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"Hayır; onlar cinlere kulluk ediyorlardı ve ço�u da onlara inanmaktaydı 
(XXXIV/41) 

 
 Bir gece Mescid-i Harâm'ın tavaf edilen yeri civârında bir yerde Kâbe'ye 
kar�ı bulunmakta ve zikirle me�g�l olmaktaydım. Herkes uyuyordu. Ses sedâ yoktu. 
Birdenbire bir takım insanlar çıkageldiler ve sa�ıma soluma oturup All�h'ı 
zikretme�e ba�ladılar. Birden aklıma "Acabâ içimizden hangimiz All�h'a giden yolda 
hidâyet üzeredir?" diye bir soru geldi. Bu dü�üncenin aklıma takılmasından az bir 
zaman sonra All�h beni Dünyâ'dan koparıp Kelimesi'ni kalbime ilk� etti: "Hayır; 
onlar cinlere kulluk ediyorlardı". 
 
 Dolayısıyla anladım ki bu kimselerin kullu�u hevâ ve hevesleriyle 
sakatlanmı� bulunmaktadır. O zaman, Ehlull�h'ın Muhakkîkler zümresi'nin ö�retisine 
uygun olarak, kendi kendime dedim ki: kim ki All�h'a Cehennem'in ate�inin 
korkusuyla ya da Cennet'e girmek için kulluk eder; kim ki bu dünyâdaki rızkının 
artması ya da ba�kalarının nezdinde i'tibâr sâhibi olması için yâhut da bir zâlimin 
kendisine vermekte oldu�u çilenin izâlesi için ve hattâ Peygamberden rivâyet edilen 
bir hadîse göre �u ya da �u iyi i�i yapar ya da �u ya da �u duayı okursa All�h'dan 
�öyle ya da �öyle bir sevâba nâil olaca�ı ümid ederek kulluk ederse onun kullu�u 
ancak All�h'ın lûtfu ve merhameti sâyesinde makbûl olabilir. Bununla beraber bu söz 
ettiklerim takvânın g�yesini te�kil etmemekteyse, ve ki�i e�er bunları o g�yeyi elde 
etmek için yapmıyor da bunu yaptı�ı ibâdetin sonucu olarak görüyorsa bunun kötü 
bir yanı yoktur. 
 
 All�h: "Kim Rabb'ine kavu�mayı umarsa iyi bir i� yapsın ve Rabb'ine  
ibâdette hiçbir �eyi ortak ko�masın" (XVIII/110) demektedir. [Yukarıda] zikretmi� 
olduklarım All�h'a ortak ko�ulmu� olan �eylerdir. Hâlbuki All�h ibâdet esnâsında 
O'na ortak ko�ulan her �eyden münezzehtir. Onun içindir ki All�h kullarının 
kemâliyle saf bir îman ile Kendisi'ni kulluk etmelerini taleb etmi�tir ki bu da O'nun 
Vechi'nden ba�ka bir mükâfatı arzu etmemeyi zorunlu kılmaktadır. Kullarına 
sevapları da mânevî mertebeleri de lûtfeden ve onları günahlardan ve �erden koruyan 
da O'dur. �bâdette, All�h'dan ba�ka herhangi bir maksat bir "ortak"tır, yâni varlı�ı 
olmayan ma'dûm ve mestûr bir �ey müsemmâsı olmayan bir isimdir. All�h'ın: 
"Hayır; onlar cinlere kulluk ediyorlardı" dedi�inde kasdı budur. Gerçekten de cin 
kelimesi, kök i'tibâriyle,  gizlenmi� olmak demek olan ictinân kelimesine ba�lıdır. 
Mânen perdeli olan kimselere varlı�a bürünmü� gibi gözükseler bile All�h'dan ba�ka 
ne varsa âdem'de mestûrdurlar. Ama hakîm ki�i âdem'in tasasını çekmez ve onu 
fiillerinin amacı kılmaz. 
 

��te bunun için de ben diyorum ki, ve hamdolsun ki bunu a�zım aracılı�ıyla 
ifâde eden All�h'tır: âriflerin yolunu izlemeyen ve kendi nefsini tanımak için onların 
mânevî ilimlerini kazanmayan kimse ne kadar sofu olursa olsun, ne kadar ihtimâm 
ederse etsin, ne kadar günahdan kaçınırsa kaçınsın, ne kadar münzevî olursa olsun ve 



yaratılmı�lardan ne kadar uzak ve gizli bir hayat ya�amayı tercih ederse etsin, nefs-i 
emmârenin hiylelerinin ve kendi gizli hatâlarının temyizinde ne kadar idrâk sâhibi 
olursa olsun ibâdette kâmil sâfiyete eri�meyecektir. 

 
 

Ama e�er All�h'ın Rahmeti kendisine nefsini tanımayı lûtfederse i�te o zaman 
ibâdeti saf olacaktır; ve onun nezdinde de Cennet ile Cehennem, sevaplar mânevî 
mak�mat ve yaratılmı� ne varsa tıpkı All�h sanki onları asl� yaratmamı� gibi 
olacaktır. O, �eriat ve �rfân'ın öngörmekte oldu�u ölçüyü a�mamak kaydıyla, onlara 
hiçbir önem vermeyecek ve nazar-ı i'tibâra almayacaktır. Zirâ o, artık, Kim'in Tek 
Fâil oldu�unu bilecektir. 

 
Kul, Mu'teziliye'ye atfedilen görü�e göre, gerçekten de fâil olmayıp kendi 

irâdî fiillerinin de yaratıcısı de�ildir. Ama o Cebriye'nin ö�retisinde oldu�u gibi ilâhî 
cebrin baskısı altında da de�ildir. O, Mâturîdîye'nin dü�ündü�ü gibi fâil oldu�u 
dü�ünülebilecek gibi bir kısım cüz'î irâdeye de sâhip de�ildir. Ve kezâ mahlûk 
tarafından fiilin kesbedilmesi de söz konusu de�ildir. Mahlûk tarafından halk 
edilmesi de ilâhî cebir de olmaksızın fiilin vukuu kulun irâdesi ve kendi hür 
seçimiyle olu�acakmı� gibi bir fiil kesbi de yoktur. E�'ariye'ye göre ise gerçek bu iki 
mümkînat arasında bulunmaktadır. �mâmü-l Harameyn Ebu-l Ma'âlî Abdü-l Melik el 
Cüveynî'nin1 savunmu� oldu�u gibi, kulun fiilinin yalnızca bu fiilin �er'î bakımdan 
"hayr" ya da "�er" olarak vasıflandırılmasında etkili olup bu fiilin All�h tarafından 
tahakkuk ettirilmesi de söz konusu de�ildir. Bundan ba�ka filozofların ve 
ilâhiyatçıların [bu konuda ileri sürebilecekleri] di�er bütün kategorilerinin de göz 
önüne alınması muhâldir. 

 
Fiillerin �erîat açısından kula izâfe edili�ine ve bir yandan sevap ile günah 

arasındaki tek�büliyete, di�er yandan da hayr ve �er fiillere gelince bu, bu kitabın 
di�er pasajlarında zikretmi� oldu�umuz bir ba�ka biçimde ele alınmalıdır. 

 
4. Mevkıf 

 

                                                 
1  (1028-1085)  


