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YÂR-ý G…R

Bir eliftir lafz-ý gar içre yazýldý gûyiyâ” kýta-
sý, Hz. Ebû Bekir'in bu vasfý üzerine kurul-
muþtur. Neccârzâde Þeyh Rýzâ’nýn, “Yâr-ý
gar-ý nebevî yâver-i ehl-i Ýslâm / Hayr-i âl-i
Kureþî efdal-i ashâb-ý kirâm” beyti de Hz.
Ebû Bekir’i benzer niteliklerle anlatmak-
tadýr. Kemal Edip Kürkçüoðlu’nun na‘týn-
daki, “Yâr-ý gar eyledi Sýddîk’ý seçip hicret-
te / Nesl-i Hâþim var iken mazhar-ý rüçhân
olarak” beytinde de yâr-ý garýn Hz. Pey-
gamber nezdindeki yerine, hicret kavra-
mýyla birlikte onun diðer ashaba üstün-
lüðüne ve seçilmiþ kiþiliðine vurgu yapýl-
maktadýr. Lârendeli Hamdi’nin Hz. Ebû
Bekir vasfýnda yazdýðý kýsa methiyedeki,
“Oluptur Mustafâ’nýn çâryârý / Kerâmet
Kâ‘be’sinin rükn-i çârý / Husûsan yâr-ý ev-
vel ya‘ni Sýddîk / Emîr-i bârgâh-ý mülk-i
tevfîk / Yüzü mir’ât-ý envâr-ý hakîkî / Re-
sûlün gar içinde refîki / Þerîat âsumâný ev-
cine bedr / Güzîn ü parsâ vü aliyyü’l-kadr”
mýsralarý Hz. Ebû Bekir için sýddîk, çâryâr,
yâr-ý evvel, yâr-ý gar gibi tamlamalarla ya-
pýlmýþ tavsifleri bir araya getirmiþtir. Ham-
dullah Hamdi’nin na‘týnda yer alan, “Bu
yâr-ý garýnýn kim erer medhi gavrýna / Sen
akl-ý evvelin kim eder sânisin senâ” beyti,
Ebû Bekir’in Hz. Peygamber’e yakýnlýðýný
pekiþtirmek amacýyla âyetteki “ikinin ikin-
cisi” tabirinin telmihen zikredilmesine ör-
nektir.

Yâr-ý gar Türk edebiyatýnda mecazen
“yakýn dost, güvenilir arkadaþ” anlamýn-
da da kullanýlmýþtýr. Mevlânâ Celâleddîn-i
Rûmî’nin Dîvân-ý Kebîr’deki, “Þems-i Teb-
rîzî tuî ender dilem / Hem karîn u yâr-ý ga-
rem rûz u þeb” (Ey Þems-i Tebrîzî hep gönlü-
mün içindesin / Gece gündüz en yakýným ve yâr-ý
garýmsýn) mýsralarý Þems-i Tebrîzî ile Mev-
lânâ arasýndaki ileri derecede yakýnlýðý an-
latmaktadýr. Tamlamanýn Þeyh Galib’in sa-
mimi arkadaþý Esrar Dede için yazdýðý mer-
siyedeki kullanýmý da bu anlayýþa güzel bir
örnektir: “Sâye gibi yanýmda enîs-i nehâr
idi / Hakka tamâm âþýk idi yâr-ý gar idi.”
Tabir Nâmî’nin, “Hýfz ede lutf u inâyet ey-
leye / Ola tevfîk u hidâyet yâr-ý gar” bey-
tinde duanýn kabulüne vesile olmasý ama-
cýyla zikredilmiþ, “Endûh u gussa hâtýrý-
mýn yâr-ý garýdýr / Mülk-i neþât gönlüme
gurbet diyârýdýr” beytinde ise þair bu ta-
biri, gam ve kederin gönlündeki ayrýlmaz
bir ikili gibi devamlý beraberliðini ifade et-
mek için kullanmýþtýr. Bâkî’nin, “Uþþâký zîr-i
hâke iletse n’ola gamýn / Derd-i mahabbet
ehl-i dilin yâr-ý garýdýr” beytinde de aþk
derdinin gönül sahiplerinin ayrýlmaz bir
parçasý olduðu yâr-ý gar ile anlatýlmýþtýr.
Nakþî’nin, “Künc-i hâtýrda hemîþe yâd-ý
lutf-ý hüsn eder / Ârzu vü iþtiyâkýn yâr-ý

garýdýr gönül” beyti ise güçlü isteðin, ar-
zu ve iþtiyakýn gönlün vazgeçilemezi sayýl-
dýðýný ifade etmektedir. “Geldik bu gara
biz bir iki yâr-ý gar ile / Bir zevk olundu kim
anýla rûzgâr ile” beyti tabirin daha dünyevî
bir mânada kullanýlýþýna az sayýdaki örnek-
lerden biridir. Þihâbî ise “Bîkesem bîçâre-
yem bîakrabâyem hâsýlý / Dâr-ý dünyâda
benim bir yâr-ý garým kalmadý” beytinde
yâr-ý garý kendi kimsesizliðini anlatmak için
kullanmýþtýr.
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Yaratmanýn Arapça karþýlýðý olarak Ýslâ-
mî kaynaklarda en sýk geçen kelime halk-
týr; sözlükte “yaratmak, meydana getir-
mek, bir þeyden yeni bir þey icat etmek,
imal etmek, ölçüp biçmek (takdir)” ve me-
cazen “yakýþtýrmak, uydurmak” gibi an-
lamlarda masdar, “yaratýlmýþlar, insanlar”
mânasýnda isimdir. Ayný kökten hilkat
“yaratýlýþ, fýtrat, tabiat”, hâlik ve hallâk
“yaratan”, mahlûk “yaratýlan”, hulk / hu-
luk “tabiat, huy, karakter, ahlâk” anlamý-
na gelir. Râgýb el-Ýsfahânî, halk ve hulkun
aslýnda ayný mânayý ifade ettiðini belirttik-
ten sonra Kur’an’dan örnekler vererek (eþ-
Þuarâ 26/137; el-Kalem 68/4) gözle görü-
lebilen þeylerin dýþ yapýlarý, þekilleri ve sû-
retleri için halk; basîretle görülebilen psi-
kolojik güçler ve karakter için hulk keli-
mesinin kullanýldýðýný söyler (el-Müfredât,
“plk” md.). Halk kavramý dinî terminolo-
jide özellikle Allah’a mahsus olmak üzere
“yaratmak, yoktan var etmek” þeklinde ta-
nýmlanýr. Ýbn Sîde mutlak bir ifadeyle, “Al-
lah bir þeyi halketti” denildiðinde bunun,
“Yokken var etti” mânasýna geldiðini be-
lirtir (el-Mu¼kem ve’l-mu¼î¹ü’l-a£¾am, IV,
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Hz. Ebû Bekir’in,
hicret yolculuðunun baþýnda

Hz. Peygamber ile Sevr maðarasýndaki
arkadaþlýðýna iþaret eden lakabý.

˜ ™

Farsça yâr (dost) ve Arapça gar (maðara)
kelimelerinden oluþan tamlama “maðara
arkadaþý” anlamýna gelir. Resûl-i Ekrem,
hicret etmesini önlemek isteyen müþrik-
lerin kendisine engel olmamalarý için yola
çýkacaðý gece yataðýna Hz. Ali’yi yatýrmýþ,
ardýndan Hz. Ebû Bekir’in evine giderek
onunla gizlice Mekke’den ayrýlýp þehrin dý-
þýndaki Sevr maðarasýna sýðýnmýþ ve takip-
ten kurtulmak için ikisi orada birkaç gün
saklanmýþtý. Bu sýrada bir çift güvercin ma-
ðaranýn aðzýna yuva yapmýþ, bir örümcek
de aðýný örerek giriþi kapatmýþ, onlarý ara-
yanlar, önüne kadar geldikleri halde bu gö-
rüntü karþýsýnda içeride kimsenin buluna-
mayacaðýný düþünerek maðaraya girme-
miþ ve oradan ayrýlmýþlardý. Ancak müþ-
rikler henüz uzaklaþmadan, maðaradaki
deliðinden çýkmak isteyen bir yýlanýn Re-
sûlullah’ý sokmasýndan endiþe eden Hz.
Ebû Bekir deliðin aðzýný ayaðýyla kapatmýþ,
yýlan kendisini soktuðu halde sesini çýkar-
mamýþtý. Ayrýca âyette de yer aldýðý üzere
(et-Tevbe 9/40), bu esnada yakalanacakla-
rýndan korkan Hz. Ebû Bekir’e Resûl-i Ek-
rem “Üzülme, Allah bizimledir” (Lâ tahzen!
Ýnnellahe maanâ) demiþtir. Bu cümle yâr-ý
gar kavramýyla birlikte edebî metinlerde
iktibas, istiþhâd, irsâl-i mesel ve telmih
suretiyle çokça zikredilmiþtir. Sevr maða-
rasýnda ve hicret yolu boyunca karþýlaþý-
lan zorluklara Hz. Peygamber’le beraber
katlanarak onu korumak için her þeyi göze
alan, her türlü fedakârlýðý yapan Hz. Ebû
Bekir’e Peygamber’in maðaradaki arkada-
þý mânasýna yâr-ý gar lakabý verilmiþtir. Bu
niteleme bir nevi unvan olarak özellikle
Fars (bazý manzum örnekler için bk. Sîrûs
Þemîsâ, s. 617) ve Türk edebiyatlarýnda
yer bulmuþtur.

Genelde Türk edebiyatýnda ve özellikle
divan edebiyatýyla dinî-tasavvufî edebiya-
týn tevhid, na‘t, hilye-i çehâryâr, hicret-
nâme, siyer, mi‘râciyye gibi türlerinde
Hz. Ebû Bekir için kullanýlan yâr-ý gar ya-
kýn dostluðu, en üst seviyede fedakârlýðý
ifade etmek için, ayrýca remiz ve mazmun
olarak baþvurulan bir tabir haline gelmiþ-
tir. Fütûhî’nin Nâz ü Niyâz’ýndaki, “Çâr-
yâr-ý bâ-kirâmýn evvelidir Bû Bekir / Gev-
her-i kân-ý sadâkat yâr-ý gar-ý Mustafâ /
Gar içinde râst kaddin görücek dedi hýred /
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ceden bir örneði olmadan bir þeyi yarat-
mak” (Cevherî, e½-Øý¼â¼, “bd.a” md.; Lisâ-
nü’l-£Arab, “bd.a” md.); “alete, maddeye,
zamana ve mekâna baðlý kalmadan bir þe-
ye varlýk kazandýrmak” (Râgýb el-Ýsfahânî,
el-Müfredât, “bd.a” md.); “bir þeyi yoktan
var etmek, bir þeyden baþka bir þey oluþ-
turmak” (et-Ta£rîfât, “ibdâ.” md.) gibi fark-
lý þekillerde açýklanmýþtýr. Ayný kökten be-
dî‘ Allah’ýn isimlerindendir. “Benzersiz ya-
ratmak, her bir varlýðý fiilen meydana ge-
tirmek, açýða çýkarmak” þeklinde açýkla-
nan ber’ kelimesinin halktan farklý olarak
özellikle canlýlarýn yaratýlmasý hakkýnda
kullanýldýðý belirtilir (Lisânü’l-£Arab, “br,e‘”
md.). Ayný kökten türeyen bâri’ de Allah’ýn
isimlerindendir. Ýbn Manzûr, “yaratmak,
yaratarak çoðaltmak” anlamýndaki zer‘
kökünden türeyen zâri‘i bâri’in eþanlamlý-
sý diye gösterir (Lisânü’l-£Arab, “zr,e” md.).
Asýl mânasý “yarmak” olan fatr Allah’a nis-
bet edildiðinde “varlýðý yaratmak, ortaya
çýkarmak”, fýtrat ise “ilk baþtan yapmak,
yaratmak; çocuða anne karnýnda Allah’ýn
verdiði ilk yapý, hilkat, temiz tabiat; insa-
nýn özündeki Allah’ý tanýma yeteneði” gibi
anlamlara gelir (Lisânü’l-£Arab, “ftr” md.).
Sun‘ kelimesini “iþ yapmak” diye izah eden
Râgýb el-Ýsfahânî, her fiilin sun‘ fakat her
sun‘un fiil olmadýðýný, hayvanlara ve can-
sýz varlýklara sun‘ nisbet edilmeyeceðini”
söyler (el-Müfredât, “sn.a” md.). Sun‘ kö-
künden türeyen sâni‘ Allah lafzý veya hâ-
lik yerine kullanýlýr. “Canlanmak, hayat bul-
mak, büyüyüp geliþmek, gençlik çaðýna
girmek” anlamýndaki (el-Müfredât, “nþ,e”
md.) neþ’ / neþ’e kökünden türeyen inþâ
kelimesine Ýbn Manzûr, “yaratmaya baþla-
mak” mânasýný verir (Lisânü’l-£Arab, “nþ,e”
md.). Râgýb el-Ýsfahânî kelimenin daha çok
canlýlar hakkýnda kullanýldýðýný belirtir (el-
Müfredât, “nþ,e” md.). “Yokken var olmak,
vuku bulmak, sonradan meydana gelmek”
anlamýndaki hudûs / hadâse kökünden tü-
reyen, bilhassa kelâm ve felsefede yarat-
ma konusunda çok sýk kullanýlan kelime-
lerden olan ihdâs “bir þeyi yok iken var et-
mek” (Lisânü’l-£Arab, “pdþ” md.), “zaman
içinde var etmek” (et-Ta£rîfât, “Ýhdâþ” md.)
diye açýklanmýþtýr. Vücûd kökünden îcâd
da “varlýk vermek, örneksiz yaratmak” an-
lamýnda daha çok kâinatýn yaratýlýþý bað-
lamýnda sýkça kullanýlan felsefe terimlerin-
dendir. “Þekil, biçim, örnek, bir þeyin dýþ
görünüþü, yapýsý, hakikati, mahiyeti, özü”
anlamýndaki sûretten gelen tasvir, Ýbn
Manzûr’a göre Allah’a nisbet edildiðinde
“her bir varlýða özel bir sûret vermek, baþ-
ka varlýklardan ayýrt edilmesini saðlayan
bir yapý kazandýrmak” mânasýna gelir (Li-

sânü’l-£Arab, “svr” md.). “Var olmak, vu-
ku bulmak, meydana gelmek” anlamýnda-
ki kevn / kiyân kökünden türeyen tekvin
Allah’ýn sýfatý olarak “varlýðý meydana ge-
tirmek, oluþturmak, yaratmak, icat et-
mek” anlamýndadýr. Cürcânî tekvini “bir
þeyi maddî bir asýldan icat etmek” þeklin-
de tanýmlar (et-Ta£rîfât, “Tekvîn” md.). Râ-
gýb el-Ýsfahânî birçok kelâmcýnýn tekvini
“ibdâ‘” mânasýnda kullandýðýný belirtirken
(el-Müfredât, “kvn” md.) Cürcânî bir þeyin
maddî bir asla ve zamana baðlanmadan
var edilmesine ibdâ‘, madde ve olaylara
baðlý olarak zaman içinde var edilmesine
tekvin denildiðini söyler. Ýhtirâ‘ kelimesi
“yarmak, yýrtmak, parçalamak” anlamýn-
daki har‘ kökünden türemiþ olup kelâm
ve felsefede “yaratmak, yeni bir þey or-
taya çýkarmak, inþa etmek” mânasýnda
(Cevherî, e½-Øý¼â¼, “pr.a” md.; Lisânü’l-
£Arab, “pr.a” md.) Allah’ýn varlýðýný kanýt-
lamak için geliþtirilen delillerden biridir.
“Koymak, bir þey yapmak, icat etmek, bir
þeyden baþka bir þey meydana getirmek,
bir nesnenin durumunu deðiþtirmek” an-
lamlarýný içeren ca‘l yaratmanýn farklý tarz-
larý için kullanýlýr (el-Müfredât, “ca.l” md.).

Kur’an. Kur’ân-ý Kerîm’de elli iki yerde
halk kelimesi ve 200’ü aþkýn yerde türev-
leri geçmektedir. Yaklaþýk elli âyette gök-
lerin ve yerin, 100 âyette insanýn yaratýlý-
þýndan, elliye yakýn âyette genel anlamda
yaratmadan söz edilir. Diðer âyetlerde ge-
ce, gündüz, ay, güneþ, bitki, hayvan, me-
lek, cin, þeytan, hayat, ölüm, öldükten
sonra dirilme gibi varlýk ve olaylarýn yara-
týlýþýyla Câhiliye devrinde tanrý yerine ko-
nan putlarýn hiçliði baðlamýnda halk kav-
ramý kullanýlmýþtýr (M. F. Abdülbâký, el-
Mu£cem, “plk” md.). Ýki âyette bedî‘ Al-
lah’ýn sýfatý þeklinde geçer (el-Bakara 2/
117; el-En‘âm 6/101). Her iki âyette Al-
lah’ýn göklerin ve yerin yaratýcýsý olduðu-
nun bedî‘ kelimesiyle ifade edilmesi bu-
nun hâlik ile ayný anlamda kullanýldýðýný
göstermektedir. Bâri’ “yaratýcý” anlamýn-
da iki âyette üç defa zikredilmiþtir (el-Ba-
kara 2/54; el-Haþr 59/24). Ayný kökten be-
riyye “yaratýlmýþ, mahlûkat” mânasýndaki
halkýn eþ anlamlýsý olarak (Taberî, I, 327-
328; XII, 657) Beyyine sûresinde (98/6, 7)
geçmektedir. Zer‘ masdarýndan fiiller al-
tý âyette “yaratmak, türetmek” anlamýn-
da Allah’a nisbet edilmiþtir (meselâ bk.
el-En‘âm 6/136; en-Nahl 16/13; el-Mü’mi-
nûn 23/79). Kur’an’da yaratmayla ilgili kul-
lanýlan ve sanat, hilkat kelimeleriyle kar-
þýlanan fýtrat ile bunun fiil þekli olan “fa-
tara” bir âyette yer alýr (er-Rûm 30/30).
Tefsirlerde, fýtrat kelimesinin bu âyetteki

388). Hâlik ve hallâk kelimelerinin baþýn-
da harf-i ta‘rif bulunduðunda sadece Al-
lah için kullanýldýðý belirtilir (Lisânü’l-£Arab,
“plk” md.). Eski sözlüklerde halk kelime-
sinin aslî mânasýnýn “takdir” (ölçüp biçmek)
olduðu kaydedilir (Ýbn Sîde, IV, 389; Cev-
herî, e½-Øý¼â¼, “plk” md.). Ýlk sözlük ya-
zarlarýndan Ebû Bekir Ýbnü’l-Enbârî halk
kelimesinin “ilk defa ortaya konan bir ör-
neðe göre eþyaya yapý kazandýrma” (inþâ)
ve “olmasý istenen þeyin ölçülerini belirle-
me” (takdir) þeklinde iki anlama geldiðini
söyler. Birinci anlama, “Biliniz ki halk da
emir de Allah’ýndýr” (el-A‘râf 7/54), ikincisi-
ne, “Halkedenlerin en güzeli olan Allah yü-
celer yücesidir” (el-Mü’minûn 23/14) me-
âlindeki âyetler örnek gösterilir. Hz. Îsâ’-
nýn Ýsrâiloðullarý’na mûcize olarak çamur-
dan kuþ biçiminde bir þey yapacaðýný söy-
lediðine dair âyette geçen halk (Âl-i Ýmrân
3/49) “takdir” mânasýndadýr ve Îsâ’nýn “yok-
tan ortaya çýkarmayý kastetmediði özel-
likle belirtilir (Lisânü’l-£Arab, “plk” md.).
Râgýb el-Ýsfahânî’ye göre halk kavramý “bir
þeyin ölçülerini belirlemek” veya “uydur-
mak, yakýþtýrmak” anlamýyla insanlara da
nisbet edilebilir. Nitekim Mü’minûn sûre-
sinde (23/14) halk ilk anlamda, “Siz put-
perestler, asýlsýz inançlar uyduruyorsunuz”
âyetinde (el-Ankebût 29/17) ikinci anlam-
da kullanýlmýþtýr (el-Müfredât, “plk” md.).
Nisâ sûresinde geçen (4/119), “O inkârcý-
lar Allah’ýn halkýný mutlaka deðiþtirecek-
ler” ifadesindeki “Allah’ýn halký” terkibini
Ýbn Abbas, Ýkrime, Mücâhid gibi ilk mü-
fessirler -halk kelimesinin fýtratla birlikte
kullanýldýðý âyeti (er-Rûm 30/30) delil gös-
tererek- “Allah’ýn dini” olarak yorumlamýþ-
lardýr, Taberî de bu yorumu tercih etmiþ-
tir (Câmi£u’l-beyân, IV, 282-285). Ayný ter-
kip “Allah’ýn hükmü” diye de açýklanmýþtýr
(Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “plk” md.).
Þuarâ sûresindeki (26/137) “huluku’l-evve-
lîn” bazý kýraat âlimlerince “halku’l-evve-
lîn” þeklinde okunmuþtur, bu kýraate gö-
re terkip “öncekilerin uydurmasý, yakýþtýr-
masý, eskilerin masallarý (esâtîrü’l-evvelîn
[krþ. el-En‘âm 6/25; el-Enfâl 8/31; en-Nahl
16/24]) ve hurafeleri” (ehâdîs) mânasýna
gelir (Taberî, IX, 453; Ýbn Sîde, IV, 389).
Son anlam için ihtilâk da kullanýlýr. Bu ke-
lime müþriklerin Kur’an vahyine yönelik
ifadelerinde yer almaktadýr (Sâd 38/7).

Ýslâmî kaynaklarda yaratmayla ilgili ib-
dâ‘, ber’, zer‘, fatr, sun‘, inþâ’, ihdâs, îcâd,
tasvîr, tekvîn, ihtirâ‘, ca‘l gibi kavramlar
da yer almaktadýr. “Yapmak, inþa etmek,
ihdas etmek; baþlamak, ilk olmak” anlam-
larýndaki bed‘ kökünden ziyâdeli masdar
olan ibdâ‘ Allah’a nisbet edildiðinde “ön-
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var olmayan bir þeye nasýl ‘ol’ diye hitap
edilir?” sorusu tartýþma konusu olmuþ-
tur. Taberî’ye göre Cenâb-ý Hakk’ýn bir þe-
yi varlýk alanýna çýkarma iradesi ve emriy-
le o þeyin var edilmesi arasýnda öncelik-
sonralýk iliþkisi düþünülemeyeceði için bu
soru anlamsýzdýr (Câmi£u’l-beyân, I, 557-
558). Bir yoruma göre Allah’ýn yaratmayý
murat ettiði þey henüz yaratýlmamýþken
O’nun ilminde mevcut olup “kün” emri il-
minde olanýn varlýða çýkmasýný saðlar. Di-
ðer bir yorumda bunun belli bir varlýða
yönelik sözlü emir deðil Allah’ýn kendi ira-
desine baðlý hükmü olduðu belirtilir (Mâ-
verdî, I, 178-179). Allah’ýn yaratýcý eylemi-
ni ifade etmek üzere 100’ü aþkýn âyette
“ca‘l” masdarýndan isim ve fiiller yer al-
mýþtýr. En‘âm sûresinin ilk âyetinde Al-
lah’ýn gökleri ve yeri yaratmasý için “hala-
ka”, karanlýklarla ýþýðý yaratmasý için “ce-
ale” fiilinin kullanýlmasý bu iki kavramýn
ayný anlamý içerdiðini gösterir. Þevkânî’-
nin yorumuna göre âyette önce, “Gökleri
ve yeri yarattý” ifadesiyle cevherlerin, ar-
dýndan -cevherler arazsýz olamayacaðý için-
“Karanlýklarý ve ýþýðý yarattý” ifadesiyle araz-
larýn yaratýlýþýna iþaret edilmiþtir (Fet¼u’l-
šadîr, II, 113). “Halaka” ile “ceale” arasýn-
daki anlam birliði, Allah’ýn insanlarý ve di-
ðer canlýlarý çift yarattýðý bildirilirken bu
iki fiilden bazan birinin, bazan diðerinin
kullanýldýðý âyetlerde de görülür (ez-Zâri-
yât 51/49; en-Necm 53/45; krþ. er-Ra‘d 13/
3; el-Kýyâme 75/39). Allah’ýn her þeyi bir
ölçüye göre yaratmasý bir yerde “halaka”
(el-Kamer 54/49) baþka bir yerde “ceale”
(et-Talâk 65/3) fiiliyle ifade edilmiþtir. Yi-
ne Allah’ýn ilk insaný yaratmadan önce bu
iradesini meleklere bildirdiðine dair âyet-
lerin ikisinde hâlik (el-Hicr 15/28; Sâd 38/
71), birinde ayný mânada (Taberî, I, 236)
câil (el-Bakara 2/30) kelimesi geçer.

Kur’ân-ý Kerîm’de yoktan yaratmanýn
(ex nihilo) tam karþýlýðý olan bir ifade yok-
tur. Birçok âyette “min” edatýyla Allah’ýn
-her canlýyý sudan (el-Enbiyâ 21/30; en-
Nûr 24/45), insaný topraktan (er-Rûm 30/
20; Fâtýr 35/11) yaratmasý gibi- bir þeyi bir
þeyden yarattýðý belirtilir. Ýblîs’in Âdem’in
önünde secde etmeyi reddederken sebep
olarak Allah’ýn onu topraktan, kendisini da-
ha deðerli kabul ettiði ateþten yaratma-
sýný göstermiþtir (el-A‘râf 7/12; Sâd 38/76).
Ancak Kur’an’daki bu tür ifadeler, Grek
felsefesinde olduðu gibi bir varlýðýn baþ-
langýçsýz bir temel maddeden (arkhe, hyle)
yaratýldýðý anlamýna gelmez. Çünkü Al-
lah’ýn gökler ve yer ile bunlarda bulunan
ve mülk, halk, îcâd ve ibdâ‘ yönünden ken-
disine ait olan her þeyi (Fahreddin er-Râ-

zî, Mefâtî¼u’l-³ayb, IV, 22), ortada herhan-
gi bir asýl, örnek olmadan (Taberî, I, 556)
yarattýðýný bildiren çok sayýdaki âyet (me-
selâ bk. el-Bakara 2/117; el-Hicr 15/85; el-
Furkan 25/59; Fâtýr 35/1) dikkate alýndýðýn-
da Kur’an’a göre Âdem’in yaratýldýðý top-
rak, canlýnýn yaratýldýðý su ve Ýblîs’in yara-
týldýðý ateþ dahil bütünüyle âlemin ve on-
da olanlarýn baþka bir asýl madde olma-
dan yoktan yaratýldýðý, dolayýsýyla yaratý-
lan her þeyin önceli ve sonlu olduðu orta-
ya çýkar. Nitekim herhangi bir asýl, öz ve-
ya ilk madde belirtilmeden; “Her þeyi ya-
rattý” (el-Bakara 2/29; el-En‘âm 6/101, 102;
el-Furkan 25/2; ez-Zümer 39/62); “Diledi-
ðini yaratýr” (Âl-i Ýmrân 3/47; en-Nûr 24/
45; el-Kasas 28/68) gibi mutlak yaratma-
dan söz eden çok sayýda âyet vardýr. “Da-
ha önce sen (Zekeriyyâ) hiçbir þey deðil-
ken seni de yaratmýþtým” meâlindeki âyet-
te geçen (Meryem 19/9) “hiçbir þey deðil-
ken” ifadesi “sýrf yokluktan yaratma” þek-
linde açýklanmýþtýr (Fahreddin er-Râzî, Me-
fâtî¼u’l-³ayb, XXI, 161). Âyetlerde genel-
likle varlýðý, özel olarak insaný ilk defa Al-
lah’ýn yarattýðý, sonunda onu yokluk hali-
ne veya bir baþka varlýk aþamasýna yine
O’nun çevireceði bildirilir (M. F. Abdülbâký,
el-Mu£cem, “bd,e” md.). Taberî’nin naklet-
tiðine göre ayný mahiyetteki bir âyete (el-
Enbiyâ 21/104), “Hiçbir þey yaratmadan
önce sadece biz vardýk ve bizden baþka bir
þey yoktu; bunun gibi eþyayý helâk eder,
yokluða çeviririz” mânasý verilmiþtir (Câ-
mi£u’l-beyân, IX, 96-97).

Göklerin ve yerin yaratýlmasýyla ilgili
olarak on âyette yer alan “bi’l-hakký” ifa-
desi “doðru ve isabetli” veya “hikmetli”
þeklinde açýklanmýþtýr. Nitekim göklerin,
yerin ve bu ikisi arasýnda bulunanlarýn boþ
yere (bâtýl) yaratýlmadýðýný bildiren âyet-
lerdeki bâtýl kelimesine (Âl-i Ýmrân 3/191;
Sâd 38/27), “anlamsýz, amaçsýz, eðlence
olsun diye” mânasý verilmiþ (krþ. el-Enbi-
yâ 21/16; ed-Duhân 44/38), bu âyetlerden
evrenin ve evrendeki her þeyin yaratýlýþýn-
daki hikmetin vurgulandýðý belirtilmiþtir
(Taberî, III, 551; V, 233; Fahreddin er-Râzî,
XIII, 26-27; Þevkânî, I, 458). Mü’minûn sû-
resinde (23/115) insanýn yaratýlýþýnýn da
anlamsýz olmadýðý bildirilir. Birçok âyet-
te ibadet, secde, tesbih gibi kavramlarla
doðrudan veya dolaylý biçimde gerek in-
sanlarýn gerekse evrendeki her þeyin te-
mel yaratýlýþ sebebinin Allah’a kulluk ol-
duðuna iþaret edilmektedir (meselâ bk.
el-Bakara 2/21; en-Nahl 16/49; el-Ýsrâ 17/
44; Fussýlet 41/37; ez-Zâriyât 51/56). Bu-
nunla birlikte -Allah’ýn hiçbir þeye ihtiya-
cý bulunmadýðýndan- O’nun kurduðu küllî

baðlamý ve Ýslâm’ýn insan tabiatýna en uy-
gun din olmasý dikkate alýnarak buradaki
fýtrata “Allah’ýn dini, Ýslâm” mânasý veril-
miþtir (Taberî, X, 182-184; Þevkânî, IV, 257).
Fâtýr “göklerin ve yerin yaratýcýsý” anlamýn-
daki ifade içinde altý, yine ayný kökten ge-
len deðiþik fiiller sekiz âyette tekrar edil-
miþtir. Bir âyette sun‘ fiili Allah’a nisbet
edilmiþtir (en-Neml 27/88). Ýnþâ ve ayný
kökten kelimeler yirmi beþ âyette Allah’ýn
fiili baðlamýnda kullanýlýr (M. F. Abdülbâ-
ký, el-Mu£cem, “plk” md.). Kur’an’da inþâ
kavramýnýn genellikle canlýlarýn ve daha çok
insanlarýn yaratýlýþýyla ilgili olduðu görü-
lür. Ýki âyette geçen, “O sizi topraktan ya-
rattý” cümlesiyle (Hûd 11/61; en-Necm 53/
32), Âdem’in yaratýlýþýna iþaret edilmiþtir.
Kur’an’daki “en-neþ’ete’l-ûlâ” terkibi (el-Vâ-
kýa 56/62) insanýn ilk yaratýlýþýný, “en-neþ’e-
te’l-uhrâ” (en-Necm 53/47; krþ. el-Ankebût
29/20) ölümden sonraki yaratýlýþýný ifade
eder (Taberî, X, 130; XI, 535, 652; Þevkâ-
nî, IV , 229). Ýhdas kavramý kelâm ve fel-
sefedeki kozmolojik anlamýyla Kur’an’da
yer almaz. Ýki âyette geçen muhdes keli-
mesi (el-Enbiyâ 21/2; eþ-Þuarâ 26/5) vah-
yin Allah tarafýndan meydana getirildiðini
anlatýr (Taberî, IX, 3, 433). Fahreddin er-
Râzî, Mu‘tezile’nin bu âyetleri Kur’an’ýn
mahlûk olduðuna delil gösterdiklerini be-
lirterek bu görüþü eleþtirir (Mefâtî¼u’l-
³ayb, XXII, 140-141). “Allah’ýn insana sû-
ret vermesi” mânasýnda dört âyette (Âl-i
Ýmrân 3/6; el-A‘râf 7/11; el-Mü’min 40/64;
et-Tegabün 64/3) tasvir masdarýndan fiil-
ler, bir âyette (el-Haþr 59/24) Allah’ýn hâ-
lik ve bâri’ isimlerinin arkasýndan musav-
vir kelimesi zikredilir. Taberî, “Sizi yarattýk
sonra size þekil verdik” meâlindeki âyette
geçen (el-A‘râf 7/11) halk ve tasvire dair
deðiþik yorumlarý aktardýktan sonra bu
âyetin, “Babanýz Âdem’i yarattýk, sonra
ona þekil verdik” mânasýna geldiðini söy-
ler (Câmi£u’l-beyân, V, 436-438). Þevkânî
ise âyeti, “Sizi nutfe olarak yarattýk, bu-
nun ardýndan da size sûret verdik” diye
yorumlar. Þevkânî’nin naklettiði yorum-
lardan birinde halk ile ruhlarýn yaratýlma-
sý, tasvir ile de bedenlerin þekillendirilme-
sinin kastedildiði belirtilir (Fet¼u’l-šadîr,
II, 219-220). Allah’ýn yaratma buyruðu olan
“kün” (ol) emri, çoðu, “Allah bir þeye hük-
mettiðinde ona ‘ol’ der, hemen olur” anla-
mýndaki ifade kalýbýyla sekiz âyette geçer
(M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “kvn” md.).
Mâtürîdîler, Allah’a nisbet ettikleri tekvin
sýfatýný bu âyetlere dayandýrýrlar. Taberî’-
ye göre bu ifade Allah’ýn olmasýna hük-
mettiði ve yarattýðý her þeyi kapsar. Âyet-
teki söz diziliþinden çýkabilecek, “Önceden
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ðer varlýklarýn yaratýlýþýna ayýrdýðý bölü-
mün giriþinde (“Tevhîd”, 27) “Allah sýfat-
larý, fiilleri ve emriyle hâliktýr, mükevvin-
dir; O yaratýlmamýþtýr; O’nun fiili, emri ve
yaratmasýyla meydana gelen þeyler ise
mef‘ûl, mahlûk ve mükevvendir” dedik-
ten sonra Hz. Peygamber’in gece gökyü-
züne bakarak, “Göklerin ve yerin yaratýlý-
þýnda, gece ve gündüzün deðiþmesinde
akýl sahipleri için iþaretler vardýr” meâlin-
deki âyeti okuduðunu (Âl-i Ýmrân 3/190),
ardýndan namaz kýldýðýný nakleder. Bir ha-
diste Allah için “yaratan, sonra sûret ve-
ren, sûreti en güzel yapan” ifadesi geçer
(Müsned, I, 95, 102; Müslim, “Müsâfirîn”,
201, 202; Ebû Dâvûd, “Salât”, 119). “Her
þey Allah’ýn mahlûku ve mülküdür” (Müs-
lim, “Kader”, 10); “Yaratýlmýþ her canlýnýn
yaratýcýsý yalnýzca Allah’týr” (Buhârî, “Tev-
hîd”, 18; Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 48; Tirmizî,
“Nikâh”, 40) meâlindeki hadisler Allah’ýn
tek ve mutlak yaratýcý olduðunu ifade eder.
Bir hadiste her mahlûkun sudan yaratýl-
dýðý bildirilir (Tirmizî, “Cennet”, 2). Melek-
ler nurdan (Müsned, VI, 158, 168; Müslim,
“Zühd”, 60), þeytan ateþten (Müsned, IV,
226; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 3) yaratýlmýþtýr.
Ýnsanlar Âdem’in çocuklarýdýr; Âdem de
topraktan yaratýlmýþtýr (Tirmizî, “Menâ-
kýb”, 74).

“Allah Âdem’i kendi sûretinde yarattý”
hadisinde (Buhârî, “Ýsti,cân”, 1; Müslim,
“Birr”, 115, “Cennet”, 28) sûretin Allah’a
izâfe edilmesi deðiþik yorumlara yol aç-
mýþtýr. Râgýb el-Ýsfahânî’ye göre bu hadis
Allah ile sûret arasýnda bütün-parça (ba‘-
zýyyet) iliþkisini ve benzerliði deðil mülki-
yet iliþkisini ifade eder (el-Müfredât, “svr”
md.; Lisânü’l-£Arab, “svr” md.). Diðer ba-
zý kaynaklarda bu hadise iki farklý açýk-
lama getirilmiþtir. Burada ya özel olarak
Âdem’in sûreti kastedilmiþ, onun düzgün
ve hilkati kâmil bir beþer olarak yaratýldý-
ðý anlatýlmýþ veya -sûret kelimesi “sýfat”
anlamýnda da kullanýldýðýna göre- hadis-
te Allah’ýn Âdem’i kendi zâtýnda olan ha-
yat, ilim, görme, iþitme gibi sýfatlarla do-
nattýðý belirtilmiþ, Âdem’in sûreti Allah’ýn
ismine izâfe edilerek Âdem’in þahsýnda
insan türüne þeref bahþedilmiþtir (Ýbn Ha-
cer, XXIII, 3-4; Bedreddin el-Aynî, XVIII,
284). Hadislerde bazý yaratýlýþlar için za-
man da zikredilir. Buna göre Allah dünya-
yý cumartesi günü (Müsned, II, 327; Müs-
lim, “Münâfikýn”, 27), Âdem’i cuma günü
(Müsned, II, 1, 4; Müslim, “Cum.a”, 17, 18;
Ebû Dâvûd, “Salât”, 207) yaratmýþtýr.

Hz. Peygamber, çok soru sormanýn sa-
kýncalarýna dikkat çekmek üzere insanla-
rýn durmadan soru sorduklarýný, sonunda

iþi, “Allah her þeyi yarattýðýna göre O’nu
kim yarattý?” demeye kadar götürdükle-
rini (Buhârî, “Ý.tisâm”, 3), diðer bir rivaye-
te göre benzer sorularý insanlarý saptýr-
mak için þeytanýn onlara soracaðýný belirt-
miþ, böyle durumla karþýlaþanlara, “Þey-
tandan Allah’a sýðýnýrým” diyerek bu ku-
runtuyu zihinlerinden çýkarmalarýný öðüt-
lemiþtir (Buhârî, “Bed,ü’l-palk”, 11). Yara-
týlýþýn baþlangýcýna iþaret eden bir hadiste,
“Allah vardý ve O’nunla birlikte (diðer bir
rivayete göre O’ndan baþka) hiçbir þey yoktu;
arþý su üzerindeydi; her þeyi levh-i mah-
fûza yazdý, gökleri ve yeri yarattý” denil-
mektedir (Buhârî, “Bed,ü’l-palk”, 1; Müs-
ned, II, 313, 501; V, 316, 321). Ýslâm âlim-
leri bu hadisi yoktan yaratmanýn açýk bir
delili kabul ederler. Mu‘tezile âlimi Ebû
Bekir el-Esamm’a göre Kur’an’da da ge-
çen, “Arþý su üzerindeydi” ifadesi (Hûd
11/7) arþýn suya bitiþik olduðu anlamýna
gelmez; bu, “Gök yerin üstündedir” deme-
ye benzer (Fahreddin er-Râzî, Mefâtî¼u’l-
³ayb, XVII, 150). Tefsir ve hadis âlimleri
bu ifadeden arþýn ve suyun yer ve gökler-
den önce yaratýldýðý mânasýný çýkarmýþ-
lardýr (Zemahþerî, II, 259; Fahreddin er-
Râzî, Mefâtî¼u’l-³ayb, XVII, 150; Bedred-
din el-Aynî, XII, 255-256). Ýbn Hacer el-
Askalânî söz konusu hadisi þöyle açýklar:
“‘Allah’tan baþka’ ifadesi gösteriyor ki baþ-
langýçta Allah’ýn dýþýnda ne su ne arþ ne
de baþka bir þey vardý”. Ýbn Hacer, “Allah
gökleri ve yeri yaratmadan elli bin yýl ön-
ce bütün ölçü ve hacim kriterlerini belir-
lemiþti” diye baþlayan hadisi (Müsned, II,
169; Tirmizî, “Kader”, 18) dikkate alarak
yukarýdaki hadisten þu mânayý çýkarýr: “Ar-
þý su üzerinde bulunduðuna göre Allah
önce suyu, sonra arþý, sonra da gökleri ve
yeri yarattý. Hadisteki ‘kâne’ fiili Allah’ýn
ezeliyetine, baþka varlýklarýn da yokluk-
tan yaratýlmasýna delâlet eder” (Fet¼u’l-
bârî, XIII, 6-7). Âyet ve hadislerde yarat-
ma baðlamýnda geçen arþ ve kürsînin (el-
Bakara 2/255; Müsned, I, 282, 296; V, 229;
Dârimî, “Rikak”, 80) maddî bir varlýða te-
kabül etmeyip ilâhî saltanat, hâkimiyet,
yücelik ve büyüklükten kinaye olduðu da
belirtilmiþtir. Baþka bir hadiste, “Þaný yü-
ce olan Allah’ýn ilk yarattýðý þey kalemdir.
Sonra ona ‘yaz’ dedi; iþte o anda kýyame-
te kadar olacaklar belirlendi” denilmekte-
dir (Müsned, V, 317; Ebû Dâvûd, “Sünnet”,
16; Tirmizî, “Kader”, 17). Bu hadisin kader
konusunun sembolik bir ifadesini yansýttý-
ðý ve bu açýdan Allah’ýn, yaratýlmasýný takdir
ettiði þeyleri önce belirlediðini bildiren yu-
karýdaki hadisle ayný þeyi anlattýðý dikka-
te alýnýrsa ilk yaratýlanýn su olduðuna iþa-

düzen içinde her varlýðýn yaratýlýþ amacý
bu düzenin iþleyiþine kendi konumuna gö-
re katkýda bulunmaktýr. Meselâ insanla-
rýn kadýn ve erkek olarak yaratýlmasý be-
þer türünün devamý içindir (en-Nisâ 4/1;
en-Nahl 16/72). Suyun yaratýlýþý canlýlarýn
meydana gelmesine ortam hazýrlamýþtýr
(el-Enbiyâ 21/30; en-Nûr 24/45). Güneþ
ýþýk ve aydýnlýk vermesi için (Yûnus 10/5;
Nûh 71/16), gece insanlarýn dinlenmesi,
güneþ ve ay zamaný ölçmeleri, yýldýzlar
yön bulmalarý, yaðmur bitkilerin oluþup
geliþmesi için (el-En‘âm 6/96-99) yaratýl-
mýþtýr. Ancak Kur’ân-ý Kerîm’de yaratýl-
mýþlarda son amacýn insan olduðu bildiril-
mekte, ilgili âyetlerden bu amacýn iki yön-
nün bulunduðu anlaþýlmaktadýr. 1. Ýnsan
hayatýna fayda saðlama, insan hayatýný ko-
laylaþtýrma. Bu hususla ilgili birçok âyet-
te gökler, yer, denizler, ýrmaklar, nehirler,
denizlerdeki gemiler, gece ve gündüz, ay
ve güneþ, yaðmur, bitkiler, hayvanlar gibi
yerde ve göklerde bulunanlarýn hepsinin in-
sanýn emrine verildiði (müsahhar kýlýndýðý)
bildirilir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “ca.l”,
“spr” md.leri). Bunlarýn yaratýlýþ amaçla-
rýndan biri, insanlýk âleminin Allah’ýn ta-
yin ettiði son vakit (ecel-i müsemmâ) gelin-
ceye kadar kendisini kuþatan yaratýlmýþ-
lardan istifade etmesidir. 2. Ýnsanýn yara-
týcýyý tanýmasý, O’nun varlýðýna, birliðine
inanmasý ve O’na itaat etmesi. Çeþitli âyet-
lerde insanýn kendi yaratýlýþý dahil gökler,
yer ve bunlarda bulunanlar; gece, gündüz,
güneþ, ay, yýldýzlar, rüzgâr, þimþek, bu-
lut, yaðmur, deniz, hayvanlar, bitkiler; cin-
siyet, dil ve renk farklýlýklarý gibi insan bil-
gisinin ulaþabildiði bütün varlýk ve olaylar
Allah’ýn birliðini, kudretini ve hikmetini
gösteren, insanlarýn ibret almasý gereken
iþaretler (âyetler) olarak gösterilmiþtir (el-
Bakara 2/164; Âl-i Ýmrân 3/190; Yûnus 10/
5-6; er-Rûm 30/20-25, 46; Fussýlet 41/37;
el-Câsiye 45/3-6). Sonuçta insanýn, bilgi-
sinin ulaþabildiði bütün yaratýlmýþlara ib-
ret nazarýyla bakarak ilâhî hakikatin de-
lillerini ve iþaretlerini görmesi, doðru bir
inancý benimsemesi ve hayatýna buna gö-
re düzen vermesi amaçlanmýþtýr.

Hadis. Hadislerde de yaratmayla ilgili
en çok kullanýlan kelime halktýr. Bir hadis-
te ayný anlamda “berae” ve “zerae” fiille-
ri yer almýþtýr (Müsned, III, 419; el-Muva¹-
¹aß, “Þe.ar”, 12). Ayrýca esmâ-i hüsnânýn
zikredildiði rivayetlerde yaratmayla ilgili
hâlik, bâri’, musavvir, bedî‘ ve fâtýr isimle-
ri geçer. Bazý hadislerde inþâ kavramý “ya-
ratma” mânasýnda geçmektedir (Buhârî,
“Tefsîr”, 50/1, “Tevhîd”, 257; Müslim, “Cen-
net”, 36, 38). Buhârî göklerin, yerin ve di-
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hudûs kavramý çevresinde ele alýnmýþ, ya-
ratma için ihdâs, yaratýcý için muhdis, ya-
ratýlan için hâdis ve muhdes kelimeleri
kullanýlmýþtýr. Bütün kelâm âlimleri çeþit-
li delillere dayanarak cevher ve arazlarýn,
dolayýsýyla cisimlerin ve bütünüyle âlemin
hâdis olduðunu, her hâdisin bir muhdise
ihtiyacý bulunduðunu belirtip -çeþitli de-
lillerle teselsülün imkânsýzlýðýný da göste-
rerek- buradan âlemin Allah tarafýndan
yaratýldýðý sonucunu çýkarýrlar. Kelâm il-
minde Allah’ýn âlemi yoktan (ma‘dûm, lâ
þey’, leys) yarattýðý konusunda ittifak edil-
mekle birlikte ma‘dûmun “þey” olup ol-
madýðý, bir varlýða tekabül edip etmediði
meselesi önemli tartýþmalara yol açmýþ;
Ehl-i sünnet kelâmcýlarý þey’e “varlýk” an-
lamý verdikleri için ma‘dûmu “lâ þey’” (þey
deðil) sayarken Mu‘tezile âlimleri onu þey
kabul etmiþ; bu da Ehl-i sünnet âlimleri
tarafýndan âlemin önceden mevcut olan
bir þeyden yaratýldýðý, dolayýsýyla Allah’-
tan baþka ezelî bir gerçeðin var olduðu
þeklinde anlaþýlarak eleþtirilmiþtir. Mu‘te-
zile kaynaklarýnda, “Ma‘dûm þeydir” biçi-
minde açýk bir ifadeye rastlanmaz. Kadî
Abdülcebbâr, Ebû Abdullah el-Basrî’nin,
“Ma‘dûm sürekli var olmayan, yok olan-
dýr” þeklindeki sözünü ma‘dûmlarýn daha
önce var olduðu fikrine götürdüðü için
reddetmiþ, kendisi ma‘dûmu “mevcut ol-
mayan mâlûm” diye tanýmlamýþ ve bu ta-
nýmýn Allah’ýn dýþýnda ikinci bir kadîmin
varlýðýný akla getirmeyeceðini söylemiþtir
(Þer¼u’l-U½ûli’l-Åamse, s. 176-177). Buna
karþýlýk Hiþâm b. Amr el-Fuvatî hariç Mu‘-
tezile âlimlerinin ma‘dûmlarý gerçek þey-
ler saydýklarýný, onlarýn ezelî ve sonsuz ol-
duðuna inandýklarýný bildiren Ýbn Hazm
bunun sýnýrsýz, ezelî ve yaratýlmamýþ þey-
lerin varlýðýný tasdik etme anlamýna gel-
diðini ve âlemin ezelîliðini kabul eden (deh-
rî) bir görüþ olduðunu belirtir (el-Fa½l, IV,
202). Nitekim bu tartýþmalarý deðerlendi-
ren H. Austryn Wolfson, ma‘dûmun bir þey
olduðuna inanan bütün Mu‘tezile âlimle-
rini; Platoncu düþüncedeki önceden mev-
cut ezelî madde inancýný takip ettiðini söy-
lemektedir (Kelâm Felsefeleri, s. 280). Öte
yandan Ehl-i sünnet âlimlerinin Allah’ýn
sýfatlarý konusundaki görüþleri de Mu‘tezi-
le’nin benzer itirazýyla karþýlaþmýþtýr. Ehl-i
sünnet âlimleri Allah’ýn diðer sýfatlarý gibi
halk sýfatýnýn da ezelî olduðunu düþünür-
ken Mu‘tezilîler bu görüþün birden fazla
kadîm varlýk bulunduðu (taaddüd-i kude-
mâ’) sonucuna götüreceðini, dolayýsýyla
tenzihe aykýrý olduðunu ileri sürmüþtür.
Ancak Mu‘tezile âlimlerinin Allah’ýn zâtýn-

dan ayrý gerçeklikler olarak sýfatlarýn varlý-
ðýný reddetmeleri kendi aralarýnda da Al-
lah’ýn ezelde yaratýcý olup olmadýðý konu-
sunda görüþ ayrýlýðýna yol açmýþtýr. Nite-
kim Eþ‘arî’nin verdiði bilgiye göre Abbâd
b. Süleyman, “Allah ezelde yaratýcýydý” de-
menin de, “O ezelde yaratýcý deðildi” de-
menin de mümkün olmadýðýný, ayný du-
rumun diðer fiilî sýfatlar için de söz konu-
su olduðunu söylemiþ, Cübbâî ve mezhe-
bin Baðdat kolu mensuplarý ile Basra ko-
lu mensuplarýnýn bir bölümü, “Allah ezel-
de yaratýcý ve râzik deðildi” derken diðer
sýfatlar hakkýnda farklý görüþler ileri sür-
müþtür (Mašålât, s. 186-187).

Ýslâm Felsefesi. Ýslâm felsefesi kaynak-
larýnda yaratmayla ilgili halk, ibdâ‘, îcâd,
sun‘, hudûs gibi kavramlar yanýnda su-
dûr, feyiz ve iþrak da kullanýlmakta ve ya-
ratýcý sâni‘, bâri’, mübdi‘, muhdis, fâil, ev-
vel gibi isimlerle anýlmaktadýr. Ýlk Ýslâm fi-
lozofu, ayný zamanda Mu‘tezile kelâmcýsý
olarak bilinen Ya‘kub b. Ýshak el-Kindî, da-
ha sonra geliþtirilecek olan Yeni Eflâtun-
cu sudûr teorisinin aksine âlemin Allah’ýn
iradesiyle yoktan yaratýldýðýný ve onun son
bulacaðýný kaydetmiþ (Resâßil, I, 114 vd.),
“ilk gerçek bir” diye andýðý Allah’ýn bütün
oluþlarýn yoktan yaratýcýsý (mübdi‘) olduðu-
nu, bütün yarattýklarýnýn O’nun varlýkta
tutmasý sayesinde mevcudiyetlerini sür-
dürebildiklerini belirtmiþtir (a.g.e., I, 162).
Kindî gerçek anlamda fiili “varlýklarý yok-
luktan var etme” þeklinde tanýmlar ve bu
anlamdaki fiilin Allah’a mahsus bulundu-
ðunu, “bir þeyi yokluktan varlýða çýkarma”
diye açýkladýðý ibdâ‘ kavramýnýn da bu mâ-
nadaki fiiller için kullanýlabileceðini ifade
eder (a.g.e., I, 165, 182-183). Buna karþý-
lýk Ebû Bekir er-Râzî’nin Eflâtun felse-
fesinden ilham alýp ileri sürdüðü (Mâcid
Fahrî, s. 93-96), yaratýcý, nefs, heyûlâ (mut-
lak madde), halâ (boþluk, mutlak mekân) ve
dehr (mutlak zaman) ilkelerinden oluþan
“el-kudemâü’l-hamse” (beþ ezelî prensip)
hakkýndaki düþüncesi, Ýslâm inanç ve dü-
þünce geleneðinde deðiþik yorumlarýyla
benimsenen yaratma fikrine aykýrý görül-
müþ, birçok müslüman âlim ve düþünü-
rün aðýr eleþtirisine hedef olmuþtur (Re-
sâßil felsefiyye, s. 165-216; DÝA, XXXIV,
481). Ýhvân-ý Safâ Allah için hâlik, yaratýl-
mýþlar için mahlûk sýfatlarýný kullanmak-
la birlikte daha ziyade yoktan ve örneksiz
yaratmayý ifade eden ibdâ‘, ihdâs, ihtirâ‘
gibi kavramlarý tercih etmiþtir. Bununla
birlikte baþka yerlerde de görüldüðü gibi
bu konuda da kavramlarý gerçek anlam-
larýnýn dýþýna taþýdýðý görülmektedir. Ni-

ret eden rivayetlerle çeliþmediði görülür.
Bir rivayete göre Hz. Peygamber, “Rabbi-
miz mahlûkatý yaratmadan önce neredey-
di?” sorusuna, “Amâda idi; onun ne altýn-
da ne üstünde hava vardý. Sonra Allah
kendisinden baþka hiçbir þey yokken su
üzerinde arþý yarattý” þeklinde cevap ver-
miþtir (Müsned, IV, 11, 12; Tirmizî, “Tefsîr”,
11/1; Ýbn Mâce, “Mukaddime”, 13). Ýlk dil
âlimlerinden Ebû Ubeyd Kasým b. Sellâm,
Arapça’da amânýn “bulut” anlamýna gel-
diðini, ancak bu hadisteki mânasýný bilme-
nin mümkün olmadýðýný söyler. Bu görü-
þe katýldýðýný belirten Ezherî’ye göre akýl-
la kavranamayan þeye de amâ dendiðine
göre hadisteki “amâda idi” ifadesinin, Al-
lah’ýn akýlla kavranamayacak ve mahiye-
ti bilinemeyecek bir konumda bulunduðu
þeklinde anlaþýlmasý mümkündür (Lisâ-
nü’l-£Arab, “.amy” md.; ayrýca bk. AMÂ).

Kelâm. Kelâm literatüründe halk kav-
ramýna genellikle “bir þeyin þekil ve ölçü-
sünü belirlemek” (takdir) anlamý verilmiþ-
tir. Kadî Abdülcebbâr’ýn naklettiðine gö-
re Ebû Ali el-Cübbâî halkýn takdirden iba-
ret olduðunu, mahlûkun da “yaratýlýþtan
beklenen amaca göre mükemmel bir þe-
kilde belirlenmiþ fiil” anlamýna geldiðini
söylemiþ, Ebû Hâþim el-Cübbâî ise halký
iradeyle ayný þey saymýþtýr (Þer¼u’l-U½û-
li’l-Åamse, s. 548). Gazzâlî, Haþr sûresinde
(59/24) ardarda gelen hâlik, bâri’ ve mu-
savvir isimlerinin farklý anlamlar içerdiðini
belirterek yokluktan varlýða çýkarýlan bir
þeyin oluþum sürecini takdir, icat ve tas-
vir þeklinde sýralar. Buna göre Allah tak-
dir edici olarak hâlik, icat edici olarak bâ-
ri’, yarattýklarýný en güzel biçimde þekil-
lendirdiði için musavvirdir (el-Maš½adü’l-
esnâ, s. 52-53). Fahreddin er-Râzî halkýn
hem “îcâd, ibdâ‘, yokluktan varlýða çýkar-
ma” hem “takdir” mânasýna geldiðini be-
lirtir; takdiri de “bir þeyi belli bir ölçüye
göre oluþturmak” (tekvin) þeklinde taným-
lar. Râzî’ye göre takdirde üç unsur bulu-
nur: Bir þeyi varlýða çýkaracak kudret, o
þeyi belli ölçüde belirleyen irade, bu ölçü
hakkýndaki bilgi. Râzî, Mu‘tezile âlimlerin-
den Ebû Abdullah el-Basrî’nin, halk kav-
ramýnda “düþünme” anlamýnýn bulunma-
sý sebebiyle Allah hakkýnda hâlik isminin
ancak mecaz yoluyla kullanýlabileceði yö-
nündeki fikrini halkýn “îcâd ve ibdâ‘” mâ-
nasýný da içermesi, ayrýca Allah’ýn takdir
için düþünmesinin þart olmamasý sebe-
biyle reddetmiþtir (Levâmi£u’l-beyyinât,
s. 208-214).

Kelâm kaynaklarýnda âlemin yaratýlma-
sý meselesi tartýþýlýrken halk, ibdâ‘, îcâd
gibi kelimelerin yanýnda konu çoðunlukla



329

296; II, 1, 4, 169, 244, 251, 313, 323, 327, 501;
III, 419; IV, 11, 12, 226; V, 229, 316, 317, 321; VI,
158, 168; Kindî, Resâßil, I, 114 vd., 162, 165,
182-183; Ebû Bekir er-Râzî, Resâßil felsefiyye
(nþr. P. Kraus), Beyrut 1402/1982, s. 165-216;
Eþ‘arî, Mašålât (Ritter), s. 186-187; Ýhvân-ý Safâ,
er-Resâßil, Beyrut 1377/1957, II, 127; III, 517; IV,
206-207; a.mlf., er-Risâletü’l-câmi£a (nþr. Mus-
tafa Galib), Beyrut 1394/1974, s. 51, 377, 481,
491; Taberî, Câmi£u’l-beyân, Beyrut 1412/1992,
I, 236, 327-328, 556-558; III, 551; IV, 282-285;
V, 233, 349, 436-438; IX, 3, 96-97, 237, 433,
453; X, 130, 182-184; XI, 535, 652; XII, 657;
Kadî Abdülcebbâr, Þer¼u’l-U½ûli’l-Åamse, s. 176-
177, 548; Mâverdî, en-Nüket ve’l-£uyûn (nþr.
Seyyid b. Abdülmaksûd b. Abdürrahîm), Beyrut
1412/1992, I, 178-179; Ýbn Hazm, el-Fa½l, IV,
202; Ýbn Sîde, el-Mu¼kem ve’l-mu¼î¹ü’l-a£¾am
(nþr. Abdüssettâr Ahmed Ferrâc), Kahire 1388/
1968, IV, 388-389; Gazzâlî, el-Maš½adü’l-esnâ,
s. 52-53; Zemahþerî, el-Keþþâf (Kahire), II, 259;
Ýbn Rüþd, Tehâfütü’t-Tehâfüt (nþr. Süleyman Dün-
yâ), Kahire 1972, s. 182-185, 428-429, 431-434;
a.mlf., Fa½lü’l-mašål (nþr. Albert Nasrî Nâdir),
Beyrut 1961, s. 85-87; Fahreddin er-Râzî, Mefâ-
tî¼u’l-³ayb, Beyrut 1411/1990, IV, 22; XIII, 26-
27; XVII, 150; XXI, 161; XXII, 140-141; a.mlf.,
Levâmi£u’l-beyyinât (nþr. Tâhâ Abdürraûf Sa‘d),
Beyrut 1404/1984, s. 208-214; Takýyyüddin Ýbn
Teymiyye, Derßü te£âru²i’l-£ašl ve’n-našl (nþr. M.
Reþâd Sâlim), Beyrut 1399/1978, IX, 101-103;
Ýbn Hacer, Fet¼u’l-bârî (Hatîb), XIII, 6-7; XXIII, 3-
4; Bedreddin el-Aynî, £Umdetü’l-šårî, Kahire 1392/
1972, XII, 255-256; XVIII, 284; Þevkânî, Fet¼u’l-
šadîr, I, 458; II, 113, 219-220; IV, 229, 257; Mâ-
cid Fahrî, Ýslâm Felsefesi Tarihi (trc. Kasým Tur-
han), Ýstanbul 1992, s. 93-96; H. A. Wolfson, Ke-
lâm Felsefeleri (trc. Kasým Turhan), Ýstanbul 2001,
s. 280; Tevfik Yücedoðru, Geçmiþten Günümüze
Ýlim ve Din Açýsýndan Yaratýlýþ, Bursa 2006, s.
75-124; R. Arnaldez, “Khalk”, EI 2 (Fr.), IV, 1012-
1020; Mahmut Kaya, “Râzî, Ebû Bekir”, DÝA,
XXXIV, 481.

ÿMustafa Çaðrýcý

™ TASAVVUF. Ýlk sûfîler yaratýlýþ baþta
olmak üzere Tanrý-âlem iliþkisini bir inanç
meselesi olarak görmüþ, bu hususta Ehl-i
sünnet’in ve özellikle Eþ‘arî kelâmcýlarý-
nýn açýklamalarýný kendileri için geçerli ve
baðlayýcý kabul etmiþtir. Cüneyd-i Baðdâ-
dî’nin öncülüðünde geliþen bu tasavvuf
anlayýþý Serrâc, Kelâbâzî, Hücvîrî, Abdül-
kerîm el-Kuþeyrî gibi sûfî müellifler tara-
fýndan sürdürülmüþ, tasavvufun akaide
dair meselelere ancak dolaylý biçimde mü-
dahale edebileceði fikri kabul edilmiþtir.
Ýlk dönem sûfîleri Ehl-i sünnet’in yaratýlýþ
görüþüyle bu görüþü dayandýrdýklarý Al-
lah’ýn kudret ve iradesiyle âlemi yoktan
var ettiði, âlemde zorunlu bir nedensellik
bulunmadýðý gibi düþünceleri genelde be-
nimserler (Kelâbâzî, s. 63). Hücvîrî sûfîle-
rin yaratýlýþ görüþünü özetlerken göklerin,
yerin, daðlarýn, çöllerin, feleklerin, ölü-
mün, hayatýn, kýsacasý her þeyin bir yara-
týcýsýnýn bulunduðunu, O’nun muhtar ve

kadir olduðunu söyler, ardýndan Ehl-i sün-
net’in Allah’a nisbet ettiði sýfatlarý zikre-
der. Bununla birlikte Hücvîrî, kendi devrin-
de Ýslâm dünyasýnda çeþitli yaratýlýþ te-
orileriyle sûfîlere ait görüþleri birbirinden
ayýrmaya çalýþýr. Bu baðlamda sûfîlerin
karanlýkla nur fikrini kabul eden Seneviy-
ye’den, Ehrimen ve Yezdân ikiliðini benim-
seyen Mecûsiyyûn’dan, tabiat ve kuvvet
fikrine sahip tabîiyyûndan, yedi yýldýzýn ya-
ratýlýþýný kabul eden felekiyyûn / eflâkiy-
yûndan, “iki yaratýcýnýn varlýðýna inanan”
diye tanýmladýðý Mu‘tezile’den farklý dü-
þündüklerini belirtir (Keþfü’l-ma¼cûb, s.
521).

Sûfîler, Ehl-i sünnet’in yaklaþýmýný be-
nimsemekle birlikte bu konuda bazý yeni
düþünceler de geliþtirmiþlerdir. Bunlarýn
en önemlisi, Cüneyd-i Baðdâdî’nin bezm-i
elestte ruhlarýn yaratýlýp yaratýlmadýðý hak-
kýndaki görüþüdür. Cüneyd’e göre tasav-
vufun maksadýný teþkil eden tevhid dere-
cesine ancak beþerî özelliklerden bütünüy-
le kurtulup fenâ haline ermekle ulaþýla-
bilir. Ona göre fenâ, yaratýlmadan önceki
hale dönüþü ifade eder. Buradan hareket-
le Cüneyd’in insanýn yaratýlýþýný veya dýþ-
taki varlýðýný (kevn) önceleyen bir hakikat
fikrine sahip olduðu belirtilir. Ayný yakla-
þým Hallâc-ý Mansûr’da da görülmektedir.
Bu görüþlere paralel olarak bazý menkýbe-
lerde, sûfîlerin bezm-i eleste ve bu âlem-
deki mîsâka atýfta bulunduklarýndan ta-
savvuftaki seyrüsülûkün maksadýný mîsâ-
ký hatýrlamak diye zikrettikleri kaydedilir.
Bu düþünceler, sûfîlerin insanýn fiilen ya-
ratýlmadan önce bir hakikate sahip oldu-
ðunu ve bunu ruhlar âleminde veya elest
bezmindeki varlýk diye ifade ettiklerini gös-
terir. Ýlk dönem sûfîleri tarafýndan nazarî
çerçevesi çizilmeden ileri sürülen bu ima-
lar, özellikle Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî ve ta-
kipçilerinin sýkça atýfta bulunduklarý bu
konular tasavvufun farklý devirlerini bir-
birine baðlayan düþünceler olmuþtur.

Yaratýlýþla ilgili olarak sûfîlerin üzerinde
durduðu diðer bir görüþ yaratýlýþta bir
amacýn bulunup bulunmadýðý hususudur.
Ebû Tâlib el-Mekkî’nin, “Felek âdemoðlu-
nun nefesleriyle döner” sözü insanýn kâi-
nattaki yerini belirtir. Ona göre insan âle-
min varlýk sebebidir. Bu baðlamda ilk sû-
fîlerde âlemin veya insanýn kýdemi fikri
görülmese de ruhun ölümlü olup olmadý-
ðý hususunda aralarýnda bazý görüþ ayrý-
lýklarýnýn varlýðý zikredilmektedir. Kelâbâ-
zî sûfîlerin ruh hakkýnda yaratýlmýþ oldu-
ðu ve yaratýlmýþ olmadýðý þeklinde iki gru-
ba ayrýldýklarýný belirtir (Taarruf, s. 100).

tekim Allah’ýn kerem ve cömertliðinin ifa-
desi olan yaratýcýlýðýný Yeni Eflâtuncu fe-
yiz ve sudûr kavramlarýyla açýklar ve ya-
ratýcýdan ilk sudûr edenin akýl olduðunu,
ardýndan yine feyiz yoluyla küllî nefs, ilk
madde ve nihayet diðer varlýklarýn yara-
týldýðýný ileri sürer. Ýhvân-ý Safâ’ya göre
aklýn da ibdâ‘ gücü bulunmakla birlikte
ona bu özelliði bahþeden Allah’týr. Bütün
varlýklarýn formlarý akýlda mevcut olup su-
dûr sürecinde akýl bu formlarý ruhanî cev-
her olan küllî nefse aktarýr ve sonuçta eþ-
ya küllî nefs aracýlýðýyla var edilir (er-Re-
sâßil, II, 127; III, 517; IV, 206-207; er-Risâle-
tü’l-câmi£a, s. 51, 377, 481, 491).

Fârâbî kâinatýn meydana geliþini Yeni
Eflâtuncu feyiz ve sudûr teorisiyle sistem-
leþtirmiþ, daha sonra bu anlayýþ baþta Ýbn
Sînâ olmak üzere ayný çizgideki diðer dü-
þünürlerce devam ettirilmiþtir. Öte yan-
dan sudûr teorisine karþý özellikle Gazzâ-
lî’nin baþlattýðý güçlü eleþtiriler Ýbn Rüþd,
Ebü’l-Berekât el-Baðdâdî, Fahreddin er-
Râzî, Ýbn Teymiyye gibi ünlü düþünürler
tarafýndan sürdürülmüþtür. Buna karþý-
lýk sudûrcu yaratma teorisi Sühreverdî el-
Maktûl, Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî gibi mis-
tik düþünürlerin yaratýlýþ düzenini açýkla-
malarýna farklý derecelerde ilham kayna-
ðý teþkil etmiþtir. Yaratmanýn ezelîliði ko-
nusunda deðiþik bir görüþ Ýbn Rüþd tara-
fýndan benimsenmiþtir. Ýbn Rüþd, Eþ‘ariy-
ye’nin varlýðýn sonradan yaratýldýðý ve son-
lu olduðu yönündeki düþüncesini ve ka-
nýtlarýný eleþtirirken kendisi âlemin fâili
olan Allah’ýn varlýðý gibi fiilinin de ezelî ol-
masýný mâkul ve mümkün görmüþ, her
varlýðýn baþlangýcý ve sonu bulunduðunu,
ancak var olmanýn (yaratýlýþýn) sonsuz bir
süreç olduðunu söylemiþtir (Tehâfütü’t-
Tehâfüt, s. 182-185, 428-429, 431-434; Fa½-
lü’l-mašål, s. 85-87). Ayný fikri benimse-
yen Ýbn Teymiyye’ye göre Ýbn Rüþd’ün bu
açýklamasý, hem geçmiþte ve gelecekte
sonu olmayan varlýðýn imkânsýzlýðýný sa-
vunan kelâmcýlarýn görüþünü hem de ci-
simlerin hareketlerinin baþlangýçsýz ve son-
suz olarak devam ettiðini, dolayýsýyla se-
mavî cisimlerin yaratýlmamýþ bulunduðu-
nu ileri süren filozoflarýn iddialarýný çürüt-
mektedir. Sonuçta Ýbn Rüþd gibi Ýbn Tey-
miyye de tek tek varlýklarla tür bakýmýn-
dan varlýðý birbirinden ayýrmak gerektiði-
ni, fertleri hâdis olan bir türün tür olarak
sürekli olabileceðini ileri sürmüþtür (Derßü
te£âru²i’l-£ašl, IX, 101-103).
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