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İslam' ın İlk Siyasallaştırılma Sürecinde 
"Kader" inancı 

Abdulhamit SİNANOGLU 
Yrd. Doç. Dr., KSÜ, ilahiyat Fakültesi KeHim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 

The Idea of "Predestination" in Early Politisation Process of Islam. The 
Argument between Ali and Muawiya mig ht be referred to as the first 
political event in Islamic History. As to what makes it a religious one is, to 
some extent, that the army of Muawiya used Qur'anic papers intheir spears' 
ends as the way of preventing the rivals from attaching them. After the battle 
taking place between the two, some other political and religious elements 
came into being, such as thefate of those who were killed in the battle, how 
the leadership can be deserved and be legitimate, ete. The process after 
the assasination of Uthman is also referred to and evaluated in wiev of 
predestination, especially Umayyads' exloitation this concept is analysed 
and criticised. 
Key Words: Predestination, Politisation of Islam, Formative Period of Islam, 
Umayyads . . 

Giriş 

Yüce Allah'ın son Elçisi Hz. Muhammed (a.s.)'in vefat etmesinin 
üzerinden fazla bir zaman geçmeden, daha hicri birinci asnn ortalannda 
İslam dini birtakım çıkarcılarca siyaset malzemesi olarak kullanılmaya 
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başlamış, gelişen olayiann odak noktasında "kader" problemi önemli bir rol 
oynayarak iktidar ve bir takım muhaliflerce çeşitli biçimlerde tartışılmıştır. 
Kader konusu etrafındaki insani irade hürriy~ti tartışmalannın temelinde 
siyasetin bulunduğu, dini kavramiann da bu ilk dönemin siyasal ve sosyal 
çalkantılarıyla örgülenerek geliştiği tarihsel bir hak.ikattir. Aşağıda 

irdeleyeceğimiz gibi, taraflar kendi politik tercihlerine göre Kur'an ve 
hadisten de destek arayarak, farklı görüşler ortayakoymuşlardır. Bu sorunun, 
sadece dinsel argümanlarla izah edilebilecek kadar soyut bir problem 
olmadığını, ayrıca iktidar paylaşımında dinsel argümanların nasıl 

kullanıldığını göstermesi açısından da yeniden irdelenmesi ve hakkında 
yeni değerlendirmeler yapılması gereken somut bir problem olduğu 
kanısındayız. 

Aslında kader problemi İslam dini ile birlikte ortaya çıkmamış, eski 
çağlardan beri bir çok filozof, bilgin ya da din önderi tarafından çeşitli 
boyutlanyla tartışılmıştır. Çünkü bu konu insan zihnini ve idrakini meşgul 
eden en girift problemlerden biridir ve fizik ötesi alanla ilgili hususlan 
içerdiğinden onunla ilgili çok farklı yaklaşımların olması kaçınılmaz hale 
gelmektedir. Jean Paul Sartre (1905-1980) gibi filozofların, bu konuyu 
Allah'ın varlığını inkar ederek çözümlerneye çalışmalarıı ise ayrı bir 
değerlendirme konusudur. 

1. Hz. Peygamber ve Sahabe Döneminde Kader Tartışmaları 
İnsanın fiilierinde hür olup olmadığı meselesiyle bağlantılı olan 

"kader" meselesinin Hz. Muhammed zamanında ve daha sonra onun bazı 
sahabileri tarafından tartışılmış olduğu, fakat Hz. Peygamber'in bu konuyu 
tartışmaktan onlan engellediği rivayet edilir.Z "Kader ehli ile beraber 
olmayınız. Onlarla muhatap olmayınız"3 gibi hadislerin rivayet ve sıhhat 
derecelerini, Mu'tezile'nin önderlerinden Amr b. Ubeyd (ö.l42/759)'in itiraz 
ederek eleştirdiği, hatta onun bu itirazını Hz. Peygamber' e kadar götürdüğü 
rivayet edilir.4 Bazı meşhur muhaddisler, sahih olarak rivayet ettiklerini 

1. Necati Öner, İnsan Hürriyeti, Ankara 1995, s.l2. 
2. İbnu'l-Arabi, Şerh Sa/ıflıi't-Timıizf, Mısır 1350-2 h., II/ 9; Şevklinf, Muhanırned b. Ali, 

Fetlıu'l-Kadfr, Mısır 1349 h., VIII/120; Bkz. Kemal Işık, "Mu'tezile'nin Kurucusu Vasıl 
b. Ata ve Biiyük Günah Mes'elesi", AUİFD, XXIV/355. 

3. Ebu Davild, Sünen:I6; Ebu Abdiilah Muhammed b. İsmail ei-Buhfuf, Sahfh: Kader: I; 
İbn Mace Mukaddimesi: 10; Malik b. Enes, Muvatta, Kader:1; İbn Hanbel, Müsned: 
II/4 76; Miislim, Sahfh: 19; Tirmizi, S üne n, Kader: 19. 

4. Bkz. Hatfb el-Bağdadf, Ebu Bekr Ahmed b.Alf, Tiirflıu Bağdat, Beyrut tsz., 12/172-173; 
M. Şerafeddin Yaltkaya, "Kaderiyye Yahut Mu'tezile", Diiru'l-FünCm iFD, İstanbul
Langa, 24 Mart 1930 Tfui.hli Makale, İstanbul 1930, s.3. 
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bildirdikleri bu tür hadisiere dayanarak kaderi reddettiklerinden dolayı 

kendilerine "Kaderiler" denilen kimselere karşı şiddetle müca.dele 
etmişlerdir. Sözgelimi Mu'tezilenin büyük bilginlerinden Kadı Abdulcebbar 
b. Ahmed (ö.41411025), "Kaderiyye ve Mürcie, yetmiş peygamberin diliyle 
lanet edilmiştir. O'na, kaderiyye kimdir ey Allah'ın Resıllü? diye sorulunca 
şöyle cevap vermiştir: Allah'ın, kendileri üzerine günahları takdir edip, 
bunlarla da azap edileceklerini sanan topluluktur. Mürcie de imfuun amelsiz 
(yalın) 'söz' (den ibaret) olduğunu sanan bir topluluktur"s şeklinde bir hadis 
rivayet ederek, ilgili hadiste geçen "Kaderiyye"nin kendileri değil, "her türlü 
şerri bile Yüce Allah'a isnat eden Cebriyye mensupları olduğunu ileri sürerek 
Mu'tezile'yi savunmuştur."6 "Kaza zikredilince susunuz! Kader Allah'ın bir 
sırrıdır, onu araştırmayınız. O bir denizdir, ona dalmayınız!"7 şeklinde bir 
hadis bulunduğunu ileri sürenlere karşı Mu'tezili K:adı A.Cebbar, bu hadisin 
"ahad" haber olup, onu almanın doğru olmadığını ve aklın da bunun 
tersini tespit ettiğini ileri sürerek, ilgili hadisin sahih bile olsa, buradaki 
yasaklamanın görünüşte, maksactın ise başka bir şey olduğunu, zira Allah'ın 
Resfilü ve sahabesinin kader hakkında konuştuğunu bildirir.s Gerçekten de 
bu hadis samh ise, sahabe döneminden itibaren bir çok İslam aliminin kader 
hakkında konuşması ve eserler yazması dikkat çekicidir!9 Zira İslam düşünce 
tarihinde her ekaiden bir çok düşünür, kendi mezhebi ve bilgi birikimi 
doğrultusunda kader hakkında bir şeyler söylemiş ya da eser yazmıştır. 
"Bütün fırkalar insanın fiilierinde zorunlu mu, yoksa hür mü olduğu 

konusunda Allah'ın Resfilu zamanında tartışmanın ve ihtilafın olduğu 

konusunda ittifak etmiştir." ıo 
Hz. Peygamber'in sağlığında bu sorunun gündeme gelmediği, dört 

halife döneminde ise sorunun giderek belirginleşmeye başladığını birçok 
kaynak zikreder. Mesela Hz. Ömer'in, yaptığı hırsızlığın Allah'ın kaza ve 
kaderi ile olduğunu söyleyen bir adama, hırsızlığından dolayı el kesme, 
Allah'a iftira ettiğinden dolayı da ta'zir cezası uyguladığı rivayet edilir.ıı Hz. 
Ali de kaza ve kaderi, Allah'ın önceden takdiri olarak değil, ezelf ilmi ile 

5. Kadı Abdulcebbiir, el-Muğnf fi Ebvlibi't-Tevlıfdi ve'l-Adl, Mısır 1965, VIII/263-264, 
322,333,339. 

6. Kadı Abdulcebbiir, age., VIII/263-264, 322,333, 339. 
7. Kadı Abdulcebbiir, age., VIII/263-264, aynca bkz.322, 333, 339. 
8. Kadı Abdulcebbiir, age., VIIl/263-264, 322, 333, 339. 
9. Muhammed Umiira, el-Mu'tezile ve Müşkiletü'l-Hürriyeti'l-İnsaniyye, Beynıt 1988, s.21 
10. Bkz. M. Umiira, age., 21. 
11. İbnu'l-Murteza, (Ahmed b.Yahya İbnu'l-Murteza Ahmed b. Yahya el-Yemil.nf), (ö.840/ 

1437), el-Münye ve'l-Emel fi Şerlıi'l-Milel ve'n-Nilılil, (Tsh. Amo1d), Haydarabad, 
1316 h., s.7. 
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bilmesi ve insanlara iyi olanı emretmesi, kötü olanı yasaklanıası olarak 
yorumlamıştır.ıı Bu tür rivayetlerin bulunmasına rağmen, bazı sahabilerin ilk 
dönemlerde kader hakkında şüphelenerek; 'Yüce Allah'ın insan için şerri 
takdir edip, sonra da bundan hesaba çekmesinin nasıl olacağını' birbirlerine 
sormaya başlamış olduklarına ilişkin rivayetler de vardır. Bunlardan biri 
Ali b. Ebi Talib'e gelip bu durumu sorunca; Hz. Ali'nin "Yüce Allah'ın hiç 
kimseyi kötü yola sevk etmediğini, kötü yola giren insanın bunu bir hak 
olarak görmemesi gerektiğini, dolayısıyla böyle bir şeyin insanın kendi isteği 
ile gerçekleştiğini söylediği rivayet edilir.B Yine başka bir zamanda Hz. Ali, 
kendisine kader konusunda soru soran bir kişiyle tartışmış, bu tartışmada 
Allah'ın kendisini "dilediği gibi" ve "dilediği zamanda" yarattığını, Kıyamet 
Günü Allah'ın "dilediği şeyle"geleceğini ve "kendisi için dilernenin 
olmadığını" söylediği rivayet edilir.14 Demek ki Hz. Ali, sadece insanın 
sorumlu olmadığı konularda kaderin olduğunu düşünmektedir. Ona göre 
kader; "İtaatı emretmek, isyanı yasaklamak; iyi fiili yapmak, kötü fiili 
yapmamak konusunda insanı serbest bırakmaktır."IS Hz. Hasan kader 
hakkında tartışan Basralılara gönderdiği bir mektubunda " ... Eğer Allah 
insanları itaat etmeye mecbur kılsaydı, onlardan sevabı kaldırırdı. Eğer 

isyana zorlasaydı, onlardan cezayı kaldırırdı" diyerek görüşünü bildirmişti.I6 
Bu bağlamda Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hasan'ın irade hürriyeti ile sorumluluk 
arasında bağ kurduğu belirtilmektedir .17 Yine Abdullah b. Ömer' e bu 
bağlamda, bazı toplulukların içki içtiği, hırsızlık yaptığı, adam öldürdüğü, 
sonra da Allah'ın ilminde bulunduğundan dolayı bu günahlan yapmak 
zorunda olduklarını söyledikleri haber verilince, Abdullah'ın öfkelenerek 
şöyle dediği rivayet edilir: "Yüce Allah'ı tenzih ederim! Onların o işleri 
yapacakları Allah'ın ilminde vardı ama, Allah'ın ilmi onları bu işleri 

yapmaya zorlamadı."IS 
Kaynaklara baktığımızda kader sorununun diğer bazı ünlü sahabilerin 

de fikirlerini meşgul ettiğini ve bu konudaki şüphelerini de dile 
getirdiklerini tespit edebiliyoruz: Bir gün Amr b. el As, Ebı1 Musa el
Eş'fui'ye "Allah, bana bir şeyi takdir edip de, sonra bana bu yüzden azap eder 

12. İbnu'l-Murteza, age., s.7. 
13. Ebfi Bekr et-Tartfişi (ö.520/1126), Siracu'l-Müliik, Kahire 1289/1872, s.346. 
14. İbn Abdi Rabbim, Ebfi Ömer Ahmed b. Muhammed el-Endelüsf (ö.327/939), /kdu'l-

Ferfd, II/379 
15. İbn Abdi Rabbirn, age., ay. 
16. İbnu'l-Murteza, Tabaktıtu'l-Mu'tezile, 15. 
17. İbnu'l-Murteza, Tabaktıtu'l-Mu'tezile, 12-15. 
18. İbnu'I-Murteza, Tabaktıtu'l-Mu'tezile, 12; Ahmet Akbulut, Sahabe Devri Siyasi Hadi

selerinin Kelamf Problemlere Etkileri, Birleşik Yay., Ankara 1992, s.311-312. 



İslam'ın İlk Siyasallaştırılnıa Sürecinde "Kader" İnancı 253 

mi? diye sorunca, Ebu Musa "evet" demiş, Amr "niçin" deyince, Ebu Musa; 
"çünkü Allah sana zulmetmez" diye cevap vermiştir. Bunun üzerine Amr 
susmuştur."I9 Burada Amr'ın, gerçekten ikna olduğundan dolayı mı susmuş 
olduğunu bilemiyoruz. Eğer ikna olmuş ise onu tatmin eden şeyin arka 
planının ne olduğunu merak ediyoruz. Fakat kaynaklar bize bu konuda 
yeterli bilgi vermemektedir. Daha sonra kader hakkındaki bu şüphe bazı 
Müslümanların içlerinde büyümeye ve güçlenmeye başlamış, bunun üzerine 
bazıları kaderi reddedip; insanın Icendi fiilierini işlemeye bir kudreti olup, 
seçme hususunda da hürriyeti olduğunu kabul etmişlerdir. İşte bunlar 
Kaderiyye topluluğudur.zo 

İslam'ın erken döneminde iken kader ile ilgili problemierin hicıi ikinci 
asır başlarında tartışma konusu edilmeye başlandığı ve hicıi birinci asırda 
konu ile ilgili bazı ipuçlarının varlığı öne sürülmektedir.2I Hz Aişe'nin Cemel 
Vakası (36/656) esnasında "kaderin bir oyuncağı" olduğunu açıkladığı 

rivayet edilir.22 
Bu konu hakkında bazı sahabilerin birbirlerine soru sorduklarını belirten 

rivayetler olduğu gibi, daha önce de işaret ettiğimiz üzere, Ma'bed el
Cüheni, Öaylan ed-Dımeşkl ve Ca'd b. Dirhem (ö.118-20/736-38) gibi 
kimselerin görüşlerinin kendilerine haber verildiği Abdullah b. Abbas, Enes 
b. Malik, Abdullah b. Ebu Evfa, Ukbe b. Amir el Cuheni ... gibi sahabller, 
onlardan berf (görüşlerinden uzak) olduklarını bildirerek; bu gibi kimselere 
selam bile verilmemesi, hastalandıklarında ziyaretlerine gidilmemesi, 
öldüklerinde de cenaze namazlarının kılınmamasını söyledikleri rivayetleri 
de vardır .23 Bazı Eş' aıi eksenli firkalar kitaplarının verdiği bu tip bilgilere 
karşılık Mu'tezile, adı geçen sahabi'lerden Abdullah b. Ömer, Abdullah b. 
Abbas gibi zatları kendi sened zincirlerinin birinci tabakasına yerleştirmiş ve 
onların kendi görüşlerini destekler nitelikteki sözlerini nakletmiştir. 

Sözgelimi bu rivayetlerden biri şöyledir: Bir takım kimseler Abdullah b. 
Ömer'e gelerek, bazı insanların içki içtiklerini, zina ettiklerini, hırsızlık 
yaptıklarını ve adam öldürdüklerini, onların bu eylemlerinin Allah'ın ilminde 
bulunup; O'nun kaza ve kaderi ile meydana geldiğini iddia ettikleri haber 
verilince, İbn Ömer'in çok kızarak; "onların yaptıklarının Allah'ın ilminde 

19. Abdulkeıim eş-Şehristaru, El-Milel-ve'n-Nihal, Kahire 1317h.,l/109; 
20. Abdulhakfm Belbe'; Edebu'l-Mu'tezile ila Nihtiyeti'l-Karni'r-Rabi' el-Hicrf, Dfuu 

Nehda, Kahire, tsz.,s.I30; Zühdf Hasen Cfuullah, el-Mu'tezile, ei-Mektebetul Ehliye, (II. 
Bs.), Beyrut 1990, s.99. 

21. Bu konuda geniş bir çalışma için bkz. Mustafa Sait Y azıcıoğlu, Matüridf ve Nesefi'ye 
Göre İnsan Hürriyeti Kavramı, Ankara 1988, s.8. 

22. Takıyuddin b. Ahmed ei-Makrızf (ö.845/1441), Kitabu'l-Hitat, Mısır 1326 h., IV/181. 
23. Abdulkahir el-Bağdadi, el-Fark Beyne'l-Fırak, Kahire 1948, s.44-45. 
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bulunduğunu, fakat Allah'ın onlara bu işleri asla yüklemediğini," yine onun 
"bir kimsenin bir günah işleyip de, bu günahını ikrar edip günahını da Allah' a 
yüklemeyen kimsenin, kendisi için, gece kaim (namazda), gündüz saim 
(oruçlu) olandan daha sevimli olduğunu" söylediği rivayet edilir.24 Yine 
Mu'tezili' görüşleri destekleyen bir başka rivayette de İbn Abbas'ın, 
Şam' daki Cebri yy e kurrasına mektuplar göndererek, yaptıkları cürümleri 
Allah'a yüklediklerinden dolayı onları ağır bir şekilde eleştirdiği de 
bildirilmektedir .25 

Buna göre yukarıda geçen tüm rivayetlerden anlaşılan; sahabilerin 
tümünün kader konusunda aynı görüşte olmadıkları26 ve kader konusu 
etrafında tartışma yaptığı bildirilen zümreler hakkında haber veren 
kimselerin olayı aniatış biçimine göre bir tavır sergiledikleri anlaşılıyor. Bu 
konu hakkında adı geçen sahabilerin, kaderi inkar ettikleri ileri sürülen 
kimseler hakkında bir araştırma yaptıktan sonra mı bu sözleri söylemiş 
olduklarını bilmiyoruz. İlginç olan, bu tür rivayetler, kendilerine "Kadeıiler" 
denen kimselerin görüşlerinin ve inançlarının sakat ve bozuk olduğunu ispat 
bağlamında, Mu'tezile karşıtı müelliflerin eserlerinde geçmektedir. 
Mu'tezile düşünüderi ise kendi görüşlerinin tutarlılığını ispat için, ünlü 
birçok sahabenin söz ve davranışlarından delil getirmişlerdir. Mesela Ahmed 
b. Yahya İbnu'l Murteza el-Yemani (ö.840/1437), "el-Münye ve'l Emel" adlı 
eserinde oniki tabakaya ayırdığı Mu'tezile'nin ilk tabakasında Dört Halife ve 
diğer sahabeden Abdullah b. Ömer, EbO'd-Derda, EbO Zer el-Gıtaıi, Ubade 
b. Sarnit gibi kimselerin olduğunu bildirir.27 

Müslümanların, İslam'ın başlangıcında Kader'in kabulünü nefyine ter
cih ettiklerini, insanın ihtiyan fiilierindeki hürriyeti yerine, bütün fiilieri 

. üzerinde Allah'ın mutlak otoritesi bulunduğu görüşünün daha öncelikli, 
kader hakkındaki akidelerinin, "kulların bütün fiilierini işledikleri sırada 

bunları Allah'ın yarattığı' şeklinde olduğunu "28 söyleyen bazı Eş'ari 
müellifleri olmakla birlikte, Mu'tezile bu düşüncenin aksini savunmaktadır. 

24. İbnu'l-Murteza, el-Münye ve'l-Emel, 8-10. 
25. Bkz.İbnu'l-Murteza, age., 8-10. 
26. Hz Ömer zamanında Şam taraflarmda çıkan bir veba salgını nedeniyle Hz. Ömer'in, 

ordu komutanı Ebu Ubeyde b. Cerrah'a mektup yazarak o bölgeden çekilmesini 
isteyince, Ebu Ubeyde'nin "Allah'ın emri ve hükmü yerine gelinceye kadar" oradan 
çekilmek istemediğini bildirmesi karşısında Hz. Ömer, "vebadan kaçmanın da kaderden 
olduğunu" bildirerek, kaderi Sümıetullah olarak kabul etmiştir. Bkz Akbulut, Sahabe 
Devri Siyasi Hadiseleri, 307-308. 

27. Bkz. İbnu'l-Mürteza, age., 7. 
28. Abdulkadir el-Bağdadi', el-Fark beyne'l-ftrak, Kahire 1328/1910, s 94; ayrıca bkz. İbn 

· Hazm el-Endelüsi', el-Faslfi'l-milel ve'l-elıvai ve'n-nilıal, Kahire 1347/1928, 11!32; Ebü 
Hamid İmam Muhammed el-Gazzlili', el-İktisadfi'l-itikad, Kahire 1909, s.31. 
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Erken dönem İslam toplumlarında kader inancı etrafında ortaya çıkan bu 
ihtilaflar, tarihi seyir içinde incelendiğinde, bunların mutlaka siyasal ve 
toplumsal olaylarla yakından ilgili oldukları görülür. İktidardakiler ve 
muhalifleri, kendi konumlarına göre tavır almışlardır. Bunların içinde 
"ortaya çıkan problemleri tevekkülle karşılayıp kadere rıza gös.terenler 
olduğu gibi, herkesin yaptığı işten sorumlu tutulması gerektiğini savunanlar 
da olmuştur."29 İslam toplumu Asr-ı Seadet'te olmayan bir takım olaylar 
yaşamış ve Müslümanlar Kur'an'a uygun olmayan bazı işler yapmışlardı. 
Zeydiyye mezhebinin doğuşu hakkında yapılan çağdaş araştırmalardan 

birinde bu tür tartışmaların arka planı ayrıntılarıyla ele alınmıştır.3o Ali, 
Osman, Talha ve Zübeyr hakkında insanlarİn muhtelif toplantılarda 
yorumlar yaptığı rivayet edilir. Böyle bir toplantıya rastlayan Hasan b. 
Muhammed onlara; "Sözlerinizi duydum. Ali, Osman, Talha ve Zübeyr 
hakkındaki hükmü Allah'a 'havale etmekten' (irca) daha uygun bir şey 
görmedim. Onları ne benimseyiniz, ne de onlardan uzaklaşınız." demiştir. Bu 
sözleri, babası Muhammed b. el Hanefiyye (ö.81/700)'nin kulağına gittiği 
zaman, "baban Ali'yi benimsemiyar musun?" diyerek onu dövdüğü haber 
verilmektedir!3I Nice zorluklar yaşayan ve siyasal olayların merkezinde yer 
alan Muhammed İbnu'l-Hanefiyye, Küfe'de babasının naşına, Medine'de 
kardeşi Hasan'ın zehirlenerek öldürülüşüne, daha sonra da kardeşi 

Hüseyin'in Yezid tarafından Kerbela'da şehit edilişine tanık olmuştu. Bu 
nedenle Bınevliere karşı siyasal mücadelelerin merkezinde yer almış, 
fakat daha sonra onlara biat ederek Medine'de kendi köşesine çekilerek 
bir ders halkası oluşturmuştu. İki oğlu Ebu Haşim Abdullah (ö.99/71 7) 
ile Hasan bu okulda yetişmişlerdi. İşte Kaderiyye adıyla anılan düşünce 
akımının çekirdeği burasıdır. Şam'daki siyasal cebir anlayışına karşı 

çıkış hareketi bu okula dayanmaktadır. Çünkü "başta Muaviye olmak 
üzere Emevf yöneticileri, kendilerinin idareye gelişlerini Allah'ın 

takdirine bağlıyor; şayet bu egemenlik Allah'ın rızasına ve iradesine 
uygun olmasaydı, bu işi bize bırakınazdı"32 diyorlardı. Bunlardan 

29. Bkz. Mustafa Sait Yazıcıoğlu, Miltüridi ve Nesefi'ye Göre İnsan Hürriyeti Kavramı, 
Ankara 1988, s.9. 

30. Bkz. İsa Doğan, "Zeydiyye Mezhebi", (Bildiri), Milletlerararası Tarihte ve Günümüzde 
"Şiilik" Sempozyumu, İSAV, İstanbul1993, s.559. 

31. Hasan b. Muhammed'in, arneli imandan bir cüz görmemesi ve "irdi" ile ilgili 
görüşlerinin arka planında dedesi Hz. Ali'yi "tahkim" meselesinden sonra terk ederek, 
arneli imandan bir cüz kabul eden, büyük günah sahiplerini ve kendileri gibi 
düşünmeyen herkesi kafir sayarak isyan eden, Müslümanların canlarını ve mallarını 
telef etmeyi helalsayan H1iricflere karşı çıkış olsa gerektir. Bkz. Neşş1ir, age., I/329. 

32. Bkz. Kadı Abdulcebb1ir b. Ahmed, Tabakiitu'l-Mu'tezile, (Thk.: Susanna Diweld 
Wilzer), Beyrut 1966, s.3-ll. 
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Ebu Haşim böyle bir kader anlayışına karşı sessiz muhalefet 
başlatmıştı. 33 

Hz. Peygamber'in vefatından sonra ortaya çıkmış ilk ihtilaf olan "devlet 
başkanlığı" (imamet/hilafet)34 sorununun bir devamı niteliğinde gördüğümüz 
kader tartışmaları, bu sorunun siyasal yanının daha ağırlıkta olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu spekülasyonlar, her devrin şartları gereğince değişik renkler 
kazanarak günümüze taşınmıştır. 

Yukarıda değindiğimiz gibi Hz. Muhammed (a.s.) döneminde kader 
konusu üzerinde tartışma yaşanmamış olduğuna dair iddiaları da biraz 
kuşkuyla karşılıyoru'z. Çünkü Hz. Peygamber'in sahabeyi bu konu hakkında 
tartışmaktan menettiğine dair rivayetler ,3s bu konu üzerinde peygamber 
döneminde de ciddi bir biçimde tartışma yaşanmış olduğunu göstermektedir. 
Ancak o dönemdeki kaderle ilgili tartışmalar, her konuda olduğu gibi 
Allah'ın Elçisi tarafından çözüme bağlanarak, bu sorun bir biçimde kapanmış 
ise de, üçüncü halife Hz. Osman'ın öldürülmesinden (35/656) sonra gelişen 
olaylar, özellikle Hz. Ali döneminde yaşanan iç savaşlar sırasında yeniden 
gün yüzüne çıkarak dile getirilmeye ve alevlenmeye başlamıştır. 

Müslümanlar arasında sahabe döneminde kaderle ilgili bir . tartışmanın 
yaşanmadığı, bu konunun dış kaynaklı olduğu biçimindeki ifadeler, bu konu 
hakkında Sıffin Savaşı dönüşü yaşlı bir adamla Hz. Ali arasında geçen bir 
muhavere36 dikkate alındığında pek tutarlı gözükmemektedir.37 

Hz. Peygamber'in, vahiy ışığında formülleştirerek oluşturmuş olduğu 
adalet ve kardeşlik esaslarına dayanan mutlu toplum (asr-ı seadet) modeli, 
onun ölümünün üzerinden henüz çeyrek asır geçmeden iç kargaşalarla 
sarsılmaya başlamıştır. Hz. Osman'ın bilafeti ile birlikte yönetimdeki 
gevşeme ve akraba kayırmaları bu fitneyi ateşlemiş, sonunda bir takım 
kışkırtmalar ile üçüncü halife Hz. Osman'ın şehit edilmesi olayı patlak 
vermiştir. Bu olayın ardından Müslümanlar arasında gruplaşmalar artmış ve 
Allah'ın Elçisi'nin Müslümanlar hakkında korktuğu rivayet edilen3s olaylar 

33. Neşşllr, İslô.m'da Felsefi Düşüncen!n Doğuşu, I/326-327. 
34. Ebu'I-Hasen el-Eş'aıi ,Makalatu'l-lslamiyyfn ve'h-tilafu'l-Musallfn, thk. Helmut Ritter, 

Wiesbaden 1980, s.229. 
35. Bkz. Tirmizi, Kader, I, c.IV, s.443; İbn Mace, Mukaddime, 10, (c.I, s.33); Ahmed b. 

Hanbel, Müsned, c.II,s.178 ve 196. . 
36. Ahmet Akbulut, Haricfliğin Siyasi Görüşleri, AÜİFD., Sayı:31, s.3.31-345; Sahabe 

Devr~ Siyasi Hadiselerinin K eliimi Problemlere Etkileri, Birleşik Yay., I st., 1992, s.31 0-
311; Ijhami Güler, Allah'm Ahlakfliği Sorunu, Ank.,1988, s.78; Neşşllr, age., I/220. 

37. Bkz. Ibnu'l-Mürteza, Tabakiitu'l-Mu'tezile, IL Baskı, Dllru'l-Muntezır-Beyrut 1409/ 
1988, s.9-14. 

38. Buhan ve Müslim'in "Sahilı"lerinde "Fiten" hadisleri, Hz. Peygamber'den sonra bir 
takım fitnelerin ortaya çıkacağı ve bu olaylara şahit olanların, bu fitnelere 
karışmamalarının kendileri için daha hayırlı olacağı rivayet edilir. 
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ortaya çıkarak iki iç savaş (Cemel ve Sıffin) yaşanmıştır. İlk defa Sıffin 
Savaşı'nın hemen ardından İslam düşünce tarihinde dinsel semboller 
ve argümanlar kullanılarak ihtilaflar derinleşmiştir. Savaş sırasında 

yenileceklerini anlayan Muaviye ordusundan bazılarının, mızraklarının 

uçlarına Kur'an sayfalarını geçirmeleri, "Hakem olayı"ndan sonra da Ali 
ordusundan bir takım kimselerin "Allah'tan başka hüküm koyucu yoktur" 
diyerek ayrılmaları ile "Hariciler"in ortaya çıkışı bu sürecin başlangıcı 

niteliğindeki olaylardır. Bu olay bize göre İslam'ın ilk siyasallaştırılma 
sürecinin somut bir göstergesidir. Bundan sonra da, o zamana kadar bu denli 
yoğun tartışılmayan "kader" ve "büyük günah" problemleri tartışılmaya 
başlanmıştır. ' 

2. Kader Tartışmalarının Alevlenmesinde Emevilerin Rolleri 
Hz. Peygamber (a.s.)'in vefatıyla ilk siyası ihtilaf kıvılcımı ortaya 

çıkmıştır. Bu kıvılcım, daha sonra üçüncü halife Hz. Osman 'ın bir takım 
siyası hesaplar uğruna öldürülmesi (ö. 35/656 m.)39 olayıyla alevlenmiştir. 
Hz. Peygamber'in geride kalan eşlerinden, birinci halife Hz. Ebu Bekir'in 
kızı olan Hz. Ayşe'nin de kendi taraftarlarıyla birlikte Mekke'ye çekilmesinin 
ardından, Basra'da Hz. Ali taraftarlarıyla girişilen Cemel Savaşı'na katılması 
ve daha sonra da Şam valisi ve Hz. Osman'ın yakın akrabası olan Muaviye 
ordusu ile Hz. Ali ordusu arasında cereyan eden Sıffin Savaşı ve Harici 
isyanlarında binlerce Müslüman ve güzide sahabenin ölmesi, Müslümanlar 
arasında dilli, fikri ve siyasi bir takım tartışmalar ve kutuplaşmaları ortaya 
çıkarmıştır. İşte bütün bu acı olayların ardından bu hadiselerin İHl.hl takdir ile 
mi, yoksa insanların kendi iradeleri ile mi gerçekleştiği tartışılmaya 

başlanmıştır. Mesela, Sıffin Savaşı'ndan dönerken, yaşlı bir adamın Hz 
Ali'ye 'bu seferin Allah'ın kaza ve kaderi ile mi meydana geldiğini...' sorması 
üzerine, Hz Ali; "Taneyi çıkaran ve rüzgarı yönlendirene yemin ederim ki, 
hiçbir vadi ye inmemiz ve hiç bir tepeye çıkmamız kaza ve kaderden başka bir 
şey ile değildir!" diye cevap vermiştir. Bunun üzerine bu yaşlı adam, 
"sanıyorum ki bu zahmetten ben bir ecir alamayacağım!" deyince, Hz Ali, 
"Aksine ey yaşlı ~dam! Siz bu seferinizde hem giderken, hem dönerken ecir 
aldınız ve Allah sizin bu ecrinizi de büyütmüştür. Hiç .bir hususta zorlanmış 
değilsiniz!" demiştir. Yine bu yaşlı adam, "Bizi hem kaza-kader buna sevk 
ediyor ve bundan dolayı yürümüş oluyoruz, hem de zorunlu olmuyoruz, 
bu nasıl oluyor?!" diye sorunca, Hz Ali "Sen kazayı zorunlu, kaderi de 

39. İbn Sa'd, Tabakô.tu'l-Kübra, Beyrilt, tsz., III/31; Tabeıf, Tarilıu'l-Ümem ve'l-Müli'i.k, 
Kahire 1939, III/442. 
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olmuş-bitmiş bir şey mi sanıyorsun? Şayet böyle olsaydı sevap ve ikab 
gereksiz olur, va'd ve va'id yerine gelmezdil Yüce Allah'ın günahkan 
yermesi, iyi kimseyi de övmesi söz konusu olmazdı. Ne iyilik yapan iyiliği 
sebebiyle kötülük yapandan, ne de kötülük yapan iyilik yapandan daha üstün 
ve daha değerli olurdu! Bu (gibi) sözler şeytanların kardeşleri; putlara tapan, 
Rahman'a düşman olan, yalan yere şahitlik eden ve işin doğrusunu 

görmeyenierin sözleridir. Bu tür sözleri söyleyenler bu ümmetin Kaderiyyesi 
ve Mecusfleridir. Şüphesiz Yüce Allah iyilik yapmayı emretmiş, insanı da 
uyarmak suretiyle kötülüğü yasaklamıştır! Zorlama yönüyle teklif etmemiş, 
peygamberleri de boşuna göndermemiştir. 11 Bu (şüpheler) küfredenlerin 
sanısıdır. Ateşe girecek olanların vay haline ... !11 (Sad, 28) dedi. Yaşlı adam 
yine 11Peki bizi yönlendiren ve bu işe sevk eden kaza ve kader nedir o halde? 11 

diye sorunca Hz Ali 11bu, Allah'ın emri ve iradesi ile (ile) olan bir iştir11 

diyerek n senin Rabbin, kendinden başkasına kulluk etmemeyi ve ana-babaya 
iyilik etmeyi hükme bağiadın (İsra, 23) ayetini okumuştur. Sonunda aldığı 
cevaplardan memnun olan bu yaşlı adam, Hz. Ali'den duyduğu bu sözlerden 
sevinç duyarak kalkıp şöyle bir şiir okumuştur: 

-Sen kıyamet günü Ralıman'ın rızasını kazanarak taatini dilediğimiz 
imamsın. 

-Dinimizin karışık bir hususunu bize açıkladın. Allah iyiliğine iyilikle 
karşılık versin!40 

Şayet bu metin Hz. Ali'ye ait ise, Mu'tezile'nin bütün referanslarını 
burada bulabiliriz. Bu metnin çok ustalıklı bir biçimde uydurolmuş 

olabileceği iddiaları41 varsa da bunun aksini kanıtıayacak bir delil olmadığı 
sürece doğru kabul edilebilir. 

Emevilerle Hz. Ali arasındaki savaş ve mücadelenin ardından 

Müslümanlar arasında dinsel ve siyasal argümanların iç içe girdiğini 
görüyoruz. Taraftarlarını Muaviye b. Ebl Süfyan'a karşı savaşmaya teşvik 
eden Hz. Ali'nin bu bağlamda kullandığı şu sözler çok dikkat çekicidir: 
nİnsanlar tarafından Rabler edinilen ve Allah'ın kullarını kendilerinin 
kulları, mallarını da kendi malları gibi gören cebbarlar üzerine yürüyün!n42 

40. Bkz. İbnu'l-Mürteza, Tabaklitu'l-Mu'tezile, II. Baskı, Daru'l-Muntezır-Beyrut 1409/ 
1988, 9-14; İlhami Güler, Allah'm Ahliikfliği Sorunu, Ankara,1988, 78; aynca bkz. 
Ahmet Akbulut, "Haricfliğin Siyasi' Görüşleri", AÜİFD, Sayı:31, 331-345; Akbulut, 
Sahabe Devri Siyasi Hadiseleri .. , 310-311; Neşşar, İsliim'da Felsefi Düşüncenin 
Doğuşu, 220. . 

41. Bkz. AIJ Sami' en-Neşşar, I sliim 'da Felsefi Düşüncenin Doğuşu, (Türkçeye Çev. Osman 
Tunç), Ist. 1999, s.222. 

42. Kadı Abdulcebbar b. Ahmed, el-Muğnf fi Ebviibj't-Tevhidi ve'l-Adl, (Thk.: Tevfik et
Tavil, Said Zayed), el-Müessesetü'l-Mısriyye el-Amme, Kahire 1965, VIII/4. Bu konu
<:Ia çağdaş iki araştırma için bkz. Ziyauddin er-Rayyis, en-Nazariyyetu's-Siyiisfyyetü'l 
lsliimiyye, 2. Bs., Kahire 1960, s.l00-102 ve Umara, age., 9. 
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Gerek Hz. Ali, gerekse Mu'tezile, Muaviye yönetimini "istibdat" olarak 
nitelendirmişlerdir. Zira Muaviye'nin uygulamalarıyla birlikte "cebir" 
kavramı tekrar gündeme gelmiştir. Muaviye, yaptıklarının Allah'ın kaderi ve 
kazası ile meydana geldiğini, bunların Allah tarafından daha önceden 
bilindiğini ileri sürerek, yaptığı işlerin sorumluluğunu üzerinden atmak 
istemiştir. Muaviye'nin, kendisini yönetici yapan ve buna ilişkin işler 

yaptıranın Allah olduğunu, dolayısıyla bu işlerin kendi iradesi dışında ortaya 
çıktığını ima ettiği, kaynakların bir çoğunda geçmektedir.43 

Emevilerin yönetime geçmelerinden (m.661) itibaren kader probleminin 
özellikle Ümeyyeoğulları ve taraftarlarınca siyasallaştırıldığı tarihsel bir 
gerçektir. Bıneviler ve onların görev verdiği kimseler, iktidara gelişlerini bir 
inanç problemi olan kader ile temellendirmeye çalışıyor ve bunu kendi 
çıkarlarına sonuçlanacak biçimde halka kabul ettirmeye uğraşıyorlardı. 

Birtakım politik oyunlarla iktidarı ellerine geçiren Ümeyyeoğulları ve 
onların atadıkları valiler, kendilerine itaat etmeyen insanları toplumun 
huzurunu bozan "asiler" olarak görüyor ve Kur'an-ı Kerim'deki meşru 
yönetime isyan edenlere karşı öngörülen cezayı uyguladıklarını iddia ederek; 
kendilerine muhalif gördükleri herkese baskı yapıyorlardı. Onların bu konu 
hakkında kullandıkları ilgili ayet şudur: "Allah ve Elçisiyle savaşanların ve 
yeryüzünde bozgunculuk yapmaya çalışanların cezası; ya öldürülmeleri, ya 
asılmaları, ya da el ve ayaklarının kesilmesi veyahut da bulundukları 
yerlerden sürülmeleridir. Bu, onların dünyada çekecekleri rezilliktir. Ahirette 
ise onlara büyük azap vardır."44 Böylece Bıneviler daha başka dinsel 
argümanlar da bularak, kendilerine muhalif olan her hareketi, Allah ve 
Elçisine karşı açılmış bir savaş gibi göstererek acımasız biçimde 
bastırıyorlardı. 

Emevilerin siyasal cebir anlayışiarına karşı, "kader yoktur, işler 

sonradan olur" diyerek ilk bireysel tepkiyi ortaya koyan Mabed ei.:Cüheni 
(ö.83/702)'dir. Ondan sonra Öaylan ed-Dımeşkl (ö.lOS/723), Mabed'in 
açtığı bu yolda devam etmiştir. Kendilerine "Kaderiler" denilen kimselerin 
başlattığı bu hareket, İslam düşüncesinde ilk hürriyet çi akınıdır. Erneviiere 
sadece bunlar değil, cebri akideyi savunmalarına rağmen Ca'd b. Dirhem 
(ö.l06/724) ve Cehm b. Safvan (ö.l28/746) gibi kimseler de karşı çıkmıştır. 
Çünkü bu cebrllerin kader görüşleri, bize göre daha çok dinsel 

43. Kadı Abdulcebblir, el-Muğnf, VIII/4; İbn Kuteybe, Ebu Abdillı,ı.h b. Müslim ed
Dineveıi', el-İmame ve's-Siyase, Kahire 1904, Il/41; Nadim Macit, Ehl-i Sünnet 
Ekoliinün Doğuşu, Erzurum 1995, s.24; Toshihik:o Izutsu, İslam Düşüncesinde İman 
Kavramı, (Çev.:Selahattin Ayaz), Pınar Yay., İst., 1984, s.56-57. 

44. Milide 5/53. 
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anlayışlanndan kaynaklanmaktaydı. Emevilerin, bunların hepsini çeşitli 

işkencelerle öldürtıneleri ise ilgi çekici olaylardır. Zira Emevilerin, insanları 
yönetme işinin kendilerine gerçekten ilahf kader gereği verilmiş olduğu 
şeklindeki iddiaları, dinsel dayanakları önceden belirlenmiş bir inanç 
ilkesinin konusu olmuş olsaydı, Müslümanlar arasında kendilerine karşı 

hiçbir ciddi' muhalefetin olmaması gerekmez miydi? Nitekim daha Hakem 
Olayı'ndan hemen sonra, ilk Emevi' halifesi olacak olan Muaviye "Allah'ın 
yardım ettiği kazanmış, yardımsız bıraktığı ise kaybetmiştir"45 diyerek, 
kendisine Allah'ın yardım ettiğini, Hz. Ali'yi ise yardımsız bıraktığını iddia 
etmiş ve böylece siyasal bağlamda kaderi kullanma sürecini başlatmıştır. 
Gerçekten de Muaviye yönetimi (hilafeti) bir takım siyasi' manevralarla ele 
geçirdikten sonra "Rabbim beni ehil görmeseydi, onu bana bırakmazdı. 
Bizim şu andaki konumumuzu Allah beğenmeseydi, onu değiştirirdi"46 

demiş, iktidarını iyice pekiştirdİğİ bir dönemde okuduğu bir hutbesinde de 
"Hiçbir şey yoktur ki onun hazineleri bizim yanımızda olmasın, ama biz onu 
bilinen bir miktar ile indiririz."47 ayetini okuduktan sonra şöyle demiştir: 
"Ben Allah'ın hazinelerinin bekçisiyim. Allah'ın verdiği kimseye verir, 
menettiği kimseden de men ederim."4B 

Görüldüğü gibi Muaviye'nin kader yorumu siyasal cebir ifade 
etmektedir. Kendisinin, böyle bir anlayışı gerçekten bir iman esası olarak 
kabul etmiş olabileceğini düşünmek mümkün gibi görünse de, Hz. Ali ile 
olan mücadelelerinde izlediği yöntemleri incelediğimizde, bunu bir akide 
gereği değil; kendisini meşrulaştırma sürecinde ortaya attığı siyasal sözler 
olarak değerlendirmek daha inandırıcı ve daha tutarlı bir anlayıştır. Gerçi 
Muaviye'nin dehası49 ve yumuşak huyluluğu (hilmi) ile ilgili bir çok rivayet 
varsadaso gerek kendisi, gerekse kendisinden sonra bir ikisi dışındaki bütün 
Em evi' yöneticiler, insanları sindirme ve korkutma ile iş başında kalmışlardır. 

Ünlü Emevi' halifesi Ömer b. Abdulaziz de bu konuda tartışmaların 
merkezinde yer alan, hatta Kaderiyye'ye reddiyeler yazan bir kişidir. O, 
adaleti ile herkesin beğenisi ve sevgisini kazanmakla birlikte, Bınevi'lerin 
geleneksel kader doktrinini kabul ediyor, fakat selefierinden farklı olarak bu 

45. Muhammed Sruih, Muhammed es-Seyyid, Amr b. Ubeyd ve iiriiulıu'l-keliimiyye, Kahire 
1985, s.96. 

46. İbnu'l-Murteza, el-Münye ve'l-emel, Beyrut 1990, s.94. 
47. Hicr 15/21. 
48. İbnu'l-Murteza, el-Münye ve'l-emel, s.94. 
49. Bkz. İbn Sa' d, et-Tabakiitu'l-kübrii, Beyrut 1957, II/51; Ahmed b. Hanbel, Kitiibü'l-İlel 

ve miirifetii'r-rical, thk. Talat Koçyiğit-İsmail Cerrahoğlu,İstanbul 1982, I/283. 
50. Bkz. İbnu Abdi Rabbihi, Ebu Ömer Ahmed b. Muhammed (327/939), Kitiibu İkdi'l

Ferfd, thk. Müfı'd Muhammed Gamfha, Beyrut 1987, III/277. 
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görüşü istismar etmiyor, aksine bir itikad olarak inanıyor ve savunuyordu. 
Ömer b. Abdulaziz, Kadeıilerin, Allah'ın ilmini reddettiklerini ve Hz. 
Muhammed (a.s.)'in kaderi yalaniayacağını bildirdiği topluluğun onlar 
olduğunu ileri sürüyordu. İşte onun risalelerinden kader inancına dair bir 
cümle: "Şüphesiz siz benim şu sözüm ün size ulaştığını zikredip, beni bu 
hususta inkar ediyorsunuz. O söz(üm) de şudur: (Şüphesiz Allah kullarının 
ne yaptıklarını ve neye yöneleceklerini biliyor.)"5I Ömer b. Abdulaziz kadere 
iman etmiş olmasına rağmen "Kadeıilerin reisi" sayılan Öaylan'ı seviyor ve 
onun hakkında: "Nefsini Allah' a adamış, tüm vaktini onun yolunda sarf eden 
ve bütün organları hikmet ile konuşan kimseyi görmek isteyen kimse bu 
adama baksın."52 diyordu. Mu'tezile'den bize ulaşan metinlerde, Öaylan'ın, 
Ömer b. Abdulaziz'i kendi görüşüne davet eden bir mektuptan bahsedilir.53 
Öaylan bu mektubunda halife Ömer b. Abdulaziz'in kader anlayışını ve 
yönetici oluşlarının gerekçesini Allah'ın kaderine bağlayarak, meşruluklarını 
kanıtlamaya çalışan Erneviieri protesto ettiği, hatta kendi görüşlerinin 

doğruluğunu ispat etmek için Enbiya suresi 21 ve Kasas suresi 28. ayetleri 
delil getirdiği rivayet edilir. Bunun üzerine Halifenin, Öaylan'ı çağırıp 
onunla şifahi olarak tartıştığı, bu tartışma sırasında Öaylan'ın onu Kitap ve 
Sünnet'e davet ettiği ve "Şam halkı zulmün, Allah'ın kaza ve kaderiyle 
olduğunu zannediyor. Sen de aynısını söylüyorsun" diyerek suçladığı, 
halifenin ise bu suçlamayı kabul etmemesine rağmen ÖayH1n'ı hoş karşıladığı 
rivayet edilir.54 

Ayrıca yine Zeydi İmam el-Hadi ila'l-Hakk Yahya (ö.298/911), 
Yemen'deki Zeydi toplumun kurucusu ve Zeydiyye'nin hür iradeye dönüşünü 
başlatan kişi olan meşhur Kasım b. İbrahim (ö.246/860)'in tarunu olan İbn 
Hüseyn'in bir çok yazısı arasında Kaderiyye'ye karşı Ali'nin tarunu ve 
Muhtar es-Sekafi'nin mirasını devralmaya çalışan ve bu mirası, sonunda 
Abbasilere naklettiği söylenen Hasan b. Muhammed el-Hanefiyye'ye 
atfettiği bir "Risale"nin reddiyesini de saymaktadır. El-Hadi ile'l-Hakk'ın 

51. Ömer b. Abdulaziz, "er-Risale" (Bidayatü ilmi'l-kelamfi'l-İslam: Risaletanifi'r-reddi 
ale'l-Kaderiyyeti müıe'l-kami'l-evveli li'l-/ıicre), (Thk.: Josef van Ess), Beyrut 1977, 
s.43 vd. 

52. Klidı Abdulcebblir, Tabakatu'l-Mu'tezile, 249. 
53. İbnu'l-Murteza, Tabakiitu'l-Mu'tezile, (Thk.: Susanna Diweld Wilzer), Beyrut 1966, 

s.25-27; bkz. Neşşar, age., II/75. Hicrf birinci yüzyıldaki önemli şahısların tartışmaları 
ve risaleleri hk. bir araştırma için bkz. Helmut Ritter, Studien für Islamisehen 
Frömmikeit, 1: H~san el-Basrf, Der İslam 21 (1933), 1-83. Hasan el-Basrf'nin Vali 
Haccac'a cevap olarak yazdığı Risale hala korunmaktadır. H. Ritter'in tahkik ettiği bu 
metnin yer aldığı bu eserin güvenilirliğini 1933'ten bu tarafa hiç kimse sorgulamamıştır. · 

54. İbnu'l-Murteza, age., 25-27. 
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kitabı birkaç el yazması halinde korunmaktadır ve kendileri ile polemiğe 
girdiği insanlarla olan tartışmalarını içeren bir çok eksik parçayı da 
barındırmaktadır. Bu metin bizi hicıi 1. asra götürmektedir.ss 

Sonunda kader meselesini siyasallaştırarak insanlara zorla kabul 
ettirme girişimleri sonuçsuz kalan Emevflerin yönetimleri bir asrı bile 
doldurmadan, bütün muhalif güçlerin elbirliği ile yıkılmıştır (132/750). 
Fakat o dönemden kalan kader anlayışlarının etkileri günümüze kadar devam 
etmiştir. 

3. Bazı Emevi Karşıtı Kelami' Akımların Kader Görüşleri 

3 .1. Kaderiler 
Çok erken bir dönem sayılan hicıi birinci yüzyılda İslam düşünce 

tarihinde bir grup Müslüman düşünür, özellikle Emevflerin siyasi cebir 
anlayışiarına bir tepki olarak ve insanın İlahi teklife muhatap olduğu 
gerçeğinden hareketle, insanın irade hürriyetine sahip olduğunu ve kendi hür 
iradesiyle gerçekleştirdiği fiilierin Yüce Allah'a değil, insanın kendisine ait 
olduğunu ileri sürerek karşı çıkmışlardır. Bunlar, İslam düşünce tarihinde 
yönetici kesimin kendilerini meşrulaştırmak için insanların İlahf takdire 
inanmalarını teşvik etmek ve böylece insanların siyaset dışı kalmalarını 
sağlayarak onları miskinleştirmek amacıyla yapılan haskılara karşı çıkan 

"Kadeıiler"dir.56 Kaderiterin ortaya çıktığı o dönemde iktidarda bulunan 
Emevfler ve yandaşları, yönetime gelişleri ve İcraatıarını itahf takdir kavramı 
ile açıklıyor ve bu kavramın arkasına sığınarak insanların bunu bir itikat 
olarak kabul etmelerini istiyor, böylece halkın siyaset dışı kalmalarını 

sağlamaya çalışıyorlardı. Kaynaklara göre, insan iradesiyle ilgili olarak, 
kader konusunu ilk ortaya atan Ma'bed el-Cuheni'dir. Makrizi'ye göre 
Basra' da faaliyet gösteren bu şahsın fikirlerinin Öaylan ed-Dımeşki ve Cehm 
b. Safvan tarafından payiaşıldığı zikredilmektedir.57 

55. M. Umara, Resailu'l-'adl ve't-tevlıfd: Kitabu'r-reddi ve'l-ihticaci ''ala'l-Hasen b. 
Muhammed b. el-Hanefiyye, s.118 vd., (Thk.: M. Umlira), Mısır, tsz. Hasen b. 
Muhammed b. el-Hanefiyye hakkında geniş bilgi için bkz. Şemsüddfn ez-Zehebf, 
Tarihu'l-İslam ve vefayatu'l-meşiilıiri ve'l-a'lam, (Thk. Dr. Ömer Abdusselam 
Tedmfirf), Beyrut 1993, Vl/331-334. 

56. Aslında hasımiarına verilmesi gereken bu adiandırma biçimi ("Kaderf" adlandırması) 
belki de kasıtlı olarak kaderi inkar ettikleri ileri sürülen bu kimselere verilmiştir. 

Bunların görüşleri, daha sonrta "Fırak" ve "Milel- Nihai" türü kitaplarda "Mu'tezile" 
diye adlandırılan Kelam ekolü içerisinde devam etmiştir. 

57. Takıyuddin b. Ahmed el-Makrızf (ö.845/1441), Kitabu'l-Hitat, Mısır 1326 h., IV/181; 
M.S. Yazıcıoğlu, Matüridf ve Hesefi'ye Göre İnsan Hürriyeti Kavramı, 9. 
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Zehebf'ye göre Ma'bed el-Cühenf, kendi iç dünyasında samimi bir kişi 
olmasına rağmen, kaderi inkar etmesi nedeniyle kötü bir çığır açmıştır. 
Ma'bed, Emevflere karşı Muhammed b. el-Eş'as ile birlikte isyan etmiş, 
Haccac (ö.951714) da onu hicrf 80 yılında öldürmüştür. Ma'bed, Emevflerin 
haksız yere kan döküp-zulmetmelerine, bu yaptıklarını da Allah'ın kaza ve 
kaderine bağlamalarına şiddetle karşı çıkıyordu. Bir keresinde Ata b. Yesar 
ile birlikte Hasan el-Basrf'ye gelip; "Ey Ebu Safd! Bu melikler 
Müslümanların kanını döküyor, mallarını ellerinden alıyor ve yaptıkları 

işlerin Allah'ın kaderiyle·olduğunu söylüyorlar" diyerek şikayet etmiştir. 
Buna karşı Hasan el-Basri de "Allah'ın düşmanlan yalan söylüyor" diyerek 
Ma'bed ile aynı görüşü paylaştığını belirtmiştir.ss Mabed, bir kısım beşer 
fiillerinin, özellikle zulüm veya şüpheli olanlannın hür irade ile olduğuna 
inanmıştı. Çünkü o Emevflerin zulümlerinin Allah tarafından takdir edildiği 
hususunu inkar etmiştir .59 

3.2. Cebriler 
Diğer bir grup ise Allah 'ın sonsuz kudreti ve hakimiyetini merkeze 

alarak, fiilierin insana değil, onu yaratan Yüce Allah'a ait olduğunu; sonsuz 
irade karşısında insanın hiçbir iradesinin olamayacağını savunan "Cebriyye" 
ekolüdür. 

Cebri akımın öncülerinden Cehm b. Safvan'ın Allah'ın .sıfatları ve 
kelamı hakkındaki görüşlerinin takipçisi olan "Ca'd b. Dirhem'in kader 
hakkındaki görüşleri, ilk önce Emevf yönetiminin tasvibini alrnışken"60 daha 
sonra onun bu yönetim tarafından niçin öldürüldüğü kaynaklardaki 
farklılıklar dikkate alındığında hala netlik kazanamamıştır. Fakat Ca'd'ın 
öldürülüş biçimine bakılırsa, o günün siyasfleri tarafından dinsel argümanlar 
kullanılarak katiedildiği anlaşılmaktadır. Emevf Halifesi Hişam b. 
Abdülmelik, Küfe Valisi Hruid el-Kasrf (ö.l261743)'ye Ca' d' ı öldürme emri 
vermiş, ancak bu emrine hiçbir gerekçe göstermemiştir. Ca'd'ın öldürülme 
nedenleri hakkında bir takım rivayetler vardır. Bu rivayetlerden birinde onun, 
Abdülmelik b. Mervan (ö.861705) döneminde, yönetime karşı isyan eden 
Yezid b. Mühelleb (ö.l02/720)'i desteklediği nakledilmekle beraber, bunun 

58. Bkz. İbnu'l-Miirteza, el-Münye ve'l-emel, 7-8; Ahmed Mahmud Subhl,.fi' ilmi'l-Keliim, 
5. Bs., Beyrut 1985, I/178-179, (ez-Zehebf'nin "Miziinu'l-i'tidiil fi nakdi'r-riciil"inin 
IV/41'inden alınmıştır). 

59. W. Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkiil Devri, Edinburg 1973, (Çev.: 
Ethem Rfihi Fığ1alı), Ankara 1987, s.l03. 

60. Ahmet Akbulut, Sahabe Devri Siyasi Hadiselerinin Keliimf Problemlere Etkileri, 
Ankara 1992, s.289. Krş. Şehristanf, el-Milel ve'n-nihal, thk. Muhammed b. Feth, Mısır 
1947, 11135. 
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dışında bir muhalefetinin olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak valinin onu 
öldürürken Allah 'ın kelômını inkar etmesini gerekçe göstermesi ilgi 
çekicidir.6ı Valinin Ca'd'ı öldürme yeri ve biçimi de ilginç, daha doğrusu çok 
vahimdir! Adı geçen vali, Basra ile Küfe arasında Vasıt denilen bir yerde bir 
Kurban Bayramı günü insanlara hutbe okuduktan sonra şu cümleleri 
eklemiştir: "Ey insanlar! Gidiniz, kurbanlarınızı kesiniz, Allah kabul etsin. 
Ben de Ca'd'ı kurban edeceğim! Zira o, Allah'ın İbrahim (a.s.)'i dost 
edinmediğini, Musa (a.s.) ile de konuşmarlığını iddia etmektedir! Allah, 
Ca'd'ın söylediklerinden münezzehtir." Daha sonra bu vali minherden 
inerek, hemen minberin dibinde Ca'd'ı kurban etmiştir!62 Bu olay bir çok 
kaynakta geçer. Ama dikkatimizi çeken en önemli husus, islam aleminde 
hadis konusunda otoritesiyle ün yapmış ünlü muhaddis Buharf 
(ö.256/869)'nin "Kulların Fiilierinin Yaratılması" hakkında yazdığı eserinde 
bu olayı onaylıyormuşçasına rivayet etmesi dikkatimizi çekmektedir. 
Buhan, Allah 'ın Ketarnının ezeli ve kadim olduğuna inanan bir alim 
olması dolayısıyla, Allah Ketarnının yaratılmış olduğunu, sıfatlarının da 
olamayacağını iddia eden bu kimselerin görüşlerini dinsel bir yorum olarak 
kabul etmemiş ve hiçbir zaman hoşgörü ile de bakmamıştır. 

Düşüncelerinden dolayı insanların baskı ve zulme uğraması, insanların 
düşünce tarihinde çok yaşanmıştır ama, insanlara hürriyet, barış ve mutluluk 
vadeden bir dinin mensuplarının baskıcı bir din anlayışı geliştirmeleri çok 
acıdır. iktidardakilerin baskıcı tutumlarını anlayabilmek mümkün ise de, 
kimi din bilginlerinin bunu dinin temel ilkeleri gibi sunması ve dayatması 
anlaşılır gibi değildir. Bıneviler döneminde gerek Ca'd'ın, gerekse aşağıda 
bir kaçının daha adlarını vereceğimiz birtakım kimselerin öldürülmelerine 
dini kılıflar bulunması, erken dönemden itibaren dinin siyasallaştınlma 

sürecinin boyutlarını gösteren acı tablolardır. Bir insanı hiç muhakeme 
etmeden, üstelik bir bayram günü bayram namazından sonra minberin 
dibinde katietmenin dinsel bir gerekçesinin olamayacağı ve hiçbir insaf 
ölçüsüne de sığmayacağı aşikardır! İşte dinin siyasallaştınlması, İslam 
düşünce tarihinde Emevilerle birlikte ne yazık ki çok erken bir dönemde 
başlamıştır. 

Ca'd b. Dirhem, Allah'ın sıfatları olmadığını, bu bağlamda Allah 
Ketarnının da yaratılmış olduğunu söylüyordu. Kelamullahın yaratılmış 

olduğu; yani ezelde değil, sonradan meydana geldiği yolundaki bu görüş, 
olayların Allah tarafından önceden belirlenmiş olmadığını, dolayısıyla da 

61. Bkz. Halid el-A'la, Cehm b. Safvan ve nıekfmetulıu fi'l-fikri'l-İsliimf, Bağdad 1965, 
s.53. 

62. Buhiirf, Ebu Abctillah Muhammed b. İsmail, Halku efali'l-ibiid, Beyrut 1990, s.7. 
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yöneticilerin iş başına gelmesi ve İcraatlarının kadere bağlanamayacağını 
ortaya çıkarıyordu. Emevf yönetimi bu görüşün bağlamını çok iyi anlamış 
olacak ki, işi kısa yoldan halletme(!) yoluna giderek Ca'd'ı önce zındıklıkla 
suçlamışlar, sonra da öldürınüşlerdir.63 

Ca'd b. Dirhem'den sonra, onun görüşlerini talebesi Cehm b. Safvan 
sistemleştirmiş, fakat o da hocasının talihsiz akıbetine maruz kalmıştır. 

Cehm' e göre insan, fiilierinde mecburdur, hiçbir fiil yapmaya kudreti yoktur. 
O, İstitaat (güç) ile nitelendirilemez. İnsanın irade ve ihtiyarı da yoktur. 
Allah, insanda fıilleri, diğer varlıklarda yarattığı gibi yaratır. İnsanın kendi 
fiilierini kendisinin yaptığının söylenınesi hakiki değil, mecazfdir. Daha 
fazla ayrıntısına girmek istemediğimiz Cehm'in bu görüşleri bir çok 
kaynakta geçmektedir.64 Bizim dikkatimizi çeken bir diğer husus, kader 
konusunda Emevf yöneticileriyle benzer görüşlere sahip olan bu şahıs, 

Tirmiz, Küfe, Belh gibi bölgelerde görüşlerini yayarken, Emevf yönetimine 
karşı ayaklanan Haris b. Sureye (ö.128/746)'in yanında niçin yer almıştır? 
Hatta o, Haris ile Emevf komutan Salim b. Alıvaz arasında yapılan 
görüşmelerde Haris'in temsilcisi olarak da görev yapmıştı.65 Gerçekte Cehm, 
Emevllere kader görüşlerinden dolayı değil, Horasan ve Fars bölgelerindeki 
insanların, yönetime göre istenen seviyede Müslüman olmamaları bahane 
edilerek cizye alınması olayına karşı çıkarak isyan edenlerin safında yer 
almıştı.66 Bu ayaklanma hastınlınca Salim b. Alıvaz tarafından 

öldürülmüştür.67 Aslında Cehm, Allah'tan başka gerçek Hiilin olamayacağı 
düşüncesinden hareketle cebir inancına kaymıştı. O, Allah'ın azameti ve 
sonsuz kudreti karşısında bir hiç mesabesinde olan insan. kudretinin 
azlığından dolayı böyle düşünüyordu.68 

İlk Dört Halife döneminde bazı insanların, günahlarını kaza ve kadere 
bağladıkları rivayet edilir. Böyle görüşlerin etkisi tamamen silinmemiş 

olmalı ki, Cehm b. Safvan, sahabe döneminin sonlarına doğru, insanın 
63. İbn Nedim, Ebu'l-Ferec Muhammed b. İshlik, (ö.385/995), el-Filırist, nşr. G. Flügel, 

Beyrut 1964, s.338; Ebı1 Saf d Osman b. S md ed-Dfui.m!, Kitabu'r-Reddi ale'l
Celımiyye, thk. Zahir eş-Şaviş, Beyrut 1982, s .lll; Ahmet Akbulut, Salıabe Devri Siyasi 
Hadiselerinin Kelamf Problemlere Etkileri, Ankara 1992, s.290. 

64. Bkz. Cemaludd!n IÜsım! (ö.l332/1914)', Tarilıu'l-Celımiyye ve'l-Mu'tezile adlı eseri. 
Bu eser, Cehmiyye ve Mu'tezile hakkında yirminci asır başlarında yazılmış, küçük ama 
çok değerli bir çalışmadır. Matbaatu'l-Menlir Kahire'de hicr11331 de ve Müessesetu'r
Risale Beyrut'ta 1405/1985'de bu eseri basmıştır. 

65. Halid Ala, age., s.66-67. 
66. Bkz. Ebu'I-Hasen el-Eş'ar!, Maklilatu'l-İslamiyyfn ve'lıtilafu'l-musallfn, III. Bs., (Thk.: 

Helmut Ritter), Wiesbaden, 140011985, s.280; Muhammed Umara, El-Mu'tezile ve 
müşkiletü 'l-lıürriyeti 'l-insaniyye, s .30. · 

67. Eş'ar!, Maklilatu'l-İslamiyyfn, s.280. 
68. Bkz. İrfan Abdulhamid, Diraat fi 'l-firaki 'l-İ slamiyye, Beyrut 1997, s .264. 
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fiilierinde zorunlu olduğu ve seçme gücünün olmadığını açıkça söylemişti. 
Tarihçilerio bazen Semerkand, bazen de Tirmiz'li olduğunu bildirdikleri bu 
şahsın, bu konudaki görüşlerini Ca'd b. Dirhem'den almış olduğu rivayet 
edilir. Çok güzel konuştuğu rivayet edilen Cehm, Emevllere karşı ayaklanan 
Haris b. Süreye et-Temimi'nin "katibi" ve davetçisi" sıfatıyla Tirmiz'de 
ortaya çıkıp görüşlerini yaymaya çalışmış ve daha sonra Belh' e yerleşmişti. 
Cehm, burada sıfatları kabul eden müfessir Mukatil b. Süleyman (ö.lS0/767) 
ile tartışmalarda bulunmuştur. Teşbihi aşırı bir şekilde reddeden Cehm'in, 
Allah'ın bir "şey" olmadığını söylediği rivayet edilir. Çünkü ona göre "şey", 
"kendisinin benzeri olan mahluk" demektir.69 Daha sonra Mutezile bilginleri 
Allah'ın "şey" olmadığı konusunda Cehm gibi düşünmüşlerdir.?o Cehm'in, 
Allah'ı mevcud, hayy, alim, mürid .. gibi, başkaları için de kuUanılması caiz 
olan hiçbir sıfatla nitelendirmediği, fakat O'nu kadir, mucid, fail, halık, 
muhy!, mumit gibi sıfatlarla nitelendirmeyi caiz gördüğü rivayet edilir .71 
Demek ki Cehm, AHalı'ın ezeli sıfatiarını olumsuzlamamış, sadece Mukatil 
b. Süleyman gibi Haşviyye'nin eliyle yayılan "teşbih" düşüncesini 

reddetmiştir.72 Mukatil ise tam tersine sıfatları kabul etmede aşırıya gitmiş, 
hatta O'nu yaratılmışlara benzetmişti. Haris b. Süreye'in ayaklanması 

sırasında esir düşen Cehm, Silm (Salim) el-Ehvaz tarafından öldürülmüştür. 
Onun öldürülüşünün dilli değil, siyasi olduğu, çünkü Emev! idarecilerinin, 
Müslümanları sıif akideye ilişkin görüşleri yüzünden öldürmelerinin 
uzak bir olasılık olduğu da ileri sürülmektedir.73 Hişam b. Abdulmelik'in, 
Horasan'daki görevlisine yazdığı mektupta, onu "Dehıi'" olarak 
nitelendirerek öldürülmesini istemesinin bir aldatmaca olduğu, zira Cehm'in 
Dehıi değil, Müslüman bir kimse olduğu ve insanları AUah'a ve ResUlü'ne 
davet ettiği rivayet edilir.74 Ca'd b. Dirhem ise, diğer din mensuplarının 
sık sık bir araya gelerek tartışmalarda bulunduğu Şam' da ikamet eden bir 
kimseydi.75 Ca' d, önce Cez!re valisi, daha sonra Mervan'ın hocası olmuştur. 

69. Ebu'I-Hasen el-E§'arf, Makiilatu'l-İslamiyyfn ve'htilafu'l-musallfn, III. Bs., (Thk.: 
Helmut Ritter), Wiesbaden, 1400/1985, 1/181. 

70. Eş'arf,Makiilat, ay. 
71. Bkz. Eş'arf, Makiilat, ay. 
72. Ali Saıul en-Neşşar, İslam'da Felsefi Dü§üncenin Doğu§u, (Çev.: Osman Tunç), İnsan 

Yay. İstanbul 1999,11/99. 
73. Ali Mustafa el-Öurabf, Tarfhu'l-Fıraki'l-İslamiyye, Mısır, tsz., s.22; Neşşar, age., 11/91, 

94. 
74. Cemaluddfn el-Kasııul, Tarihu'l-Cehmiyye ve'l-Mu'tezile, Beyrut 1405/1985, s.l2-l3 

vd. 
75. Ca'd'ın Şam'da bir kiliseye yakın bir evde İkarnet ettiği rivayet edilir. İbn Kesfr, Ebu'l

Fida İsmail b. Ömer (ö.774/1372), Tarih, IX/350; bkz. Hillid Ali, Cehm b. Safvan ve 
mekiiniituhufi'l-fikri'l-İslamf, el-Mektebetü'l-Ehliyye, Bağdat 1965, s.49; N asır Hamid 
Ebfi Zeyd, El-İtticahu'l-aklffi't-Tefsfr, 3.bs., Beyrut 1996, s.l9. 
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Hatta bu nedenle, üzerinde çok etkisinin bulunduğu bu halifeye "Mervfuı-ı 
Ca'di" diye lakap takıldığı rivayet edilir. Ümeyyeoğulları Ca'd'ı Şam'dan 
kovunca, Küfe'ye kaçmış, burada Cehm b. Safvan ile karşılaşarak ona 
fikirlerini empoze etmiştir. İlk defa "Kur'an'ın Yaratılmışlığı" meselesini 
Şam'da ortaya atanın, "ta'til" görüşlerini ilk defa ileri sürenin Ca'd olduğu 
söylenir. Fakat bizi esas olarak ilgilendiren konu; onun kader hakkındaki 
görüşleridir. Onun, insanın havada uçuşan tüy misali fiilierinde mecbur 
olduğunu, fiilierinin insana mecazen nisbet edildiğini söylediği rivayet edilir. 
Çünkü ona göre gerçek fail ve gerçek balık sadece Allah'tır. Allah'tan 
başkasının fail olduğunu söylemek ona göre şirktir.76 

Acaba bu fikirler Ca'd'a nereden gelmişti? Onun bu görüşlerinin Eban 
b. Sem'an yoluyla, Hz. Peygamber (a.s.)'e sihir yapan YahUdi asıllı Talfit b. 
Uhti A'sam'a dayandığı rivayet edilir. Sonunda Ca'd'ın görüşlerinden 

rahatsız olan Hişam b. Abdülmelik onu yakalatarak, öldürülmesi için Irak 
valisi Halid el-Kasri'ye gönderir. Onu önce hapseden vali, daha sonra 
halifenin kesin emri üzerine bir Kurban Bayramı günü Allah'ın Kelamını 
inkar ettiği gerekçesiyle, bayram hutbesinin ardından bizzat kendisi 
tarafından boğazlanarak öldürülür. Onun, sıfatullah görüşlerinden dolayı 

değil, "Halkul-Kur'an" görüşü nedeni ile öldürüldüğü de iddia edilir. Çünkü 
onun bu görüşü, diğer görüşlerine nazaran daha fazla ses getirmiştiP 

Cehm'in görüşlerinin Yahudiler'e dayandığı hakkındaki rivayetler, 
onun düşmanları tarafından uydurulmuş olabilir. Zira, hasımların 

görüşlerinin İslam düşmanlarının görüşleri ile aynı olduğunu ileri sürmek, 
birbirine düşman olan fırkaların sıkça başvurdukları bir yoldur. Ca'd'ı, Mani 
Dini'ne mensup sayanlar bile vardır. Bu garip rivayeti ise sadece İbn Nedim 
(ö. 385/995)'in zikretmiş olduğu, bir Şii olan İbn Nedim'in, Bınevi · 
halifelerinden bazılarının ondan ders almasından rahatsız olmasından dolayı 
bu iftira yı ortaya atmış olabileceği de ileri sürülmektedir .78 

Bazı Arap tarihçiler, ilk Müslümanlar arasında tartışılmamış olan bu 
fikirlelin Arap olmayan unsurlar yolu ile Müslüman kültürüne girdiğini, 
adlarından bahsettiğimiz birtakım şahsiyetlerin mevalf ya da köle asıllı 

oluşlarının buna delil olduğunu ileri sürerler.79 Aslında Müslüman vicdanı, 
mutlak ilahi iradeye teslim olmaya ve her hususta insan iradesinin bu mutlak 
iradeye mahkum olduğuna inanmaya daha yatkındır. Bu nedenle Ma'bed 
el-Cüheni (ö. 80-85/699-704), Ca'd b. Dirhem (ö. 120/738) ve Öaylan 

76. Öurabf, age., 29, 30. 
77. Öurabf, age., 30,31. 
78. Neşşar, age., II/90; krş. İbn Nedim, Filırist, 486. 
79. Öurabf, age., 31. 
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ed-Dımeşki (ö.991717)'gibi kimselerin düşünceleri Müslümanlar arasında 
garip karşılanmıştır. Hayatta kalmış son sahabllere bu kimselerin düşünceleri 
haber verildiğinde, bunlardan teberrf etmiş oldukları rivayet edilir.So 

3.3. llımlılar 
Bunların iki aşırı uç olduğunu düşünen diğer bir akım ise "ılımlılar" 

olarak nitelendirebileceğimiz alirnlerdir. Bunlar, her şeyin yaratıcısının Allah 
olduğunu, insanın da Allah tarafından teklife muhatap kılınmış sorumlu bir 
varlık olduğunu ileri sürerek kendi fiilierini "kesb"ettiğini, ya da kendi "cüz'i 
irade"siyle eylemde bulunduğunu kabul ederek "orta yol" bulmaya çalışan ve 
daha sonra "Ehl-i Sünnet" olarak adlandırılacak grubun önderleridir.sı 

Tabiundan Hasan el-Basri (ö.ll0/728), Emevf halifelerinden Ömer b. 
Abdulaziz (ö.lOl/719), Ehl-i Beyt'in büyük imaını Cafer es-Sadık 

(ö.148/765), Hanefi mezhebinin kurucusu EbU Hanife (ö.lS0/767) bunların 
önde gelenlerindendirler. Bunların kader görüşleri arasında tam bir benzerlik 
yoksa da, Müslümanların çoğunluğu tarafından aşırılıklardan uzak ve 
mutedil olarak kabul edilmiştir. 

3.3.1. Hasan el-Basrf'nin Kader Görüşü 
Hasan el-Basri' nin kader anlayışı, "insanın, günahı kendisinin işlediği; 

yani kötülüğün insan tarafından yapıldığı, iyiliğin ise Yüce Allah'tan olduğu" 
şeklinde özetlenebilir. Bazen de "insanın hayır ve şer fiilierinden mutlak hür 
olduğunu gösteren sözleri aktarılır.82 Hasan el-Basri'nin meclisine devam 
edenlerden biri olan DavUd b. Ebi'l-Hind onun şöyle dediğini işittiğini 

rivayet eder: "Ma'sıyetler hariç her şey Allah'ın kaza ve kaderiyledir!" 
İbnu'l-Murteza, Irak Valisi Haccac'ın Hasan el-Basri'ye bir mektup 
göndererek, ondan kader hakkındaki görüşünü bildirmesini isteyince, 
Hasan'ın, Haccac'a uzun bir mektup gönderdiğini bildirir. Bazı bölümleri 
şöyledir: 

"Ey emir benim dediklerimi iyi anla! Allah'ın yasakladığı şey 

kendisinden değildir. Çünkü O, kulların işledikleri taktirde azap görecekleri 
şeyden asla razı olmaz. Nitekim Kur'an ayetleri buna delildir. Kulların küfür 
işlemesinden asla razı olmaz. Eğer küfür, Allah tarafından kaza ve kader ile 

80. Bkz. Milslim, Salıfh, İman Babı, 1 No'lu hadis: Cibrfl hadisi; Nasr Hamid Ebu Zeyd, 
El-İtticiihu'l-aklf fi't-Tejsfr, 3. bs., Beymt 1996, s.21. 

81. Bkz. Silleyman Toprak, "Nesefi'nin Tabsıratu'l-Edillesinde Kaza ve Kader", S0İFD., 
sy.l, s.133-134, Konya 1985; Halife Keskin, İslam Düşüncesinde Kader ve Kaza, İstan
bul 1997,s.7. 

82. Bkz. Ali Mustafa el-Öurabl, Tiirilıu'l-ftrak, 45-46. 
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meydana gelseydi. Allah bunun yapılmasından razı olurdu! Ey emir bilesin 
ki, Allah'ın Kitabı'na ve Adaleti'ne aykırı davrananlar din hakkında-çeşitli
sözler sarf ediyorlar. Onlar, kaza ve kader hakkında kendi iddialarına göre 
konuşuyorlar. Sonra da dünya işlerinde büyük bir çabayla inceleme ve 
araştırma yapıyor ve karar veriyorlar. Bunlar dünya işlerinde hiç de kaza ve 
kaderi istemiyorlar."S3 Bu ifadelerden; Hasan el-Basri'nin, Allah'ın insanlar 
hakkında "azap edilmelerini gerektirecek küfür ve günah türünden hiçbir şeyi 
daha önceden takdir etmediğini, yani belirlemediğini kabul ettiği anlaşılıyor. 
Böylece o, Kur'an ayetlerinin buna delil olduğunu söyleyerek, cebri 
düşünceyi onaylamadığını ortaya koymuş oluyordu. Dönemin halifesi 
Abdulmelik b. Mervan'ın ona bir mektup yazarak, kendisinden kader ve 
cebir hakkındaki görüşlerini sorması üzerine, Hasan'ın ona, içerisinde insan 
hürriyetine ilişkin cevaplar bulunan bir "Risale" gönderdiği ortaya 
çıkarılmıştır. 84 

3.3.2. İmam Caferes-Sadık'ın Kader Görüşü 
Kader meselesi üzerinde ne mutlak cebir, ne de mutlak hürriyetin 

olduğunu ileri süren ılımlı akım mensuplarından İmam Cafer es-Sadık 
(ö.l48/765)'a "insanın fiilierinde mecbur mu, yoksa hür mü olduğu" 

sorulunca, o "Allah, kulunu günah işlemeye zorlamak, sonra da o günahtan 
ötürü kendisine azap etmek gibi bir zulümden münezzehtir ." diyerek cevap 
vermiş, cevabı anlamayan şahıs, "o halde hakikat nedir? deyince, "İmam 
Cafer, ikisinin ortası" diye cevap vermiştir.ss Kader hakkında ne düşündüğü 
sorulunca da "kulu, yaptıklarından dolayı kınayabildiğin kendi fiili, 
yap(a)madığından dolayı kınayamadığın ise Allah'ın fiilidir."86 diyerek 
görüşünü nedeştirmiştir. 

İmam Cafer es-Sadık, bu kader anlayışı ile Cebri görüşten uzak ve ılımlı 
biri olduğunu ortaya koymuştur. 

83. Ali el-Gurabf, 45-46. 
84. Bu mektup için bkz. Risale el-Hasan el-Basrf ile'l-Emfr Abdulnıelik b. Mervan, İst. 

Ayasofya Kütüphanesi, nu:399, VIII/1-2; ayrıca bu Rislile Helmut Ritter tarafından Der 
IsHim (Band 21, Heft I, s.l-83, Berlin und Leipzig 1933) dergisinde yayınlanmış ve 
"Studien zur Geschichte der IsHimischen Frömrnigkeit. 1. Hasan el-Basrf" adlı 

makalesinin sonuna eklenmiş olan "edition critique"li metin esas alınarak Lütfü Doğan 
ve Yaşar Kutluay tarafından Türkçe'ye terceme edilmiştir. Bkz. AÜİFD., lll-IV, Ank., 
1954. 

85. Ebu '1-Feth Muhammed b. Abdülkerim eş-Şehristanf, El-Milel ve 'n-nihai, Beyrut 1992, 
c.l, s.22, 41; Bekir Topaloğlu, KeZama Giriş, İstanbul 1981, s.289. 

86. İbnu'l-Murteza, el-Münye ve'l-emel fi şerlıi'l-milel ve'n-nihal, Tahkik: M. Cevad 
Meşkfir, Beyrut 1990, s.150. 
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3.4. M litezile ve V asıl b. Ata 
Takvası ve dindarlığı hususunda herkesin birleştiği ve hiçbir siyasi' 

oluşumun içerisinde de bulunmamış, tabiunun büyük alimi Hasan el 
Basri'nin büyük talebelennden Vasıl b. Ata el-Gazzal (ö.h.l31/748) adlı bir 
alim, kader konusunda insanın sorumluluğu ilkesinden hareketle, insanların 
fiilierinde hür olduğunu ve büyük günah işleyenler hakkında da, bu gibi 
kimselerin bu dünya hayatında 11 iki konak arasında orta bir yerde 11 bulunduğu 

(el-Menziletü beyne'l-Menzileteyn) görüşünü ileri sürerek,87 Harici'lerle 
Mürcie arasında bir duruş belirlemiş, böylece hem İslam toplumunu, hem de 
yöneticileri dikkatli olmaya davet eden prensipler ortaya koymuştur. V asıl'ın 
bu görüşü, içinde bulunduğu ortanı ve zamana göre 11orta yol 11 sayılabilecek 

bir karakter taşımaktadır. İşte Mutezile, -genel kabule göre- onun açtığı bu 
yolda devam eden alimierin kurduğu bir düşünce hareketi olarak, yaldaşık 
dört asır boyunca dinsel ve siyasal her türlü cebir anlayışına karşı fikirler 
üretmiş rasyonel bir düşünce akımıdır. Mu'tezile, bazılarının yaptığı gibi 
küçümsenecek ve görüşleri bir tarafa atılacak basit bir hareket değildir. 
Kendi dönernlerinde insan sorumluluğu ve İlahi' adalet ilkelerini sürekli 
gündemde tutarak, aktif ve sorumluluk bilinci yüksek Müslüman imajını öne 
çıkarmaya büyük çaba sarf etmiştir. Günümüzde de 11hür düşüneeli insan 11 

imajını öne çıkaran bir yapıya katkı sağlayabilecek düşünce ilkelerini 
içerisinde barındıran bir ekoldür. Çünkü bu ekol, İlahi' adalet ve insan 
sorumluluğunun temeli olan insanda tam bir irade hürriyeti bulunduğunu 
ileri sürerek; Din'i tekrar makul ve uygulanabilir bir zemine oturtma 
girişiminin sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Mu'tezile'nin kurucusu kabul edilen Vasıl b. Ata'nın, insani' irade 
hürriyeti görüşünü Öaylan ed-Dımeşki''den aldığı rivayet edilir. Bınevi'lerin 
sonlarına doğru ortaya çıkarak görüş ve iktidar karşısındaki sağlam duruşu ile 
karizmatik bir önder haline gelen Vasıl, insanın kendi fiilierini yapmada 
tamamen hür olduğunu ileri sürerdi. Gerçi o, bu görüşünde yalnız değildi. 
Aslında Vasıl'ın, çevresindekilerle mücadelesini yaptığı en önemli konu, 
'hürriyet' konusu olup, 'menzile' görüşü değildir.88 Burada bahis konusu 

87. Bkz. Abdulkahir el-Bağdadi, el-Fark beyne'l-ftrfik, (Nşr. M. Zahid el-Kevsen), Kahire 
1948, s.70; Ebii'l-Muzaffer el-İsferayinf, et-Tabsfr fi'd-Din, Kahire 1940, s.41; Zehebf, 
Mizfinu'l-i'tidfilfi nakdi'r-ricfil, Kahire 1907, III/267 

88. Bkz. Ali Mustafa el-Gurabi, Tfirihu'l-ftrfikı'l-İslfimiyye, Kahire 1959; s.6-7; A.S. 
Trittton, İslfim Kelfimı, çev Mehmet Dağ, AÜİF. Yay., Ankara 1983, s.64; Vasıl b. Ata, 
Dabbaoğulları'nın veya Mahzumoğulları'nın kölesi olarak (Medine'de) dünyaya 
gelmiştir. Ali Mustafa el-Gurabf, age., 74.Vasıl b.' Ata hakkında hakkında geniş bilgi 
için bkz. Şemsüddfn ez-Zehebf, Tfirilıu'l-İslfim ve vejfiyfitu'l-meşfilıiri ve'l-a'lfim, (Thk. 
Dr. Ömer Abdusselam TedmQrf), Beyrut 1993, VIII/558. 
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edilen hürriyet, onun, insanın fiilierini tam bir irade ve ihtiyar ile 
gerçekleştirmesine ilişkin görüşüdür. İbnu'l Murteza, onun Haşim 
oğullarının kölesi olarak doğduğunu ileri sürer.89 Öaylan ed-Dımeşkf veya 
babası da üçüncü halife Hz. Osman'ın kölesiydi.90 Bazı Bınevi idarecilerinin 
zorba bir yönetim şekli oluşturup halka baskı yapmaları, bu şahsiyetlerin 
hürriyet önderleri olarak ortaya çıkmalarında önemli bir etken olmuştur. 
Fakat Vasıl, Bınevi yönetimine karşı Öaylan kadar şiddetli bir muhalefet 
yapmayarak, daha ilmi ve siyasi bir yol izlemiştir. Vasıl'ın böyle bir kişiliğe 
sahip olmasının arka planın da, Hasan el-Basri gibi Peygamber ocağında 
büyümüş ve herkes tarafından saygı duyulan bir alimin derslerine devam 
edişinin önemli bir rolü olsa gerektir. Böylece o, Hariciler ve· bir takım Şia'ya 
göre daha ılınılı bir yol izlemiştir. Nitekim Hasan el-Basri de Bmevilere 
muhalif olduğu halde, Haricilerin ve bazı Bhl'-i Beyt imamlarının düştükleri 
talihsiz akıbetiere maruz kalmamıştı. Üstelik Vasıl, halka daha yakın duran, 
Öaylan gibi, yöneticilerle hiç muhatap olmamıştı.9I Vasıl'ın, daha sonraları 
yoksullara yardım edecek derecede zenginleşip, zekatını vermek için kapı 
kapı dolaşmış olduğu, hatta onun kendi mezhebini yaymak için uzak 
beldelere gönderdiği adamlarının masraflarını dahi karşılayabilecek düzeye 
gelmiş olduğu bildirilir .92 

V asıl' ın, Allah'ın adaleti prensibinden hareket ederek ortaya attığı kader 
fikri, başlangıçta her ne kadar ciddi bir tepkiyle karşılaşmamış ise de, daha 
sonralan, fiilieri külll iradesiyle Allah'ın yarattığını, insanların da o 
yaratılmış fiilieri kesbettiğini ileri süren Bş'anlerin sert tenkitlerine maruz 
kalmıştır. Hatta Bş'anler daha da ileri giderek Vasıl'ı bu görüşlerinden 
dolayı tekfir bile etmişlerdir.93 Vasıl, aslında zühd ve takva sahibi ve 
Allah'tan korkan bir insan olmasına rağmen, hasımlarından kendisini Harici 
veya Cehmi, hatta daha ileri giderek kafir olmakla suçlayanlar 

89. Bkz. İbnu'l-Mürteza, el-Münye ve'l-emel, Haydarahat 1902, s.l7; İbn Kuteybe, Kitab el
Mearif, Kahire 1982, s.l66;. Kemal Işık, "Mu'tezilenin İlk Kurucusu Vasıl b. 'Ata ve 
Büyük Günah Meselesi", AUİFD., Ank. 1981, XXIV/337-357. 

90. Ali Mustafa el-Gurabi', Tarihu'l-ftraki 'l-İ slamiyye, Mekke, tsz., 33. M. Zlihid el-Kevseri' 
onun Kıbti' olduğunu bildirir. Bkz. Gurabi', age., ay. Vasıl ve Gaylan'ın insan hürriyetine 
bu kadar önem vermelerinin arkasında, köle olarak doğup-yaşamalarının bir etkisi ola
bilir. Bınevi'lere karşı bu kadar sert çıkışlarının arka planında, Ümeyye oğullarının 
entrikalarına yakinen şahit olmaları bulunduğunu düşünüyoruz. (A.S.). 

91. Gaylan Şam'cjaki Emevi' idaresinde katiplik vazifesi de görmüştü. İki bin varaktan fazla 
tutan bir risaleler koleksiyonu bıraktığı söylenir. Bkz. Watt, İslam Düşüncesinin 
Teşekkül Devri, 104. 

92. Bkz. Işık, age., 340-341. 
93. Işık, agm., 357; Bkz. Trittton, İslam Kelamı, 65. 
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olmuştur.94 Ancak, onun müctehid derecesine ulaşmış olduğunu, tabiinden 
veya tebe-i tablinden sayıldığını ve gerçeğe uymayan suçlamaların 

yapılmasının doğru olmadığını ileri süren çağdaş araştırmacılar da vardır.95 

3.5. İmam Ebu Hanife Numan b. Sabit'in Kader Görüşü 
Kader hakkındaki görüşlerini "el-Fıkhu'l-Ekber" ve "el-Fıkhu'l-Evsat" 

adlı eserlerinden öğrenebildiğimiz Ehl-i Sünnetekolünün önderlerinden EbU 
Hallife Nu'man b. Sabit (ö.l501767)'e göre Yüce Allah, kullannın hiçbirini 
iman etmeye veya küfre girmeye zorlamamış ve onları mürnin ve k§.fir o~arak 
da yaratmamış, ancak onları sadece" şahıslar olarak", yani iman ya da küfrü 
sonradan kazanabilecek nötr varlıklar olarak yaratmıştır. Ona göre iman ve 
küfür kulların fiilieridir. İnsanların hareket ve sükun gibi bütün fiilieri kendi 
kesbleri (kazanımları)dır. Onların yaratıcısı ise Yüce Allah olup, O'nun 
dilemesi, ilmi, hükmü ve kaderi ile olmaktadır. Ancak O'nun iyiliklere 
sevgisi, hoşnutluğu ve emri söz konusu iken, kötü fiiliere karşı sevgisi, nzası 
ve emri yoktur.96 Fiili işlemesi için gerekli olan güç (istitaat), insana "fiil 
anında" Allah tarafından verilir. Çünkü bu güç önce olsaydı insanın Allah'tan 
müstağni olmasını gerektirecekti, halbuki Yüce Allah, "Allah müstağni, 
sizler ise muhtaçsınız"97 buyurmaktadır. Buna göre gücün fiilden sonra 
olması ise imkansızdır.9s Şüphesiz bu izah biçimi Ehl-i Sünnet'in iki kolu 
olan Eş'aıiler ve Matüridiler tarafından aynen benimsenmiştir. Fakat Ebu 
Hallife'nin "insan fiilierinin ortaya çıkışı için gerekli olan gücün, fiil 
yapmadan önce kendisine Allah tarafından verildiği" şeklindeki ifadelerine 
de rastlıyoruz.99 Bu tür ifadeler ise Mutezile'nin gücün fiilden önce olduğu 
görüşleriyle paralellik arz etmektedir. 

Allah'ın hayrı ve şerri yarattığını belirten EbU Hallife, O'nun şerri 
yaratmadığını söyleyenin kafir olacağını iddia ederııoo "De ki: Yarattığı 

şeylerin şerrinden sabahın Rabbine sığınınm"ıoı ayetini bu görüşüne delil 

94. Bkz. Ebu'I-Hasen el-Eş'arf, Kitab el-İbiine, Haydarabad ı948, s.4ı; Abdulkahir el
Bağdacti', el-Fark beyne'l-ftrak, (Nşr. M. Zahid el-Kevseri'), Kahire ı948, s.70; Ebu'I
Muzaffer el-İsferayinf, et-Tabsir fi'd-Din, Kah i re ı 940, s.4 ı; Zehebi', Mizanu'l-i'tidal fi 
nakdi'r-rical, Kahire 1907, III. 267; Işık, agm., 342. 

95. Bkz. Işık, agm., 343. 
96. Ebu Hanffe, el-Fıkhu'l-Ekber (İmam-ı Azam'ın Beş Eseri içinde), çev. Mustafa Öz, İst. 

1992, s.57 
97. Muhammed 47/38. 
98. Ebu Hanffe, Ebu Hanife'nin Vasıyyeti (İmam-ı Azam'ın Beş Eseri içinde), çev. Mustafa 

Öz, İstanbul ı992, s.62 
99. Ebu Hanffe, el-Fıklıu'l-Ebsat (İmam-ı Azam'm Beş Eseri içinde), s.38 
100. Ebu Hanffe, el-Fıkhu'l-Ebsat, s.38. 
101. Felak ı 13/2. 
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getirmiştir.ıoı Ona göre küçük büyük, güzel çirkin her şeyi Allah ezelde 
"yazmıştır" _ıo3 Ama bu yazma işi, ona göre, "hüküm olarak değil, vasıf 
olarak"tır. Yani şu iş "şu şekilde olsun" değil, "şu şekilde olacak" şeklinde bir 
yazmadır.I04 İşte buradaki "yazma", "belirleme" anlamında değil, herkesin 
kendi hür iradesiyle yapacak olduklarını Yüce Allalı'ın bilerek yazması 
işlemidir. Fakat, ister hüküm olarak, ister vasıf olarak; ne denirse densin 
sonuç açısından bir şey değişmemektedir. İlaru ilim açısından bilinen şeyin, 
-insanlar fiilierini hür iradeleriyle gerçekleştirse de- zamanı geldiğinde aynen 
gerçekleşmesi kaçınılmaz olmaktadır. O halde bu durum Allah'ın ilminin 
konusu olmaktadır. 

Sonuç 
İslam'ın erken dönemlerinde başlayan dini siyasallaştırma (politize), 

halkı da siyaset dışı bırakma ( depolitize) sürecinde kader inancı çeşitli 

şekillerde kullanılmış ve bu konu hakkında bir çok tartışmalar yaşanmıştır. O 
günlerden beri zaman zaman bir takım siyaset adamlarının, yönetimi 
altındaki halk üzerinde baskıcı ya da uyutınacı bir yönetim biçimi 
sergilemeleri ve üstelik bir takım hadisleri de kullanarak, yaptıklarını İlahi 
kadere bağlamaları nedeniyle, yüzyıllardan beri İslam toplumları yanlış ve 
çelişkili bir kader anlayışına sürüklenmiş ve kendi basiretsizliklerini fark 
ederneyerek ne anlama geldiğini tam bilemediği bir kadere boyun 
eğmişlerdir. Böylece, kaderci (fatalist) bir zihniyet yapılanması içerisinde 
bulunan, kendi sorunlarının çözümünü -İlahi ya da insani bağlamda- kendi 
dışında arayan; hazırcı, bedbin, miskin ve tembel insanların çoğalmasına, 
üstelik bu anlayışın İslam toplumlarında hakim görüş haline gelmesine 
sebep olunmuştur. Bu bakımdan çağımızda İslam toplumlarının sorunlarına 
çözümler getirebilecek ilkeler içeren, Müslüman kültürünün biçimlendirdiği 
tarihsel düşünce hareketlerinin Dini okuma-yorumlama ve insana bakış 
açıları yeniden değerlendirilmeli; böylece yirmi birinci yüzyıla girmiş 
bulunduğumuz şu günlerde yeni bakış açılarına kapı aralanmalıdır. Aslında 
konunun çok girift olmasından dolayı, insan hürriyetinin sınırları o günden 
bu güne hala tam olarak netlik kazanamamıştır. Bu bakımdan problem 
tartışılmaya devam etmekte, herkes kendi mezhep ve meşrebine ya da 
entelektüel seviyesine göre konuya yaklaşmaktadır. 

İslam toplumlarında "Dinin temel amaçları" (mekasıd-ı din/mekasıd-ı 
İlahi) göz ardı edilerek, tarihsel bir takım yorum ve uygulamaları "dinin 

102. Ebil Hanffe, el-Fıkhu'l-Ebsat, s.38. 
103. Ebu Hanffe, el-Fıkhu'l-Ekber, s.56. 
104. Ebil Hanffe, a.g.e., ay. 
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vazettiği kurallar" olarak görme alışkanlığı devam ettiği ve insanların 
bireysel hakları ve hürriyetleri, dünyanın küresel değerleri göz önüne 
alınarak yeniden tespit edilmediği sürece, Müslümanların gelişmelerinden ve 
çağı yakalamalarından söz etmek mümkün olmayacaktır. Fakat, düşünceye, 
ilerlemeye ve gelişmeye aslında çok önem veren, insanı mutlu etmek için 
gönderilmiş olan İslam Dini'ni Müslümanların yeniden okuyarak, insanlığın 
gerçek barış ve huzuru için öncü roller üstlenmesi mümkündür. Sonuç olarak 
İslam düşünce tarihinde zaman zaman olduğu gibi, bilinçli ya da bilinçsiz, 
veya kendi ihmalkarlıkları nedeniyle ortaya çıkan olumsuz her olayı, 
kendilerinden değil de İlfilıf bir yazgıymış gibi kabullenmeleri, İslam ve 
insanlık adına talihsiz bir durumdur. 
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