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TEKVÝN

Mâtürîdiyye kelâmcýlarýnýn bütün fiilî sý-
fatlarý kapsamak üzere Allah’a nisbet et-
tikleri tekvin sýfatý konusunda Mu‘tezile ve
Eþ‘ariyye ile aralarýnda çýkan fikir ayrýlýðý-
nýn ifadeye yönelik olduðu ve bir söyleyiþ
özelliði taþýdýðý anlaþýlmaktadýr. Çünkü bu
mezheplerin hiçbirinde kâinatýn yaratýlýþý
ve iþleyiþinde Allah’ýn ilim, kudret ve ira-
desinin etkisi inkâr edilmemekte, sadece
bu etkiyi adlandýrýp sýfat sistemi içinde
yerleþtirme hususunda deðiþik ifadeler
kullanýlmaktadýr. Mâtürîdiyye âlimlerinin
izah tarzý naslarýn iþaretlerine daha yakýn-
dýr ve meseleye açýklýk getirmektedir. On-
larýn tekvini yedi sübûtî sýfata eklemeleri
hem yaratýlýþ sistemi hem de kanaatlerin-
ce kadîm oluþu açýsýndan isabetli görün-
mektedir. Mu‘tezile ile Eþ‘ariyye’ye karþý
ileri sürdükleri kýdem, yani kudret ve ira-
de sýfatlarýnýn kadîm, bunlarýn taalluk ede-
ceði yaratýklara ait fiillerin hâdis oluþu me-
selesi zaman kavramýnýn nisbîliði gerçeði
karþýsýnda önem taþýmamaktadýr. Tevfik
Yücedoðru Eþ‘arî ve Mâtürîdî Mezhep-
lerinin Tekvin Sýfatý Anlayýþý (UÜ Sos-
yal Bilimler Enstitüsü, Bursa 1984), Zeki
Sarýtoprak Ebü’l-Muin en-Nesefî’ye Gö-
re Tekvin Sýfatý (MÜ Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, Ýstanbul 1985) adýyla yüksek lisans
tezi, Arif Yýldýrým Allah’ýn Tekvin Sýfatý is-
miyle doktora tezi hazýrlamýþtýr (1995, Ata-
türk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
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Kur’ân-ý Kerîm’in
seksen birinci sûresi.
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Mekke döneminin ilk yýllarýnda nâzil ol-
muþtur. Buhârî ve Tirmizî’nin el-Câmi£u’½-
½a¼î¼’lerinde “Ýze’þ-þemsü küvvirat” adýy-
la geçer. Bazý kaynaklarda sadece “Küvvi-
rat” ismiyle de anýlýr (Buhârî, “Tefsîr”, 81/1;
Tirmizî, “Tefsîr”, 74; Âlûsî, XXX, 355). Yir-
mi dokuz âyet olup fâsýlasý “\ ،# ،_ ،�”
harfleridir. Kýyametin kopmasýný ve Kur-
’an’ýn vahiy ürünü oluþunu konu alan Tek-
vîr sûresinde Allah tarafýndan konulan ta-
biat kanunlarýnýn deðiþtirilerek güneþin,
yýldýzlarýn, daðlarýn, denizlerin, vahþi hay-
vanlarýn tersine çevrileceðine temas edi-
lir; ardýndan büyük hesap gününün kýsa
tasviri yapýlýr ve o gün kiþinin ebedî hayat
için önceden neler hazýrladýðýnýn bilincinde
olacaðý belirtilir (âyet: 1-14). Tabiatýn iþle-
yiþine dair birçok âyette görüldüðü üzere
yýldýzlarýn çeþitli görünümlerdeki seyrine,
kararmaya yüz tutan geceye ve aðarma-
ya baþlayan sabah vaktine yemin edilerek
Kur’an’ýn vahiy eseri olduðu ifade edilir,
onun deðerli ve itibarlý bir elçi (Cebrâil) ta-
rafýndan Resûlullah’a getirildiði bildirilir.
Ardýndan “arkadaþýnýz” diye nitelendirilen
Hz. Muhammed’in inatçý inkârcýlarýn iddia
ettiði gibi bir mecnun olmadýðý, gayb âle-
mine ait gerçekleri gizlemediði, bildirdiði
tebliðin þeytandan gelmediði vurgulanýr
(âyet: 15-25). Sûrenin son dört âyeti, “Bu
açýk gerçeklere raðmen siz nereye gidi-
yorsunuz?” sorusuyla baþlar ve Kur’an’ýn
doðru yola girmek isteyen herkes için bir
uyarýcý ve öðütçü olduðu vurgulanýr; an-

rektiðini belirtmektedir. Allah’ýn ezelde
tekvin sýfatý bulunduðu halde mükevvena-
týn niçin ezelde yaratýlmadýðý sorusu üze-
rinde duran Mâtürîdî nesnelerin varlýk ka-
zanabilmesi için Allah’ýn ezelde tekvinle ni-
telendiðini, bunun nesnelere ilâhî kudret,
irade ve ilmin taalluk ettiðini kabul et-
meye benzediðini söyler. Böylece her þey
planlanan zamanda vücut bulur; fiilen var
olan her þey vakti gelince yaratýlýr (Kitâ-
bü’t-Tev¼îd, s. 74).

Eþ‘arîler’e göre tekvin eserin var oluþu-
na müessir bir sýfatsa kudretin kendisidir,
kudretin güç yetirilen þeye (makdûr) etki-
sinden ibaretse bu durumda izâfîdir. Eðer
tekvinin esere tesiri cevaz yoluyla meyda-
na geliyorsa kudretin aynýdýr, tesir vücûb
yoluyla oluyorsa Allah’ýn iradesinin sýnýr-
landýrýlmasý söz konusudur, bu ise câiz de-
ðildir. Tekvinin esere etkisi bu ihtimallerin
dýþýnda ise açýklanmasý gerekir (Fahred-
din er-Râzî, s. 186-187; Cürcânî, III, 93-94).
Mâtürîdîler’e göre kudret eserin var olu-
þuna müessir bir sýfat deðildir, kadirin bir
fiili yapabilme gücüdür. Bilfiil yaratma kud-
retle deðil tekvin sýfatý ile gerçekleþir. Ka-
dirin makdûra tesiri vücûb yoluyladýr. Zi-
ra kadir iradesiyle var etme veya yok et-
meden birini tercih eder ve kudretiyle bu
tercihine imkân verir. Güç yetirdiði þeyi ya-
ratmasý ise vücûb yoluyladýr. Çünkü irade
ve kudretinin bir þeye taallukundan sonra
o þeyi yaratmamasý ya iradesinin deðiþ-
mesi sebebiyledir ki bu mümkün deðildir
ya da yaratma acziyetidir, bu da asla dü-
þünülemez. Dolayýsýyla yaratmada taallu-
kun vücûb yoluyla olmasý Allah’ýn irade-
sinin devre dýþý býrakýlmasý anlamýna gel-
mez. Sonuç olarak Allah iradesiyle tercih
etmekte, kudretiyle güç yetirmekte ve tek-
viniyle yaratmaktadýr (Beyâzîzâde Ahmed
Efendi, s. 217). Mâtürîdîler tekvinle kud-
ret sýfatý arasýnda taalluk açýsýndan fark
bulunduðunu kabul eder. Kudret sýfatýnýn
makdûrata taalluku ezelî, tekvin sýfatýnýn
mükevvenata taalluku hâdis olup bu taal-
luk sadece meydana gelen nesnelere yö-
neliktir. Tekvin sýfatý makdûrun varlýðýný
zorunlu kýldýðý halde kudret sýfatý belli mak-
dûrun varlýðýný gerekli kýlmaz. Tekvin týp-
ký irade ve kudret sýfatlarý gibi mümkün
olan þeylere taalluk eder, bu sebeple mak-
dûrattan ancak varlýk haline geleceklerin
mevcudiyetini gerektirir (Abdüllatif Har-
pûtî, s. 220). Tekvin mükevvenata taalluk
edince tahlîk, rýzka taalluk edince terzîk,
hayata taalluk edince ihyâ, ölüme taalluk
edince imâte gibi isimler alýr. Bunlar müs-
takil sýfatlar deðil tekvinin taalluklarýdýr (Ýb-
nü’l-Hümâm, s. 84-85).

Tekvîr sûresinin ilk âyetleri



391

yer alan, “Allah, Ýze’þ-þemsü küvvirat sû-
resini okuyan kimseyi amel defterlerinin
açýldýðý kýyamet gününde mahcup olmak-
tan korur” meâlindeki hadisin (Zemahþe-
rî, VI, 328; Beyzâvî, IV, 390) mevzû olduðu
belirtilmiþtir (Zemahþerî, I, 684 [nâþirin
notu]; Muhammed et-Trablusî, II, 726).
Cemâleddin Ayyâd sûrenin tefsirine dair
bir eser yazmýþtýr (Tefsîrü’l-Æurßân-sûretü’t-
Tekvîr, Kahire 1389). Tekvîr sûresiyle da-
ha sonra gelen üç sûre arasýnda kelime
diziliþi, ses yapýsý ve kompozisyon açýsýn-
dan tam bir uyumun bulunduðu belirtil-
mektedir (Michel Cuypers, “La compositi-
on rhétorique des sourates 81 à 84”, AIsl.,
XXXVII [2003], s. 91-135).
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Dinî gerçekleri yalanlama anlamýnda
bir Kur’an terimi.
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Sözlükte “yalan söylemek; iftira etmek”
anlamýndaki kizb (kezib) kökünden türe-
yen tekzîb “yalanlamak, inkâr etmek” mâ-
nasýnda masdar, ayrýca isim olarak kulla-
nýlýr. Kur’an’da münafýklardan bahsedilir-
ken belirtildiði üzere (el-Feth 48/11) kiþi-
lerin kalplerinde bulunmayan düþünceleri
aðýzlarý veya kalemleriyle beyan etmele-
ri yalanýn aslýný teþkil eder. Bazan bir söz
gerçekte doðru iken söyleyen tarafýndan
benimsenmediði için yalan diye nitelen-
dirilir. Kur’ân-ý Kerîm’de münafýklarýn Hz.
Peygamber’in yanýna gelip onun Allah’ýn
elçisi olduðuna tanýklýk ettiklerini söyle-
melerinin ardýndan, “Allah münafýklarýn
kesinlikle yalancý olduklarýný bilmektedir”
buyurulmasý (el-Münâfikun 63/1) bunun
örneklerinden biridir (Râgýb el-Ýsfahânî, el-
Müfredât, “kcb” md.).

Kur’an’da yaklaþýk 280 yerde geçen kizb
kavramýnýn yer aldýðý âyetlerin büyük ço-
ðunluðu usûlü’d-dîn çerçevesine giren ko-
nularla ilgilidir. Bunlardan seksen tanesi
doðrudan kizb köküne, diðerleri tekzîb kö-
küne dayanmakta ve “yalana nisbet etme;
vuku bulduðu veya vuku bulacaðý haber
verilen hususlarýn gerçekle baðdaþmama-
sý” anlamlarýnda kullanýlmaktadýr. Cenâb-ý
Hak kullarýna tebliðlerini peygamberleri
vasýtasýyla göndermiþ ve onlara nübüvvet-
lerini kanýtlayan mûcizeler vermiþtir. Bu
açýdan bakýldýðýnda inkârcýlara ait tekzip
ifadelerinin çoðunun Allah’ýn âyetlerine yö-
nelik olduðu anlaþýlýr. Bunun yanýnda Hz.
Nûh’tan itibaren gelen peygamberler, on-
lara gönderilen vahiy, dünya hayatýnýn so-
na erip kýyametin kopmasý, âhiret, cennet,
cehennem ve Allah’ýn huzurunda hesap
verme gibi hususlar da inkârcýlar tarafýn-
dan gerçek dýþý ve asýlsýz diye nitelendiril-
miþtir. Allah’ýn tekzip edilen âyetleri “vah-
yin büründürüldüðü lafýz ve ifadeler” anla-
mýna geldiði gibi “duyularla algýlanan mû-
cizeler” mânasýna da gelir. Rahmân sûre-
sinde insanlara ve cinlere hitap eden ve
otuz bir defa geçen, “Rabbinizin nimetlerin-
den hangisini yalanlayabilirsiniz?” meâlin-
deki ilâhî beyan içinde ilkin tabiatýn yara-
týlýþý ve iþleyiþine temas edilmiþ, ardýndan
âhiret âlemi anlatýlmýþtýr. Bütün insanlar
selim fýtrat üzere (inanmaya yetenekli) dün-
yaya gelir, onlarýn bu özelliði hiç deðiþmez
(er-Rûm 30/30; ayrýca bk. BEZM-i ELEST).
Ýnsanlýk tarihinde görülen bütün sapma-
lar, kiþinin kendi yaratýlýþýný inkâr etme ve
üstün özelliklerini deðiþtirme çabasýndan
ibarettir. Dolayýsýyla dinî gerçekleri yalan-
lama suçlunun kendini savunmasý gibidir.
Kur’an’da böylelerinden “tuttuklarý yanlýþ
yoldan dönmeyen ve akýllarýný kullanma-
yan saðýrlar, dilsizler ve körler” diye bahse-
dilmektedir (el-Bakara 2/18, 171; ayrýca bk.
M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “.akl”, “fkh”
md.leri). Nitekim Kur’ân-ý Kerîm’de, sami-
miyetsizliðin ve istismarýn geçersiz olaca-
ðý, gaflet perdesinin kalkacaðý âhiret gü-
nünde mücrimlerin dünyada iken hesap
gününü yalanladýklarýný itiraf edecekleri
bildirilmektedir (el-Müddessir 74/46-47).
Kizb kavramý hadislerde de geniþ yer tut-
makta, A. J. Wensinck’in eserinde kizbe
dair kaynaklar on altý sütuna ulaþmakta-
dýr. Bu tür hadislerde Kur’an’daki konular
iþlenmekte, özellikle Resûlullah’ýn nübüv-
vetine ve tebliðine yönelik yalanlamalarý-
nýn dürüstlükten uzak oluþuna vurgu ya-
pýlmaktadýr. Bu açýdan tekziple nifak iç içe
kavramlar þeklinde görünmektedir. Ayný

cak doðru yola girme talebinin ilâhî irade
doðrultusunda yapýlmasýnýn þart koþul-
duðu belirtilir. Rivayete göre, sûrenin son
âyetlerinde dileyen kimsenin doðru yola gi-
rebileceðinin ifade edilmesi üzerine Ebû
Cehil, “Bu husus kendi isteðimize baðlýdýr,
uygun görürsek bu yola gireriz, görmez-
sek girmeyiz” demiþ, bundan dolayý sûre-
nin ilâhî iradeyle ilgili âyeti inmiþtir (Ta-
berî, XXX, 105; Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, VII,
230).

Tekvîr sûresinde kelimelerin ve cümle-
lerin sýralanýþýyla âyet sonlarýndaki seciler
kulaða hoþ gelen sesler taþýrken fesahat
ve belâgat açýsýndan da üstün bir hâkimi-
yet hissedilir. Sûrede ayný dönemde nâzil
olan diðer sûrelerde görüldüðü gibi insa-
na sorumluluk duygusu veren âhiret haya-
týna vurgu yapýlýr. Gayb âlemine ait bu ha-
yatýn mevcudiyetini haber veren Hz. Mu-
hammed’in Hak elçisi, tebliðlerinin de va-
hiy ürünü olduðu bildirilir. Tekvîr’den son-
ra gelen Ýnfitâr ve Ýnþikak sûreleri de hem
isimlerinin mânasý (“Gök yarýlýp tabiatýn
düzeni bozulduðu zaman ...”) hem de
muhtevalarý bakýmýndan Tekvîr sûresine
benzer. Abdullah b. Ömer’den rivayet edi-
len bir hadiste Hz. Peygamber, “Kýyamet
gününü çýplak gözle müþahede eder gibi
görmek isteyen kimse ‘Ýze’þ-þemsü küv-
virat’, ‘Ýze’s-semâü’nfetarat’, ‘Ýze’s-se-
mâü’nþekkat’ sûrelerini okusun” buyur-
muþtur (Müsned, II, 27; Tirmizî, “Tefsîr”,
74). Vahyin insanlara ulaþmaya baþladýðý
dönemlerden itibaren dine karþý ilgi duy-
mayan kiþilerin en önemli sorunu âhiret
hayatýný inkâr etmeleri ya da âhiret günü-
ne inanmakla birlikte vukuunu çok uzak
gördüklerinden davranýþlarýnýn uhrevî so-
rumluluðunun farkýna varmamalarýdýr. Bu
sebeple Kur’an’da ve hadislerde Allah’a
ve âhiret gününe iman etmenin önemine
çokça vurgu yapýlmaktadýr. Abdullah b.
Abbas’tan nakledildiðine göre Hz. Ebû Be-
kir, Resûlullah’a erken sayýlacak bir yaþta
saçlarýna ak düþmesinin sebebini sorunca
Resûlullah, “Beni Vâkýa, Amme yetesâelûn
ve Ýze’þ-þemsü küvvirat sûreleri ihtiyarlat-
tý” demiþtir (Heysemî, VII, 37; bk. Ýbrâhim
Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 343).

Tekvîr, önceki peygamberlere verilen
Tevrat, Zebûr ve Ýncil’in fazilet açýsýndan
Kur’an’daki karþýlýklarýndan baþka Resûl-i
Ekrem’e has olmak üzere inzal edilen “mu-
fassal” sûrelerdendir (a.g.e., s. 224-225).
Hz. Peygamber’in zaman zaman namazla-
rýn birinci rek‘atýnda Duhân, ikinci rek‘a-
týnda Tekvîr sûresini okuduðu bilinmekte-
dir (a.g.e., s. 307). Bazý tefsir kitaplarýnda
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