
müddevle, 478'de (ı 085) Tuleytula'yı (To
! ed o) ele geçiren Kastilya Kralı VI. Aifon
so'ya har aç ödemeyi kabul etti, ancak er
tesi yıl Murabıtlar'ın kazandığı Zellaka za
ferinden cesaret alarak haraç ödemekten 
vazgeçti. 1 092'de yaptıkları antlaşmayı bo
zup ülkesine saldıran Kastilyalı şövalye Sid 
(Seyyid) Rodrigo Diaz de Vivar'a karşı Mu
rabıtlar'la ittifak kurdu. Oğlu Yahya b. Ab
dülmelik'in saltanatının ikinci yılında (497/ 
1104) Murabıtlar'ın Şentemeriye'yi ülkele
rine katmasıyla Beni Rez'in devri sona er
di. Şentemeriye'nin daha sonra. Doğu En
dülüs'te bağımsızlığını ilan eden müvel
led kökenli İbn Merdenlş'in hakimiyeti al
tına girdiği anlaşılmaktadır. 1170'te Na
varralı Pedro Ruiz de Azagra'nın eline ge
çen şehir ve bölge 1370'ten itibaren Ara
gon Krallığı'nın hakimiyetine girdi. Bölge
deki müslümanların çoğu 1238 yılına ka
dar İslam hakimiyetinde kalan Belensiye'
ye (Valencia) sürülmüş olsa da müdeecen
ler diye bilinen müslümanlar XVI. yüzyılın 
sonlarına kadar varlığını muhafaza etti. 
Şentemeriyyetüşşark'ın yerinde bulunan 
Albarracin günümüzde küçük bir yerleş

me mahallidir. 2009 yılı başlarında nüfu
su 11 00 idi. Bu durumuna rağmen surla
rı. gotik üslubundaki şatosu, gotik ve Rö
nesans üslubundaki katedrali ve bu ka
tedralin müze haline getirilmiş olan bölü
mü turistler tarafından ziyaret edilmek
tedir. 
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(_f;JI) 

Allah'ın emri ve insanın 
selim fıtratıyla bağdaşmayan 
kötü ve zararlı şey anlamında 

bir kelam terimi. 
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Sözlükte "kötü olmak, kötülüğe meylet
mek, kötülük yapmak" ve "kötü. en kötü, 
çirkin, zararlı" gibi anlamlara gelen bir 
masdar-isim olan şerr (çoğulu eşrar) (Li

sanü'l-'Arab, "şrr" md.; Kamus Tercümesi, 
ıı. 427) hayrın karşıtıdır. Kelimeye terim 
olarak "kimsenin hoşlanmayıp yüz çevir
diği zararlı ve kötü şey; zararlı şeylerin ya
yılması; bir şeyin kendi tabiatıyla örtüş
memesi" gibi manalar verilmiştir (Ragıb 
el-isfahanl, el-Mü{redat, "şrr" md.; Kadi 
Abdülcebbar, el-Mul]taşar, I, 21 ı; Fahred
din er-Razi, Mefatfl:ıu'l-gayb, VI, 28; et-Ta'
rf{at, "şrr" md.). Dini literatürde Allah ta
rafından yasaklanıp karşılığında ceza ter
tip edilen inanç ve davranışlar, günahlar 
şer diye nitelenir. Kur'an-ı Kerim'de şer 
kelimesi biri çoğul kalıbıyla olmak üzere 
otuz yerde geçer (M. F. Abdülbaki, el-Mu'
cem, "şrr" md.). Aynı veya yakın anlamlar
da durr, fahşa, fesad, muslbet, seyyie, su' 
gibi kelimeler de kullanılır. Ayetlerde be
lirtildiğine göre hayır ve şer Allah'tandır 
(en-Nisa 4/78-79). Allah insanları iyilik ve 
güzellikler vasıtasıyla denediği gibi korku, 
açlık, mal ve can kaybıyla da imtihana ta
bi tutar (el-Bakara 2/155-156; AI-i imran 
3/1 80; el-Enbiya 2 I/35) Ayetlerde hayır 
ve şerrin insanlarca tamamıyla bilineme
yeceği, kişinin sevmediği bir şeyin hayır, 
sevdiği şeyin de şer olabileceği belirtilir 
(el-Bakara 2/2I6). Şer de olsa kişi sevdiği 
bir şeye kavuşmakta acele eder (el-isra 
ı 71 ı ı); Allah ise kullarına şerri vermekte 
acele etmez (Yunus !O/ll). Allah neyin ha
yır, neyin şer olduğunu gönderdiği vahiy
lerle insanlara bildirip onlara hayır yapma
larını emretmiş, kötü fiilieri yasaklamıştır 
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(el-Bakara 2/168- 169; Al-i im ran 3/114-115; 
el-Hac 22/77). Kur'an'da, şer olan fiilierin 
insana düşmanlık besleyen şeytan tarafın
dan daima güzel gösterildiğine dikkat çe
kilerek bu konuda uyarılarda bulunulmuş 
(el-Bakara 2/208, 268; Yasin 36/60) ve zer
re kadar hayır işleyen kimsenin mükafa
tını, zerre kadar kötülük işleyen kimsenin 
cezasını göreceği haber verilmiştir (ez
Zilzal 99/7-8) . İnsanların en kötüsü aklını 
kullanmayan, gerçeği dinlemek ve söyle
mek istemeyen, bu sebeple Allah'ın lane
tine ve gazabına uğrayan inkarcılardır (el
Maide 5/60; el-Enfal 8/22, 55; el-Beyyine 98/ 
6). Şer kelimesi hadislerde sıkça geçmek
tedir (Wensinck, el-Mu'cem, "şrr" md.) . Bu 
rivayetlerde şer kavramı Kur'an'dakine ben
zer şekilde "kötülük, zarar, musibet, fit
ne ve fesat, günah, kötü iş, kötü kişi, za
rarlı nesne" gibi manalarda kullanılmış
tır. Hadislerde İslam dini insanlara veril
miş bir hayır olarak nitelendirilirken on
dan yoksun bulunmak, toplumda fitne ve 
fesat çıkarma dahil olmak üzere bütün kö
tülükler mutlak manada şer kabul edil
miş (Müsned, V, 391, 403; Buhar!, "Fiten", 
ı ı ), Allah'ın, kulları hakkında neyin hayır, 

neyin şer olduğunu bildiği ve kaderin hay
rı da şerri de kapsadığı belirtilmiş (Müs
ned, V, 317; BuhM, "Tevi::ıld", 10), kıyame
tin kötü insanların üzerine kapacağı haber 
verilmiştir (Müsned, I, 394, 435) . Yine ha
dislerde belirtildiğine göre Hz. Peygam
ber bütün hayırların Allah'a ait olduğunu 
ve O'nun şer işlernekten münezzeh bulun
duğunu bildirmiş (Müslim, "Şalatü'l-mü
safırln". 20). yaratılmışların şerrinden, gök
ten inen ve oraya yükselen şerlerden, ge
cenin şerrioden ve yerdeki bütün şerler
den Allah'a sığınmış, bu tür dualar yapma
yı ashabına da tavsiye etmiştir (Müsned, 
ıı. 132; V, 430; el-Muvatta', "Şe'ar", lO). Ay
rıca hayır olan fiilierin yapılması ve şerler
den kaçınılması istenmiştir. İnsanların en 
hayırlısı kendisinden hayır umulan ve şer
rinden emin olunan {Tirmizi, "Fiten", 76), 
en kötüsü de kötülük etmesinden korku
lan kişidir (Buhar!, "Edeb", 38, 48; Müslim, 
"Birr", 73). Bu sebeple hayır yapmaya gü
cü yetmeyen kimsenin kötülük işlemek
ten kaçınması durumunda kendisi için bu
nun da sadaka sayılacağı haber verilmiş
tir (Müsned, V, 171; BuhM, "Edeb", 33). 

o KELAM. Ketarn ilminde şer proble
minin, düalist tanrı (hayır ve şer tanrısı) inan
cına sahip Senevller ve Meclisller'le yapı

lan ulı1hiyyet tartışmalarının ardından or
taya çıktığı söylenebilir. Bu din mensupla
rınca müslüman alimlere, "Aıemde mev
cut şerrin yaratıcısı kimdir? Şerri yarata-
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nın şerlr olması gerektiğine ve hikmet 
sahibi yüce Allah'ın şerri yaratması düşü

nülemeyeceğine göre dünyada insanlara 
acı veren kötü olayların kaynağı nedir?" 
şeklinde sorular sorulmuş (Nesefl, I, 94-

96), alimler de hayır ve şerrin bir olan Al
lah'ın irade ve kudretiyle yaratıldığı, acı 
veren bütün olayların şer tarzında değer

lendirilemeyeceği , Allah'ın mutlak adalet 
sahibi olduğu, dolayısıyla kullarına asla kö
tülük yapmadığı şeklinde cevap vermiş 
(Kadi Abdülcebbar, el-Mui]taşar, I, 201-

2 ll: Tfisl, s. 84-85, 142- 143), böylece prob
lem kelam ilminin konuları arasına girmiş

tir. Mu'tezile'nin adi ilkesini vazetmesinde 
ve adaleti Allah'ın kullarına kötülük yap
madığı, kulları hakkında en faydalı olanı 
(aslah) yarattığı şeklinde açıklamasında, 

ayrıca elemi başlı başına bir inceleme ko
nusu yapmasında şer probleminin etkisi 
vardır (Watt, s. 300-304). Seneviyye ile Me
cQsTier'in dışında kalan din mensuplarıyla 
İslam dinine muhalif olan diğer inanç grup
ları da Allah'ın alemdeki şerleri yok etme
mesinden, şeytanı. zehirli ve yırtıcı hay
vanları yaratmasından, insan türünün ebe
veynini cennetten çıkarmasından ve cehen
nemde kullarına azap etmesinden hare
ketle (Hadl-ilelhak, II, 140: İbn Kayyim, s. 
ı 84) O'nun yarattıklarına rahmetle mua
mele eden hikmet sahibi bir tanrı olmadı
ğını iddia etmiş, bu iddiaların tartışılma
sı da şer probleminin kelam ilminde yer 
almasını etkilemiştir. Eş'ariyye'nin ilahi fi
illerde hikmet aranmaması gerektiği. bu 
fiilierin hikmetle mukayyet bulunmadığı 
yolundaki görüşlerinin ardında da şer prob
leminin olduğu söylenebilir. Nitekim şer 
diye nitelendirilen bütün olaylara hikmet 
açısından açıklama getirmeyi imkansız gö
ren Eş'ariyye alimleri ilahi iradenin mut
laklığını öne çıkarmış, Allah ' ın mülkünde 
dilediğini yapan fail-i muhtar ve kadir-i 
mutlak sıfatiarına dayanarak şer proble
mini aşmaya çalışmıştır (İbn Kayyim, s. 
185). Kelam ilminde şer problemi şerrin 
varlığı ve kıs ımları, kaynağı, Allah'a ve in
sana nisbeti, dolayısıyla kaderle ilişkisi ve 
aniaşılıp yorumlanması gibi yönlerden in
celenmiştir. Literatürde şer yerine kabih, 
cevr, zulüm gibi kavramlar da kullanılmış
tır. Mu'tezile ve Matürldiyye kelamcıları

nın çoğunluğu ile Selefiyye'ye mensup ba
zı alimler şerrin al<Jen bilinebileceği görü
şündedir. Buna karşılık Selefiyye'nin bü
yük bir kısmı ile Eş'ariyye şerrin akıl yü
rütmekle değil dinin bildirmesiyle anlaşı

labileceğini ileri sürmüştür. Bunlara göre 
illernde bizatihi hayır olan bir şey bulun-
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madığı gibi bizatihi şer de yoktur. Allah'ın 
emrettikleri hayır, yasakladıkları şerdir 
(Kadi Abdülcebbar, el-Mugni, VIII, s. 2 ı-
22: İbn Rüşd, s. 194-195: Am idi, s. 234-

236: Celyend, s. 244-245; ayrıca bk. HÜ

SÜN ve KUBUH). 

Tabiatta şerrin varlığı konusunda farklı 
görüşler benimsenmiş ve şerrin mevcu
diyeti dahil olduğu şer grubuna göre de
ğerlendirilmiştir. İslam alimleri genel ola
rak şerri iki kısma ayırmıştır: Her zaman, 
her yerde, her durumda herkese zarar ve 
elem veren mutlak (hakiki) şer, böyle ol
mayan mukayyet (izafl) şer (Ragıb el-İsfa
hanl, s. 253). Buna göre illernde mutlak 
şer bulunmayıp hastalık, fakirlik, doğal 
afet ve musibetler gibi izafi şerler vardır 
(Şerif el-Murtaza, I, 27 ı). Alimierin çoğun
luğu bu görüştedir. Kainatta hiçbir şerrin 
yer almadığını savunan Eş'ariyye bu gö
rüşünü, "Allah yarattığı her şeyi diler ve 
O'nun dilediği hiçbir şey kötü olmaz" şek
linde açıklar. Onlara göre illernde şer diye 
nitelenen hususlar insanın bunları şer ola
rak algılayıp nitelemesiyle ilişkilidir, ger
çekte ise şer değildir (Amidl, s. 65). Bu 
genel tasnifın yanı sıra şer "ademi" ve "vü
cQdl" diye ikiye ayrılır. Şerrin gerçek var
lığından (vücüdl şer) söz edilemez. Kişi
nin şer dediği ise bir şeyin varlığı, bekası 
ve kemali için zaruri olan unsurların bu
lunmayışıdır (ademi şer). Buna göre şer 
varlıkla değil yoklukla bağlantılıdır. Tabi
atta felaket ve musibet türünden bazı şer
ler varsa da bunların kötülüğü izafi olup 
belli amaç ve hikmetlere bağlı olarak mut
lak şer tarzında değerlendirilmemiştir. 
Asıl şer ilahi emirlere aykırı olan ve gü
nah diye nitelendirilen davranışlardır (İbn 
Kayyim, s. 181-182: Celyend, s. 161-162, 

168) . 

Şerrin kaynağına ilişkin tartışmalarda 

Allah'ın şerle münasebeti öne çıkarılmış , 

günümüzde Allah'ın varlığına yönelik iti
razları da içeren çeşitli sorulara cevap ve
rilerek problemin u!Qhiyyetle ilgili boyutu 
üzerinde durulmuştur. Bu husustaki so
ruları şöylece özetlemek mümkündür: Ale
mi hikmet ve rahmet sahibi olan Allah ya
rattığına göre neden orada şerre yer ver
miş ve sadece hayrın hüküm sürdüğü bir 
alem yaratmamıştır? Bütün kötülüklerin 
kaynağını teşkil eden şeytanı neden hal
ketmiştir? İnsanı cennete yerleştirdikten 
sonra niçin oradan çıkarıp dünyaya gön
dermiş ve onun yeryüzünde kötülük yap
masına izin vermiştir? İnsanları yalnızca 
kendisine tapmaları için yaratmışsa ne
den onların çoğu isyan halindedir? Niçin 
Allah sadece isyan edenlere değil mükel-

lef olmayan çocuklara ve masum insanla
ra da acı çektirmektedir? Buyruklarına ay
kırı davranacaklarını bildiği halde neden 
insanlara çok ağır mükellefiyetler yükle
miştir? İnanmayanlar ahirette cehennem 
azabı göreceğine, azap da şer olduğuna 
göre bu durumda din insanlar için bir şer 
kaynağı mıdır? (Hadl-ilelhak, II, 140-141 : 

İbn Kayyim, s. 184-185, 226-227) Bu tür 
sorulardan hareketle şerrin Allah'a nis
bet edilip edilmeyeceğini tartışan alimler 
öncelikle O'nun kudretinin şerre taalluk 
edip etmediği üzerinde durmuşlardır. Bü
yük çoğunluk Allah'ın şer işlemeye kadir 
olduğu görüşündedir. Tesbit edilebildiği 
kadarıyla sadece Nazzam, Cahiz ve Ali el
Esvarl gibi Mu'tezile alimleri Allah'ın şer 
işlemeye kadir olmadığını ileri sürmüştür 
(Hayyat, s. 38: Kadi Abdülcebbar, el-Mug
ni, VIII, s. 127: Tfisl, s. 89: İbnü'l-Vezlr, s. 
222) 

Şerrin Allah'a nisbet edilmesi ve kader
le ilişkisi en çok tartışılan meseleler ara
sında yer almaktadır. Bu konudaki görüş

ler üç noktada toplanabilir. 1. Bütün var
lık ve olayları iradesi dahilinde meydana 
getiren Allah'tır, dolayısıyla şerrin var ol
masını dileyen ve yaratan da O'dur. Buna 
göre hayır gibi şer de kader ve kaza çer
çevesine girmektedir. Kur'an'da hayır ve 
şer dahil her şeyin Allah'tan geldiğine ina
nılması gerektiği açıkça belirtilmiş, Allah'ın 

dilediğini aziz, dilediğini zelil kıldığı bildi
rilmiştir (Al-i İmran 3/26: en-Nisa 4/78-79) 

Allah'ın şerri yaratması bir hikmete veya 
amaca değil kendi iradesine bağlıdır. O di
lerse kuluna hayır, dilerse şer takdir eder; 
dilerse hayatını itaatle geçiren mümini ce
hennemde cezalandırır, ömrünü inkar ve 
isyanla geçiren kilfiri de cennette müka
fatlandırır (Amidl, s. 65-66, 224: İbn Kay
yim, s. ı 98-1 99; AIGsl, XXIII, 244). Eş'ariy
ye ve Cebriyye mensupları bu görüştedir. 
Ancakbuifadelerin Allah'ın kudret ve ira
desini illiyyet engelinden tenzih etmeye 
yönelik olduğu, dolayısıyla sadece teorik 
bir anlam taşıdığı, gerçekte ise Cenab-ı 
Hakk'ın müminle kafirin ahiretteki konu
munu eşit tutmayacağını beyan ettiği be
lirtilmektedir. z. Allah adalet ve hikmet 
sahibi olup kötülük işlernekten münez
zehtir. Buna göre O şerri murat etmez ve 
yaratmaz, kaderde ve kazada şerre yer 
vermemiştir. Nitekim naslarda Allah'a her
hangi bir şer nisbet edilmediği gibi akli 
deliller de O'nun şer işlemediğini kanıtlar. 
Esasen Allah şerrin çirkin bir fiil olduğunu 

ve failinin kötü nitelikler taşıdığını bilir. Ay
rıca kötülük yapmak o fiili gerçekleştirme
ye bağlı bir ihtiyaçtan kaynaklanır, Allah 



ise hiçbir şeye muhtaç değildir. Kullarına 

acı çektirmesi sonunda ulaşacakları bir 
faydadan dolayıdır. Musibet ve felaketler 

yapılan isyana dünyada verilmiş bir ceza 

olabilir. kulu imtihan etme amacı taşıya

bilir yahut onun ahirette mükafata erme
sini sağlama hedefine yönelik olabilir. As

lında bu tür şerleri Allah'ın yarattığını söy
lemek mümkünse de neticede fayda sağ

layacağından bunları gerçek şer sayma
mak gerekir. Mu'tezile ve Şla alimleri bu 

görüştedir (Eş'ar1, I, 245-246; Kadi Abdü l

cebbar, el-MugnT, V, 34; VIII, s. I 77; Şerif 

ei-Murtaza, I, 267-271; SüyGrl, s. 28) . 3. Al
lah'ın zatı . sıfatları ve fiilieri şerden münez

zehtir. bu sebeple O mutlak manada şerri 
dilemez ve işlemez. Allah'ın belirlediği ka

der ve kazada şer değil hayır vardır. şer 
sadece O'nun yarattıklarında mevcuttur. 

Buna göre şer Allah'ın doğrudan fiili de

ğil takdir (belirleyip planlama), kaza (za

manı gelince icra etme) ve tahilk (yarat

ma) gibi fiilierinin bir sonucudur. Şu halde 

şer kader ve kaza değil mukadder. mak
zi, mahlGk-makdGr ve mef'Qidür. Bu se

beple Allah şerri salt şer olmasını sağla

mak amacıyla değil dalaylı biçimde yara
tır. Şerrin ilahi irade kapsamına girmesi 

bu açıdandır. Dolayısıyla farklı özellikler

deki maddeyi. kötülük yapma yeteneğine 

sahip varlık olarak insanı ve kötülük da

vetçisi şeytanı yaratması ve bunu dileme

si şerrin varlığına sebep teşkil etmekte

dir. Kısaca belirtmek gerekirse taşıdıkları 
özelliklerle birlikte canlı ve cansız varlıkla

rın yaşamasına elverişli bir düzenlemeye 

tabi tutulan alemin yaratılması kaçınılmaz 

şekilde şerre imkan verir. Allah'ın bazı isim 

ve sıfatları O'nun şerri işlemediğini, fiilieri

nin bütünüyle hayır olduğunu kanıtlar. Me

sela selam, kuddOs. hakim ve hamid gibi 
isimleri O'nun ayıp, hata ve kusurlardan. 

şerri işiemekten münezzeh bulunduğu

nu ifade eder. Mülkünde yaptığı tasar

ruflar sonuçta bazı yaratıklar açısından 

şer olsa da genel çerçevede lutuf, hikmet 

ve fayda içermesi bakımından hep hayra 

yöneliktir. Şer ise bir düzenlemeyi yerli ye
rinde yapmamak, yapılması gerekenin dı

şında gerçekleştirmektir. Allah'ın yaptığı 

düzenlemeler için bu durum söz konusu 

değildir. Allah'ın hayrı kendisine nisbet edip 

şerri zatından nefyetmesi, ayrıca hayrı em
redip şerri yasaklaması ve emirlerine uyan

lardan razı olup yasaklarını çiğneyenlere 

gazap etmesi de O'nun şerri işlemediğini 

kanıtlar. Selefiyye ve Matüridiyye alimleri 
bu görüştedir (Nesefl, I, 96; İbn Teymiyye, 

V, 123-125; İbn Kayyim, s. I 79-181, 268-

273). 

Şerrin kaynaklarından birini teşkil etme
si açısından insan ve fiilieri de meselenin 
önemli unsurlarından biridir. İnsan ruh ve 
bedenden ibaret bir varlıktır. Maddi un
surlardan yaratılan beden hastalanması 
veya sakatlanması. acı çekmesi sebebiyle 

ruh için başlı başına bir şer kaynağı olabil
mektedir. İbn Sina bu görüştedir (M. EbO 
Zeyd, s. I 79). İrade sahibi bir varlık olan 
insanın fiilieri hayır ve şer kısımlarına ay

rılır. Kişi isteyerek hayrı veya şerri seçip 
yapabilir. Doğal afetler dışında dünyada 

vuku bulan şerlerin büyük kısmının hür 
iradesini kullanan insan eliyle gerçekleşti
ği ve bunların ilahi emirlere aykırı davran

maktan kaynaklandığı açıktır. İnsana ait 
fiilierin kaza ve kader planına dahil olması 
bakımından konunun ilahi sıfat ve fiilier
le ilgisi bulunmakla birlikte Cebriyye dışın

da kalan alimierin çoğunluğu insanın şer
re kaynak teşkil ettiği görüşündedir. Her 
ne kadar iradesi dışında düzenlenen bir 
çevrede yaşıyorsa da fiilierini hür irade

siyle meydana getirdiği için kişinin yaptı
ğı bütün kötülükler kendi eseridir ve ger
çek anlamda fail olması sebebiyle onlar

dan bizzat sorumludur. Çünkü şer fiilierin 

gerçekleştirilmesi Allah'ın hayrayönelik 
düzenlediği kaza ve kadere muhalefetten 
başka bir şey değildir. Kişinin günah işle

mesinin anlamı budur. İbn Sina gibi bazı 
filozofların yanı sıra İslam alimlerinin ço

ğunluğu bu görüştedir (Celyend, s. 168; M. 
EbG Zeyd, s. 183-193). 

Kelam alimlerinin şer problemini çöz

mek ve tabiatta var olan şerleri yorumla

mak üzere ileri sürdüğü görüşlerin hare

ket noktasını ilahi fiilierin bir hikmet ve 
amacının bulunup bulunmadığı meselesi 
teşkil eder. Bu konuda şu görüşler benim

senmiştir: 1. İlahi fiili er herhangi bir h ik

mete ve amaca bağlı değildir, yüce Allah 

bütün fiilierini mutlak olan ilim, kudret ve 
iradesiyle meydana getirir. O bütün mül

kün sahibi olarak dilediğini yapar. Aıemde 
şer gibi görünen hususları açıklamanın en 

doğru yöntemi ilahi fiilierin herhangi bir 
hikmet ve amaçla ilişkilendirilmemesidir. 

Kullarına zulmetmekten münezzeh oldu

ğuna göre Allah'ın yaptığı her şeyin hayır 

olması lazım geldiğine inanmak gerekir. 

Bu sebeple, "Allah şunu niçin yaratmış. bu 
fiilinin hikmet ve amacı nedir?" gibi soru

lar sorup bunlara cevap aramak anlamsız

dır; esasen bunların herkesi tatmin eden 

cevapları da yoktur. İlahi fiilierin hikmet 

ve amaçlarının bulunduğunu ileri sürmek 
ilahi iradenin bunlarla sınırlı olduğu anla
mına geldiğinden sakıncalıdır. Eş'ariyye ve 

Cebriyye'ye mensup alimler bu görüştedir 
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(Ragıb el-İsiahani, s. 252; Fahreddin er

Razi, Kitabü'l-Erba'Tn, ı, 353; el-Metalibü'l
'aliye, lll, 3!7; İbn Kayyim, s. !85-186). z. 
İlahi fiilierin mutlak şekilde bir hikmeti ve 

amacı vardır. Çünkü Allah hakimdir, hik

met sahibi oluşu da bütün fiilierinin mut

laka hikmetinin ve hayra yönelik amacının 

bulunmasını gerektirir. Ancak sınırlı olan 

insan bilgisinin bütün ilahi fiilierin hikmet 
ve amacını kuşatması mümkün değildir. 

Şer meselesini incelerken bu durumun dik
kate alınması gerekir. Aksi takdirde kulla

rına asla zulmetmeyen, bütün peygam
berlerini insanları iyilik yapıp kötülükten 

sakınmaya davet etmeleri için gönderen 
Allah'a şer nisbet edilmemesi mümkün 

değildir. Nitekim naslar ve kesin akli bil
giler Allah'ın kötülük yapmaktan münez

zeh olduğunu ortaya koymaktadır. Buna 

göre alemde mevcut şerlerin mutlaka hik

metleri ve hayra yönelik amaçları vardır. 

İnsanın iç yüzünü bilmekten veya akli yo

rumunu yapmaktan aciz kalmaları şerrin 

hikmetten yoksun bulunduğu anlamına 

gelmez. 

Şer probleminin çözülmesi bağlamında 

yapılan yorumların bazıları şunlardır: 1. 

Dünyada baskın olan şer değil hayırdır, var 

olan şerler ise mutlak değil izafi ve geçici

dir, ayrıca bunlar dünyada veya ahirette 

hayrın kazanılmasına vesile teşkil eder. Bü

yük bir hayra ulaşmak için küçük bir şer 

gerekli ise bu şer olarak değerlendirilme

meli, aksine daha büyük hayra vesile oldu

ğundan sonuçta hayır kabul edilmelidir. 

Hayra vesile olan şerri terketmek ise bir 

tür şerdir ve makul değildir. Ayrıca bir yön

den şer sayılan bir husus birçok yönden 

hayır olabilir. Mesela yakıcılığı bakımından 

ateş bir şer ise de insanın hayatını sürdür

mesini sağlaması bakımından büyük bir 

hayırdır. z. Dünyadaki şerlerin bir kısmı 

Allah'a karşı yükümlülüklerini yerine ge

tirmeyen insanları denemek, uyarmak ve 

ibret almalarını sağlamak gibi hikmetle

re bağlıdır. Fakirlik, hastalık, doğal afet ve 

felaketler bu tür şerler arasında sayılabi·· 

!ir. Yaratıldığı andan günümüze kadar ge

çen süreçte bunca bilgilendirmelere rağ

men insanın Allah'tan gafil olup ona şOk

retmekten kaçınması onun bazı sıkıntılar

la denenip uyarılmaya ihtiyacı bulunduğu

nu gösterir. Bu uyarılar sayesinde kişi ac

zini farketme, Allah'a yönelip O'na yakın

laşma ve dua etme imkanı elde edebilir 

(Ragıb el-İsfahanl, s. 252-255; Gazzall, el
Makşadü'l-esna, s. 68-69; İbn Rüşd, s. ı 97; 

İbn Kayyim, s. 180- I 90, 269; İbnü ' l-Vezfr, s. 

210-21 1) 
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islam alimterinin erken devirlerden iti
baren ilgilendikleri şer problemine deği
şik yaklaşımlarda bulundukları ve bunun 
kurdukları ketarn sistemini çeşitli nokta
larda etkilediği anlaşılmaktadır. Farklı yak
laşımiarına rağmen alimler, Allah'ın dün
yaya ve ahirete yönelik hayır içermeyen 
hiçbir şer yaratmadığı görüşünde birleşir. 
Eş' ariyye ve Cebriyye mensuplarının şer 
problemini aşmak için ilahi iradenin mut
laklığını öne çıkarması ve ilahi fiilierin hik
metle irtibatının bulunmadığını ileri sür
mesi, Mu'tezile mensuplarının şerrin ila
hi fiilierin bir sonucu olmadığını ve dotaylı 
şekilde de olsa ilahi irade kapsamına gir
mediğini iddia etmesi problemli görün
mektedir. Çünkü Allah'ın yarattığı varlık 
ve olayların bütün hikmetlerini bilmenin 
mümkün olmadığı düşüncesinden hare
ketle O'nun fiilierini hikmetsiz kabul et
mek nasların yanı sıra akli bilgiler ve mey
dana gelen olaylarla da çelişir. Allah'ın her 
şeyi dileyen, dilediğini yapan ve yaptıkla
rı sorgulanamayan aşkın varlık diye nite
lendirilmesi fiilierinin hikmetli olmasına 
engel teşkil etmez, aksine zatının yüceli
ğini ve fiilierinin hikmetli oluşunu göste
rir. Diğer taraftan belli hikmet ve amaç
lar taşısa da alem de şerrin bulunması ve 
insanın şer işleme hürriyetine sahip bir 
fail olarak yaratılması da Mu'tezile görü
şünün isabetsizliğini göstermektedir. Ba
tılı ateist düşünürlerin, dünyadaki kötülü
ğün yüce bir tanrı düşüncesiyle örtüşmedi
ğini iddia ederek şer problemini Allah'ın 
varlığını inkar etme aracı şeklinde kullan
maları tutarlı değildir. Zira dünyada ha
kim unsur hayır ve iyiliktir; farklılık arze
den şerterin ise dünya veya ahiret açısın
dan hayır içeren ve hayra yönelik olan ta
rafları bulunmaktadır. Bilgi üretme kabi
liyeti sayesinde insanın şerrin üstesinden 
gelecek bir donamma sahip kılınması ve 
bir kısım şerlere dair makul yorumların 
yapılabilmesi şer probleminin ateizm için 
bir dayanak olamayacağını kanıtlar. Şer

terin bir kısmı insanın yaptığı kötülükler
den ibarettir ve sorumlusu insanın kendi
sidir. Ayrıca alemin düzenlenmesinde çe
şitli amaçlarla şerre yer verilmesi onun hik
met sahibi bir düzenleyicisinin bulunma
dığını göstermez; aksine hayra yönelik bir 
hikmet ve bir amaca bağlı olarak bunu dü
zenleyen bir varlığın mevcudiyetini kanıt
lar. Bu açıdan bakılınca şerrin Allah 'ın var
lığına değil sıfatiarına ilişkin bir problem 
olduğunu kabul etmek gerekir. Ayrıca ate
istlerin itirazları sadece soruların cevapsız 
kalışını dile getirmekte olup şer problemine 
çözüm üretmeyen, inkarcı iddialarına is-
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pat içermeyen olumsuz bir tavırdan iba
rettir. 

Günümüzde şer meselesine dair bazı ça
lışmalar yapılmıştır. Muhammed ei-Ham
dan'ın Methumü'ş-şer ve maşdaruh 
beyne's-SeJet ve'l-Mu'tezile (Riyad 
1403), Müna Ahmed Muhammed Ebu 
Zeyd'in el-Ijayr ve'ş-şer ti'l-ielseieti'l
İs]{imiyye: Dirôse mu]farene ii fikri İbn 
Sinô ( Beyrut 1991). Herras Bu'laki'nin el
Ijayr ve'ş-şer ti'l-tikri'l-İslômi (Tunus 
1986) , Sami Said Ahmed'in, el-Uşulü'I
ulô Ji-efkôri'ş-şer (Bağdat 1970). Muham
med Seyyid ei-Celyend'in ~azıyyetü'l
]Jayr ve'ş-şer ti'l-fikri'l-İslômi (Kahire 
1981). Muhammed Müteveiii eş-Şa'ravi'
nin el-Ijayr ve'ş-şer (Kahire 1991). Lüt
fuilah Cebeci'nin Kur'an'da Şer Prob
lemi (Ankara 1985) ve Metin Özdemir'in 
İslôm Düşüncesinde Kötülük Proble
mi (İstanbul 200 ı) adlı eserleri bunlar ara
sında sayılabilir. 
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IMI YusuF ŞEvKi YAvuz 

Felsefe ve Ahlak. Şer meselesi düşün
ce tarihinde "teodise" (Tanrı'nın adilliği) kav
ramı çerçevesinde tartışılmıştır. Konunun 
problem oluşu başlıca şu sorulardan kay
naklanmaktadır : Kötülük denilen ve ya
şanması, gözlenmesi acı ve üzüntü veren 
bazı durumlar var olduğuna göre bunlarla 
merhametli, şefkatli, iyilik kaynağı , bilgisi 
ve kudreti sınırsız Tanrı inancı nasıl bağ
daştırılır? Eğer Tanrı kötülüğü isteyerek 
yarattıysa bu O'nun adaletinden kuşku 
duyulmasına yol açmaz mı? istemediği 
halde kötülük varsa bu da O'nun kötülü
ğü gidermeye gücünün yetmediği, kudre
tinin sınırlı olduğu anlamına gelmez mi? 
Bu tür sorular şer konusunda kötümser 
düşünenler tarafından ileri sürülmüş, ag
nostisizm, şüphecilik ve ateizmin en önem
li dayanaklarından birini meydana getir
miştir. iyimser düşünenler ise tek tek olay
lar yerine varlığa bütüncül bir açıdan ba
kıldığında kötülük gibi görünen durumla
rın küiii düzen içinde iyilik olduğunun an
laşılacağını, dolayısıyla kötülüğün gerçek
te varlığından söz edilemeyeceğini, iyiliğin 

asıl , kötülüğün arızi olduğunu, iyiliğe nis
bette daha az olan kötülüğün evrenin sis
temini tamamlaması açısından yerinde ve 
anlamlı olduğunu söylemişlerdir. Başka bir 
yoruma göre eşya zıtlarıyla bilinir. Nite
kim çirkinlik olmasa güzelliğin, yanlışlık ol
masa gerçeğin farkına varılamaz. Bunun 
gibi iyiliğin varlığı ve değeri de iyiliğe gö
re daha sınırlı olan kötülüğün varlığıyla an
laşılmaktadır. Sonuçta kötülük problemi 
Tanrı'nın adilliğine de ilminin ve kudreti
nin sınırsızlığına da hale! getirmez. 

Şer konusunu iyimser bir yaklaşımla ele 
alıp Tanrı inancıyla bağdaştıran ilk düşü
nürlerden biri Eflatun'dur. Eflatun'a göre 
yaratan iyidir, dolayısıyla her şeyin olabildi
ğince iyi olmasını istemiş, düzenin her ba
kımdan daha iyi olduğunu düşünerek kaos 
halindeki varlığa düzen vermiştir ( Timaios, 
s. 28-31 ). Konuyu kötümser bir yaklaşımla 
ele alan Epikür evrenin pek çok kötülük
le dolu olduğunu ileri sürmüş (Weber, s. 
89-90), Plotinus kötülüğün Tanrı'yla ilişki
si bulunmayıp maddenin özelliği olduğu
nu, hıristiyan teologu Saint Augustinus ise 
Tanrı'yı salt iyilik, hikmet ve sevgi şeklin-


