol!" 
diyerek iradesini gerçekleştirir. Dilerse 
kullarını hidayete erdirir, dilerse saptırır. 
Kullarına zulmetmeyi ve zorluk çıkar
mayı değil kolaylığı ister (irade). Allah di
lemedikçe insanlar dileyemez. O kulların
dan dilediğine azap eder. dilediğini ba-
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ğışlar: dilediğini alçaltır, dilediğini yük
seltir: dilediğine hikmet. rahmet, mal 
mülk lutfeder. dilediğine vermez: dile
diğine kız, dilediğine erkek çocuğu verir 
(meşlet; bk. M. F. Abdülbaki, el-Mu'cem, 
"rvd", "şy"e" md. leri). Hadislerde de Al
lah'ın dileyen ve dilediğini gerçekleştiren 
bir varlık olduğu. kainattaki bütün nes
ne ve olayların O'nun iradesine göre vu
ku bulduğu bildirilir (bk. Wensinck. el
fl1u'cem, "irade", "meşl'et" md.leri). 

İslam ilahiyatçılarının tamamı, Allah'ın 
dileyen (mürid) ve dilediğini gerçekleşti
ren (fa'al li-ma yü ri d) yüce bir varlık oldu
ğunda ittifak etmekle birlikte bu sıfatın 
manası, zatıyla münasebeti, kadim veya 
hadis oluşu gibi konularda farklı görüş
ler ileri sürmüşlerdir. Bunları şu nokta
larda toplamak mümkündür: 1. Allah'a 
gerçek olarak değil mecazi anlamda ira
de sıfatı nisbet edilebilir. Allah'ın dileme
si kendi fiiliyle ilgili ise mecbur olmadan 
yaratması, başkasının fiiliyle ilgili ise em
retmesi demektir: zira irade arzu (şeh
vet) anlamına gelir. Bu ise Allah hakkında 
muhaldir. Nazzam. Ka'b'i ve Ebü'I-Hüse
yin ei-Hayyat gibi Mu'tezile alimleri bu 
görüştedir (Nesefi, I, 375; Fahreddin er
Razi, ı, 207) . 2. İrade sel bl bir sı fat olup 
Allah'ın bizzat mür'id olduğunu. iradesiy
le zatı arasında başkalığın bulunmadı
ğını ve hiçbir engel olmaksızın fiilierini 
mümkün kıldığını ifade eder. Buna göre 
irade Allah'ın fail-i muhtar olduğunu, fi
illerini hür olarak gerçekleştirdiğini gös
teren ve zatının aynı olan bir sıfattır. Bu 
görüşü Dırar b. Amr ile Neccariyye alim
leri benimsemiştir (Kadi Abdülcebbar. s. 
440, 442; Fahreddin er-Razi, I. 2 ı 5-2 16; 

Beyaz!zade, s. ı 53) . 3. İrade, Allah'ın ya
ratıklara ilişkin en uygun ve en kamil dü
zeni bilmesi. nesne ve olayların buna uy
gun olarak vuku bulması demek olup ilim 
sıfatına racidir. İslam filozofları bu kana
attedir (Beyazlzade, s. ı 53; Ca'fer Sübhanl, 
ı. 168). Mu'tezile'den Cahiz ve Ebü'I-Hü
seyin el-Basri de buna yakın bir görüşü 
kabul etmiştir (Seyfeddin el-Amidl, s. 52) 

4. İlahi fiilierin tabiatta farklı şekillerde 
vuku bulması belirleyici bir irade sıfatının 
varlığını kanıtlar. Ancak irade, Allah 'ın za
tında veya O'nun dışında herhangi bir 
mahalde bulunmayan hadis bir fiili sıfat
tır. Zira kadim olsaydı tevhid ilkesine ay
kırı düşen kesret durumu doğardı. Mu'
tezile'nin Basra ekolüne bağlı alimlerin
den Ebu Ali ei-Cübba'i. Ebu Haşim ei
Cübba'i. Kadi Abdülcebbar bu görüştedir 
(Kadi Abdülcebbar, s. 431-435, 447-449; 

380 

Fahreddin er-Razi, I, 215-216) . 5. Allah 
hakkında "diledi, diler, dilemez" demek 
mümkün ise de O'nun zatıyla kaim ezel'i 
bir irade sıfatının bulunduğunu söyle
mek mümkün değildir. Zira irade ezel'i 
olunca irade edilen şeylerin de ezel'i ol
ması gerekir. İbn Hazm bu görüşü savun
muştur (el-Faşl, ll, 364-366). 6. Allah za
tıyla kaim ezel'i bir irade sıfatıyla diler. Ya
ratıkların değişik zamanlarda meydana 
gelişi ve farklı özellikler taşıması onları 
yaratan varlığın iradesinin bulunduğunu 
gösterir. Ayrıca irade sıfatına sahip ol
mak bir üstünlük ve yetkinliktir. Allah 
varlıkların en yücesi ve en yetkini oldu
ğuna göre zatından ayrılmayan bir irade 
sıfatı bulunmalıdır. Aksi takdirde O'nun 
fiilierini yaparken mecbur olması gerekir 
(fail-i muztar). Nasların yanı sıra akli delil
ler de Allah'ın fail-i muhtar olduğunu ka
nıtlar. Bu sıfat hadis olamaz. Çünkü son
radanlık Allah'ın zatına nisbet edilemez. 
İslam ilahiyatçılarının çoğunluğunu oluş
turan Selefiyye alimleriyle Eş'ariyye, Ma
tür'idiyye ve Ş'ia ekallerine mensup ke
lamcıların tamamı bu görüşü benimse
miştir (Gazzall, s. 56-57, 187-188; Nesefl, 
I, 374-375; Ca'fer Sübhanl, ı. 173- I 75). Al
lah'ın zatıyla sıfatları arasındaki müna
sebetin mahiyetini akıl ilkelerine dayana
rak nihai şekilde açıklamak mümkün ol
mamakla birlikte irade sıfatı konusunda 
çoğunluğun benimsediği bu son görü
şün daha isabetli olduğu kabul edilme
lidir. 

Selefiyye alimleri ilahi iradeyi tekv'in'i 
ve teşriT olmak üzere ikiye ayırır. Meş'iet 

demek olan tekv'in'i iradenin yaratmak 
istediği şeyin vuku bulmaması imkansız
dır. Muhabbet ve rıza demek olan teşriT 
irade, meydana getirmek istediği şeyin 
vukuunu mutlak olarak gerektirmez. Tek
v'in'i irade hayır ve şerri kapsarken teşriT 
irade yalnız hayra ilişkindir (İbn Teymiy
ye, V, 325-326). İlahi iradenin insan irade
si ve ihtiyar'i fiilieriyle ilgisi ve sorumlu
luk üzerindeki etkileri konusunda alim
ler arasında görüş ayrılıkları vardır (bk. 
FİİL; KADER). 
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~ YusuF ŞEvKi YAvuz 

İRADE 
( ö~IJ?'I ) 

Bir davranışı tercih edip 
gerçekleştirme gücü 
anlamında terim. 

_j 

Sözlükte "istemek, dilemek" anlamına 
gelen irade terim olarak "nefsin yapılma
sı gerektiğine hükmettiği bir işi, bir ama
cı gerçekleştirmeyi istemesi, ona yönel
mesi" veya "canlıyı, kendisinden değişik 

mahiyetieki fiilierin doğmasını sağlaya
cak bir duruma getiren nitelik" yahut "bir 
fayda elde etme inancının ardından do
ğan eğilim" gibi değişik şekillerde tanım
lanmıştır (Ragıb el-isfahanl, el-Müfredat, 
"rvd" md.; et-Ta'rifat, "İrade" md.). Fah
reddin er-Razi'nin kaydettiğine göre filo
zoflar, bir fiili n yapılmasında tamamen 
veya büyük ölçüde fayda bulunduğuna 
dair bizde bir kanaat uyandığında içimiz
de onu elde etme yönünde bir eğilim ha
sıl olacağını, bu eğilime irade denildiğini 
belirtmişlerdir. Razi, Allah hakkında bu 
anlamda bir iradeden bahsetmenin doğ
ru olmayacağını . çünkü O'nun zatı için 
fayda veya zarardan söz edilemeyeceğini 
ifade ettikten sonra kelamcıların irade 
tanımını şu şekilde verir: "Bir zorunluluk 
söz konusu olmaksızın -yapılması veya ya
pılmaması- mümkün olan bir hususta iki 
taraftan birini tercih etmeyi gerektiren 
sıfat" (el-Metalibü'L-'aliye, ll, ı 75) Ragıb 

el-İsfahan'i iradeyi arzu, ihtiyaç ve ümit
ten meydana gelen bir güç olarak açıkla
dıktan sonra bu terimin bazan eyleme 
yönelme sürecinin başlangıç. bazan da 
bitiş noktasını ifade ettiğini belirtir. Baş
langıç noktasında irade nefsin bir işi yap
mayı arzulaması, bitiş noktasında ise o 
işin yapılmasına veya yapılmamasına hük
metmesidir. Terim Allah hakkında sade
ce ikinci anlamda kullanılabilir. Çünkü AI
lah arzudan münezzehtir, yalnızca hük
meder. 


