


ALLAH'IN TAKDtRİ-KULUN TEDBtR!

Yrd.Doç.Dr. Ahmet AKBULUT

Kader problemi, insanın insan olmasından kaynaklanan bir mesele
olup, insanlığın sorunudur. Gelmiş geçmiş, dinli - dinsiz birçok düşü-
nürün bu konu ile ilgilendiği gibi, dinler de bu hususda farklı görüşler
bildirmişlerdir. Ancak, günümüze değin, insan aklının kabul edebileceği
bir çözüme ulaşıIamamıştırl. Bunun sebeplerinden biri, sorunun karma-
şıklığı olsa gerektir. Fakat meselenin çözülememiş olİnası, çözülemeye-
cek anlamına da gelmez. Kaldı ki, bizim görevimiz gerçeği araştırmak-
tır. Gerçeği keşfetmeyi b;.şaramazsak dahi, zorIuğun mahiyeti ni tesbit
etmiş oluruz ki, bu da önemli bir aşama sayılabilir. Konunun ortaya kon-
masında geçmiş ile hesaplaşmaktan çekinmemek gerekir. Zira, geçmiş
ile hesaplaşamayan düşünce, geçmişin tekl'an olur ki, bu da düşünce
değildir.

Biz, kaderi, "AIlah;ın sırlarından bir sırZ" olarak görmediğimiz
gibi, Hz. Peygamber'in de bu konudaki tartışmaları ve kendisine soru
sorulmasını yasakIadığına dair rivayetleri3 şüphe ile karşılıyoruz. Prob-
leme makul bir izah tarzının bulunabilmesi için, hareket noktasının doğru
belirlenmiş olması lazuiıdır. Kader insanın meselesi olduğuna göre, in-
sandan hareket etmek durumundayız. Bu dünyada İnsan eli kolu bağlı
mahkum bir varlık mıdır? yoksa çeşitli seçenekleri olan hür bir varlık
mıdır? Her şeyi yapıp - eden Tanrı ise, insan neyi yapıp etmektedir?4
Eğer insan, rotası çizilmiş bir varlıksa onda iradenin olmasına, aklın
bulunmasına gerek var mıdır? Sorumluluğu olmayan varlıklar gibi, in-
sandan da mihaniki olarak hareket etmesi mi istenmiştir? Yada var-
oluşunun gayesini bilinçli olarak yerine getirmesi mi beklenmektedir?

1 Taftazani, Keliim lıminin Belli Başlı Meseleleri, 157. Akkad, Kur'an Fel.efes;, 150-
203. Abdülhamit, İslfımda İtikadi Mezhepler. 269.

2 Mustafa Sabri, insan ve Kader, 128.
3 Tirmizf, 4 {443. İhn Hanbel, Müsnned, 2{178.
4 Aydın, Din Felsefesi. 90.
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Mutlak Varlık All~h'dır. Ancak, insıııı da bir varlıktır ve Allah'dan
ayrı bir varlıktır. Şahsiyeti, aklı iradesi bulunan ve sorumlu olan bir var-
lık. İnsanı bu şekilde yaratan da Allah'dır. Kainaıta yaratılan her varlığı-
ğın, kendisine has bir kaderi bulunmaktadır. İnsanın kaderi de iyilik ve
kötülük işleyecek tarzda yaratılmış ve kendisine akıl ve irade verilmİş
olmasıdır. İnsanın gayesi Allah tarafından tesbit edilmjş olmasına rağ-
men, bu hedefin gerçekleştirilmesini Allah, insana bırakmıştır. İnsan,
akIi, iradesi ve teerübesi ile bu gayeyi gerçekleştirebilecek imkana sahip-
tir. Amacı gerçekleştirip- gerçekleştirmemekte insan serbest bırakıl-
mıştır . Yani, insana bu hürriyeti Allah vermiştir5• İnsan Allah tarafın-
dan yaratılmış ve fakat' O'nun tarafından kurulmamıştır. Kısaca, insan
bilinçli sorumlu ve hür bir varlık olup, Allah'ın yeryüzündeki "halifesi"
dir6.

Alemde olan ve olacak olanlar, ki bunlara insan davranışları da
dahildir, Allah tarafından tesbit eddilmiş7 ise, hu aynı zamanda Allah'ı da
atıl bırakmaktır. Bu noktaya işaretle Muhammed İkbal; "Kanaatimce,
evrenin önceden düşünülerek yapılmış bir planın, zamanla bilgili bir şe-
kilde işleyişi olduğu yolundaki görüşten, Kur'an-ı Kerim'in görüşüne
daha yabancı bir şey 0Iamaz."8 demektedir. Her şeyin ezeli program da-
hiIinde cereyan etmesi durumunda, İlahi faaliyet için de imkan kalma-
maktadır. Halbuki, Kur'an: "O'nu (Canabı Ilakkı) her an yeni bir iş
meşgul eder,"9 buyurmaktadıro Ezelde bizim için tesbit edilenin dışında
davranma imkanımız varsa bu tesbitin, yoksa iradenin, hürriyetin ve
sorumluluğun anlamı olamaz. Kısaca, klasik kader anlayışı, yalnız in-
sanın varoluşunu anlamsızkılmamakta, aynı zamanda, Allah'ı da atıl
hale getirmektedir.

Allah, insanı kendi elinde oyuncak bir varlık olarak mı, yoksa akıllı
ve vicdanlı, yani özgür ve sorumlu bir kulolarak mı yaratmıştır? Bu
mesele üzerinde düşünmek gerekir. Aksi halde, Sartre'nin ileri sürdüğü
gibi, Tanrının olması, insanın hür olmasına engel teşkil eden bir varlıklO

olarak ortaya çıkacaktır. Kaldı ki, insanın hür ve sorumlu bir varlık ol-
masını Allah dilemiştir. Eğer İnsan daha önceden belirlenmişbir yoldan

5 Öner, İnsan Hürriyeti, 3ı.
6 Bakara-30. Sa'd-26. Zemlihşen, Keşşıif, 1/62. Yazır, Hak Dini,6 /4093. Halifenin, hanııi

anlama geldiğini izan için bkz. Yazır, Hak Dini, 1/299. Atay, Allah'ın Halifesi İnsan, A.V.t.F.
Der. Cilt-18 Sh.: 74

7 İsmail Fenni, Lugatçe-i Felsefe, 270.
8 lkbal,,tslılm Düşüncesinin Yeniden Doğuşu, 82.
9 Rahman-29.
10 Öner, İnsan Hürriyeti, 35-41.
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gidiyor ve "Alemde olup biten her şey Allah tarafından tayin edilmiş"
ise, "Allah tarafından tayin edilmiş bir şey.başka bir tarzda ve başka bir
düzende"ll olamayacağından insan için iradi-gayri iradi ayı'ımının ya-
pılmasına da, Allah'ın kainata müdahale etm.esine de gerek kalmaya-
caktll'. Bu durumda, insanın yaptıklarından sorumlu olmasınınIZ dahi
bir anlam.ı olmayacaktır. Bu neticeyi, Kur'an'ın ortaya koyduğ~ dünya
görüşü ile uzlaştırmaya iınkan yoktur. O halde, kader kavramının keyfi
olarak kullanılmasına Kur'an müsade etmiş midir? Bunu tetkik etmeden
önce, kader konusunda müsliiman kültürüne kısaca bir göz atmak fay-
dalı olacaktır.

İslam öncesi Arab toplumunda da kader hususunda değişik görüşler
vardı. Ezeli tesbit ve tayini benimseyenler olduğu gibi, buna karşı Çı-
karak insanın hür olduğunu kabul edenler de bulunmaktaydl13. Aslında,
kader konusunda bu iki karşıt kutup, insan topluluklarında hcr zaman
kendiliğinden ortaya çıkmıştırl4• Çünkü insanoğlunun, kendi kusuru
neticesi ortaya çıkan en basit şeyleri dahi kadere yüklemesi, onun kola-
yına gelm.ektedir. Gerçekten de kader kavramı, aklıı;ıı kullanmak iste-
meyene sığınma imkanı vermekte ve insanın kendi kendini hipnotize
etmesine yaramaktadır.

Hz. Peygamber dönemınde; kader meselesinın Sahabc arasında ko-
nuşulduğu, hatta Hz. Peygamber'in, kader konusunda kendisine soru
sorulmasını ve Ashab arasında tartışma yapılmasını yasakladığına dair
haberler nakiedilmiştiriS. Bu yasaklamaya rağmen, kader hususunda Hz.
Peygamber'e isnad edilen ve hadiscilerin "sahih" olarak nitelendirdikieri
hadisleri, hadis kitaplarında bolca bulmak mümkündür. Kader ilc ilgili
birkaç hadisi örnek olarak zikretmek faydalı olacaktır.

Hz. Peygamber'e isnad edilen bir hadisde, Hz. Peygamber'in, Allah'
dan üç şey istediğini ve Allah'ın ikisini verdiğini bildirerek, "müslüman-
lar arasında isyan olmamasını istedim. Fakat Allah bunu kabul etme-
dil6 buyurduğu nakledilmiştir. Keza Hz. Peygaı;nber: "Ümmetim yet-
ınişüç fır~aya ayrılacaktır. Bir fırka hariç; hepsi Cehenneme gireeek-

II A.g.e., 32
12 AI-i lınran-182. Enfal-St. Hacc-10.Fus8İlet-46.
13 tbn Abdi Rabbihi, lkdu'I-Ferid, 2/378. Kr~: Watt, İslam Dü~üncesinin T. Devri, 108.
14 Abdülhamit, t.lamda hikadi Mezhepler, 269.
15 Tinnisi, 4/443. İbn Hanbel, Müsnned, 2/178.
16 Müslim, 3/2216. Bu ri"aycte göre, mÜ8liimanlann birbirlerini öldürmesini Allah iste.

mektedir. Çiinkii Allah, Flçisinin bu hususdaki isteğini kabul etmemiştir.
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tir."I? buyurarak, İslam Ümmetinin geleceğinden haher vermektedir I 8.

Müslümanlara haksızlıklar karşısında tepki göstermemeyi emreden hil'
hadisde Hz. Peygamber: " .. , sizler benden sonra bencillik göreceksiniz.
Bana ulaşıncaya kadar sabredin."19 Ba1?ka bir hadisde; Hz. Adem'i,
Cennetten koyulmasından dolayı kınayan Hz. Musa'ya, Hz. Adem'in:
"Allah'm, beni yaratmadan kırk sene önce takdir ettiği bir şey için mi
beni kınıyorsun ?"20 dediği naklediImiştir. Başka bir hadisde: "Allah
cennet ehlini, cennet ehli olarak habalarının sulhünde yarattı. "21

buyrulmaktadır. Diğer hir rivayete de Hz. Peygamber'in: "insan ce-
hennem chlinin amclini yapar, ta ki onunla cehennem arasında bir zi•.'a
kaldığında, kitap onun önüne geçer de cennet ehlinin anıelini yapar ve
cennete girer. İnsan cennet ehlinin yaptığı amcli yapar, ta ki, onunla
cennet arasında bir veya iki 'zir'a kaldığında, kitap onun önüne geçer de
cehennem ehlinin amelini yapar ve cehenneme girer."22 BiL durum kar-

. 17 Tirmizi, 5/26. lslamda batıl fırkalann sayısının yetmiş iki olduğumı ishatlamak için,
bazı yazarlann özel gayret sarfettiği bilinmektedir. Ilu baberin doğru olup-olmayacağını düşün-
meden, fırkalan bu hadis doğrultusund:ı sııııflandırınışlardır. Ancak bize bauI fırka üretme im-
kam bırakmamışlardır. Bizim ve hizden sonrakilerin zamanlanıu da dikkate alarak, bir kısmılUll
üretilmesini bize bıraksalar daha doğru olmaz mıydı? diye düşünüyoruz. Bkz.: Malati, et- Ten-
bih ve'r-Red, 13. Bu tür haberlerin ortaya çıkmasmm sebebi. müslümanlar ara "ında ortaya ';'-
kan fırkalara'meşru mazeret arama çabası olsa gerektir. Kaldı ki, bu hadis karşısında Kur'an'm,
"Toptan sımsıkı Allah'ın ipine sanıın, aynhnayın ...•• (Mü'minfın-53) Ayetini nasıl izah edeceğiz?

18 Halbuki, Kur'an gııybı Allah'dan başkasının bilelUeyeceğini bildirmektedir. Bkz:
En'am-59. Yunus-20. Hud 31. Sebe-14. Lokmıın-34. Hz. Peygamher, kendi başına gelecekleri
dııhi bilemezken, (bkz.: Ahkaf-9. Kehf-23. A'raf-l116.) Ümmetin g:e1eceğiile ilgili olarak, Ona
.hadis isnad edilmesi, hatta bu nıann hadis kitaplannda nakledilmesi ve müslüman hilginlerin
bu konularda düşünmeıDesi ibretvericidir. Mı.nkulun makulolması ve Kur'ani esaslara UYbrunol.
masının araştınıması gerekmez miydi? Hz. Peygamber'in geleceği bilip- bilmemesi ilc ilgili olarak,
bkz: Hatipoğlu, Siyasi-tçtiınai Hadiseler, 1-9.

19 Buhari, 7/88. Krş: tbn Sa'd, Tabakat, 2/253. Bıılıari,1.jli8.8/153. Müslim, 3/2215.
Zalimlere karşı çıkarak kargaşa çıkarmayın. Çünkü kader böyledir ve zalimler önceden çizilmiş
kaderi yerine getirmektedir!er. Halbuki Kur'an: "Siz, insanlar için ortaya çıkarilan, doğruluğu
emreden, fenalıktan alıkoyan, Allah'a inanan hayırlı bir ümmet"in;z ..." (..\I-i tmran-HO) buyur-
maktadır. Bkz: AI-i tmran-l04. Tevbe-7L. Lokman-17.

20 Müslim, 3/2043. tbn Mace, 1/32. Tirmizi, 4/<t44. Bitkara Sure,inin 35. Ayetinde: "Ey
Adem eşin Ye sen Cennette kal, orada olandan istediğiniz yerden bol bol yiyin, yalnız şu ağaca
yııkIaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz, dedik "buynılmaktadır. Aynea Bkz: Bakara: 35-
38. A'raf, 19-27. Ta - ha, 117-123. Yasak ağaca yaklaşmalarından dolayı. Hz. Adem ilc Havva
cennetten kovuldular. Adem ile Havva Allah'dan bağışlanmalarını istediler. "Her iki.i, Ralı-
bimiz, kendimize yazık ettik; bizi bağışlamaz ve biıe merhamet etmezsen biz k:ıylıedenlerdeu
oluruz, dediler" (A'raf-23.) Bil olayı, )ııkarıda zikredilen hadis çerçevesinde düşiindüğÜlliüzde,
AlIah'm, Adem'i nehyetmesine ve Adem'in tevbe etmesine bir anlam verilemeyecektir. Takdiri
yapan Allah olduğuna göre, kiılun iradesinden sözetmek mümkün değildir.

21 Müslim, 3/2050. Krş: Müslim, 3/2041.
22 Buhari, 7/210. MüsJim, 3/2036, 2037 ve 2038. İbn Milce, 1/29.
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şısında, salih amel yapmanın faydasının ne olduğı~nu soranlara ise. Hz.
Peygamber'in, "amel yapınız. Herkes ne için yaratıldıysa ona göre işi
kolaylaştırılır. "23 cevabını verdiği bildirilmiştir. İıısan sorumluluğunu
esas alıp, kadereiliğe karşı çıkanlar da hadislere konu olmuştur. Hz.
Peygamber'in, "Kaderiye bu ümmetin meeusile.ridir"24 buyurduğu dahi
nakledilmiştir. Ümınetinden kaderi yalanlayacak topluluk olacağını2S

bildiren Hz. Peygamber'in. " .. , Küfrün anahtarı ancak kaderi yalan-
lamaktır. "26 dediği rivayet edilmjştir.

Yukarıda zikredilen hadislerIe insan' sorumluluğunu nasıl m:laştı-
racağız? Bu tür rivayetlerin Hz. Peygamber'e isnad edilmesinin arkasın-
da, Hz. Peygamber'den sonra müslümanlar arasıııda meydana gelen tat-
sız olaylara mazeret Imlma ve faıklı görüşlere sahip grupların, birh:rle-
rini suçlama çabalarınınbulunduğu sanılmaktadır27• Hadis kiilliyatınm,
genelde, insan sorumluluğunu anlamsız kılan bir yaklaşımı tl'lkin etmesi,
Emev! yöneticilerinin kader anlayı~ı'ile paralellik anr,etmektedir. Hadis-
lerin yazıya geçirilmediği bir dönemde, böyle bir yönetimin olması, müs-
lümanın geleceğini de olumsuz yönde etkilemiştir. Bugün, bilebildiği.
miz ve elimizde mevcut olan en eski hadis kitabı, İmam-ı Malik'iiı
Muvatta'sıdır. Bu seser Emev! Devletinin yıkılmasından sonra toplan-
ffiıştır28•

23 Buhari, 7/210. Müslim, 3/2036. İbn Mace, 1/29. Ebu Davud, 5/83. Krş: Tirmizi, 4/446.
Hadisin )orumu için, bkz: Beyazı, lşar£ıtu']-Meram, 272-273. Hadislere göre çeşitli takdir "şa-
maları vandır. Bunlardan hir tanesi de ana karnında, insalUn şaki veya said olacağının belirlen-
mesidir. Bu aşamalarla ilgili hadislerin hir kısmını İbn Kayyım el-Cevziyye, Şifau'I-AIiI ci Me-
saili'I-Kaza ve'I-Kader, adlı eserinde bir araya toplamıştır. Bkz.: 42...48. Bu zihniyet, hugün de
müsliimanlar ve din görevlileri arasında yaygındır. Haber, Peygamber'e isnad edildii\i için, Din
bilginleri dahi bu konuda düşünmeye cesaret edcmemektedirler. Buna, güncel olaylardan bir ör-
nek vermek istiyorum. Miladı 1990 yılının Ramazan ayında, ülkemizde yayınlanan günlük büyiik
gazetelerin birinde, bir büyük ilimizin müftüsüne, verdiği konferansta bir hanım izleyicinin" Alın
yazısı var mı? Nikith masasında rnı, ana rahminde mi bu yazı cİzjliyor?" şeklinde ~onı sorduğunu
ve müftünün buna, "bu soru (:ok Roruluyol". Herkesin kaderi doğmadan çiziliyor," cevabını ver~
diğini yayınlamıştır. Dini hizmet verenlerimiz dahi, ne "ıılama geldiğini bilmediği görüşleri, di-
nin görüşü. gibi, nakletJlledebilmektedir. Bu, din bilginine yakışan bir tavır olmasa gerektir.

24. Ebu Davud, 5/66. İlm ::Iiace, 1/35. Maturidi, Tevhid, :1l4-316. Krş.: ileyazi, lşar£ıt,

27.
25 İbn Hanbel, Mü-ncd, 2/90.
26 İbn Abdi Rabbilıi, Ikdu'I-Ferid, 2/381. Krş: Tirmizi, 4 (ı54. :lIal"ti, et-Tcnbjlı, 173.
27 Eş'ari, Maturidi ve J'/esefi'gibi büyük kelıimcıl"rın dalıi, "Kaderiye, bu ümmetin me-

cusilcridir" göriişünü hadis olarak kabul ettiklerini belirten Yazıcıoğlu: "Bu ye buna benzer ifa-
delerin, mezhcplerin birbirlerini itham etmeleri için ortaya atılmış olnıalan kuvvetle muhtemel-
dir.", demektedir. Bkz: Yazıcıoğlu, ;Ilaturidi ve Nesefi'yc Göre İnsaıı Hürriyeti, 40.

28 Emevi Devleti, 133 LI/750 ;It de yıkıldı. tmam-ı Malik, 179 II /795 lll. de öJdii.
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Sahabe Döneminde de kadeı konusunda.zıi.man zaman tariı~maların
yapıldığı bildirilmektedir. Bu devirde yapılan tartışmalardan birkaç
örnek vererek, konuyu hiraz daha aç.mak faydalı olacaktır. Şam ta,rafını
ziyarete giden Halife Ömer, Şam 'da veba ~algını olduğunu haber alınca,
şehre girmekten vazgeçerek, buradan uzaklaşılması gerektiğini bildirir.
Bunun üzerine Şam tarafında bulunan ordunun komutanı Ebu Ubeyde,
kaderi gen'kçe göstcrerek, Hz. Ömer'in uzaklaşma' önerisini eleştirir29•
Hatta, Hz. Ömer'e, "Allah'ın kaderinden mi kaçıyonıun? diye sorar.
Onun bu itirazına Halife: "Evet Allah'ın kaderine en Allah'ın kaderine
kaçıyorum"3o karşılığını verir. Görülüyor ki, Hz. Ömer'in kader anlayı~ı
ile Ebu ULeyde'nin kader anlayışı çok farklıdır. Ebu Ubeyde'ye göre,
her şey Allah t.arafından ezelde tesbit edilip, programlandığı için kader-
den kaçmak mümkün <leğildir. Hz. Ömer'e göre ise, ezelde tesbit çdilen-
ler imkanlar olduğu için veba hastalığı olan yeıe girenin, bu .hastalığa
yakalanması da Allah'ııı kaderi, bu hastalığın olduğu yere girmeyerek
ond;;,nkaçanın kurtulması da Allab'ın kaderidir3l• Nitekim, Ebu Ubey-
dc ve Yezid b. Ebi Süfyan gibi, birçok ileri gelen Salıabc veba hastalığın-
dan öldüJ2. Vebadan kaçan Hz. Ömer ise yaşamını sürdürdü. Müslü.
ınanlardan bi grup tarafından muhasara cdilen Halife Osman, hilafet-
ten ayrılmasını isteyenlere karşı, kaderi gerekçe gösterekrek, isteklerini
rcddetmi~ti. Ancak, aynı gcrekçe ilc isyancıların halifeyi taşa tutmaların-
dan sonra, Hz. Osman'ın, 'Onların kaderi gerekçe göstermelerini kabul
etmediğini görmekteyiz33.

Hz. Ali'nin kadcr konusundaki düşüncesi daha açıktır. O Allah'ın
emır ve nehiyIerinin konusu olan fiilIcı'cle, Allah tarafından önce-

29 lbnu'I-Kesir, e1-Biduye, 7/78.
30 İbn Sa'd, Tabakat, 3/283. tbnu'I-Esır, el-Kumil, 2/392. Hz. Ömer'in cevabını dcstek.

leyen hir görüşü, Tirmizi hadis olarak nakletmiştir. "Adamıu biri Hz. Peygamber'e gelerek, ey
Allah'ın Elçisi, tcmiz bir ilaçla tedavi olma ve korunma hakkında bize haber ver. Bu, Allah'ın
kaderinden hir şeyi geri çevirir mi? diye sorudu. Hz. Pey~amber (S.A.V.) buna, tedavi olman da
Allah'ın kaderindendir, cevabını verdi." Bkz: Tirmizı, 4/453.

31 Hz. Ömer'in Ebu Ubeyde'ye yönelttiği şu eleştiri, hu değerlendirmeyi teyit etmektedir.
"Baksanıı, senin deven olsa da bir tarafı kurak, bir tarafı sıılak bir vadiye inse, sulak yerde otla-
tırsan Allah'ın kaderi ile otlatmış olmuyor musun? yıı da kUlak yerde otlatırsan Allııh'm kaderi
ile otlatmış olmaz mısıu? Bkz: tunu'I-Esir, el-Kamil, 2 {';'.92.Hz. Ömer'in kader anlayışını, Mu-
hammed İkhal'de açıkca glirüyoruz. İkbal'e görc, "kader, bir şeyin kendi içinde varolan giic,
onun yaraiılışınnı derinlıklerinde sakh bulunan ,'e gerçekleştirilebilecek olan imkanlardır,"'
Bkz: Aydın, tkhal'in Felsefe,inde İnsan, ı. F. Der. Glt-29, Sh: 91

:{2 thnlı'I-Esir, el-Kamil, 2{392.
33 Belazuri, Eıısalı, 5/76. İbn,Sn'd, Tabakat, 3 j:U2. Taberi, Tarih, 3/406. İbn Murtaza,

Tabakutu Mıı'tezile, 1ı.
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den belirlenmiş bir hususun olamayacağını, aksi halde, Allah'ın kitap
göndermesinin, peygamber göndennesinin, em.retmesinin, nehyetmesi-
nin bir anlaniı kalmayaeağıDı hildirmiştir34. Ayrıca, kaderin aııcak in-
sanın sorumlu olmadığı konularda olacağını açıklayarak, kader kavramı
ile insan sor~mluluğu arasındaki ilişkiye de dikkat çekmiştir35. İı;ısarıııı
sorumlu olduğuhususlarda ise "kader, iyi işi yapmak, kötü işi yapma-
makta insaDl serhest hırakmaktır."36 Yani., kader insan.ın neticesinden
lehde ve aleyhde sonunlu olduğu fiillerinde hür olması ve istediğini
yapabilmesidir. Hz. Hasan da irade. hürriyeti ilc sevab ve günah ara-
sınua bağ kurmuş ve insan fiillerinde önceden tesbite karşı çıkmıştı37.
Ona göre, ön teshit irade hürriyettini ve dolayısıyla insan sorumlu-
luğunu ortadan kaldn maktadır.

Halife Ali'ye karşı, kendine has metodlarla yürüttüğü mücadeleyi
kazanan Muaviye, Hieretin 41. yılında Ernev] Devlet;ni kurdu38. Emevi
Yönetimi, kuruluşundaki ~ayri meşruluğun sıkıntısını, kader kavramı-
nın arkasına sığınarak gidermeğe çalışmış ve kadeıci düşüncenin geliş-
mesi için elinden geleni yapmıştır. Çünkü onlar, kaderciliği siyasi ge-
leceklerinin garantisi olarak görüyorlardı. Kaderci düşüncenin gelişip
yayılması için ilk adımlar, bizzat devletin kurucusu Muaviye tarafmdan
atılmıştl39• Muaviye'nin, Halife Ali'ye karşı isyaDlnın, savaşının tu-
tarlı dini ve siyasi gerekçesi yoktu. On'~Jl tek sığınağı kader kavramı
kalmıştı. Bu kavram öyle bir sığınaktır ki, ona hem zalim, hem de maz-
lum beraber sığınabilirler. Bir yandan zaIimin zulmünün sebebi, diğer
yandan mazlumun acizliğinin gerekçesi olabilmektedir.

Emevı Devletinin yöneticilerine karşı gelmek, kadeı:e dolayısıyla
Allah'a karşı gelmek olduğundan, karşı gelenin öldürülmesi helal olmak-
tadır40• Muaviye'nın oğlu Yezid halka şöyle seslenmişti: Ey insanlar,
sizin uğraşmanıza gerek yoktur. "Allah bir işi beğenmediği zaman onu
değiştirir ..."41 Allah bizi değiştirmediğine göre, Allah'm istediğine karşı
çıkmaya sizin hakkmız olamaz. Size düşen itaat etmek, Allah'ın iradesi-

34 Radiy. Nebeu'I-Belaga, 3/153. İbn Murtaza, Tahakat, 1)-11).

35 İbn Abdi Rabbihi, Ikdu'I-Fedd, 2/379.
36 Sübhani, el-Kaza ve'I-Kader, 74. Bkz: Tegabtin-2. ln,an-3, Şem,-8. 9, LO.
37 İbn Murtaza, Tahakat, 15. BeYBzı, İşaratu'I-Meraın, 7l
38 Ya'kubı, Tarilı-i Ya'kııb, 2 j192. lbnu'I-Es r, el-Kamil, :i !203. İbnu'l-;-Kesir, Muhtasar,
39 Abdülhamit, İslanıda hikarli Mezlıeple~, 284
40 İbn Abdi Rabhilıı, Ikdu'l-Ferid, .1/1I7-118. \Valt, Islamie Political TIı"ught, 3:ı.

41 İbn Kuteybe, Uyiınu'I-Alıha •., 2/239.
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ne rıza göstel'mektir42. Emevi Halifeleri, sadece Allah'ın ezelde yazdığı
yazıyı, yani, "Allah'ın kaderini infaz" ettiklerini belirtiyorlardı43.

Emev\ yöneticilerinin kader kavramına sığınma taktikleri, müslü-
manlar arasında değişik tepkilerin doğmasına sebep oldu. Ma'bed b.
Halid el-Cüheni, Gaylan ed-Dımeşki ve Yunus el-Esvari gibi düşünen
alimler, yönetimin desteklediği düşünceyi yüksek sesle eleştirerek; Erne-
vilerin tanımladığı kaderin olmadığını, yapılan zulmün Allah'dan değil,
idarecilerden kaynaklandığını ve halkın bu zulmü ortadan kaldırabile-
eeğini, heIirttiler44. Nitekim bu düşüıiee halk arasında yayıldı. Emevi
yöneticileri, başta yukarıda zikredilen alimler olmak üzere, kendileri
gibi kaderi anlamayanların ileri gelenlerini katlettiler45. Kaderci düşün-
ceyi kabul etmeyenler, olaylarda İnsan sorumluluğunu benimsediklerin-
den, siyasi idare için tehlike teşkil ediyorlardı. Çünkü "Kader Doktrini"
politikayla yakından ilgiliydi46.

Hasan cl-Basri de kader konusunda Emevilerin destekledikleri dü-
şünecye karşı çıkmıştı. fakat kendi düşüncesini açıkca ortaya koyma-
mıştı47. Şehristani, Hasan Basri'nin kader hususundaki gürüşlerinin,
kaderi kabul etm.eyenlere benzediğini, bildirmektedir48•

Emevİ Halifelerinin istediği şekilde kader kayTamını yorumlayan
Ca'd b. Dirhem, Cehm h. Safvan gibi yazarlar da vardı. Bunlara göre,
"bütün fiülerde eebir olduğu gibi, müfakat ve ceza da cebirdir."49 Bu
düşünceyi savunan ekole Cebriye Mezhebi, denmektedir. Bu mezhebe
göre, hiçbir şeyden kaçınma imkanı yoktur. "Ne kadar çalışılırsa çalışıl-
sın meydana gelecek bir şey önlenemeyeceği gibi, meydana gelmeyecek

12 Watt, İslamic Political Thought, 38, Krş: Tritton, İslam Kcliimı, 58.
4.3 Atay, Ehl-i Sünnet ve Şia, 165.
,ı4 Makrizi, Hitat, 2/356. İsferayini, ct .. Tah.ir, 13. Şehirstani, el-Mil ci, 1/267. Watt,

Free Will, 47. Kr~.: Müslim, 1/36-37. Ebıı Davııd, 5/70. Tırmizi, 5/6.
45 l\Iakrızi, Hitat, 2/356. ibn Murtaza, Tabakat, 27-28.
46 Watt, Free Will, 48.
47 İlın Abdi Rabbilıi,Ikdlı'I-Ferid, 2/377. Makrizi, Hilat, 2/356. İbn Murlaza, Tabakaı,

121.Krş: Trilton, İslam Kclı1m" 61. Bir diişünceye karşı çıkmak yetmez. Alternatinifini de ortaya
koymak gerekir. Hasan Ba,ri, kader konusunda Ernevilerin yalan söylediklerini bildirmiş, fa-
kat doğrunun ne olduğunu, kaderin nasıl anlaşılması gerektiğini açıkça orlaya koymamıştı. Belki
de görüşünü, öldürülınekteıı korktuğu için ııet olarak belirtmcmiştir. Bkz.: Hasan Basri, Kadcr
Haı,kında Halife Abdıılınelik Lı.l\fcn'un'u Mektup, A.tl'.tF. Dcr. co, 3 LLL I-I V,

48 Şehristuni, el-Milel, 1/66
49 Şehri,tani. Cı-;\Iilel, 1/136. ılın Hanbel, er-Red ala Zaııadika, 29. Dnrimi,er-Red, II

ıbn l\cdirn, ei-Fihrisı, 338. Cımıbi. Tarihıı'l-Fıurk, 290. Kr~: ıbn Abdi Rabbihi, Ikdu'l-Ferid,

2/383.
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olan bir şey de ıneydana getirilem~z. "50 Cebriye'den Hüseyin h. Muham-
med en-Neeear: "Allah; kulun hayır, .şer, güzel ve çirkin amellerini ya.
ratandır. Kul da o ameUeri kesbeder",51 fikrini ileri sürerek, mezhebinin
görüşlerini biraz yumuşatrnıştır. Cebri düşüncenin, zamanla diğer mez-
heplere de sirayet ettiği görülmüştür. Bu düşünce şekline göre, olayları
izah etmek çok kolaydır. Sahabe arasında siyasi çıkar çekişmelerinden
doğan tatsız olaylar dahi, Allah'ın ezeldeki yazgısının yerine gelmesi
olarak açıklanmıştır5ı. Bundan dolayı da, onların hatalarının araştırıl-
maması istenmektedir53. Zira, onlann bir kusuru yoktur. Allah'ın, ezel-
de takdir ettiği kader! yerine getirmişlerdir.

İslam Ümmetinin en bü)'iik şanssızlığı, hadislerin toplanarak kay-
da geçirilmediği bir dönemde, meşru yönetimi isyan sonucu devirerek
kurulmuş bir yönetimin, kaderci düşünceyi desteklemesi olsa gerektir.
Hadis külliyatınlD kaderei karaktere bürünmesinin arkasında bu olgu
yatmaktadır. Düşünen müslüman, Peygamberi ile karşı karşıya getiril-
miştir. Hadiseilerirniz ise nakledilenleri değil, nakledenleri araştırmakla
meşgulolmuşlardır. İslam kültürünün teşekkül devrinde meşruluk

50 İsmail Fenni, Lugatee-i Felsefe, 270
51 Şehristanİ, el-Milel, 1/139. Bu görüşün sonradan Ehl-i Sünnet tarafından da benim-

sendiği görülmektedir. Cebriyenin ya da Kaderi kabul etmeyenlerin görüşlerini ifrat ve tefrit
olarak belritenler, kulun fiilini Aııah ile kulun beraber yaptı~ını ileri .ürdüler ki, bunu savunma
imkanırnız olmasa gerektir. Aııah'ın imam iyiyi ve köyütü yapacak şekilde yaratması haşka şey,
insarun fiiııerini yaratması başka şeydir. Çünkü, insanın fiillerinden insan sorumluılıır. Bundan
dolayı fiiller kula aittir.

52 İbn A'rabl, el-Avasım, 142. Ahmet Cevdet, Peygamberlerin Kıssalan, 1/454.
53 İbn Arabi, el-Ava sım, 252. Bu zilıniyete, her zaman ve her yerde raslamak müınkün-

dür. 1990 Yılı Haec Mevsiminde Mekke'de Mina tünelinde, yöneticilerin gerekli tedbirleri alma.
malnnndan dolayı binlerce haCillin ölmesini Suudİ Arabistan Kralı Fahd, kader kavramına sığı-
narak açıkladı. Kader kavraınını keyfi olarak yoranılamıştır. Müslüman toplumlarda, genel de,
bu çeşit kaderci zihniyet devam etmektedir. Ümmetin en önemli problemlerinden birisi de bu
düşünüş biçimidir; insarun bilgisizliğinden ve Iıeeeriksizliğinden doğan Iıadiseleri, kadere bağlama
kafasıdır. Olaylarda insan sorumluluğunu kabullenmeyen bir yönetim, olaylan yönlendirmek için
olayların önünden gidebilir mi? Burada, Kralın anlayışına karşı alternatif olarak ileri sürülen
ve fakat mahiyeti aynı olan bir başka görüşe de işaret etmek gerekmektedir. "Takdirden önce
tedbir gerekir", ifadesidir.

Bu düşünülmeden söylenmiş bir söz olsa gerektir. Takdiri yaparun Allah, tedbiri alacak
olanın i.e kulolduğu dikkate alınamanıış, kulun Aııah'ın takdirini bozabiIeceği ima edilmiştir.
Halbuki Allah'ın takdir ettiği hususda, kulun tedbir almasına imkan yoktur. Allah'ın gücüne ku.
lun gücü alternatif kabul edilemez. İnsanı yapıp -yapmadığından dolayı kınıyabildiğimiz işde
takdir sözkonusu değildir. Başka bir ifade ile takdir, o olayın insan tarafıııdan belirlenmesidir.
lnsan cinsi için ölüm takdir edilmiştir. İnsana diinyada verilen beııi bir süre vardır. Bu süre dol.
madan insan, kendi hatası veya ba~kalannın kusuru sebebiyle ölebilir. tnsan siirenin kısaltılma-
eından dolayı sorunıludur.
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sıkıntısı çeken sıyası yapının, İslam Ümmetinin geleceğini de ipotck
altına alması bu hadiseilerin sayesinde gerçekleşmiştir. Bugün müslüman-
lar hadis problemi ilc de karşı karşıyadırlar. Müslümanın dünya görüşü-
nün ortaya konması için tek ölçü olması gerkeıı Kur'an'ı Kerim'in kar-
şısına, hadis yedek bir ölçü olarak -çıkarılmış, hatta Onun gibi bir ölçü
olduğu dahi ileri sürülebilmiştir54. Böylece, Kur'an ölçülerden biri duru-
mıına düşürülmüştür. Ölçüler çoğalinca, İslamın hayata intibak esnek-
liği kaybolmuş ve hayata alternatif bir dünya görüşü halini almıştır.

Kur'an'ın mulıatabı insan aklıdır. Bu~dan dolayı insandan düşün-
mesini istemektedir55. Fakat müslümanlarda düşünce öcü haline ge-
tirilmiştir. Kur'anın anlaşılınasında kültür seviyesi de önemlidir. Her-
keskültürü nisbetinde ondan istifade edebilir. Onu şartsız okumak,
yararlanma imkanını artırmaktadır. Ancak, genelde müslümanlar, Kur'-
an'ın ne dediğinden ziyade, kendi düşüncelerini doğrulamak için Kur'-
an'dan delUlcr aramışlar, netic~de her birinin dayanağı Kur'an olduğu
iddia edilen birbirine zıt görüşler ortaya çıkmıştır. Mesela, kaderciliği
savunanlar da, insanın sorumlu_ olduğu fiillerinde ezeli tesbitin olmadığı-
m belirtenler de, bunların arasında uzlaşmacı bir tavır takınanlar da
görüşlerinin doğruluğunu ortaya koymak için, Kur'an'ın Ayetlerini delil
getirmişlerdir. Kur'an'ı hir hütün olarak ele almayı düşünmemişlerdir.
Hatta, bir konuda Ayetlerin azlığına ve çokluğuna göre, çoğunluğun
telkin ettiğini sandığı anlamdan yana tavır aldıklarını ileri sürenler dahi
vardır56. .

Kur'an'ın Ayetlerini; hiçbir insanın kendi arzusu na göre anlamaya
hakkı ve yetkisi yoktur. Her insanın, Kur'an'ın Inuhatabı olması key-
fiyeti, insana Onun Ayetlerini istediği dOb'Tultuda yorumlama' yetkisi
vermemektedir. O halde, insan Kur'an Ayetlerini nasıl anlayacaktır?
B~ konuda ölçüleri neler olmalıdır? Kur'an'm bir ayetini anlamak için;
A-Ayet çerçevesini, B-Siyfik-Sibak çerçevesini, C-Kur'an'ın Bütün-
lüğü çerçevesini,57 D-Kftinattaki Fiziki ve Sosyal Kanunlar çerçevesi-
ni,58 E-Aklı Selim çerçevesini59 gözönünde bulundurmamız gerek-

54 Ebu Davu,l, 5/10. ıbn Hanbel, Miisned, 4/131.
55 Fn'am-51. Yusuf-2. İbralıim-.12. Kehf-54. Talıa-Il3. Zümer-27. !'a'd-29. Zuhruf-3 ..

gibi.
56 Mustafa Sabri, insan ve kader, 169. Kr~: Triuon, İslam Kelamı, 57.
57 Albayrak, Kuran'ın Kur'an'la Tefsiri, 36-51.
58 Kur'an, kliinatta varolar:. nizamı, Aııaiı'", Ayet; kabul etmektenir. Bkz: AI-i ımran-

190. Riım-22 ve 24. Yasiil-33-40. Enbiya-22. Casiyye- 3,5,13. Fussilet--53,. ]\fülk-3.
59 Kur'an, iosana düşiinmesini emre,tiğine göre, Onda insan akııııa aykın bir hususun

olması imkansızdır. Kur'an'da aklı kuııanmamak büyük suçtur. Bkz: Enfal-22 Ni.n-82. Zuh.
ro£-2. Sn'd-29. Muhammed-24,. Hacc-46 ... gibi.
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rnektedir. Yani, bir ayeti anlamakiçin bu heş esasa dikkat edilmelidir.
Anladığımız mananın, bunlardan hiçbirine aykırı olamayacağını bilme-
miz lazımdır. Burada bir noktaya da işaret etmek gerekmektedir. Akla
aykırı olmak ilc aklı aşmak farklı şeylerdir. Aklı aşan şeylerin akla ay-
kırılığından sözetmek mümkün değildir. Kur'an'da akla aykırı bir şey
olmamasına rağmen, aklıaşan hususlar bulunmaktadır. Bu gün için aklı
aşan hususların, gelecekte izah edilmesi de mümkündür. İnsanoğhınun
bilgisi arttıkça, Km'an'ı anlama seviyesi de yükselecektir. Kur'an Ayet-
lerini, yukarıda belirttiğimiz beş ilkeye dikkat ederek kavramaya çalı-
şıraak; "herkese göre Kur'anı doğrular yerine, Kur'an'm kendi doğrula-
rını"60 ortaya koyma imkanını elde edebiliriz. Bu düşünce doğrultusun-
da kader problemine Kur'aııın yaklaşım tarzını tetkil. etmeye çalışa-
cağız.

Kader kelimesi, Kur'an'da: ölçme, güc yetirme, kudret, ölçerek tak-
dir ederek tayin, rızkı daraltma, Allah'ın irade ettiği külli hiiküm ve
önceden ölçüp-biçip hüküm verme mfınfllarında kullanılmıştır61. Bu
kelimeye bu anlamların dışında; her şeyin olduğu gibi kılınması, kaza
ve hüküm manaları yüklenrniştir'62. Son iki anlamın Kur'an'da kullanıl.
mamış olması, kelimenin bu iki anlamı sonradan kazanmış olabileceğini
düşündürmektcdir63. Kader kelimesinin yerine kaza kelimesi de kullanıl.
maktadır .. Kaza kelimesi de Kur'an'da on anlamda kullamlmıştır64.
İstılabda; "Kaza; Allah'ın ezelde bütün eşyanın gelecekte ne şekilde
olacağını bilmesi, Kader ise, bu eşyanın Allah'ın ezcldeki eşya ilc ilgili
ilmine uygun olarak icad edilmesidir. "65

60 Alhayrak, Kur'an'ın Kur'an'la Tefsiri, 71.
61 Kader kelimesinin, "ölçme" anlamında; Miiddesir-1B, 19, 20. tnsan-16. Kanıer--49.

Talak-3. Zuhuruf-ıı. Ynsin-39. Sehe-lB. Ankebut-62. Zümer-52. FussiJet-12. Rum-37. En'nm
. -91. Yunus-5. Ra'd-lB. Hier-19, 21. Mü'minun-lll. ayetlerin de, "Güc yetirme";nnlanunda;
Beled-5. l\fürselat-23. Hadid-29. Fetih-21. Zümer-67 ve Maide-34 ayetlerinde. "Kudret" ma-
nasında; En'am-96. Ayetinde, "OIçerek, takdir ederek tayi,," anlamına; Abese-19, Kamer- 12.
A'la-3. Feer-16. Fıırkan-2 ve Hacc-74 ayetlerinde, "Rızkı daraltma" manasına; Ra'd-26. İsrn-
30. Kasas-B2. Talak-7. Şuru-12, 27. Sebe-36, 39. ayetlerinde, "Allah'm irade ettiği külli hii-
küm" anlamına; Ahzab-3B Ayetinde ve "Önceden ölçüp-biçip biikiim verme" manasına da Va-
kıa-60 Ayetinde kullaıııldığını görüyoruz.

62 Bu anlamlara sözlüklerde ve diğer kitaplarda ıaslanılmaktadır. Bkz.: ıbn l\Ianzur,
Lisanu'I-Arab, 5/74 Nesefi, Tabsıra, Vr. 219B.

63 Kader kelimesi için, bkz: İbn Manzur, I.isan, 5/74-80. İbn Faris, Mekayisu'I-Lııga,
5/62. Ragıp tsCehani, el-Müfredat, 394-396. Maedonald, Kader, 1.A. 6/42.

64 Sublıani, el-Kaza ve'I-Kader, 52. Buti, Kübra'I-Yakıniyat, 160.
6!i Buu, Kübra'I-Yakıniyal, 160. Taftazani, Kelam İlminin Beııi Başlı Meseleleri, 160.

Kaza ve Kader kelimelerinin ıstılahi anlamda kuııaııımlan ilc ilgili olarak, geniş bilgi için bkz:
Beyazı, lşaratu'l-Meram, 264-310.
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Kur'an'ın birçok ayetinde geçen kader kelimesi ve bu kelimenin
müştaklannın mihverini, "bir ölçü dahilinde tayin etmek, her şeyi bir
Ölı;ü ve nizama göre tamo:im"66 etmek teşkil'etmektedir. Kader kelime-
sinin geçtiği ayetlerden hiçbiri, insanın sorumlu olduğu fiillerinin, alın
yawH mrmasında, ortaya çıkmasından önce takdir edildiği anlamını ta-
şımamaktadır. Kader konusunda yapılan tartışma, Allah'ın kfıinatı bcl-
li bir düzen dahilinde yaratmasında değil, işlediğifiillerinden lehde veya
aleyhde sorumlu olan insanın, hu yaptıklarının Allah tarafından czelde
tayin ve tesbit edilip - edilmediğinde yoğunlaşmaktadll'. Eğer kiıder,
"bu kainattaki ilahi kanunlardır"67 şeklinde anlaşılsaydı, bu lıususda
hiçbir tartışma olmayabilirdi. Kainattaki düzenlemeyi insan fiillerine
de teşrnil edince, insan hürriyetinin anlamı kalmamaktdadır. Halbuki,
insanı hür bir varlık olarak yaratan Allah'dir. Hürriyet, hem iyiliğin
lıem de kötülüğün kaynağıdır. Kötülük yapma imkanı olmayanın iyilik
yapmasından bahsetmek abes olur. Çünkü, bu durumda iyilik mecburi
istikamettir. Seçeneği yoktur. Kader proble.ınine çözüm bulmak için,
Allah'ın ilminden değil, İnsan sorumluluğundan ve dolayısıyla insan
hürriyetinden hareket etmek zorundayız. Bu konuda hareket noktamız
sorunun çözümünde bize yardımcı olacaktır. Öneeden tesbit, irade konu-
su olmayan ve insanın sorumlu olmadığı alanlarda olabilir. İnsana bıra-
kılan alanlarda ise kaderi, İnsanın davranışları belirlemektedir. Yani,
insanın sorumlu olduğu hususlarda kaderi insan .çizmektedir. Kur'an
bu duruma işaretle, " Bir millet kendini bozmadıkca Allah onların
durumunu değiştirmez "68 "İnsan ancak çalıştığına erişİr."69 buyur-
maktadır.

Kader konusunda, "insanın iradesini ilgilendiren nokta ilc tabiı ve
keyn! hadiseleri ilgilendiren eiheti birbirinden ayırmak lazımdır. "70
Insanın dışındaki varlıkların mukadderatlarının tayin ve tesbitinde, so-
rumlululdan olmadıklarından dolayı, hir sakınca yoktur. Ancak, ın-

66 Atay, Kur'an'a Göre İman Esasları, 90. Kader konusunda, müslümanlann düşiincc-
lerini belirleyen asıl faktör, müslümanların düştükleri hataları değerlendirmemekteıı doğan ma-
zeret üretme gayretleri ol,a gerektir. lslami bakımdan biçbir değeri olmadığını sandığınıız Kıır'-
anın mahluk olup-olmaması meselesi dahi takdirle irtibatlandınlllllş olması bıınu ııöstermel,tedir.
Bkz.: Buhari, Halku'I-Ef'ali'I-İbad, 7-25. Watt, İslam Düşüncesinin Tf'şekkü! Devri, 224. Kur'
anın ortaya koyduğu kader anlayı;;ı ilc, Hz. Peygamberden sonra "rt aya çıkan ve de~işşik gö-
rüşler nf'tieesinde ısulabi bir anlam kazanan kader ile pek ilgisi yoktur. (Bkz: Atay; Kur'an'a

Göre lman Esaslan, 90.
67 Subbani, el-Kaza ve'l-Kııder, 63.
68 Ra'd-l ı. Krş: Enfal-S3.
69 Neem-39.
70 Atay, Kur'an'a Göre İman Esasları, 95.
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san soruml{ı bir yarlıktır. Kur'an bu~lUşöyle açıklamaktadır: "Doğrusu
Biz, sorumluluğu göklere, yere, dağlara sunmuşuzdur da onlar bunu
yüklenmekten çekinmişler ve ondan korkup titremişlerdir. Pek zalim
ye çok cahil olan insan ise onu yüklenmiştir. "71O halde, sorumlu olması
cihetiyle diğer varlıklardan ayrılan insanın, sorumluluğu oranında hür-
riyetinin olması, sınırları Allah tarafından çizilmiş sahada insanın kendi
kaderini kendinin belirlediği ortaya çıkmaktadır. İnsan kendi kaderini
belirlerken Allah, ona yol göstererek yardımcı olmak için, peygamber
ve kitap gördermektedir. Yani, insanın özgür iradesi olduğu için, Allah
kuluna tcklifte bulunmaktadır İradenin mecburiyeti demek, irade yok-
tur demektir. Çünkü mecburiyetin olduğu yerde iradeden sözedilemez.
Buna göre, inasanın kaderi, iyiliği veya kotülüğü yapacak şekilde yara-
tılmış olmasıdır72• Bu hususu vurgulayan İkbal: "Allah, hür iradeli in-
.sanı yaratmakla, bazı konularda iradesine sınır koymuştur.,"73 demek-
tedir.

Zemahşerı, Furkan Süresinin ikinci ayetinin yorumunda Allah'ın
takdiri konusunda," ... gördüğün gibi, Allah insanı takdir ettiği bu
düzgün şckilde yarattı. Yaratılmasını takdir edip de yarattığı her şeyi
farklı olarak yaratınadı. "74 Bu görüşe göre, takdir insanın sorumlu ol.
madığı alanları kapsamaktadır. İnsanın sorumlu olduğu fiillerinde ise
birey, en az iki seçenekten birini tercih edebilecek şekilde hür bırakıl-
mıştır75.

Kader kelimesi ve müştakları geçmediği halde, kaderci görüşü
benimseyenlerin insanın irade hürriyetini. kaldırdığını anladıkları
ayetler de bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi; "Alemlerin Rabbı
Allah dilemedikçe sizler bir şey dileyemezsiniz,"76 Bu ayet, Onlara göre,
insan iradesinde cebrin .olduğunu oı:taya koymaktadırTI. İradedeki
cebir ilc fiildeki eebir arasında pek fark olmadığından, iradede cebrin
olduğunu ileri sürenlere de"Cebriyeci" demekte bir sakınca olmasa ge-
rektir. Eş'ad: "kullar fiillerinde, hür, ihtiyarlarında (seçimlerinde) mec-
burdurlar"78 görüşündedir. Bazı yazarlara göre, "İrade ve seçimdeki

7l Alızab-72.
72 Bkz: Tegabôn-2. tnsan-3. Şem&-8.,9, 10. Yazır, Hak Dini, 7/4655.
73 'ikbal, ıslam Dü,üoeesinin Yeniden Doğuşu, 112. Aydın, lkbal'in Felsefesiude tns~n.

A.Ü.ı.F. Der. C. XXiX, 90.
74 Zemalışeri, Keşşif, 4/139.
75 Hud, Kübra'I-Yakıniyat, 156.
76 Tekvtr-29. tnsan- 30. K.,: En'ımı-I07, lll, 137. Saffat-96. Kasas-68. Kehf-23, 24.

Eo£al-17.
77 Mustafa Sahri, tnsan ve Kader, 104-136. Taftazani, Kelim ııminin B.B.M., 158-162
78 Kütahyavi, MebabiB, ll. Krş: Eş'ari, Kitabu'I-Lum'a, 53.
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mecburiyet, fiillerde de mecburiyeti gerektirir."79 Bundan dolayı Eş'.
ari'nin, "katıksız cebri" olduğu belirtilmiştirBO. Gcrçekten, sözkonusu
ayetten insan iradcsini selbeden, yuııi, ortadan kaldıran biı' anlam
çıkarılabilir mi ? Meşie~ ile iradc aynı ınanaları taşıyan iki: kelimedirlcr8 ı.
Bu ayeti, Allah'ın "sizin dilemenizi dilemesi, iradenizi irade etmesi ile
diliyorsunuz"B2 şeklinde anlamak lazımdır. 'Eğer, Allah insana dilerne
imkanını vcrmeseydi, insanın dilcille hürriycti olmazdı. Size ver ilcn hu
iradc, Allah'ın sizc verdiği bir lutfudur. Aksi halde, Lir irade hürriyetin-
den sözedilcınezdi83. Ayetin sibakını da dikkatc alırsak, hu anlamın
doğruluğu ortaya çıkmaktadır; "Ey insanlar ııercyc gidiyorsunuz?
Kur'an, ancak aranızdan doğru yola girmeyi dilcycne vc alcmlere bir
öğüttür, Alcmlerin Rahhı olan Allah dilemedikçc, sizlcr bir şey dileye-
mezsiniz. "84 Yukarıda da helirttiğimiz gibi, burada ifade edilen husus,
insana dileme hürriyetinin Allah tarafından verilmi!? olmasıdır.

Kut'an'ın bir konudaki görüşünü ortaya koymak için, o konu ilc
ilgili tüm ayetleri dikkatc almak lazımdır. Km'an'da "şac" vc rnüştak.
larının geçtiği birçok aycti cellle bulunmaktaılır. Allah'ın dilemesine,
cehri anlam yüklcycn müşriklel'in gerekçelcrini Allah kabul etmemiştir.
Onların kabul cdl1mcyen gcrekçelcrinin, bazı müslüman yazarlarcu
beni,msenmesi, din açısından hayret uyandıracak bir tavır olsa gerektir.
Allah, puta tapanların, "Allah dileseydi babalarımız ve biz puta tapmuz
ve hiçbir şeyi haram kılmazdık ...•• demclerini, " ... siz ancak zanna uyu-
yorsunuz vc saıleec tahminde bulunuyorsunuz ...••85 buyurarak reddet-
miştir. Bir. sonraki ayctte dc; " ... O dilescydi, hepinizi doğru yola eriş-
tirirdi,"B6 hu);urmaktadır. Yunus Suresindeki bir ayette, Allah'ın
dilemcsinin hangi anlama geldiği açıkca ifadc edilmektedir. "Ey Mu-
hammed, Rabbin dilcseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi inanırdı,
öyle ikcn insanları inanmaya sen mi zorlayacaksın ?"87 Allah, insanları

79 Kütahyavi, 1\Iebahis, 1ı.
80 Kütahyavi, Mebahis, 1ı. !'iesefi'nin, irade konusundaki tutumundan dolayı Eş'ari'yi,
Ehl-i Sünnet dışınga saydığı belirtilmiştir. Bkz: Yazıcıoğlu, Maturidi vc Nesefi'ye Göre

tnsan Hürriyeti, 67.
81 Ragıp İsfehani, Müfredaı, .271. Ne_efi, Tnbsırn, Vr. 213 R. Beynzi, l~nrRtu'I-Meram,

151.
82 Yazır, Hnk Dini, 8/5626. Ayı~ea, Iıkz: Maturidi, Tevhid, 291.
83 Ahmed, el-Kaza ve 'I-kader, 24. Krş: Kütahyavi, Mebabi., ı9.
84 Tekvir-26-29. Bkz.: Ragıp hfehani, Müfreıiaı, 282. •

85 En'am-I48. Bkz. Nahl-35. Zuhruf-20:
R6 En'am-149: Nahl-93. Şura-8.
87 Yunus-99. Hüd-1l3.
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ıorlamadığına göre, yani, onlara hürriyet verdiğine giire, insanları zor-
lamaya hakkın yoktur. " ... Dileyen inansın, dileyen inkar etsin."ss
Görülüyor ki, bu ayetler insana dileme. hürriyetinin verildiğini ortaya
koymaktadır.

İnsan yara"tılmadan önce, IJlsan fiillerinin takdir edildiğine delil
olaı ak giısterilen diğer bir ayeti ceHle dc Hadid Suresinin yirmiikin:ci
ayetiılir. Bu ayette şüyle huyrulmaktadır; "Yeryüzüne ve sizin başınıza
gelen hir musibet yoktur ki, biz onu yaratmaean önce o, kitabda bulun-
masın. Doğrusu bu Allah'a kolaydır." Burada "kitab"dan anlaşılması
gı:rekcn ınana ncdir? Bir başka aycttc " ... Yerin karanlıkları içindeki
tck bir tane, yaş. ve kuru Ile varsa hepsi apaçık bir kitabdadır. "S9 Yaş
YC kurn her şeyin bir kitabda olması, onların varlıkları değil, varlık ala-
nında tabi olacakları kanunlar, kurallar olsa gerektir. Kitab kclimesi bu
anlamda başka ayetlerde de ku]]anılmıştır9o• Hadid Suresindeki ayeti
Zemahşcri, musibetleri yaratmadan önce, hangi durumlarda insanların
başma musibet geleceğini tesbit etmişizdir, anlamında olduğunu belirt-
ıniştir91. Diğer bir aycttc: "Başınıza gelen herhangi bir musıbet elIeri-
nizle, işledikleriniiden ötüriidür ...••n Bu ayete göre, insanın başına gelen
musıbetten, insanın sorumlu olduğu ortaya çıkmaktadır. Eğer, insanın
başına gelen musıbet önceden takdir edildiyse, bunda insanın sorumlu
olmasının biı ınanası olamaz. Ya da cebri görüşü benimseyen bir kim-
senin ileri sürdüğü gibi, "bunu böyle AIlah yapıyor, fakat bir şey diye-
miyoruz"93 şeklinde düşünmemiz gerekir ki, bu da insanın robot olduğunu
kabul ctmek demektir.

İnsanın başına iyi veva kötü bir şeyin gelebilmesi, önceden tesbit
edilen kurallara göredir. Yani, Allah (c.c.) musibetleri yaratmadan,
bunları insanlara verirken, hangi esaslara göre vereceğini belirlemiştir.
İnsanın başına kendi fiili neticesi felaket gelebildiği gibi, kendi kusuru
olmadığı halde dc musibet gelebilir. Hatta, Kur'an, AIlah'm denemek için
dahi çeşitli musibetler ver~iğini bildirmektedir94. Buraya kadar yaptı-
ğımız açıklamalardan; hcl' ~eyin ölçüsünün, kanununun ve nizamının

88 Kelıf-29. Krş: fiaknra-256.
89 En'am-S9.
90 En'am-38. Hiıd-6. Ra'd-39. Hicr-4. Neml-75. Sebe - 3. Fatır-1 ı. Krş: EnfaI-68.
Nisa-(ı(ı, 77. Bakara-l78, 216, ~46. Bkz.: Fazlur Rahman, Ana Konulanyla Kur'nn, 147.
91 Zemiıhşeri, Keşşiıf, (j /85.
92 Şura-30. Krş: Nisa-6~.
93 İbn Abdi Rabhihi, Ikdu'l-Fend, 2/383.
9,1 Bakara.-155, 156.
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Allah tarafından konulduğunu, bu kuralların bir kısınının insan tarafın-
dan da bilinebileeeğini, bundan dolayı, hür iradeli faillerili bu kurallar
çerçevesinde hareket etmeleri istenmektedir. Netice olarak, insanlar ta-
rafından bilinebilecek hususların Allah tarafından belirlendiğini ve kanun-
larının tesbit edildiğini, insanlarca bilinemeyeceklerin ise insan faali.
yetleri neticesine göre kaderlerinin insan tarafından cizildiğini ifade et-
mek mümkündür. .

Kader konusunda karşımıza çıkan önemli husus, Allah'ın ilmi me-
selesiclir. Kilinatın nizamını ve ondaki kanunları, Allahın, önceden tesbit
ettiğini ve bunlarda bir değişiklik olmadığını ve olamayacağını Kur'an
biIdirmektedir95. " ... bütün tabiat, Allah'a "otomatik bir irade" ile
itaat eder"96. Acaba insan da buna dahil midir? İrade verilerek diğer
varlıklardan ayrılan insanın, sorumlu olması hasebiyle de başka varlık-
lardan ayrıldığı bilinmektedir. Tartışma, önceden tesbit edilenlerin içine,
iradeli ve sorumlu varlık olan insanın fillerinin girip-girmeyeceği mese-
lesidir. Başka bir ifade ile, k~inattaki nizamın, insanın iradesine ve fili-
lerine :teşmil edilip - edüemeycceğidir. İnsanın sorumlu bir varlık olduğu
inkar edilmeden, bu düzenlemeni~ insan fiillerine teşmil edilmesi müm-
kün değildir. İnsanın sorumlu bir varlık olduğu veri olduğuna göre
Allah'ın yasası, insan cinsi için ezelde çizdiği sınırlar içinde ferdin hür
olmasıdır. Bu anlamda, insan için yalnız Allah'ın ı;izdiği kaderden değil,
kendisinin, ailesinin, milletinin ve diğer ıİıilletlerin çizdiği kaderlerden de
bahsetmek mümkündür. Ancak, insanlar tarafından çizilen kaderleri,
insanın aklını kullanarak değiştirmesi de sözkonusudur. İnsanlar tara-
fından çizilen kaderlerin, çeşitli sebeplerden dolayı, Allah'a yüklenmesi,
kader kavramının keyfi olarak kullanıldığını ortaya koymaktadı'r.

İnsana irade veren ve onu hür kılan Allah'dır97. Allah, hür iradeli
insanı yaratınakla, kendi iradesini, insan davranışları konusunda kısıt.
laınıştır. Eğer Allah, insanı özgür kılmak için, insan davranışları hu-
susunda, iradesini sınırlandırıyorsa; ona kendi "plan ve projelerini hazır-
lama imkanı vermek için bilgisini de sınırlıyor demektir. "98 Kaldı ki,
Descartes da Allah'ın bilmesini ve irade etmesini bir ve aynı şey saymak-
tadır99. İnsan için sorumluluk esas ise hürriyet de esasdır. İnsan hürri-
yetini korumak, en azından Allah'ın ilmine zarar gelmesm endişesi

95 tSfa-77. Ahzab-38, 62. Fatır-43. Fetih-23.
96 FaZIlif Rahman, Ana Konulanyla Kur'an, 153.
97 Öner, tn san Hğürriyeti, 30.
98 Aydın, Din Felsefesi, 126
99 Aydın, Din Felsefesi, 118
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kadar önem arzetmektedir. "İnsan hem mecbur, hem de mes'uldur. Bu
iki durum arasında görülen çelişki kaderin sırrı olarak kalacaktır. "100
tarzındaki bir düşünceyi, Kur'ani esaslarla uzlaştırmak mümkün değil-
diriOl, İngiliz filozofu David Hume'a göre, "dinin özünü aklı düşünce ve
mantıki istidlal değil, iman oluşturur."ıoı Görülüyor ki kader konusunda
düşünmemeyi ve aklı devre dışı bırakmayı önerenler, probleme aynı tarz-
da bakmaktadırlar. Allah"ın, hem insanların düşünmelerini istemesi,
hem de aklın devre dışı kalmasını istemesini izah etmek mümkün olma-
sa gerektir.

Allah'ın, insanın neticesinden sorumlu olduğu davranışlarını ön-
ceden bilmesi, insanın hürriyetine, bilmemesi ise Allah'ın i1mine zarar
vermektedir. Allah'ın ilminin cebri gerektirmediğini ileri sürmek, prob-
lemi çözmemektedir. Hatta bazı yazarlar, cebl'in Allah'ın ezeIi ilminden
kaynaklandığını bclirtmektedirlerl03. Fikirlerimizi ortaya koyarken
tutarlı olmak zorundayız. Aklın ilkelerine ayklTl bir şeyin, Kur'an'a
uygun bir görüş olacağını düşünemeyiz. "Sözgelişi, insanın fiilleri de
dahil olmak üzere her şeyin önceden bilindiğini, kesin olarak tayin ve
tesbit edildiğini öne süren bir görüşle, insanda irade hürriyetinin varlığını
öne süren görüşü bir ve aynı anda savunamayız. Ortada giderilmesi ge.
reken bir tutarsızlık bulunmaktadır."104 Daha önce de nelirttiğimiz
gibi, Kur'an'ın ayetleri gibi akıl da Allah'ın ayetidir. Allah'ın ayetleri-
nin birbirini nakzetmesi düşünülemez. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de
275 yerde, "düşünmüyormusunuz? Akıl erdir emiyormusunuz?" diye
sorulmakta; 200 yerde de bizzat "düşünme ve tefekkül''' emredilmektc;
12 yerde "dolaşarak, araştırıp ibret alma" önerilmekte ve 670 yerde de
i1me teşvik yapılmaktadırl05•

Bilmenin olabilmesi için fijIi bir durumun olması lazımdır. Ortada
fiili ve gerçek bir durum olmadığı zaman bilmenin olmaması Allah için
bir eksiklik olur mu? İnsanın iyilik veya kötülük işleyeeek tarzda yara-
tılmış olması, insan fiillerinin planlanamayacağının kanıtı olamaz mı?
Hürriyet verilerek diğer varlıklardan ayrılan insanın, neticesinden sorum-
lu olduğu davranışlarında da Allah'ın ilminde istisna olması düşüniiIe.
mez mi? İnsan davranışları ile Allah'ın ilmi arasında ilişki kuran Mu'.

r

100 Mustafa Sahri, tnsan ,-c Kader, 44_
101 Bkz: Bakara-256, Kehf-29_ Müzemmil-19.
102 Aydın, Din Felsefesi, 60.
i03 Mustafa Sabri, tnsan ve Kader, 195.
104 Aydın, Din FelsefeBi, 3
105 Fı~lalı, Çağımızda hikadt tBlam MezhepJeri, 21.
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tezile'den Muhammed b. Nu'man: "Allah, ancak takdir ve irade ettiği
şeyi bilir. Takdirden önce bir şeyi bilmesi imkfmsızdır. Eğer kulların fili.
lerini bilmiş olsaydı, onları imtihan etmesi ve dcnemesi imkansız olur'"
du. "106 görüşünü ileri sürmüştür. Yine 1\1u'teziic'den Hişam. b. Hakem,
Bakara-143. AI-i İmrun-HO, H2. Ye 167. Teybe-16. Hadid-25. Anke-
hı1t-3 ve ll. Muhammed-31. Cin-28 fıyetlerini delil gctircrek, "Allah
Teala hadisatın hudusunu ancak vukuu anında hilir, zira bu ayetler
Allah Tealanın bu şeyleri ancak hudusu sırasında bildiğü:i ifade edi-
yor,"107 demiştir. Farabi ve İbn Sina gibi m.üslüman filozoflara giire,
Allah 'ın ilmi, objesini varkılan bir bilgidir. Yani, "Allah 'ın bilmesi ya-
ratması deınektir"108 Bu konuda Muhammed İkbal de; ilahi bilgide su.
je-obje ilişkisi yoktur. Allah'ın bildiği şeyolur. Allah 'ın bilgisi:r.ıin,"ken-
di objesini yaratan bilgi" olduğunu söyleınl'ktedir109. Görüldüğü gibi,
beşeri bilgi ile ilahi bilgi mahiyet itibariyle de farklıdır. "İlilT'., ma'luma
tabidir"IIO görüşü insan bilgisi için sözkonusu iken, ilahi bilgi için ge-
çersizdir.

"ilim ma'luma tabidir," düşüncesi; bilginin olması iı;in bilinecek
şeyin olmasını öngörmektedir. Buna göre, objenin olmaması durumunda
bilginin gerçekleşmesi mümkün değildir. "Çünkü bilinen (ma'lum), bil-
ginin (ilmin) varlık şartıılır. "lll Bunu insan için kullanmakta bir sakın-
ca yoktur. Bilmenin, bil' fiilin meydana gelmesi iı;in kendi ba~ına bir sc.
bep olmadığı bilinmektedir. "Hiçbir şey, sırf biz i,ildiğimiz i(,'inmeydana
gelmez. Tam tersine bizim bir şey h.akkında bilgi sahibi olmamızm se-
bebi, o şeyin varolmasıdır."1 ıı Farabi, Descartes ve İkbaI gibi filozof.
lara göre, "ilah: bilgi varolmanın scbebidir."I13 "İlim., ma'luma tabidir"
görüşünü İbn Sina ilahi biİgi için tersine çevirerek, Allah'ın ilmi l11a'lu-
ma değil, ma'lum Allah'ın ilmine tabidir, demiştil'l14.

Kader meselesine Allah'ın ilmi açısından değil, insanın sorumluluğu
cihetinden bakmalıyız. Allah yüce bil' değerdir. Fakat insanın bi7.zat

106 Makrizi, Hltat, 2/34R. Krş: Ankebüt-3. Zemahşeri, Keşşfıf, .ı/2,ıU. Yazır, Hak Dini,
5/3765.

107 Yazır, Hak Dini, 2/118.3.
1(LS.~ydın, Din Felsefesi, 117.
109 Aydın, Din Felsefesi, Jl7-1111.
110 Kütahyavı, Mebabis, IR. Bu görüşün eleştirisi için, bkz: Özcan, BilgiObije tlişki,i,

D.E.tl.t.F Der. C. 5, Sh: 276280.
III Özcan, Rilgi -Obje İlişkisi, D.E.Ü.İ.F. Der ..C. 5. Sh: 265.
112 Aydın, Din Fefl.efesi, 129
113 Aydın, Din Febefesi, 134. Kr~.: Yazır, Hak Dini, ~/11114.
114 Özcan, Bilgi-Obje İli~kisi, D.KU.1.l': Dcr. C. 5. Sh: 272
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kend;si dcbir değerdir. Allah'ın çizdiği sınırlar dahilinde insan serbestçe
hareket etmektedirll5. Bu açıdan baktığımızda "Kader, bir şeyin kendi
içinde varolan güç, onun yaratılışının derinliklerindc saklı bulunan ve
gerçekleştirilebilecek olan imki\nlardır."116 Ezeldeki tayin ve tesibitin,
değil insanın hürriyetini', ilahi faaliyet imkanını da ortadan kaldırdığını
ileri süren İkbal, Rahman Suresinin 29. Ayetini delil getirerck, Allah'ı
her an bir işin meşgul ettiğini, bildirmektedirl17. İlahi hayatta "yenili.
ğin" sözkonusu olduğunu belirten İkbal, "her yaratma fiilini, önceuen
tesbit ve tayin edilmiş bir fiil olarak değil, yeni Lİr hadise olarak gö.
rür. "118

Kader problemi ile yakından ilgili olan bir diğer konu da kulun fiili-
nin yaratıcısı olup-olmaması meselesidir. Bu tartışmanın temelinde
"yaratma" kelimesine yüklenen değişik anlamlar yatmaktadır. İnsanın
yaptıklarından sorumlu olduğu gerçeğinden hareketle Mu'tezile; "kul fi-
ilinin yaratıcısıdır" görüşünü benimsemişti. Mavcraunnehir alimIeri, Lu
görüşünden dolayı Mu'tezile mensuplarının, mecusilerden daha şiddetli
kafir old.uklarını iddia etmişlerdill9• Kendileri ise kulun fiilini, kulun
Allah ile birlikte yaptığını söylüyorlardı i20. Matu~idi'ye göre de, kula,
fülinin yaratıcısı deneJI.l.ezI21.Maturidi~Mezhebini benimseyenlerin, fiilde
kulun sorumluluğunu ortaya koymak için, irade-i cüz'iyyeye ağırlık
verdiklerini ve cüz'i iradenin II'.ahluk olmadığını ileri sürdüklerini görü-
yoruz. Cüz'i iradenin m.ahluk olmadığından neyi kastettiklerini anlamak
mümkün değildir. Acaba cüz'i iradenin olmadığını m.ıifad.e etmek iste-
mişlerdir? Eğer böyle bir irad.e varsa, bunun Allah tarafından yaratılmış
olması gerekmektedir. Eğer eiiz'i İrade yoksa, Maturidiler insan sorumlu-
luğunu Ilasıl i7.ah edeceklerdir? Bu izaha muhtaç bir mesele olarak dur-
maktadırl22. Eş'arilerin durumu daha açıktır. Kullar iradelerinde mcc-
burdurlarl23. Bu düşünceye göre insan sorumluluğunu isbadam.ak da
mümkün olamam.aktadır.

Kur'an'a göre, "yaratma" kelimesini insan için kullanmak mümkün-
mü? Bu kelimeyi Kur'an'ın, Allah'dan başka varlıklar için kullandığım

115 Triıt~n, hlaro Ke1aıru. ıos.
116 Aydın, Din Felsefesi, 136. İkbal'in Felsefesinde tn"an, A.Ü.t.F. Dcr. 29/91.
117 İkbal, İsliimda'Dini Düşüncenin Ye~iden DoğUşu, 76.
118 Aydııı, Din Fel.efesi, ı59.
119 Kütahya"i, Mebahis, ıR~
120 İbn Murtaza, Tabakat, 62.
121 Ma1uridi, Tcvhid. 22S.
122 Mu.tafa Sabri, İnsan ve Kader, 192-193.
123 Kütahya\i, MebalıiB. 1ı,MUBtafa Sabrİ, Insan ve Kader, 78. Krş: Eş'art, Lum'a, 53.
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goruyoruz. Maide Sııresinin no. Ayetinde; Hz. İsa'ya hitaben,'''' ...
sen iznimle, çamurdan kuş gibi bir şey yaratmış ona üflemiştin de iz-
nimle kuş olmuştu ... " buyrulmaktadır. Ankebııt Sııresinin 17. Ayetin-
de, " ... aslı olmayan sözler yaratıyorsunuz ..." Mü'minfm Sııresisnin 14.
Ayetinde de " .. , yaratanların en güzeli olan Allah ne uludur." Saffat
Sı1resinin 125. Ayetin ise, "Yaratanların en güzeli olan Allah'ı bırakıpta
Baal putuna mı tapıyorsunuz." buyrulınuştur. Kula yaratmanın verile-
meyeceğini ileri sürenler de Zümer Sııresinin 62. Ayetinde: "Allah her-
şeyin yaratanıdır"124 Saffat Sııresinin 96. Ayetinde de, "Oysa sizi de,
yonttuklarınızı da Allah yaratmıştır"; A'raf Siiresinin 54. Ayetinde,
" ... bilin ki, yaratma da emir de Allah'ın hakkıdır" buyrulmasını de-
lil getirmektedirler. Hiçbir müslümanın, Kur'an'ın bir ayetini, diğer bir
ayetine karşı olacak şekilde anlamaya ve yorumlamaya hakkı yoktur.
Bunu bizzat Kur'an'ın ayeti yasaklamaktadır. Böyle bir anlayış, Kur'.
an'ın Kur'anlığını tartışma konusu yapmak dem.ektir., Nisa Sııresinin 82.
Ayetinde: "Kur'an'ı durup düşünmüyorlar mı? Eğer O Allah'dan baş-
kasından gelseydi, Onda çok aykırılıklar bulurlardı." buyrulmaktadır.
"Kur'an'da ihtilaf olmadığı için, bizim Kur'an'ın ayetlerini birbirine
aykırı ol~cak şekilde anlamaya yetkimiz olmasa gerektir.

Yaratma '(Hal~ka) kelimesini, yukarıda zikredilen her iki grup
ayetleI'in anlaınlarını kapsayacak şekilde yoruınlamak mümkündür.
Kelimenin sözlük manası bize bu imkanı vetiyor. Yaratma kelimesi; a-
yoktan varetme, b-vardan varetme anlamlarına gelmektedirl2S. Ham-
maddesi, malzemesi bulunqıayan şeyi varkılmak olan "yoktan varetme"
gücü yalnız Allah'a aittirll!6. "Vardan varetme"nin ise yapma ile karşı-
lanabileeeğinden, bunun yoktan varedilmiş şeyler üzerinde bir tasarruf,
bir şekil değiştirme olduğunu, insanın yaratmasından bunun anlaşıla.
cağını, dolayısıyla insanın gücü içerisinde olduğunul27 kabul etmek

124 Bkz: En'aın-I02. Ra'd-16. Mü'min-62.
125 ıbn ManzUr, Lisanu'l-Arab, 10/85. Atay, Farabi ve İbn Sina'ya Göre Yaratma, 136-

141. Öner, ınsan Hiirriyeti, 55. Krş: Yazıcıoğlu, Maturidl ve ~csefi'ye Göre İnsan Hürriyeti,
66-73.

126 Öner, İnsan Hürriyeti, 55.
127 Öner, İnsan Hürriyeti, :>6Krş: Saffôt-96. Maturidl ve Nesefi gibi kelaıncılara göre,

yaratma sıfatı Allah'dan başkasına verilemez. Aksi halde, Allah'ın yaratma sıfatına gölge düşe-
cektir. Kur'an herşeyi n yaratıcısınınAllah olduğunu bildirmektedir. (Bkz: Ra'd-16. En"am-I02.

Zümer-62) "Allah her şeye gücü yetendir." (Bakara-I09) buyrolmaktadır. Bkz: Yazıcı-
oğlu, Ml,aturidl ve Nesefi'ye Göre İnsan Hiirriyeti, 128. Kur'nn'ın ifadelerini doğru değerlendir-
memiz lazımdır. Madem ki, Allalı'ın her şeye gücü 'yetınektedir, o halde, acaba kendisi gibi başka
bir tann yaratabilir mi? Dünyayı ceviz kabuğunu"n içine .ığdırabilir mi? Zıtlan birleştirebilir mi?
mi? gibi sorular sorulabilir. "Tannnıu kudreti, zıtlann birleşme.ine taallıık etmez, Çünkü mRU-
tıken muhal olam ortaya koymak, bir kudret i~i değildir." Bb: Aydın, Din Felsefesi, 116.
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mümkündür. Daha önce dc belirttiğimiz gibi, Kur'an'ın ayetlerini bir
bütün olarak ele almadığımız zaman, yanlış neticelere varmaktayız.
Görülüyor ki, Kur'an Allah'ın dı~ında yaratmayı kabul etmektedir. Bu
duruında, kul fülinin yaratıcısıdır,.demekte bir sakınca olmasa gerektir.

Allah ilc kulun ortaklaşa kulun fiilini gerçekleştirdiğini benimse-
mekten, insanın, fiilinin yaratıcısı olduğunu kabul etmek daha tutarlı-
dır. Kulun kendisinin yaratılması başka şey, fiilinin yaratılması başka
şeydir. Davranışlarında hür bir varlık yaratmak, davranışları da prog-
ramlı robot bir varlık yaratmaktan daha zor olsa gerektir. Bundan dohı-
yı, kendi fiilini yaratacak kulu yaratmak, ilahi kudreti n şanına daha çok
layıktır. İslamın teklifleri irade hürriyetine ve imkana dayanır. Allah
insana bir. güç vermiştir. Bu gücün iyiliğe veya kötülüğe kullanılması
insanın elindedir. İyiliğin veya kötülüğün yapılabilmesi imkanı kaderdir.
Hürriyetin olabilmesi için çeşıtli imkanlar olmalıdır. "Hürriyet, insana
Allah tarafından verilmiş bir haldir. Neden Allah yaratıklar arasında
insana hürriyet tanİmıştır? sorusu Mutlak Varlığın fiiliyle ilgili olduğu
için, insan tarafından cevaplandırılamaz. "128 Ancak, "insan hem meç-
burdur, hem de mes'uldur. Bu iki durum arasında görülen çelişki kade-
rin sırrı olarak kalacaktır."129 tarzındaki yorumlara katılmamıZ söz-
konusu olamaz. Çünkü, İslam'da hiçbir konuda insan aklına aykırı izah-
ların yapılmasına imkan yoktur. İnsanoğluna akıl denen nimeti veren de
Allah, insandan düşünmesini, aklını kullanmasını isteyen de Allahdır.
"Gayba iman "ı aklın ilkelerine aykırı şeylere inanmak olarak anla-
yanlar da bulunmaktadır. Halbuki Kur'an gayba imanı isterken, insan-
dan aklını kullanmasmı da istemiştirl3O. İnsanoğlu Allah'ın halifesidir131
ve O'nun yanında bir değeri vardır. Dünyayı imar etmekle görevlendi-
rilmiştir132

Kur'an'ın şartlı okunması bir t~kım yanlış değerlendirmelerin yapıl-
masına yolaçmaktadır. Mesela Gurabi; "Kur'an'da baZJ.ayetlerin cebre
ve bazı ayetlerin de hürriyet e delalet ettiğini,"IÜ ileri sürmektedir.
Hüseyin Atay da aynıgörüşe katılarak; "insana tam sorumluluğu yük-
leyen ayetler olduğu gibi, hcl' şeyi Allah'ın yaptığını bildiren ayetler de

128 Öner. tnsan Hiirriyeti, 54. Krş.: Enbiya-23. Kasas-68.
129 Mustafa Sabri, insan ve Kader, 44. Mustafa Sabri, Enbiya Sııresinin yirmiüçüncü

ayetinde. "Allah yaptığından sorull)lu değildir. Onlar ise sorumlu tutulacaklardır." buyrulmasını
delil göstererek. cebrin kaçınılmaz olduğunu iddia etmektedir. Bkz: tnsan ve Kader. 136.

130 Enhiya-22. Yusnf-3'.l ... gibi.
131 Bakara-30. sa'd-26.
132 Hiid-6I.
133 Gurabi, Tnrihu'I-Fırak, 24. Krş: Mustafa Sa_ri, İnsan ve Kader, 169.
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val'dır."134 demektedir. Muhtemelen bu hatalı anlayışların sebebi,
Kur'an'ın ,lyetlel'inin, Kur'an'ın bütünlüğii içerisinde değerlendirilmesi
esasından hareket edilmemesi olsa gerektir. Kur'an'm bölünerek anlaştl-
ınasına135', ayetlerinin birbirine zıt olacak şekilde YOfumlanmasına136

bizzat Kur'an kaı'~ıdır. Kader konusunda da birbil"iler:ne zıt ayetlerin
olması düşünülemez. Allah'ın insana kitap ve peygamber göndermesi,
emretmesi, nehyetmesi insanın hürriyetinin olduğunun en ar;ık delilidir.
"Insan iradesini inkar ederek, Kur'an'ın mutlak insan davranışmıneeb-
rini s~vuIHluğunu ileri sürmek, yalnız Kur'an'm tümünü reddetmek de-
ğil, aynı zamanda, bizzat temelini de yoketmek demektir. "137

Takdir ile yakından ilgili bir diğer husus da "kötülük m.eselesi"
olsa gerektir. Bu problemin de ortaya çıkış sebebi, insan sorumluluğu
esas alınm.ayıp, Allah'ın "kudret"inden hareket edilerek, bunun da yanlış
değerlendirilmesi olarak görülmektedir. Allah'ın, insanı iyilik ya da kö-
tülük yapacak şekildeyaratması; Allah'ın iyiliği veya kötülüğü yarat-
ması olarak değerlendirilmiştir. Halbuki Allah, iyiliğin de kötülüğün de
kanunlarını koyınuş, iyiliğe gidecek yolu insanlara tavsiye etmiştir.
Kiiinat nötürdür. İyi veya kötü, dış alcınde varolan şeyler değil, iı;ısan
dav~anışlaı:ının ölçüleridil'. İslamın dualizıni, insanın kendi içindedirl38.
Kilinatta tek bil' esas, Allah'ın kanunları caridir. Maturidi; "şell'in tak-
dii'İ şer değildir" 139görüşünü ileri sürerek, bu noktaya işaret etmek iste-
miştir. Bu durum, Kur'an'da açıkca belirtilmektedir. Nis£ı Suresinin 78
ve 79. [ıyetlerinde: " ... Onlara bir iyilik gelirse: "Bu Allah'tandır",
derler, bil' kötülüğe uğrarlarsa "Bu, senin tarafındandır" derler. Ey
Muhammed, <1.eki: "Hepsi Allah'tandır". Bunlara ne oluyor ki, hiçbir
sözü anlamaya yanaşmıyorlar? Sana ne iyilik' gelirse Allah'tandır, sana
ne kötülük gelirse kendindendir ... " huyrulmaktadır. İyinin Allah'tan
kütünün ise nefisden olması esası; iyiliği Allah'ın, kötülüğü ise nefsin
telkin ettiğini ortaya koymaktad.ır. Hepsinin Allah'tan olmasına gelin-
ce, iyiliğin ve kiHülüğün reel yarlıklarının değil, kanunlarının Allah ta-
rafındau konulduğunu ifade etse gerektir. Kur'an'da bu tür ifadelere

134 Atay, Kur'an'a Göre İmüıı E_asları, 97.
BS Hicr-91. Krş.: Fazlur Rahman, İslüm and Modernity. 2.
136 Nisa-82,. Krş.: Kehf-18. Zümer-128. Muhammed 2,1.
137 Fazlıır Rahman, Ana Konulanyla Kur'an, 76. Krş: Ahmed, el - Kaza ve'I-Kader, 36.
BR Burada Ruh-Beden ayırınum kastedmiyoruz. Bu a)nmııı, Kur'anl zihniyete aykın

olılu~l1 rliişiirıülmektedir. Zira insan, nılı ve hedenrleıı meydaııa geleli hir biitündü;. Biitünün
parçalarımil hiçbiri, hiitünün tamamım temsil cdemeycceği mantık! bir kuralolsa gerektir. Bkz:
"yduı, ))iıı. FeI_desi, 205.

1:19 1\1atmidi, Tcylı;,I, 31ı.
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sık sık raslamak mümkündür. Mesel':: Rahınan Suresinin ~ı.Ayetinde;
"Denizde yürüyen dağlar gibi g{~miler Allah 'ındır." Imynılmaktadır.
Gemilerin Allah'ın olmıısı ne demektir? Bu soruya L.okman Sfı"esiniıı
:n. Ayetinae açıklık getirilmektedir. "Gemilerin denizdc Allahın lüt-
fuyla yürüdüğünü görmez misin?" Yani, Allah'ın kanunları sayesinde
gemiler dcnizde yiirünıektedirIer. Demek ki, gemiler Allah'ın koyduğu ka-
nun sayesinde deni7.(I~~yüzebiliyorlar. ZÜll1er Sııresiilin 7. Ayetinde,
Allah'ın, kullarının inkarından razı olmadığı bildirilmektedir. Allah'ın
razı olmadığı fiiIin, kullar tarafından yapılmasını nasıl izah edeceğiz?
Hazı olmadığı fiili Allah niçin önlemernektedir? Halhuki, insanlam iyiliği
emretmcIerini, kötülüğü nehyctmelerini hildirmiştirl40. Allah, kendi
yapmadığı şeyi niçin bizden istemektedir? Yoksa, "kötülüğü önlemek
istiyor da gücü m.ü yetmiyor?" "Gücü ydiyor da önlcm.ek mİ istemi-
yor ?"141diye düşiinülebilir? Bu tür sorulat'a tutarlı cevap vern1_ekiçin
hareket noktamızı iyi tesbit etmem.iz lazımdır. Önce, iyilik ve kiitülüğün
ayrı ayrı yaratılması ilc, iyiliği yeya kötülüğü yapabilecek kabiliyette hir
varlığın yaratılmasının; hangisinin daha hüyük bir kudretin işi olabile-
ceğine karar vermektir. Şüphesiz, her ikisini de yapahilecek varlığı ya-
ratmak, daha büyük bir kudretin işidir. O hald{~Allah insanı nötr olarak
yaratmıştırl42. Iyilik ve kötülük, insanın hür iradesi ile işlediği fiilIer
neticesinde ortaya çıkmaktadır. İmtihanın gereği de budurI43. İnsanın
kaderi, onun bu kahiliyette yaratılmış olmasıdırl44,

Kader konusu içerisinde müzakere edilen bir diğer mesele de "eceı"
olayıdır. Hiçbir insanın sonsuza değin yaşama imkiinı yokturl45, Her
nefis~ ölümü tadacaktırl46. İnsanı cinsi için dünya hayatı süreIidir. Bu
süre ne kadardır? Bu süre nasıl sona ermektcdir? Her insan için bu süre
farklı mıdır? Maktül cceIiyle mi, yoksa eceIini doldurmadan mı ölınü~-
tür? EccliyIcöldüyse, katilin suçu n~dir? gibi sorular insanları meşgul
etmektedir. Bunlara da daha önce belirttiğimiz esaslar «ahilinde kısaca
temas edeceğiz.

Ecel kelimesi, lügatte müddet, süre gibi anlamlara gcImcktedirl47•
Eed kelimesi ve müştaklan birçok ayette geçmekte olup, bu kelimenin

140 Bkz: AI-i 1ınran-l04, 1I0. Tevbe-71. Lokınan-17.
141 Aydın, Dili Felsefesi, 168.
142 Bkz.: Tegalıim 2. İıısan-3. Şeffis-8,9,II1. Yazır, Hak Diııi, 7/1655. Oner. İnsan Hürri-

yeıi. 58.
143 Bakara-B3. Ni"i.L. Kchf-II. ,\ukclıut-II. Kaf-I9. 1Iutaffifiu-IO, n. 12.
'144 Sübhani, cl-Kaza vc'I-Kader, 79. Ahmed, el-Kaza ve 'I-Kader, 21. Atay, Kur'au'a

göre İmaıı Esaslan, 89.
145 Eıılıiya-34,. Nisa-7!l. Rahmaıı ,26.
H6 AI.i İmran-IB5. Eııbiya_3.;. Aııke1>ıi-57.
H7 tlııı ~aıız",r, 1.i"IııIı'I-Ara1>, il ııı. Ra;;,p tsfdıaui, i\1üfredat, lL.

,
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mihverini, sözlük manasına uygun olarak "süre, müddet" anlamları
teşkil etmektedirl48. Bu ecd kavramı yalnİz insanlar için değil, millet-
ler içinl49, Güneş ve Ay içinISO,hatta, yer ile gök arasında bulunan her
şeyin belli bir eceli olduğunuısı, kısaca, her şeyin vakti ve süresinin
belirlendiğinilS2 ifade etmek için kullanıldığı görülmektedir. Kelimenin
bu kullanım alanları, insan ecelinden neyi anlamamız gerektiği konusun-
da bize ip udarı veqnektedir. Tartışmanın özünü, Allah'ın, insan cinsi
için bir ecel mi, yoksa heı bir insan için ayrı ayrı eceller mi tayin ettiği
sorusuna verilecek cevap oluşturmaktadır.

İnsan ölümsüz olmadığına, yani, her insanın mutlaka öleceğine göre,
bir insanı öldüren niçin bu fiilinden dolayı sorumludur? Zaten ölecek
olan insanı öldürmek neden suç olsun? Kur'an'a göre, insan öldürmek
büyük bir suçturlS3. Bu durumda, insan öldürmek fiilinin suç olması
Kur'an'i bir veridir. O halde, fiildeki insan sorumluluğunu nasıl izah
edeceğiz? Burada Kur'an'da belirtilen ecd kavran;ından hareket ede-
rek, meseleyi kısaca ortaya koymaya çalışalım. Acaba insan, Allah'ın
insan cinsi için belirlediği süreyi kısaltabilir mi? İnsana bu imkfm veril-
miş midir? Birçok ayette; belli bir süreye kadar ertelemeden sözedilerek,
bu sürenin sonunda artık insana ilave bir sürenin (yaşama imkanının)
verilmeyeceği bildirilmektedirlS4. Tesbit edilen ecel, herhangi bir müda-
hale olmadıbJ'l zaman, insanın yaşayabileceği zaman dilimidir. Dünyaya
gelen her insanın, yaşaması gereken süreye ."eccl" yani, tabii ömür diyo-
ruz. Bu, insan cinsi için takdir edilmiştir. Ragıp İsfehani; insanın .ecelini,
Allah'ın dünya hayatında hiçbir insanı, daha fazla bırakmadığı sınıra
ulaşması olarak belirtmektedir. Ayrıca, kılıçla kesilme, boğulma ve yan-
ma gibi illetlerle bu sürenin kısaltıldığını ileri sürmektedir iss. Doğan

148 Bkz: Bnkara.,.231, 232, 234, 235, 282. En'am-2.60, 77, 128. A'raf-34, 135. Hıid-3, 104.
Ra'd-3,3R. İbrahim-lO, 44. Hacr.-S, 33. Ankebiıt-5, 53. Rıim-3. Lokman-29. Fatır-13, 45.
Zümer-S,42. Şiırn-14. Ahkaf-3. Miinafıkun-10. IL. Nuh-4. İsrn-99. Yunus. ]],49. Hicr-S. Nahl-
61. Ta ha-129. Mü'miniln-43. Mü'min-67. Talak-2,4. Ecel kelimesinden türeyen te'cil; erteleme
mnnnsma gelmektedir. (Bkz: tbn Manziır, Usan, IllI i) Ecel kelimesi bir nyeti celilede de

"tehir" anlamına kullaıulmıştır. Bkz: Mürselnt-12.
149 A'ruf-34. Yunus- 49. Hicr- 5. Mü'miniın-43.
ISO Ra'd-3 Lokman-29. Fatır-13. Zümer-S.
iSi Ahkaf-.3. Riım-8.
152 Ra'd-3R.
153 :'lisn-92, 93. Maide-30, 32, 33. "Kim bir mü'mini kasden öldümrse cezası içinde temel-

li kalacaj(1 cr.henncmdir. Allah ona gazabetmi." lanetIcmiş ve büyük azab hazırlamıştır." (Nisn-
93)

IŞ.1-En'am-60, 128. İbrahim-lO, 44. Ankchilt-5, 53. F.atır-4S. Zümer-42. Şiıra-14. Nuh-
,l. l\fün.fikiın-Il. Hicr-S . YUllllS-49. Nalıl-61. Taha-129. Mii'minfın-43. A'raf-34. Hfıd-I04.

155 Ragıp lsfehani, Müfredaı, IL. Krş: İbn Manziır, Lisanu'I-Araph, 7 :347-349.
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her insanın, bu süreyi yaşama imkanı vardır. Çeşitli sebeplerden dolayı,
bazı insanların eeelleri kısaltılmaktadır Bunun kuralları da Allah tara-
fından konmuştur. Fatır Suresinin ıl. Ayetinde: " ... Ömrü uzun ola-
nın çok yaşaması ve ömürlerin azalması şüphesiz kitabdadır ... " buyrul-
maktadır1S6.

Kur'an'da: "Allah insanları haksızlıklarından ötürü yakalayacak
olsaydı, yeryüzünde canlı bırakmazdı. Fakat onlaı'ı belli bir süreye kadar
erteler. Süreleri dolunca onu ne bir saat geciktirebilirler ne de öne ala-
bilirler."IS7 huyrulmaktadır. Sürenin bitiminde uzatma yapılamayaca-
ğını anlıyoruz. Fakat eceIin öne alınmamasını nasıl anlayacağız? Demek
ki, Allah insanın ecelini öne de almamaktadır Bir. kısıminsanların
doğal ömrünün tamamlanmasını engelleyen Allah değildir. Bundan dola-
yı, İnsanın ecdini tamamlaması için gerekli tedbirlerin alınması mümkün
olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ortalama ömrün uzun, azgelişmiş ülke-
lerde kısa olması olgusu, bunu açıkca ortaya koymaktadır. İnsanın ecc-
!ini tamamlamasını engelleyen maniler keşfedildikçe ve gerekli önlemler
alındıkca, Allah'ın insan cinsi içİn belirlediği süreye ferdi n daha çok yak-
laşması mümkün olacaktır. Görülüyor ki, maktul ecclini tamamlama-
mıştır. Öldürme fiili katile aittir. Bu fiile Allah'ın karışm.ası sözkonusu
değildir Kul, Allah'ın kendisine verdiği hürriyet sayesinde fiilini işleye-
bilmektedir. Ca'fer es-Sadık'ın; "Kulu yaptığından dolayı kınıyabil-
diğin, kulun kendi fülid~r. Kınıyamadığın ise Allah'ın fiilidir,"IS8 de-
diği bildirilmiştir. Bu görüşün isabetli olduğu görülmektedir. Çünkü
Allah'ın katıldığı ~iilde, O'nun yarattığı kulu sorumlu tutmak tutarlı
bir izah olmasa gerektir. Allah'ın takdir ettiği hususda kulun sorumlu
olmasının bir anlamı olmadığı gibi, kulun tedbir ;ılmasına da imkan
yoktur. Bu konuda Allah'ın kaderi, kulun fiillerinde hür olmasıdır.
Aksi halde, insanda akıl ve iradenin bulunmasının bir manası kalma-
yacaktır.
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