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Yazan :

Namık

Zeki ARAL

Allah'dan .başka ilah yoktur ve Hazret-i Muhammed Allah'ın peygamberidir, diy:e iman eden; yani bu \iki kaziyyeyi kalbiyle tasdik edip
lisaniyle ikrar eden herkes Müslümandır. Biz de o kimseyi Müslüman
tanımakla mükellefiz. Fakat Allah'ın birliğini ve Hazret-i Muhammed'in
peygamberliğini tasdik ve ikrar Müslümanlığın asgari şartıdır ki bununla kalmanın ne Müslümanım diyen kimseye, ne de mensup olduğu islam
camiasma bir faydası vard1r. Müsilümanlık amel de ~ster : namaz, oruç,
zekat, hac gibi. Müsil.ümanlık imanda daha başka şeyler de arar : Müslümanım, diyen kimse Allah'a iman ettiği kadar, Allah'ın meleklerine;
kitaplarına (Kur'an'dan başkaca Tevrat'a, Zebur'ıa, incil'e); Hazr·et-i
M u hammed'den evvel gelmiş geçmiş peygamberieve; kıyamet gününe;
kader'e, yani hayır şer her ne olursa hepsinin Allah'dan geleliğine inan:makla mükelleftir.
Biz burada sadece kader meselesi üzerinde duracağız. ötekilerle hiç
meşgul olmayacağız. Kader meselesi nedir? Yalnız İslam dini saliklerini
değil, fakat her zamanda ve her mekanda bütün mütefekkir insaniyet
ah~mini işgal etmiş olan bu meselenin kitabınıız Kur'an'da nasıl vaz
edilmiş olduğuna geçmezden mukaddem kader'in dilimizde lfı.gat manası1lı araştıralım.

Kader' e lfıgat : «takdir», «kısmet», «baht» ve «alın yazıs1» karşılık
larını verir. V e halk lisanında daha ziyade bu son mukrubil manasiyle
kullanılır. önün\~ geçemediğ·lmiz, geçemeyeceğimiz herhangi bir hadise, ·
iiaha doğrusu küçük büyük herhangi bir felaket veya musihet karşısın~
da
·
- Ne diyelim, alın yazınıız bu imiş; oturup katıanmaktan başka el~
.den ne gelir? der ve arkasından hemen tevekkül gösteririz.
Bizler daha dünyaya gelmezden evvel ömrümüz boyunca geçireceği
miz hayat hakkında iyi veya kötü alnımıza her ne yazılmış ise ancak ve
ancak onu görüp yaşayacağımıza ve ezelde takdir edilmiş olan bu hayatın şeklini ve seyrini değiştirmeye bizim için imkan bulunmadığına inanınayı ve bu inanma ile o alın yazısına tevekkül eylerneyi tazammun eden
şu yukarıki düşünce tarzının FI'Iansızcası Fatalisme'dir. Fatalisme mez'hebi bütün hadisderi tabiat fevkinde bir tek sebebe bağlar ve o sebebin
tesiri altında bir daha değişmernek üzere evvelden, ezelden taayyün et-
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miş olduklarına itikad eder. (Fatalisme tabirinin lisanımızdaki ninkabili
«Cebriyye» dir).
·
Fatalisme denilince garpte bugün dahi evvela akla · islam dini ile
Müslüman milletler gelir ve islam memleketlerinin ileri memleketlere na~
zaran bugünkü perişan halinde fatalism'in de belki en birinci amil oldu-ğu düşünülür. Bu düşünce yalnız garp alemine mahsus olmayıp bizzat
Müslüman camiamızda da islam dininin böyle düşünmeyi amir olduğuna
kaail olanlar eksik olmamıştır ve bugün de eksik değildir. Hele kader
meselesi mevzil-i bahs olurken hayr'ın yanı başında şerr'in de Allah
adiyle taziz ve takdis olunan bir Varlık'dan sudtir etmesine, sudtir ede~
bilmesine hiç akıl erdirilemez ve akıl erdirebilenlere de hayret olunur.
Fatalisminsanda cüz'i irade (Libre arbitre) nin vücudunu kabul et-mez. Her şeyi o mafevkattabia mutlak ,kudrete, -Müslümanlık mevzil-i
bahs oldukça da - Kaadir-i Mutlak Allah'ın iradesine, münhasıran bu
ilahi iradeye ba.ğlar. Her şey hasrıen tabiat üstünde bir kuvvetin tesirine
veya Allah'ın iradesine tabi olup hadiselerde cüz'i iradenin,. insan irade~
sinin hiç bir tesiri bulunmadığı esası kabUl edilince, insan denilen mahltikta mes'üliyet aramaya da bittabi mahal ve imkan kalm~ı.,z ve kalma-mak iktiza eder.
İslam'ın kitabı Kur'an'dır. Kur'an Müslümanlara

fatalism'i öteki
adiyle cebriyyeyi tebliğ etmiş olmaktan . uzaktır. Kur'an'ın, hiç değilse
insanlara fiilierinden dolayı mes'Uliyet tahmil eder bir kitap olması bunun başlı başına bir delili görtülmek lazım gelir, denilebilir. Kader mevzuunda Kur'an ne der?
Kur'an gerçi kainatta her hadiseyi ilahi iradeye bağlar; kader işte
budur. Şu Imdar ki yine Kur'an hadiselerde insan iradesine de muhakkalr
ki bir yer bırakır; cüz'i irade dediğimiz de işte budur.
ilahi irade ile cüz'i iradeye misaller : Tuz su içine düştü mü. mutlaka
erir. ilahi irade veya kader budur. Bu kaderi biz değiştiremeyiz. Fakat
tuzu su içine. atıp eritmek veya .eritmemek bizim elimizdedir. Cüz'i irade
dediğimiz de budur. Tuzu suyun içine atmakla veya atmarnakla o «Kader»
in tesirinden kendimizi uzak tutmak veya tutmamak da bizim elimizde-dir.
***
Şimdi

yine Kur'ana gelelim.

A. - KW''an'da i!Jahi inıde veya kader.- Kur'an'da ilahi irade He
veya kader ile veya takdir ile ne kasdedilmiştir? Müsbet Himler bugün:
tabiatte cari veya hakim olan kanunlardan bahsederken ne kasdediyorsa
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Kur'an da ilahi İrade ile veya kader ile veya takdir ile onu murad eder.
Mesela Yasin suresindeki 38 inci şu ayet :
.
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- Elmalılı merhum'un tercemesi : Güneş de kendisine mahsus ıbir
müstakar için cereyan ediyor. O işte O Aziz-i Alim'in takdir:idir». Gü·
:neşin kendi etrafında, kendi mihveri etrafında döndüğünü bildiren bu ayet
- günün veya müsqet ilirolerin ifade tarzına göre - bir tabiat kanfrnun·
dan bahsediyor ki bu kanun Kur'an'ın lisanında Kaıadir-i mutlak ve Alim-i
mutlak olan AHalı'ın iradesinden, kaderinden, takdirinden başka bir şey
değildir. «Biz her şeyi bir kaderle halkettik. Emrimiz de başka değil, birdir, bir göz açıp kapayışı gibidir. - Kamer süresi, ayet 49 ve 50». «Allah'ın emri kader'dir, kader olmuştur.
- Ahzab süresi, ayet 38.»
<<Kanun» ların veya «hadise» lerin Kur'.an'da adı «ayet» veya «sünnet»
gibi tabii'lerle de beyan olunur. Mesela Rum suresinde (20-23) : AHalı'
ın insanları topraktan halketmesi; insanların yeryüzünde dağılıp yayıl•
ması; kadın ve erkek arasındaki meyil ve mücaneset; insan1ar arasındaki
meveddet ve merhamet; göklerin ve yerin yaratılması; insanlar arasında
renk ve lisan farklılığı; gece ve gündüz insanların uyku uyuması; insan·
ların rızk ve maişet arkasından koşması. .. işte bunların hepsi «Allah'ın
ayetlerindendir», denilirken fıtrata, hilkate ait kanunlardan başka şeyler
kasdediimiş değildir. (Yine mesela Casiye suresinin üçüncüden itibaren
birbirini takib eden ayetlerini okuyunuz).
Kanun tabirini bizler bugün : Hadiseler arasmda zarfıri rabıtalardır,
diye tarif ederek bunların değişmez bir mahiyeti haiz olduğ·unu an1atırız.
Kur'an da Allah'ın iradesi, emri demek olan bu «kanun» lardaki değiş.;
mezliği pek çok yerlerinde söyler ve tekrar eder : Bizim adetimizde deği
şiklik bulamazsm (İsra 77). - Rabbimizin vaadi muhakkak fiil ve sübut
ı:;ahasma çıkar (İsıra 108). - Allah'ın sünneti değişiklikten masundur
(Fatır 43). _:_ Allah'ın sünneti asla tehed:dül etmez (Fetih 23.) - Allah'ın
sünneti içln değişiklik yoktur (Ahzab 62). Bu ve emsali ayetler hep Allah'ın sünnetinde, adetinde, emrinde yani kanünunda, kaderinde deği
şiklik olmadığ·ını bildirirler. Kur'an'da zikri geçen kanunların yalnız insan
haricindeki tabiate değil, aynı zamanda insana ait olduğu da hatırdan
uzak tutu1mamalıdır. Kur'an ayetler derken bunları yalnız «afak» a, yani insan haricindeki eşyaya münhasır tutmaz; «enfüs>> i de, yani insanın
kendini de şümulü içine aldığını bildirir (Fussilet 53). Kur'an insanın
«ahsen-i takvim» üzere yaratılmış ve şu kadar ki sonradan «esfel-i safi~
lin» e atılmış olduğunu (Tin- 4 ve 5), haıber verir. İnsanı «zaif», «yeÜS»;
(<keflır», «zalılm>>, «keffar», «acuh, «kati'ır», .. gibi sıfatla.rla (zayıf, ça-
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bu k ye'se kapılır, nankör, zalim, mü balağa ile ka,fir, aceleci, hasis ·gibi
sıfatlarla) tavsif ederek beşer fıtratının zayıf tarafların~ insanların gözü önüne koyar.
Kur'an'da insanlar arası mücadeleye dair işaretler vardır (Bakara.
36 ve 38. - A'raf 24 ve 25). Kur' an, tabiatte gördüğümüz ıstıfa'dan · sa~
rahatle bahseder (Şems 9 ve 10, - Enbiya 11 ve 105. - Nur 55}. insan~
lar arasındaki musavaıtsızlık hakkında Kur'an'ın ayetleri sayınakla bitmez (Bakara 212; 247; 261. ~ Al-i imran 26 ve 27. - En'am 165. Raad 26. - Nahl 71. - Rfim 37). Bütün bunlar Kur'an'da dile getirilen
kanunlardır.

işte

bütün kanunlar veya hadiseler üzerine Kur'an insanların veya
mü'minlerin dikkatini çekerken «kanuri» ların değişmez olduğunu İhtar
etmekle ber·aber insanda cüz'i iradenin meslubiyetine dair hiç bir şeyden
bahsetmez. Füllerinden dolayı onların üzerinden mes'ılliyeti asla ref'
etmez.
(Devamı

var)

'I'EFSiR SAHASINDA iSRAiLiYYATA KISA BiR BAKlŞ
-I-

Dr. isınail CERRAHOG-LU
israiliyyat kelimesinin müfredi israiliyye'dir. Yahudi kelimesi bun~
dan da.ha umumidir. Bu bakımdan her israill, yahudi olduğu halde her
yahudi israili neseb sayılamaz. Biz .bu kelimenin etimolojisi üzerinde
durmayıp, onun İslamiyet'te kullanıldığı manayı anlamaya çalışacağ1z,
İsrailiyyat denince, yahudilikten islama . nakledilen şeyler kastedildiği
gibi, bu kelimenin muhtevası içine diğer dinlerden nakleıdilen şeyler de
girer. Fakat daha ziyade yahudi haberler islama girdiğinden,· bu keli~
menin buraya tahsisi uygun düşmüştür. (1)
Kur'an-ı

Kerim; kültür bakımından gelişmemiş, saf ve berrak sed
malan gibi saf ve berrak bir zihne sahip olan Araplara nazil olmuştu.
On1ann zihinleri, kültür bakımından terakki etmiş milletierin kafalarını
karıştıran, dini ve felsefi
ceryanlardan hiçbiriyle k!U'ışmamıştı. işte
Kur'An böyle saf, hatta zihinleri boş diyebileceğimiz bir camiaya nazil
olmuş ve ilk günden itibaren, olduğu gibi kabul edilmişti. Bu bakımdan
(1) Es-Seyyid

Kur'an, s. 37.

Ahmed Halil, Neş'etu't-Tefsir
1373/1954.

İskenderiye

fi'l-Kutubi'l-Mukaddeseti ve'l~

