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ler (el-Mesâlik, II, 868). XI. yüzyýlýn ikinci
yarýsýnda Gana’nýn düþmesiyle bölgede gücünü iyice arttýran Tekrûr Krallýðý, Afrika’nýn güneyine doðru yayýlmaya çalýþýyordu.
Eserini XII. yüzyýlýn ortalarýnda yazan
Þerîf el-Ýdrîsî, Tekrûr’u güçlü bir devlet,
yöneticisini sabýrlý ve adaletli bir sultan diye niteler. Maðrib ile güçlü ticarî iliþkilerinin bulunduðunu, Maðribli tüccarlarýn buraya yün, bakýr vb. ürünler getirirken Tekrûr’dan özellikle köle ve altýn satýn aldýklarýný zikreder (Nüzhetü’l-müþtâš, I, 18). Yâkut el-Hamevî, Güney Maðrib’in en uzak
bölgesinde Sudanlý bir kabilenin yaþadýðý
topraklara Tekrûr denildiðini ve buradaki
halkýn zencilere benzediðini söyler (Mu£cemü’l-büldân, II, 44). Ýbn Saîd el-Maðribî, Tekrûr Krallýðý sýnýrlarýnýn Senegal ve
Faleme nehirlerinin birleþtiði Galambu’ya
kadar uzandýðýný, nehir havzasýndaki bütün yerleþim merkezlerinin Müslümanlýðý kabul ettiðini, göçebe hayat süren açýk
tenli Fûlânîler ve yerleþik hayat süren koyu tenliler olmak üzere halkýn iki farklý soya mensup bulunduðunu kaydeder. Ayrýca Brisa’nýn Tekrûr’un büyük þehirlerinden biri olduðunu, Tekrûr sultanýnýn güç
kaybettiði dönemlerde Brisa sultanýnýn
onun adýna hareket ettiðini yazar (Kitâbü
Bas¹i’l-ar², s. 24). Zekeriyyâ el-Kazvînî, Kuzey Afrikalý fakih Ali el-Cenehânî el-Maðribî’nin verdiði bilgilere dayanarak Tekrûr’u
Sudan’da suru bulunmayan, müslümanlarla putperestlerin birlikte yaþadýðý büyük bir
þehir diye tanýtmaktadýr (Â¦ârü’l-bilâd, s.
26). Ýbn Hallikân da Tekrûr’un hem bir þehrin, hem de bir ýrk veya kavmin adý olduðunu söyler (Vefeyât, VII, 15).
XIII. yüzyýlda Tekrûr, Walof gibi önemli
bazý kabilelerin ayrýlýp baðýmsýzlýk ilân etmesi yüzünden mühim bir güç kaybýna uðradý; ardýndan Gana Krallýðý’nýn ve XIII. yüzyýlýn sonlarýndan itibaren Mali Ýmparatorluðu’nun himayesi altýna girdi. XIV. yüzyýla gelindiðinde Tekrûr siyasî ve askerî önemini kaybetmiþti. Ancak Tekrûr bölgesinin Batý Afrika’daki ilk müslüman devletin merkezi olmasý ve bölgeden düzenlenen hac seferleri sayesinde kazandýðý þöhret sebebiyle Tekrûr, Sudan’ýn batýsýndan
gelen bütün siyahî müslümanlarýn ortak
adý olarak kullanýlýyordu. Nitekim Ýbn Fazlullah el-Ömerî, Mali Sultaný Mense Mûsâ’nýn hac yolculuðunu anlatýrken onun
Tekrûr sultaný lakabýyla anýldýðýna iþaret
eder (Mesâlikü’l-eb½âr, IV, 107-108). VIII.
(XIV.) yüzyýldan itibaren Arap coðrafyacýlarýnýn Tekrûr ismini, kýsmen veya tamamen müslüman Batý Afrika’yý ve orada yaþayan halký ifade etmek için zikrettikleri
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görülmektedir. Zaman zaman bu sýnýrýn
Bornu’ya kadar uzandýðý bilinmektedir. Kânim sultanýna 1484 yýlýnda Abbâsî halifesi
Tekrûr Devleti’nin halifesi unvanýný verdi
(DÝA, XXIV, 309). Askiya Muhammed zamanýnda (1493-1528) Tekrûr, sýnýrlarýný batýdaki Tekrûr’a kadar geniþleten Songay
Sultanlýðý’nýn bir parçasý haline geldi.
Batý Afrika’da Ýslâmiyet, Murâbýtlar hareketinden sonra en önemli geliþmesini
XVIII ve XIX. yüzyýllarda gerçekleþtirdi.
Songay’ýn ardýndan Denianke Krallýðý’nýn
egemenliði altýna giren Tekrûr bölgesi, Tekrûrlar’ýn lideri Süleyman Bâl’in Denianke
krallarýnýn hâkimiyetine son vererek Senegal Futasý’nda (Futa Toru) bir devlet kurmasýyla 1776’da yeniden tarih sahnesine
çýktý. 1858’e kadar baðýmsýzlýðýný koruyan
II. Tekrûr Krallýðý eþrafýn seçtiði, “imam”
(almami) denilen bir din âlimi tarafýndan
idare ediliyordu. Oldukça kýsa aralýklarla
tahttan uzaklaþtýrýlan ve bazýlarý birkaç defa tahta çýkarýlan imamlarýn sayýsý otuzu
aþmaktadýr. Almami Mustafa zamanýnda
(1858-1859) Futa’dan ayrýlarak baðýmsýz
hale gelen Dimâr, Fransýz mandasýna girdi. Ardýndan diðer yerleþim merkezleri de
Fransýz mandasýný kabul etmeye baþladý
ve sonunda Almami Sîre Bâbâ Lih’in ölümüyle (1890) Senegal’in Tekrûr Devleti’ni
meydana getiren yedi eyaleti Fransa’nýn
Senegal sömürgesine ilhak edildi. Bundu
Tekrûrlarý’nýn XVIII. yüzyýlda kurduklarý
benzer bir devlet de XIX. yüzyýlýn ortalarýnda Fransa’ya baðlandý.
Batý Afrika’da Avrupa sömürgeciliðine
karþý baþlatýlan cihad hareketlerinin öncülerinden olan Ticâniyye tarikatýna mensup
el-Hâc Ömer 1852’de Futa Calon bölgesinde putperest kabilelere karþý cihad ilân etti. Kýsa zamanda bölgedeki þehirlerin çoðunu ele geçirip Bambuk ve Bambara Krallýðý’ný ortadan kaldýrdý. Ardýndan Avrupa
sömürgeciliðine karþý harekete geçerek
bölgeyi sömürgeleþtirmek isteyen Fransýzlar’a karþý baþarýlý bir mücadele verdi.
Bu arada doðuya doðru çekilmek zorunda kaldýysa da Bambara bölgesindeki birçok þehri kontrolü altýna aldý ve kurduðu
Tekrûr Devleti’nin sýnýrlarýný Tinbüktü’ye
kadar geniþletti. el-Hâc Ömer’in bir ayaklanma sýrasýnda öldürülmesinden (1864)
sonra yerine geçen oðlu Ahmedü Seku ülkenin tamamýna hâkim olamadýðýndan siyasî birlik bozuldu ve 1870’te iki yýl süren
bir iç savaþ ortaya çýktý. 1880’lerde ülkedeki ayaklanmalar yüzünden zor durumda
kalan Ahmedü, Fransýzlar karþýsýnda yenilmekten kurtulamadý. Böylece bölgede
Fransýz iþgalini yaklaþýk kýrk yýl geciktiren
Tekrûr Devleti de yýkýldý (1893).

Doðu Ýslâm dünyasýndaki müellifler Tekrûrlu âlimler için Tekrûrî nisbesini kullanýrlar. IX. (XV.) yüzyýldan itibaren yazýlan
biyografi kitaplarýnda Tekrûrî nisbesiyle
tanýnan çok sayýda âlime yer verildiði görülmektedir. Meselâ Ýbn Hacer el-Askalânî muhaddis Sabîh b. Abdullah et-Tekrûrî’den (ed-Dürerü’l-kâmine, II, 205), Sehâvî
ise el-Melikü’z-Zâhir Çakmak ve Kayýtbay
zamanýnda önemli görevlerde bulunan Hâlis et-Tekrûrî’den bahseder (eŠ-™avßü’llâmi£, III, 173). Ebû Abdullah Muhammed
b. Ebû Bekir es-Sýddîk el-Burtulî, Fet¼u’þþükûr fî ma£rifeti a£yâni £ulemâßi’t-Tekrûr adlý eserinde (nþr. Muhammed Ýbrâhim el-Kettânî – Muhammed Haccî, Beyrut 1401/1981) 1056-1215 (1646-1880) yýllarý arasýnda yaþayan 200 Tekrûrlu âlimi
tanýtmýþtýr.
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Mâtürîdî kelâmcýlarý tarafýndan
Allah’a nisbet edilen sübûtî
sýfatlardan biri.
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Sözlükte “olmak, meydana gelmek” anlamýndaki kevn (kiyân) kökünden türeyen
tekvîn “oluþturmak, meydana getirmek,
yaratmak” demektir; zât-ý ilâhiyyeye nisbet
edildiðinde ezeliyet ifade eder: “Kâne’lla-
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hu alîmen: Allah hakkýyla bilendir” (“bilen
idi” deðil); Allah’ýn sübûtî sýfatlarýndan biri
olarak yoktan var etmeyi anlatýr (Râgýb elÝsfahânî, el-Müfredât, “kâne” md.; Lisânü’l£Arab, “kvn” md.; Kåmus Tercümesi, III,
697). Kur’ân-ý Kerîm’de tekvin kelimesi yer
almamakla birlikte birçok âyette kevn kökünden türeyen fiil (özellikle mâzi) kipleri Allah’ýn nesne ve olaylarý yoktan var ettiðini
belirtir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “kvn”
md.). Kur’an’da Allah’ýn yaratmasýný ifade eden temel kavram halk olmakla birlikte Haþr sûresinin son âyetinde (59/24)
hâlik isminin yanýnda bâri’ (fiilen meydana
getiren) ve musavvir (þekil ve özellik veren)
isimleri de geçmekte, ayrýca ibdâ‘ (herhangi bir yardýmcý unsur olmaksýzýn icat etmek), inþâ ve ihdâs (icat edip geliþtirmek) kavramlarý Allah’a nisbet edilmektedir. Bunlardan
baþka ca‘l (yapmak, iþlemek), sun‘ (sanatkârane iþ yapmak), cer‘ de (yaratýp meydana
çýkarmak) Allah’a izâfe edilmiþ, fatr (yarmak; ilkin yaratmak, yok olan bir þeye vücut vermek) kökünden türeyen fâtýr ismi
“göklerin ve yerin yaratýcýsý” mânasýnda
O’na nisbet edilmiþtir. Hadislerde kevn ve
halkýn yaný sýra yaratmayý anlatan çeþitli
kavramlar Allah’ýn fiilleri için kullanýlmýþtýr (Wensinck, el-Mu£cem, “kvn”, “plk”,
“nþ,e”, “ca.l” md.leri). Özellikle esmâ-i hüsnâ rivayetlerinde Allah’ýn âlemi ve içindekileri yaratmasýný vurgulayan isimleri yer
almaktadýr (Ýbn Mâce, “Du.â,”, 10; Tirmizî, “Da.avât”, 82).
Sünnî kelâm mezheplerinin ortaya çýkmasýndan sonra kâinatýn yaratýlýþý konusunun Allah’ýn sübûtî sýfatlarýndan bazýlarýnýn üzerinden tartýþýldýðý görülmektedir. Ebû Hanîfe Allah Teâlâ’nýn hay, alîm,
semî`‘, basîr, kadîr, mürîd ve mütekellim
olmak üzere zâtî; ayrýca tahlîk, terzîk ve
inþâ gibi fiilî sýfatlarýndan söz eder (elFýšhü’l-ekber, s. 70). Konuya Mu‘tezile ve
Eþ‘ariyye’den farklý þekilde yaklaþan Mâtürîdiyye kelâmcýlarý, Allah’ýn ilim sýfatýnýn sadece nesne ve olaylardaki bilinmezliði kaldýrýcý (sýfat-ý kâþife) bir özellik taþýdýðýný, kudretinin mümkinin bütün türlerine güç yetirdiðini, iradesinin ise bunlarýn zamanlamasý ve türlerden birinin tercihi için gerekli olduðunu belirtip Allah’ýn
bu sýfatlardan ayrý þekilde tekvin sýfatý ile
kâinatý yoktan var ettiði görüþünü benimsemiþtir. Onlar Allah’ýn yaratma, diriltme,
öldürme, rýzýk verme gibi fiilî sýfatlarýný
tekvin terimiyle ifade etmiþler, bunu zâtýyla kaim ve kadîm olan sübûtî sýfatlara
sekizinci sýfat olarak eklemiþlerdir (Nesefî, I, 307-308; bk. SIFAT). Ebû Mansûr elMâtürîdî’den itibaren Mâtürîdiyye kelâm-

cýlarý Allah’ýn tekvin sýfatýnýn naklî ve aklî
delilleri üzerinde durmuþlar; Kur’an’da Cenâb-ý Hakk’ýn gökleri ve yeri yoktan yarattýðýný, O’nun þekil verenlerin en güzeli ve
yegâne gerçek yaratýcý olduðunu, yaratýcýlýðýnýn kesintiye uðramadýðýný belirten
âyetler yanýnda yaratmanýn konusuna ve
içeriðine deðinerek her þeyin icat ediliþini, tabiat düzeninin kurulup korunmasýný, insanýn, ona verilen nimet ve yeteneklerin, özellikle eþinin yaratýlmasýný anlatan
âyetleri tekvin sýfatýnýn naklî delilleri kabul etmiþlerdir (Ebü’l-Yüsr el-Pezdevî, s.
71-73; Nesefî, I, 311-312; Nûreddin es-Sâbûnî, s. 36).
Ýslâm âlimleri, özellikle sübûtî sýfatlarý
tartýþýrken kâinatýn yaratýlýþ ve iþleyiþinden
hareketle istidlâl yolunu tercih etmiþlerdir. Mâtürîdî naklin yanýnda aklýn da Allah’ýn bazý sýfatlarla nitelendiðine hükmedilebileceðini, O’nun farklý özelliklere sahip
nesneleri yarattýðý göz önüne alýndýðýnda
fiillerinin zorunlu (tab‘an) deðil irade ile gerçekleþtiðinin anlaþýlacaðýný belirtir. Ona göre alternatif üretme ve seçme hürriyetinin mevcudiyeti Allah’ýn yaratmaya kudret ve iradesinin bulunduðunu kanýtlar.
Kudret sahibi olmayan bir varlýðýn hem
kendine hem zýddýna tasarrufta bulunmasý düþünülemez. Ýnsanýn, deneme yanýlma metoduyla düzenlenip ortaya konmasý mümkün olmayan bir tabiat içinde yaþadýðýna dikkat çeken Mâtürîdî, tabiatýn
bütün yaratýklarýn ihtiyaçlarýna cevap verecek þekilde meydana getirilmesinin onun
her þeye vâkýf bir zat tarafýndan halkedildiðini kanýtladýðýný söyler. Mâtürîdî, duyulur âlemde kendisine engel olunamayacak derecede kudret sahibi olan bir zâta
ait fiilin bulunmamasýnýn imkân dahiline
girmediði ve duyulur âlemin duyu ötesinin delilini teþkil ettiði gerçeðinden hareketle Allah’ýn fiil sahibi olduðuna iþaret ederek tekvin sýfatýna aklî delil getirir (Kitâbü’t-Tev¼îd, s. 70-73; ayrýca bk. Ebü’l-Yüsr
el-Pezdevî, s. 73). Ebü’l-Muîn en-Nesefî’ye
göre duyularla algýlanabilen âlem öncelikle bir fâilin fiiline, fiil de fâiline delâlet eder.
Naslarda da Allah’ýn yaratýcý ve meselâ âdil
olmak gibi pek çok sýfatýnýn yer aldýðýný ve
bu sýfatlarýn O’na mecaz yoluyla nisbet edilmesinin imkânsýzlýðýný belirtir (Teb½ýratü’ledille, I, 320-321; ayrýca bk. Nûreddin esSâbûnî, s. 36). Mâtürîdî kelâmcýlarýna göre bütünüyle kâinat Allah tarafýndan yaratýlmasaydý o ya kendi kendini yaratacaktý
-ki bu durum Kur’an’da, “Onu siz mi yaratýyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz?” âyetiyle reddedilmektedir (el-Vâkýa 56/59)- veya kâinattaki varlýklar birbirlerini halkede-

cekti; bu da devir veya teselsülü gerektireceðinden bâtýldýr (Mâtürîdî, Teßvîlâtü’lÆurßân, I, 220-221; Ebü’l-Yüsr el-Pezdevî,
s. 76). Tekvinle onun kapsamýna giren fiilî
sýfatlar Allah’ýn zâtý ile kaim olup ezelîdir.
O’nun zâtýnýn sonradan yaratýlmýþ (hâdis)
þeylere mahal teþkil etmesi düþünülemeyeceðinden tekvin sýfatý da hâdis olamaz.
Tekvinin hâdis olduðu farzedildiði takdirde bu sýfat ya Allah’ýn yaratmasýyla veya
yaratýlmadan meydana gelecektir. Tekvinin Allah’ýn yaratmasýyla vücut bulduðu
kabul edildiðinde söz konusu yaratmanýn
kadîm mi yoksa hâdis mi olduðu sorusu
gündeme gelir. Kadîm olduðu kabul edilirse mesele kalmayacak, aksi durumda baþa
dönülecektir (Mâtürîdî, Teßvîlâtü’l-Æurßân,
I, 220-221; Ebü’l-Yüsr el-Pezdevî, s. 76; Nesefî, I, 316-317).
Mu‘tezile ve Eþ‘ariyye kelâmcýlarýna göre Allah mahlûkatý ilâhî fiillerin kaynaðýný
teþkil eden kudret sýfatýnýn hâdis taallukuyla yaratmýþtýr. Çünkü fiilî sýfatlar Allah’ýn zâtýyla kaim olmayýp hâdistir; canlýlarý yaratmak, rýzýk vermek, onlarý yaþatmak veya hayatlarýna son vermek gibi fiiller ezelî kudret sýfatýnýn yaratýlmýþlara taalluk etmesiyle meydana gelir. Bundan dolayý tekvin gerçek bir sýfat deðildir (Fahreddin er-Râzî, s. 186-187; Teftâzânî, IV, 169).
Sözü edilen mezhepler arasýnda tekvinle
mükevvenin kýdem ve hudûsü konusunda
da görüþ ayrýlýðý vardýr. Mu‘tezile ve Eþ‘ariyye’ye göre tekvinle mükevven ayný zaman içinde bulunur, mükevven hâdis olduðundan tekvin de hâdistir; dolayýsýyla zât-ý
ilâhiyyeye nisbeti câiz deðildir. Tekvinin sonucu yaratmaksa kudret sýfatýyla gerçekleþmektedir. Mâtürîdî tekvinin kadîm bir
sýfat, mükevvenin ise hâdis olduðuna vurgu yapar. “Allah göklerin ve yerin yaratýcýsýdýr, bir þeyin meydana gelmesini dilediðinde ona ‘ol’ der, o da hemen oluverir”
meâlindeki âyet (el-Bakara 2/117) Allah’ýn
tekvin sýfatý ile bu sýfatýn taalluku neticesinde ortaya çýkan mükevvenin farklýlýðýna
iþaret etmektedir. Cenâb-ý Hakk’ýn ilminde bulunan þeylerin ortaya çýkmasý “kün”
emriyle olur. Nitekim insanlar yaþadýklarý
dönemde ilâhî emir ve yasaklarla mükellef
tutulduklarý halde ilâhî emirler o dönemde gelmiþ deðildir; dolayýsýyla kiþi ezeldeki
ilâhî tekvin sayesinde zamaný gelince yaratýldýðýný inkâr edemez (Kitâbü’t-Tev¼îd,
s. 77; Teßvîlâtü’l-Æurßân, I, 221). Yine Mâtürîdî, Allah Teâlâ’nýn sýfat ve fiillerinin ezelî
olduðunu; ancak ilim, kudret, irade ve tekvininin konusunu teþkil eden hususlardan
söz edildiðinde bunlarýn zamanýnýn zikredilmesi (“zamaný, vakti gelince” gibi) ge389
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rektiðini belirtmektedir. Allah’ýn ezelde
tekvin sýfatý bulunduðu halde mükevvenatýn niçin ezelde yaratýlmadýðý sorusu üzerinde duran Mâtürîdî nesnelerin varlýk kazanabilmesi için Allah’ýn ezelde tekvinle nitelendiðini, bunun nesnelere ilâhî kudret,
irade ve ilmin taalluk ettiðini kabul etmeye benzediðini söyler. Böylece her þey
planlanan zamanda vücut bulur; fiilen var
olan her þey vakti gelince yaratýlýr (Kitâbü’t-Tev¼îd, s. 74).
Eþ‘arîler’e göre tekvin eserin var oluþuna müessir bir sýfatsa kudretin kendisidir,
kudretin güç yetirilen þeye (makdûr) etkisinden ibaretse bu durumda izâfîdir. Eðer
tekvinin esere tesiri cevaz yoluyla meydana geliyorsa kudretin aynýdýr, tesir vücûb
yoluyla oluyorsa Allah’ýn iradesinin sýnýrlandýrýlmasý söz konusudur, bu ise câiz deðildir. Tekvinin esere etkisi bu ihtimallerin
dýþýnda ise açýklanmasý gerekir (Fahreddin er-Râzî, s. 186-187; Cürcânî, III, 93-94).
Mâtürîdîler’e göre kudret eserin var oluþuna müessir bir sýfat deðildir, kadirin bir
fiili yapabilme gücüdür. Bilfiil yaratma kudretle deðil tekvin sýfatý ile gerçekleþir. Kadirin makdûra tesiri vücûb yoluyladýr. Zira kadir iradesiyle var etme veya yok etmeden birini tercih eder ve kudretiyle bu
tercihine imkân verir. Güç yetirdiði þeyi yaratmasý ise vücûb yoluyladýr. Çünkü irade
ve kudretinin bir þeye taallukundan sonra
o þeyi yaratmamasý ya iradesinin deðiþmesi sebebiyledir ki bu mümkün deðildir
ya da yaratma acziyetidir, bu da asla düþünülemez. Dolayýsýyla yaratmada taallukun vücûb yoluyla olmasý Allah’ýn iradesinin devre dýþý býrakýlmasý anlamýna gelmez. Sonuç olarak Allah iradesiyle tercih
etmekte, kudretiyle güç yetirmekte ve tekviniyle yaratmaktadýr (Beyâzîzâde Ahmed
Efendi, s. 217). Mâtürîdîler tekvinle kudret sýfatý arasýnda taalluk açýsýndan fark
bulunduðunu kabul eder. Kudret sýfatýnýn
makdûrata taalluku ezelî, tekvin sýfatýnýn
mükevvenata taalluku hâdis olup bu taalluk sadece meydana gelen nesnelere yöneliktir. Tekvin sýfatý makdûrun varlýðýný
zorunlu kýldýðý halde kudret sýfatý belli makdûrun varlýðýný gerekli kýlmaz. Tekvin týpký irade ve kudret sýfatlarý gibi mümkün
olan þeylere taalluk eder, bu sebeple makdûrattan ancak varlýk haline geleceklerin
mevcudiyetini gerektirir (Abdüllatif Harpûtî, s. 220). Tekvin mükevvenata taalluk
edince tahlîk, rýzka taalluk edince terzîk,
hayata taalluk edince ihyâ, ölüme taalluk
edince imâte gibi isimler alýr. Bunlar müstakil sýfatlar deðil tekvinin taalluklarýdýr (Ýbnü’l-Hümâm, s. 84-85).
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Mâtürîdiyye kelâmcýlarýnýn bütün fiilî sýfatlarý kapsamak üzere Allah’a nisbet ettikleri tekvin sýfatý konusunda Mu‘tezile ve
Eþ‘ariyye ile aralarýnda çýkan fikir ayrýlýðýnýn ifadeye yönelik olduðu ve bir söyleyiþ
özelliði taþýdýðý anlaþýlmaktadýr. Çünkü bu
mezheplerin hiçbirinde kâinatýn yaratýlýþý
ve iþleyiþinde Allah’ýn ilim, kudret ve iradesinin etkisi inkâr edilmemekte, sadece
bu etkiyi adlandýrýp sýfat sistemi içinde
yerleþtirme hususunda deðiþik ifadeler
kullanýlmaktadýr. Mâtürîdiyye âlimlerinin
izah tarzý naslarýn iþaretlerine daha yakýndýr ve meseleye açýklýk getirmektedir. Onlarýn tekvini yedi sübûtî sýfata eklemeleri
hem yaratýlýþ sistemi hem de kanaatlerince kadîm oluþu açýsýndan isabetli görünmektedir. Mu‘tezile ile Eþ‘ariyye’ye karþý
ileri sürdükleri kýdem, yani kudret ve irade sýfatlarýnýn kadîm, bunlarýn taalluk edeceði yaratýklara ait fiillerin hâdis oluþu meselesi zaman kavramýnýn nisbîliði gerçeði
karþýsýnda önem taþýmamaktadýr. Tevfik
Yücedoðru Eþ‘arî ve Mâtürîdî Mezheplerinin Tekvin Sýfatý Anlayýþý (UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 1984), Zeki
Sarýtoprak Ebü’l-Muin en-Nesefî’ye Göre Tekvin Sýfatý (MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ýstanbul 1985) adýyla yüksek lisans
tezi, Arif Yýldýrým Allah’ýn Tekvin Sýfatý ismiyle doktora tezi hazýrlamýþtýr (1995, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
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TEKVÎR SÛRESÝ
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Kur’ân-ý Kerîm’in
seksen birinci sûresi.
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Mekke döneminin ilk yýllarýnda nâzil olmuþtur. Buhârî ve Tirmizî’nin el-Câmi£u’½½a¼î¼’lerinde “Ýze’þ-þemsü küvvirat” adýyla geçer. Bazý kaynaklarda sadece “Küvvirat” ismiyle de anýlýr (Buhârî, “Tefsîr”, 81/1;
Tirmizî, “Tefsîr”, 74; Âlûsî, XXX, 355). Yirmi dokuz âyet olup fâsýlasý “ \ ،# ،_ ، ”
harfleridir. Kýyametin kopmasýný ve Kur’an’ýn vahiy ürünü oluþunu konu alan Tekvîr sûresinde Allah tarafýndan konulan tabiat kanunlarýnýn deðiþtirilerek güneþin,
yýldýzlarýn, daðlarýn, denizlerin, vahþi hayvanlarýn tersine çevrileceðine temas edilir; ardýndan büyük hesap gününün kýsa
tasviri yapýlýr ve o gün kiþinin ebedî hayat
için önceden neler hazýrladýðýnýn bilincinde
olacaðý belirtilir (âyet: 1-14). Tabiatýn iþleyiþine dair birçok âyette görüldüðü üzere
yýldýzlarýn çeþitli görünümlerdeki seyrine,
kararmaya yüz tutan geceye ve aðarmaya baþlayan sabah vaktine yemin edilerek
Kur’an’ýn vahiy eseri olduðu ifade edilir,
onun deðerli ve itibarlý bir elçi (Cebrâil) tarafýndan Resûlullah’a getirildiði bildirilir.
Ardýndan “arkadaþýnýz” diye nitelendirilen
Hz. Muhammed’in inatçý inkârcýlarýn iddia
ettiði gibi bir mecnun olmadýðý, gayb âlemine ait gerçekleri gizlemediði, bildirdiði
tebliðin þeytandan gelmediði vurgulanýr
(âyet: 15-25). Sûrenin son dört âyeti, “Bu
açýk gerçeklere raðmen siz nereye gidiyorsunuz?” sorusuyla baþlar ve Kur’an’ýn
doðru yola girmek isteyen herkes için bir
uyarýcý ve öðütçü olduðu vurgulanýr; an-

Tekvîr sûresinin ilk âyetleri

