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dalmalarý, kelâmcýlar için de Kitap ve Sün-
net metodunun dýþýna çýkýp felsefî ve ce-
delî meseleleri ele almalarý baþlýca tenkit
noktasýný teþkil etmektedir. Kitapta bir sý-
ralama düzeninin bulunmamasý söz ko-
nusu görüþ ve eleþtirilerin anlaþýlmasýný
güçleþtirmektedir. Ýbn Teymiyye kelâmcý
ve filozoflara yönelttiði bütün eleþtirile-
rine raðmen, eserinde Kitap ve Sünnet’e
dayalý “gerçek” usûlü’d-dîn ve tefekküre
karþý olmadýðýný açýklamýþtýr. Nitekim
kendisinin de söz konusu eleþtirilerini ya-
parken istidlâl ve tartýþma usulünü kita-
býnda yoðun olarak kullandýðý görülmek-
tedir. Sonuç olarak eser, Ýbn Teymiyye’-
nin ilmî birikimini ve mütefekkir yönünü
yansýtmasý bakýmýndan özel bir önem taþý-
maktadýr.

Önce eksik olarak basýlan eserin (Min-
hâcü’s-sünne’nin kenarýnda, I-IV, Bulak
1321-1322; nþr. M. Muhyiddin Abdülha-
mîd – M. Hâmid el-Fýký, I-II, Kahire 1370/
1951; I-II, Beyrut 1405/1985) tamamýný
biri kapsamlý indeks olmak üzere on bir
cilt halinde Muhammed Reþâd Sâlim
Derßü te£âru²i’l-£ašl ve’n-našl adýyla ya-
yýmlamýþtýr (Riyad 1399-1403/1979-1983).
Muhammed Seyyid el-Celyend tarafýndan
kýsmen tahkik edilen kitabýn (Kahire 1988)
baþka eksik baskýlarý da mevcuttur (Bey-
rut 1405/1985). Eserin I. cildi Akýl-Nakil
Çatýþmasý adýyla Türkçe’ye (Ýstanbul 1996
[1998?]), kýsa bir bölümü de Yahya Michot
tarafýndan Fransýzca’ya (bk. bibl.) çevril-
miþtir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Takýyyüddin Ýbn Teymiyye, Derßü te£âru²i’l-£ašl
ve’n-našl (nþr. M. Reþâd Sâlim), Riyad 1399-
1403/1979-83; I-XI; ayrýca bk. neþredenin giriþi,
I, 4-7; Ýbn Kayyim el-Cevziyye, Esmâßü müßel-
lefâti ÞeyÅilislâm Ýbn Teymiyye (nþr. Selâhaddin
el-Müneccid), Beyrut 1403/1983, s. 19; M. Ebû
Zehre, Ýbn Teymiyye: ¥ayâtühû ve £a½ruh ârâßü-
hû ve fýšhüh, Kahire, ts. (Dârü’l-fikri’l-Arabî), s.
513; Selâhaddin el-Müneccid, ÞeyÅülislâm Ýbn
Teymiyye: Sîretühû ve aÅbârühû £inde’l-mü-
ßerriÅîn, Beyrut 1976, s. 37, 63, 146; N. Heer,
“The Priority of Reason in the Interpretation of
Scripture: Ibn Taymiyah and the Mutakallimun”,
Literary Heritage of Classical Islam: Arabic and
Islamic Studies in Honor of James A. Bellamy
(ed. Mustansir Mir), Princeton 1993, s. 181-195;
Abdurrahman b. Sâlih b. Sâlih el-Mahmûd, Mev-
šýfü Ýbn Teymiyye mine’l-Eþâ£ire, Riyad 1415/
1995, I, 206-207; Binyamin Abrahamov, “Ibn
Taymiyya on the Agreement of Reason with
Tradition”, MW, LXXXII/3-4 (1992), s. 256-272;
Mustafa Çaðrýcý, “Ýbn Teymiyye’nin Bakýþýyla
Gazzâlî - Ýbn Rüþd Tartýþmasý”, ÝTED, IX (1995),
s. 77-126; Yahya Michot, “Vanités intellectuel-
les: L’impasse des rationalisms selon le rejet de
la contradiction d’Ibn Taymiyyah”, OM, XIX/3
(2000), s. 597-617.

ÿM. Sait Özervarlý

– —
MUVÂFÂT
א���א��� ) )

Ýlâhî ilimle kulun ölüm anýnda
iman-küfür açýsýndan

deðiþiklik arzeden durumu arasýndaki
iliþkiyi ifade eden kelâm terimi.

˜ ™

Sözlükte “tam olmak; sözünü yerine ge-
tirmek” anlamýndaki vefâ (vefy) kökünden
türeyen muvâfât “sözünde durmak, biri-
ne hakkýný tam ödemek; benzemek, misli
olmak” mânalarýna gelir (Lisânü’l-£Arab,
“vfy” md.). Terim olarak Allah’ýn ilmiyle
kulun ölüm anýnda iman-küfür açýsýndan
durumu arasýndaki iliþkiyi, bunun dünya
hayatýnda ilâhî rýza ve gazapla münase-
betini anlatýr. Muvâfât terimi Ýslâm coð-
rafyasýnýn hýzlý bir þekilde geniþlediði, fark-
lý inanç, düþünce ve geleneklere sahip in-
sanlarýn Ýslâmiyet’i benimsediði ve dinî
etkileþimlerin güçlendiði III. (IX.) yüzyýlýn
baþlarýndaki kelâm tartýþmalarý sýrasýn-
da ortaya çýkmýþtýr. Ehl-i sünnet kelâm-
cýlarý içinde ilk defa Ýbn Küllâb el-Basrî’-
nin muvâfât görüþünü benimsediði kabul
edilir. Amellerin deðer kazanmasýnýn ki-
þinin son haliyle ilgili olduðunu ifade eden
“hâtime” tabiriyle benzerlik arzeden mu-
vâfât problemi þu þekilde ortaya konmuþ-
tur: Hayatý boyunca mümin olarak yaþa-
yýp ölümünden önce irtidad edenle haya-
tý boyunca kâfir olup ömrünün son günle-
rinde ölümle karþý karþýya gelmeden önce
iman eden kimselerin hayatlarý boyunca
rýza ve gazap açýsýndan Allah nezdindeki
durumlarý nedir? Sözü edilen iki kiþinin
ölümden sonraki konumlarý hakkýnda bir
tereddüdün bulunmamasý, dünyadaki du-
rumlarýnýn da baþkalarýný ilgilendirmeme-
sine raðmen mesele teorik bir problem
olarak gündeme getirilmiþtir. Genellikle
Allah’ýn ilim sýfatýyla insanlarýn fiilleri ara-
sýndaki iliþki baðlamýnda ele alýnan konu-
ya dair görüþleri iki noktada özetlemek
mümkündür.

1. Allah, mümin olarak öleceðini bildiði
insanlardan ilminin taalluk ettiði (ezel) an-
dan itibaren razýdýr. Buna karþýlýk kâfir ola-
rak öleceðini bildiði insanlara ezelden be-
ri gazapta bulunur. Çünkü Allah nezdin-
de gerçek mümin imanlý öleceðini ezelî il-
miyle bildiði kiþidir, gerçek kâfir de küfür
üzere öleceðini ezelî ilmiyle bildiði kimse-
dir. Allah’ýn va‘d ve vaîdi, rýza ve gazabý sa-
dece insanýn mümin veya kâfir olarak öle-
cek olmasýyla irtibatlýdýr. Bu durumu dik-
kate alýp insanlar hakkýnda “mümin billâh”
(Allah’a inanan) ve “mümin indellah” (Allah
nezdinde mümin olan) diye iki tabirin kulla-

nýlarak ayýrým yapýlmasý gerekir. Bir insa-
nýn gerçek mümin veya hükmen mümin
olmasý da bu bakýþ açýsýyla iliþkilidir. Bu
noktada kiþinin ölümden önceki son hali
göz önünde bulundurulur. Dil bilimi de bu
kanaati teyit eder. “Þüphesiz sen ölüsün,
onlar da ölüdürler” meâlindeki âyette (ez-
Zümer 39/30) olduðu gibi Kur’an’da da ben-
zer kullanýmla yer almýþtýr. Bu âyette in-
san hakkýnda neticede ölü haline gelece-
ði için henüz diri iken ölü kelimesi kulla-
nýlmýþtýr. Hâricîler’den Necde b. Âmir, ay-
rýca Mükremiyye ve Hâzimiyye fýrkalarý ile
Mu‘tezile’den Hiþâm b. Amr, Ýbn Küllâb
el-Basrî ve Eþ‘ariyye’nin çoðunluðu bu gö-
rüþtedir (Eþ‘arî, s. 96, 100; Ýbn Fûrek, s. 35,
161, 256; Ýbn Hazm, IV, 101).

2. Ýmanýn dünya hayatýnda geçerli ol-
masý müminin ölüm anýndaki durumuyla
irtibatlý deðildir. Ýman, Hz. Muhammed’in
Allah’tan getirdiði vahyi tasdik etmekten
ibaret olduðuna göre bunu gerçekleþtiren
herkes tasdik anýndan itibaren mümindir.
Þu andaki gerçeðin bir gün deðiþeceðini
bilmek onu realite olmaktan çýkarmaz.
Allah, her ne kadar öleceðini bilse de diri
olan kiþiyi þu anda ölü deðil diri olarak
bilir. Allah’ýn kâfir ve fâsýktan o haliyle ra-
zý olmadýðýný, buna karþýlýk müminden de
taþýdýðý iman vasfý dolayýsýyla razý oldu-
ðunu kabul etmek gerekir. Zira Allah’ýn
ilmi ezelî olmakla birlikte mâlûmatý de-
ðiþir. Nitekim Allah’ýn, insanlar hakkýnda
yazdýðý yazýnýn dilediði kýsmýný sileceðini
ve kiþinin iman etmesi halinde kötü dav-
ranýþlarýný iyiliðe dönüþtüreceðini açýkla-
masý da (er-Ra‘d 13/39; el-Furkan 25/70)
bu görüþü teyit eder. Ayrýca Allah’ýn, ya-
sak meyveden yiyen Âdem ile kavminin
küfürde ýsrar etmesi üzerine daveti býra-
kan Yûnus’a gazap etmesi ve tövbelerinin
ardýndan onlardan razý olmasý konuyla il-
gili önemli bir delildir. Zâhiriyye âlimlerin-
den Ýbn Hazm’ýn yaný sýra Mâtürîdiyye ve
Mu‘tezile kelâmcýlarý bu görüþtedir (Ýbn
Hazm, IV, 101-103; Nesefî, II, 813). Bu iki
görüþten ilki insan iradesini göz ardý etti-
ði için hatalý görünmekte, ikincisi naslara
ve aklî bilgilere daha uygun bir nitelik ta-
þýmaktadýr (ayrýca bk. HÂTÝME).
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