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. KUR'AN ve KADER 

-II- Namık Zeki ARAlı, 

B - Kur'an'da İnsan :Iradesi veya Cüz'i Irade 

Kur'an «enfüs'deı> ve «afak'da», yani insanın kendinde ve insanın h~ri
cinde cari olan ilahi iradenin, ilahi sünnetin veya ilahi Metin değişmez oldu
ğunu bildirmekle beraber - Allah 'ın cüz 'i irade ile techiz ederek bu alem0 
gönderdiği ·- insanı da muhakkak ki fiilierinden dolayı mes 'ul tutar. Enbiya 

suresinin 23 üncü ayeti: 5}-; ·-~~.J j'':~t.;y ::!'i der. (Ayetin manası: yap~ 

tığından dolayı Allah gayr-ı mes'uldür ve fakat onlar- yani kullar- mes'ul
dürler). 

İnsan uhdesindeki bu me'uliyete binaendir ki insanı Kur'an bir takım 
mükellefiyetiere tabi' kılmıştır ve bu mükellefiyeti insanın takati ve tahammü
lü haricine taşırmamıştır (Bakara 286). Kur'an insanlara: Namaz kılınız, 

oruç tutunuz, zekat veriniz... diye emreder. - Adam öldürmeyiniz, şarap iç
meyiniz, kumar oynamayınız ... diye nehiylerde bulunur. Bu emirlere ve nehiy
lere riayet eden insanlar için Kur'an lisanıyla Allah cenneti hazırlamıştır, vaad 
etmiştir. O cenneti ki ·genişliği sema ile arz arasındaki ölçüdedir (Hadid 20). 
O emirlere ve nelıiylere riayet etmeyen insanlar için de şiddetli azab mahalli 
olan cehennem, müeyyide olarak gösterilmiştir (Hadid 19). İlahi iradeye, ka
dere, «Kanun» a mukabil cüz'i iradenin ve ferdi mes'Uliyetin mevcud olmadı
ğı yerde teklif'in ve müeyyidenin hiknıeti veya manası kalır mı ve yahut ta
savvur olunabilir mi? Üstelik Kur'an: kendinizi kendi elinizle tehlikeye ilkaa 
etmeyiniz (Bakara 195), diye de bu ayetle ve daha bir çok ayetlerle insanlara 
nasihat etl)liştir. Kur'an, insanlara fatalizm'i tebliğ l('tmiş olmaktan kililiyen 
beridir. 

Kur'an'da cüz'i irade ve ilahi irade biribirini ne nefyederler ne selbeder
ler. Cüz'i irade de her şeyi halketmiş olan Allah'ın CEn'am 102) insana balışet
tiği bir lıassadır. İlahi irade gibi cüz 'i irade de vardır. Şu kadar ki cüz 'i irade
nin hüküm ifade edebilmesi ilahi iradenin müsaadesine muallaktır. Cüz'i ira
denin taalluk eylediği - ve eylemediği - haller veya hadiseler aynı zamanda 
bu alemde cari kanunlarm müsaadesine iktiran etmeli ve nizamma uygun düş
ıneli ki tekevvün edebilsinler. Bir nefsin, bir insanın iman eylemesi yine Al
lah'ın izniyledir (Yunus 100), yani Allah'ın, Yaratıcı kudretin iradesine, ka
nununa iktiranı iledir. İnsanın c üz 'i iradesine ta all~ etsin etmesin, insana bir 
musibetin isabeti, yine Allah'ın izniyledir (Tegabün ll). Hayır ve şer herşey 

Allah' dandır « » - Nisa 78). Zira alemin veya alerolerin bütün 

işlerini sevk ve idare eden hep aynı Halık'dır, aynı Yaratıcı kudrettir 
(En'am 102, Raad 16, Yunus 31). Her şey Allah'ın kurduğu kanun ve nizam, 
yani kader dahilinde cereyan eder, onun haricinde kalamaz. 
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Fakat Kur'an, her şey .A.llah!dandır, derken bir taraftan da yine .insana 
hemen me8 'uliyctini ihtar ederek: «Sana iyilik olarak isabet eden Allah' dan, 
sana isabet eden kötülük nefsindendir. - Nisa 79 -ı>,· şeklinde insan hayati.y~ 
la alakadar bir büyük hakikati _veya şe'niyeti daha bildirir (Ayetin ikinci kıs
mını Elmalı 'lı Harndi efendi merhum şöyle tefsir eder: Sana her ne seyyie isa
bet ederse o da kendinden, kendi nefsindendir. Kendi günah veya kusurundan-· 

' i# 1 .. , .... , -"\ .. 
d G . ~ iX.c. ~ . "b" b OUl iX.c.. ır. erçı ... ..- ..- • ~ . m uc ı ınce u da ... ..- .. i.r ""' ,.. /, ... q 

'dır. Allah takdir 

ve irade etmemiş olsaydı bu da olamazdı. Fakat bunda fiil veya terk cihetin
den behemahal senin bir sebebiyetin vardır. Bunun menşe'i kendin, senin ar
zun, ya senin kusurun, senili hatan veya senin aczin, senin mahiyetin
dir ... Birinci derecede seyyie'nin menşei, aslı adem ve imkan-ı mahz olan ma
hiye~i malılUkanın acz-i zatisidir.- Kur'an dili, cilt 2, S. 1397. 

Allah, insana doğru yolu göstermiş, eğri yolu göstermiş, bundan birini 
veya ötekini ihtiyar eylerneyi de ona bırakmıştır ( Cüz 'i iı·ade). Kur' an insana~ 

- Şarap içme, kumar oynama,.. gerçi bunlarda hem menfaat hem zaraı· 
varsa da, zarar menfaatten büyüktür (Bakara 215), demiştir. İnsan bu nehyi 
ya dinler ya dinlemez. Cüz 'i iradesini kullanarak şaraba veya kumara elini 
uzattığı zaman da Allah, kulunun iradesini kendi «takdim i, kendi «kader» i, 
kendi «kanun>> u ile yerine getirir; şarabı içmekten ve kumarı oynamaktan 
insan -yine c üz 'i iradesiyle- elini çektiği zaman da Allah, kulunun o cüz 'i 
iradesini yerine getirir. Kur'an açık açık_: «İyi iş yapan kendine, kötü iş yapan 
yıne kendinedir. Yoksa Rabb'ın kullara zulümkar değildir, - Fussilet 46».r 
der. 

Böylelikle Allah, kulunun hayra da masruf, şerre de masruf iradesini im
kan sahasına çıkarır. Hayır da şer de Allan'dandır, hükmünün manası işte bu
dur. Allah insanı manasız bir tabiatin veya tabiat kanunlarının elinde ve em
rinde bir köle olmak üzere yaratmamıştır . 

... 
** 

Kur'an'da fatalizm yoktur. O kadar yoktur ki Kur'an insanlara fatalizmi 
veya cebriliği tahmil etmiştir veya insanı mes 'uliyet hissinden tecrid eylemiş-
tir, denilebilmek şöyle dursun; bilakis - ezeli meşiyette - Allah insanın ka
derini yine insan eline tevdi ederek onu bu aleme öyle göndermiştir, diyebil:.. 
rnek için Kur'an'da işaretler sezinlememek, bulmamak, görmemek mümkün de
ğildir. 

Cüz'i irade gibi bir mevhibe'den de daha büyük -ve belki de alemde en 
büyük- bir nimet olarak insana Yaratıcı kudret «şuur>> u ihsan etmiştir. Al
lah 'ın lisaniyle Kur'an: 

«-- Biz bu semayı ve arzı ve ikisi arasındakileri oyun olsun, diye halke~ 
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medik. -. Enbiya 16», der. Kur'an insanlara şuurlarını k'ullanarak 'kainatta 
·cari hadiseleri ve o kainatta hakim kanunları .durmadan alaka ile, dikkat· ile; 
ibret ile. seyretmeler!ni emreder. Arzı, semaları, yıldızları; güneşi, ayı,· geceyi 
gündüzü, denizleri, nehirleri, yağmuru, hayvanları, nebatları, meyveleri... bü-
tün tabiat alemini ve bu alemlerdeki hadiseleri insanlara göstererek. ve bu arar 
da Allah 'ın ölüden diriyi ve diriden ölüyü çıkardığını gözlerimiz önüne koya
rak bütün bu şüun üzerinde bir bir durup düşünmeye; iı.klımızı, fikrimizi, mu
ba,kememizi işletmeye bizleri davet eyler. Bütün bu kruna,tın boş yere yaratıl
madığını; kainatta ne varsa cüınlesinin biz insanlar için halkedildiğini; hep
sinin de emrimize, hizmetimize, istifademize arnade tutulduğunu insanlara ih
tar eyler (Ezcümle Bakaı·a. 22; 29; 164; Al-i İınran 14.- En'anı 99; 141. 
- A'raf 10. -Yunus 101. - İbrahim 32 - 34. - Hicr 19 - 22. - Nalıl 5-8 
ve 10; ll; 13 - 18. -· Taha 53 - 54. Enbiya 16; 30. - Hac 33; 65. - Mü 'mi
nıln 18-22.- Ankebut 17.- Lokman 10; 20.- Yasin 71-73. - Hadid 25 . 

. ·- Nuh 15- 20). Kur'an'ın bu mealde ayetler! o kadar çoktur ki saymalda tü
kenmez, denilebilir. Ve böylelikle Kur'an insana kendi «kader» ini bizzat ta
yin ve ıslah eylemesi lüzumunu ve yollarını gösterir. 

* ** 

Beşer 'in maddi ve manevi sahalarda ilerlerp.e tarihi de göstermiyor mu 
ki insan, tabiatı tetkik ve t.etebbu ettiği ve şamil manasıyla tabiat kanunlarınıı. 
nüfuz edebildiği nisbette o kanunlar karşısındaki aczini, esaretini tedricen ta
dil veya izrue eylemek imkanlarını bulmuş ve bulmaktadır. İnsan, tabiat ka
nunlarım tetkik ve tetebbu ile onlara nüfuz ederken ve onlardan şu ve bu Ş{:- . 

kilde istifade eylerken bu kanunları değiştirmiyor; sadece bu kanunlara, Al
lah 'ın iradesine, Allalı 'ın kaderine kendini (ve kendi ile beraber eşyayı ve ha
dis~leri) uyduruyor. Bıi kanunların yanı başında d:ıirınadan yeni yeni daha 
başka kanunlar keşfetmek, bütün bu kanunlar. arasından kendine yol ve yollar 
bulmak ve bütün bu kanunlarm bir kısmını veya hepsini kendi emrine, kendi 
hizmetine, kendi faydasına funade tutmak suretiyle kendini bütün o kanunla
rın hükümlerine esaretten kurtarınaya ililkfuılar hazırlıyor ve .böyle böyle ken
di kaderini ıslah ediyor . 

. Tabiate, tabiat kanunlarına, «kader». e tabiiyet bakımından insan bundan 
beş bin sene, dört bin sene, üç bin sene evvelki insan mıdır~ Hatta iki bin, bin 
sene evvelki insan mıdır?· Elbette ·değil. Hatta bir sene evvelki insan d~ğildir. 
İnsan enfüsde ve arakta cari tabiat kanunlarıiiı tetkik ve tetebbu ve her gün 
bir baŞkasını, başkalarını keşfetmek sayesindedir ki kendini artık arz cazibesi 
(yer çekimi) kanununa esaretten de tamamen kurtararak fezruara doğru yük
selme iınkanlarını elde. etmiş görünür. Bu derecelerde ilerleme. dahi insan ka· 
derinin Yaratıcı kudret tarafindan yine insan eline emanet edilmiş olduğunu 
gösterıneye başlı başına kirayet etmez mi f 
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Tetkikin, t.etebbuun ve araşt:ırınalarm yalnız tababet sahasında yarattığı 
harikaları göz önüne alalım. Bu araştırmalarla tabiat kanuniarına · nüfuzu . sa
yesinde insan oğlu adi veya san hastalıklarm ve bilhassa çocuk· hastalıklarİnın 
önüne geçmek suretiyle bugün vasatı ömrünÜ uzatmaya fiilen imkan bulmuş

. tur. İleri meınleketlerde o vasatı ömür halen 60 seneyi aşmıştir. Halbuki dün 
otuzu bile bulamıyordu (Geri memleketlerde bugün dahi. vasatı ömür derece 
derece kısadır). Tetkike, tetebbua insanları teşvik eden bütün o ayetler ezelde · 
«meşiyyet-i ilahiyye)) ·nin de bu minval üzere tecelli ettiğine ve bundan böyle 
de bu minva1 üzere cereyan edeeeğine işaret sayılmak lazım gelmez mi? 

Cüz'i iradesini hayır yolunda sarfettikçe insan kendi eliyle şu dünya üze
rinde dahi cennetler yaratmak istidadmda olduğunu göstermektedir (En ileri 
memleketlerin sulh zamanlarındaki hal ve kı ballerine bakınız). C üz 'i iradesinf 
şer yolunda sarfettik~ insan, eehenneıni yine kendi eliyle bu aıemde yarat
maktadır (Birinci ve İkinci Dünya Harpleri zamanmda muharip memleket
lerin semalardan inen ateş yağmurları içinde kalmış hallerini göz önüne geti
riniz). 

Hulasa, kainatta ean ve hakim niz8.m 'm vücudu kadar bu nizaının karşı
sında insan iradesinin o niw.ma uymak yolu ile kendi sahasını da her gün biraz 
d:'aha genişletmekte olduğu ue'niyetini görmemezlikten gelemeyiz. Fatalizm'de!i 
eser göstermeyen ve bilalris eüz'i irade s8lıibi insana mes'uliyetler tahmil eden 
Kur'an da işte bu şe'niyeti bizlerin gözleriıniz önüne koymuştur ve koymak
tadır. 

Şuur adını veTdiğiıniz o ilahi niir'u insana bahşetmiş olan Yaratıcı Kud
retin Kur' an' daki: 

«Ben yer yüzünde bir halife yaratacağım.» (Bakara 30), ayeti üzerinde 
ne kadar dursak ve ne kadar düşünsek yeridir. 
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