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Kader, insan zihnin i be~er tarihi boyunca me~gul etmi~ bir konudur. İnsan bu dün

yadaki hayatını .kendi iradesiyle mi yönlendirmekte, yoksa o, ilahi iriide tarafın

dan yazılmış olan yazgısını mı ya~anıaktadır? Şayet böyle bir yazgı varsa bu, insan 

iradesini sınırlandımıakıa mıdır? İnsan zihninin iiieden beri bu ve benzeri sorularla 
meşgul olarak bunlara cevap aradığı hemen herkesin kabul edeceği bir gerçektir. Ni

tekim bütün dinler ve beşer aklının bir ürünü olan felsefe, bu tür sorulara cevap ara
yan insanlığın. bu konuyla ilgili problemlerini gidenneye çalışmışlardır. 

İnsanlığın bu kadim problemine önem vererek bu konudaki açmaz ve çıkmazlan orta

ya koyan İslam dini kacleıi, bir inanç esası olarak vazctmi~tir. Kur'an'da bu konuya ışık tu

ımı pek çok ayet bulunduğu gibi Hz. Peygamber'jn ele (s.a.v.) konuyla ilgili veciz açıkla

nıalan vardır. Kur'an'da kiiiniit ve bütün v<irlıklann, Allah'ın her şeyi kapsayan ezelf ilmi

ne uygun bir ~ekilde takdir edilip yaratıldığı vurgulanmakıa,<ll bu suretle çok geniş kap

samlı bir kaderden söz edilmektedir. Kur'an'ın takelim eıtiği kader, tüm varlıklaıın ve ev

renin varolu~ inceliklerini bütlin detaylarıyla içeren, genel bir ilahi plan anlamına gel

mektedir. Bu plana göre yaratılan, fizik alemin bir parçası olan insanın da bu kevnl 

(ı) Mesela bk. cl-Kamer, 54/49; el-A'Ifı, Pı7/3. 
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kanunlara tabii olduğu aşikardır. Hiçbir varlığın. ne var olup olmama hususunda, ne 
de zaman. mekan. nitelik ve nicelik gibi hususlarda. var.olu~u belirleyici konumda ol
ması söz konusu değildir. Allah'a inanan herkes bu anlamda bir kaderin varlığını ka
bul etmektedir. 

Kader probleminin insan zihnini me~gul eden esas yiinü, insanın irildl (ihtiyarl) li
illerinin takdiri konusudur. Acaba irildl fiilierin takdiri ne anlama gelmektedir? İnsa
nın bu ti.ir fiilierinde bir cebir söz konusu mudur? Kader insanı bazı işleri yapmaya 
sürüklemekıe midir? Yoksa bu Ililler hür olarak mı icra edilmektedir? Konuyla ilgili 
Kur'an ayetleriyle Hz. Peygamber'in hadisleri incelendiği takdirde hem cebir hem de 
irade hi.irri)'etini gösteren ifadclerin bulunduğu giiri.ilecektir. Bu durumda sadece ceb-

~ ~ ~ 

ri veya sadece irade hürriyetini ifade eden nassları ınihver kabul edip, diğerlerini gör-
mezden gelmek veya yoruma tabi tumak suretiyle bir neticeye ula~mak istenirse yan
lı~ sonuçlar doğunu.:ağı açıktır. Bu tür konularda doğru lıir netice elde etmek için bi.i
li.in nassların bir arada değerlendirilmesi gcrekmckıcdir.<2> 

Hicrl birinci asırdakader konusunda yapılım~ bazı diyalog ve tartışmalara tahsis 
edilen bu çalışmada. Hz. Peygamber ve onun seı,:kin salıabcsinden bazısının konuyla 
ilgili problemlere nasıl çözüm getirdiklerine dikkat çekilmeye çalışılacaktır. Bu tar
tı~ma ve diyaloglarla hem Hz. Peygamber'in, hem de sahilbe-i kinundan ilimle me~
gul olanların kendilerine-kaderle ilgili sorulan sorulara verdikleri cevap ve açıklama
lar bulunmaktadır. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.). her şeyin kaderle olduğunu söyleıniş<3>; kaderin 

varlığı hususunda Kurey~ mü~rikleriyle bile tarıışmış<4ı; Allah'ın sırlarından bir sır 
olımısı ve bu yüzden de muhtemelen doğruyu bulaınayaeakları endi~esiyle sahilbenin 

bu konuda tartışma yapmasını hoş karşılamamış, halla bunları yasaklamıştır.<5J Ancak 
bi.iti.in bunlara rağmen bu konuda soru soranları da kendisi cevapsız bırakmamıştır. 
Zira yeni müslüman olanların her konuda olduğu gibi bu konuda da eski inanç veya 
kültürlerinden kalan bazı yanlış düşünceleri İslam 'a taşımaları, ya da konuyla ilgili 
ayet ve hadisleri yanlış yonımiayıp ifrat veya tefrite düşmeleri mümkündü. Nitekim 
daha sonra kader hakkındaki tartışmaları başlatarak bu konuda ifrat ve tefrite sapan
ların aynı nedenle bazı hatalı düşüncelere yöneldikleri görülmi.iştür.<6> Şimdi konu ile 
ilgili bazı rivayetlerden hareket ederek Hz. Peygamber'in kendisine sorulan suallere 
verdiği cevaplarda, muhataplarına kader konusunu nasıl izah ettiğini inceleyelim. 

(2) Bu konuı.la hk. BekirTopaloğlu. Kcl:inı ilmi (İsıanhul llJX5). s. 2X3. 
(3) hk. Müsliııı. Kaı.ler. 4. 
(4) hk. Miisliııı. a.g.c .. 4. 
(5) lık. İbn M;icc, Mukaı.lı.limc, 10. 

(o) hk. M. Sainı Yeprenı. iniı.lc Hürriycti \'C İmam Mıiliil'idi dsıınıbul 19X4). s. 155-156. 
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a) Hz. Peygamber'e Kader Konusunda Yöneltilen Bazı Sorular İle Bunların 
Cevapları 

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.), kader üzerine yaptığı konuşınalardan birinin 
Medine Mezarlığı 'nda bir cenaze merasim i sırasında gerçekleştiği rivayet edilmekte
dir. Hz. Ali bu konuşmayı şöyle naklediyur: Bakiu'l-garkad'da bircenazedeydik. Re
sfiliillah (s.a. v.) yanımıza gelerek oturdu. biz de yanına oturduk. Elinde bir çubuk var
dı. Başını eğdi ve elindeki çubukla yere bir şeyler çizmeye başladı. Sonra: "Hepini
zin cennet ve cehennemdeki yerini Allah yazıp belirlenıiştir. İnsanların said veya şa
ki olacakları da yazılmıştır.'' buyurdu. Bunun üzerine bir adam: "Ey Allah'ın Resfilii! 
Biz yazgıınıza razı olupta çalışmayı bırakalım mı?" diye sordu. Hz. Peygamber de: 
·'Sai.klet ehlinden olanlar saadet ehlinin, şekavet clılindcn olanlar da şekavet ehlinin 
ameline yapacaktır. Çalışın! Zira herkese imkan verilmiştir. Saadet ehline, saadet ch
linin, şekavet ehline de şekavet ehlinin amelleri kolaylaştırılır." açıklamasını yaptı ve 
ardından da "İiısanda bulunan. Allah' dan sakuıan re en giizeli (İslfınıı) tasdik eden 
kimseyi. işlerinde kolaylı,qa ulaştırırız. Ama. cimrilik edm. kendini Allah' dan nıiis
ta,qni sayan re en giizeli ( İslôm) yalanlayan kimsenin de giiçlii.~e u,qramasım kolay
laştırırız."(7) ayetini okudu.(R) 

Hz. Peygamber bu hadisinde kaderi, önce Allah'ın ilmi açısından ele almaktadır. 
Buna göre Allah, ezell ilmiyle kulların ne yapacağını bilip; olanların said mi şakl mi, 
cennetlik mi cehennemlik mi olduklarını yazmİştır. Hz. Peygamber'in bu açıklaması 
karşısında kendisine yöneltilen soruyu cevaplarken meseleyi kul açısından da değer
lendirerek bu yazgının kulu etkileyecek bir yazgı olmadığını vurguladığı, insanın ça
lışması gerektiği, yapacağı her iş için kendisine Allah tarafından imkan (isıitaat) ve
rildiğini beliriliği görülmektedir. Buna göre, hiç kimse kadere sığınarak oturup ne 
olacağını beklememelidir. 

Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) kader hakkında tevcih edilen başka bir soru ise 
MUslim tarafından rivayet edilen şu hadiste geçmektedir. Rivayete göre Sürilka b. 
Millik (r.a.) Resfil-i.i Ekrem'e; "Ey Allah'ın Resfilii! Sanki yeni yaratılmışız gibi, bize 
dinimizi açıkla. Bugün <mıel ne husustadır; kdemlerin kuruduğu, miktarların kesin
leştiği şeylerde mi, yoksa istikbalimize ait şeylerde mi?" diye sordu. Peygamberimiz 
de (s.a.v.) cevaben: "Hayır! Bilakis kalemlerin kurudıığu, miktarların belirlendİğİ 
şey lerdedir.'' dedi. Siirfıka 'nın tekrar: "Öyleyse niye çalışalım?" diye soıması üzerine 

Hz. Peygamber de: "Çalışın! Herkese imkan verilmiştir." buyurdular.<9l Söz konusu 
hadisin MUslim'de yer alan bir başka varyantının son kısmında "Çalışan herkese, 
ameli için imkan verilmiştir." ifadesi de bulunmaktadır. 

(7) ei-Lcyi.<J2/5-10. 
(ll) J'vlüsliııı. a.g.c .. l. 
(lJ) Müsliııı. a.g.e .. l. 
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Bu hadisin ilk kısmında da aniatılmak istenen ~ey birinci hadiste olduğu gibi, yi
ne kaderin ezelde Allah tarafından yazılıp belirlendiği ve insanın bu yazgıyı değişti
remeyeceği anlamına gelen ilm-i ilahi cephesidir. insanııı bu yazgıyı değiştirmesi, Al
lah'ın ilm-i ezelisinde malum olanın deği~mesi anlamına gelir ki bunu, Ceııfıb-ı Hak 
için dü~ünmek nıuhfıldir (imkansızdır). Zira Allah ·ın ilminde hudus ve teğayyür (son
radan olma değişme) söz konusu değildir. Meseleye insan açısından bakıldığında her 
ne kadar insanın istediğini yapıyor, istemediğini de yapmıyor olduğu, onun kendi ka
derini kendisinin tayin ettiği dü~ünülcbiliyorsa da. bütün yapıp etmelerin, bazen yap
ınaya niyetlenilen şeylerden vazgeçilmesinin ya da yapmamaya karar verilmişken 
onu ani bir kararla yapma gibi deği~ikliklerin tamamının kader içinde, yani Allah'ın 
bilgisi dahilinde gerçekleştiği muhakkaktır. Esas problem bu ezeli bilginin insanı, be
lirli ~eyler yapmaya zorlayıp zorlamadığı noktasıdır. işte hadisin devamında, Süriika; 
ezelde belirlenmiş bir kader kar~ısında, insanın ne yapnıası gerektiğini sonnak sure
tiyle zihinlerde meydana gelecek muhtemel bir yanlış anlamanın önüne geçmiştir. Hz. 
Peygamber'in de bu soruya verdiği eevaptan, Allah'ın czeli ilminin insanı bir şeyler 
yapmaya zorlamadığı anlaşılmaktadır. 

Kader hakkındaki diyaloglardan birisi de ibn-i Mace 'de yer alan Safvan b. Ümey
ye'nin (r.a.) rivayet ettiği hadiste ~u şekilde geçmektedir. Amr b. Kurre def çalıp şar
kı söyleyerek geçimini sağlamaktadır. Bu işe devam etmek için Hz. Peygamber'den 
izin isteme gereği duyaır Amr, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) yanına gelerek: "Ey 
Allah'ın Reslılü! Herhalde Allah bana şekaveti takdir etti. Bu sebeple rızkıını, şu de
rim le temin etmekten ba~ka çarem yok. Ahlaksızlık telkin etmeyen şarkılar çalıp söy
lememe izin ver." dcr. Peygamber Efendimiz de (s.a.v.): "Sana ne izin, ne ikram, ne 
de nimet vardır. Ey Allah düşmanı! Yalan söyledin. Aslında Allah seni güzel bir şe
kilde rızıklandırdı ama sen, Allah'ın sana helal olarak verdiklerinin yerine haram 

olanları tercih ettin.'' buyurmuştur.< 10> Hadisele ifade edildiği gibi Amr b. Kurre: "Al
lah bana şckavcti takdir etti" diyerek cebir inancını ortaya koyduğunda, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) bu söze şiddetle karşı çıkmış. öyle bir inancın yanlış olduğunu ve 
insanın iyi ya da kötü şeyleri kendi iradesiyle tercih edip yaptığını, bunu Allah'a nis
bet etmenin yanlış olduğunu ifade etmiştir. Buna güre kulun said mi şaki mi olacağı
nı Allah'ın ezelen bilip yazınası kulu said veya şaki yapmaz, aksine kul saadet veya 
şekavet yolunu kendisi bizzat tercih eder. 

b) Sahılbeye Kader Konusunda Yöneltilen Bazı Somlar İle Bunların Cevapları 

Dinin pek çok meselesini kendilerinden öğrendiğimiz sahabenin ileri gelenleri, 
kader konusunun inceliklerini de iyi anlamışlardır. Bu konuda çoğunlukla Peygamber 
Efendimiz'in (s.a.v.) yasağına uymuşlar, ancak gerektiğinde ve bu konuya ilişkin so-

( 10) İbn Mfıcc. Hudud. 3X. 
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rular sorulduğunda ccvaplandırmışlardır. Mesela. İbn Dcyleml (r. a.), kader konusun
da kalbine bazı şüpheler doğunca o. ilikadının bozulmasından korkmuş ve Ubey b. 
Ka'b'a (r.a.) giderek problemini ona açmı~tır. Ubcy b. Kfı'b (r.a.) konuyu dinleyip ona 
gerekli izahlarda bulunduktan sonra onu İbn Mesud'a (r.a.) göndem1iş, o da aynı açık
lamaları yaptıktan sonra H uzey fe 'ye (r.a.) göndermiş, H uzey fe de aynı şeyleri söyle
yerek onu Zeyd b. Sabit'e (r.a.) göndernıiştir. Bu sahabinin de aynı şeyleri söylemesi 

İbn Deylcmi"nin şüphesini giderıniştir.OIJ 

Kader konusunda sahfıbe arasında vuku bulan muhaverelerden birisi Hz. Ömer ile 
Ebu U beyele (r.a.) arasında geçen konuşmadır. 1 X/639 yılında Suriye'de sahabenin 
önde gelenlerinden pek çoğunun vefat ettiği bir veba salgını olmuş, Hz. Ömer de bu 
durumu yerinde göm1ek için Suriye'ye gelmi~tir. Hz. Ömer karantina bölgesine girip 
giııneme konusunda yanındaki sahabi'lerle istişfıre ettikten sonra salgın olan bölgeye 
girmeyip geri dönmek isteyince, Ebu Ubeyde (r.a.): "Yil Ömer! Allah 'ın kaderinden 
mi kaçıyorsun'?'" deyince, Hz. Ömer de: "Ey Ebu Ubeyde! Keşke bu sözü senden duy
masaydım! Evet, Allah'ın kaderinden kaçıp yine O'nun kaderine sığınıyoruz. Farzet 
ki develerin, bir tarafı otlu diğer tarafı kıraç olan bir vadiye inmiş olsun. Onları otlu 
yerde otlatsan da, kıraç yerde de otlatsan da yine Allah'ın kaderiyle otlatnıış olmaz 
mısın?'" diyerek cevap vem1iştir. Bunun üzerine Abdurrahman b. Avf da (r.a.): "Ben 
Rcslılüllah'ın; 'Bir yerde veba olduğunu duyarsanız, oraya girmeyin, şayet salgın si

zin bulunduğunuz yerde ise oradan çıkmayın.' buyurduğunu i~ittim demiştir".< 12) Bu 
olayda görüldi.iğü üzere Hz. Ömer, Ebu Ubeyde'nin cebri bir kader anlayışı sergile
nıesini ona yakıştıramamış ve tepkisini açıkça ortaya koymuştur. Hz. Ömer. menfi ol
sun müsbct osun insanın bütün yaptıklarının kader olduğunu, tedbire riayet etmenin 
de kader olduğunu vurgulamış ve bunu gi.izcl bir örnekle açıklamıştır. Bu izahdan 
onun kaderi. Allah'ın ilmi olarak kabul ettiği anlaşılmaktadır. Ebu Ubeyde'nin de 
cebri bir kader anlayışına sahip olmadığı, savaşın veya hastalığın doğurduğu bir psi
koloji içinde böyle konuştuğu anlaşılmaktadır. Zira Medine'den çıkıp ordunun başın
da eliyar eliyar dolaşarak fetihler yapan bir zatın sözlerini Allah'a teslimiyet olarak de
ğerlendim1ek gerekir. 

Kader konusunda Hz. Ali'ye nisbet edilen. birincisi Mu'tezile, diğeri ise Ehl-i 
Si.innet kaynaklarında kaydedilen iki diyalog bulunmaktadır. Hz. Ali'nin kader konu
sunda kendileri gibi düşündüğünü isbat etmek için aşağıdaki diyaloğu eserlerine alan 
ımı'tezin alimler, onu. Mutezile'nin birinci tabakasından saymaktadır. Ancak onların 
bu değerlendirınede ne derece haklı oldukları konunun akışı içinde görülecektir. Ri
vayete göre. Sıffın (37/657) savaşından dönerken Hz. Ali'nin yanına yaşlı bir zat ge
lerek "Ey müminlerin emiri! Bizim Sıffin'.e gidişimiz Allah'ın kaza ve kaderiyle mi 

(ll) bk. ilm Miice. Mukaddimc, 10. 
( 12) Müsliııı. Selam, 32: ilmü'l-Esir. cl-Kamilli't-tarih (Bcyruı 1979). 11.560. 
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olmu~turT diye sorar. Hz. Ali de: 'Tfıneyi ve ruhu yaratan Allah'a yemin ederim ki 
her dağa çıkı~ıınız, her vfıdiye inişiıniz, şüphesiz ki kaza ve kaderle olmuştur." diye 
cevap verir. Bu defa ihtiyar: ''Yorgunluğumun karşılığını Allah 'dan umuyoruın, be
nim için ınükfıfat yok mu?" deyince Hz. Ali: "Ey ihtiyar! Bilesin ki Allah, hem gidi
~inin hem de dönüşünün ınükfıfatını kat kat verecektir. Siz asla bulunduğunuz durum
da olmaya zorlanmıs ve mecbur edilmis değilsiniz." kar$ılığını verir. İhtiyar ise: "Bu 

.) j; .... ... .... 

nasıl bir kaza ve kader ki bizim buraya gelmemizi ve buradan dönmemizi sağlıyor." 
~eklinde karşılık verince Hz. Ali: "Anlaşılan sen. insanı mecbur eden bir kaza ve ka
derin bulunduğunu zannediyorsun. Şayet durum senin zanneuiğin gibi olsaydı o za
man sevap ve ikap, va' d ve va'ld bo~una olurdu. Allah'ın iyilik yapanları öven ve gü
nahkarları da kınayan sözlerinin bir anlamı olımız, günahkarın çekeceği azap ile iyi
lik yapana verilecek mükafat eşit olurdu. Bu söz (yfıni kaza ve karlerin cebir anlamı 
ta~ıdığı görü~ü), şeytan ın kardeşlerinin, putlara tapanların, Allah düşmanlarının ve iş
lerinde doğruyu göremeyen körlerin sözüdür ki onlar bu ümmetin Kaderiyyesi ve 
Mecuslleridir. Allah, emrettiği şeyi kuluna tercih hakkı lanıyarak emretmiş, yasakla
dığı şeyi de kulunu önceden uyararak yasaklamışı ır. O, insanları zorla mükellef tut
mamış, peygamberleri de onlara boşa gönderınemiştir.'' dedi ve "Bu k{ifirlerin Zl/11111-

du: Cehennem ateşi sehehiy!e my ktijlrlerinlwline!"( ı:. ı ayetini okudLı. İhtiyar: "Pe
ki o halde hizi sevkeden kaza re kada nedir?" diye sordu. Hz. Ali de: "Alla/ı' m hu 
hususta ki emir re iradesidir ,. dedi ve "Rahhin sadece kendisine ku luk etmenizi ve 

ana-hahamza da iyi i ik etmenizi kesin hir şekilde emretti"< 14) ayetini okudu. İhtiyar 
işittiklerine sevinerek ayağa kalktı ve "Sen öyle bir imamsın ki, sana bağlılık göster
mekle kıyamet gününde arş sahibinin rızasını umarız. Sen ki, dinimizin güç bir me
selesini açıkladın. Yüce Rabbimiz (c.c.) bize yaplığın bu iyiliğe mukabil seni müka
fatlandırsın.'" şeklinde bir şiir okudu. ı 15) 

Hz. Ali bu konuşmada kaderin temel problemlerini izah ederek bu yaşlı zatı ay
dınlatını~tır. O. insanın iraelf fiilieri dahil her şeyin Allah'ın kaza ve kaderiyle gerçek
leştiğini, fakat bunun insanları icbar etmediği anlamı taşıdığını ifade etmiştir. Hz. 
Ali'nin, her şeyin Allah'ın kazfı ve kaderiyle olduğunu açıkça ifade ettiği bu rivayet 
aslında Mu'tezile'ye delil olmaktan uzaktır. Ayrıca o. kaderi "Allah'ın emir ve irade
si" şeklinde izah ederek insana teklif'in bu emirlc yapıldığını, sevap ve ikabın da bu
nun neticesinde gerçekleştiğini bildirmiştir. 

Bu diyalogda, Mutezile'nin görüşünü destekleyen kısım sadece; Hz. Ali'nin, Ka
deriyye tabirini, kaderi inkar edenler için değil de eebre kfıil olanlar için kullanması 
ve onları bu ümmetin Mecfisileri olarak nitelemesidir. Böylece mu 'tezi If ili imler, Hz. 
Peygamber'in zemmettiği Kaderiyye'nin kendileri olmadığını savunurken güçlü bir 

( 13) Sfıd 3X/27. 
(14) ci-İsrfı 17/23. 

( 15) İbııü'I-Murıazfı. ei-Münye ve'l-cmcl (İskenderiye 19X5). s. 17-IX. 
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destck bulımı~ olmaktadır.<l 6l Ayrıca bu ifade. cebri kader anlayışının mecı1sllerden 
intikal eııiğinin bir işareti de sayılabilir. Böylece Kadcriyyc'yi zemmeden hadislerde, 
onları medisliere benzetmenin amacı daha iyi anlaşılmaktadır. Nitekim İbn u '1-Mur
tazfı'nın naklettiği bir rivayettc, cebri kader anlayışının mccı1sllerden sirayet eLLiği 
açıkça ifade edilmektedir. Doğruluğu tartışmalı olan bu rivayete göre: İrandan bir 
adam Peygamberiıniz'c (s.a.v.) gelerek; Farslıların anncleri. kızları ve kız kardeşle
riyle evlendiklerini gönlüğünii. onlara. 'Niçin biiyle yapıyorsunuz?' denildiğinde de: 
'Bu, Allah 'ın kaza ve kaderidir.' dediklerini nakleli i. Bunun üzerine Hz. Peygamber: 
.. Benim ümmetim içinde de böyle diyenler olacak. Onlar da benim iimmetimin me

cıJslleridir. ,. buyurdu.< 17) M Gtebcr kaynaklarda rasianmayan bu rivayetin. Mu' tezile 
tarafından, kaderi kabul etmeıncieri sebebiyle kendilerine Kaderiyye denmcsini red
detmek amacıyla uydurulımış bir rivayet olması mümkündür. 

Bu diyalogda Hz. Ali, cebri kader anlayışına sahip bir ihtiyarla konuşmuş ve ona, 
fiilierinde insan iradesinin rolünü anlatmıştır. Aşağıda vereceğimiz bir başka diyalog
da ise kaderi kabul etmeyen birisiyle konuşmakta ve birincinin aksine kaderde Al
lah'ın iradesini vurgulamaktadır. Birincisinde cebri bir inanca kapılan kimseyi orta 
yola çekerken. ikincisinde tam tersi; kaderi kabul etmeyeni orta yola çekmektc ve 
böylece her ikisini de ifrat ve tefriLLen kurtarmaktadır. Dolayısıyla Mu'tezile'nin Hz. 
Ali'yi birinci tabaka Mu'tezilc'den sayma iddiaları da boşa çıkmış olmaktadır. 

İsferiilnl escrinde Mu'tezile'ye ayırdığı böliinıün sonunda. Hz. Ali'nin kader ko
nusunda onlar gibi düşünmediğini ortaya koymak için, şu diyaloğu nakleder: Bir 
adam Hz. Ali 'ye gelerek: "Bana kaderi anlar:· dedi. O da: "Kader ince h ir yoldur. 
onda yiiriime." dedi. Adam ikinci kere talep edince Hz. Ali: "O derin bir deni:;:dir. 
ona daima." dedi. Adam üçüncü defa istedi, o da: "Kada Alla/ı' ın gizli hir sırrıdır. 
onu açma." diye cevap verdi. Ama adam ısrarla dördüncü defa isteyince Hz. Ali: "Al
lafı kendi istdiyle mi seni yarattı yoksa senin isteRin/e mi?" diye sordu. Adam: "Ken
di isf(',~iyle yarattı." dedi. Hz. Ali: "Smin iste.~ in/e mi seni diriltecek yoksa kendi is
te,~iyle mi?" dedi. Adam: "Kendi iste,~iyle." dedi. Bu defa Hz. Ali adama: ''Senin. Al
la/ı' 111 nıeşfetine denk veya O' nunkinden iistiin. ya da O' nunkinin altmda (denk olma
yan) hir meşfetin mi var?" şeklinde bir soru yöneltti. fakat adamın cevap vcm1esinc 
fırsat tanımadan, "E,~ er O' 111111 meşfetine denk derse n; O' na şirk koşnwş olursun. 
E,~ er o· nun meşfteniden iistiin dersen; senin me ş/etin O'nunkine galip o/w: O' nun 
meşfetinin altında dersen; o zaman da ondan miista,qni olursun." diye ekledi. Hz. Ali 
konu~masına devam ederek: "Sen Allalı'dan iijiyet istiyor musun?" diye sordu. 
Adam: "Evet." dedi. Hz. Al i: "Hangi şeyden iij~ret istiyorsım. Alla/ı' 111 verdi,~ i helii
dan 1111 yoksa haşkasımn verd(qi he/ii dan 1111 ?" diye sordu. Adam: "Allah' m rert.l(qi 

( 16) Kfıdi Abdulcebbfır. Hz. Peygamber'in hadislerinde zenııııcdilen Kadcriyye'nin kendileri olmadığıııı. 
bilakis mücbir kaderi kabul eden Cebriyyc olduğunu söylemckıcdir. O. bu konuyu geniş bir bölüm 
olarak aıılaıımıkıudır.·Bk. Kadi Abdulcehbilr. Şerhu ıısııli'l-hanıse (Kahire 19X3). s. 772-778. 

( 17) İbnü'I-Mıırıazfı. a.g.e .. s. 21. 
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helôdan." dedi. Hz. Ali: "Sen. la lım•le ı·e lô kuıTete illa hillôlıi'l- Aliyyi'I-Azinı de
miyor nıuswı'!" dedi. Adam: "/Jiyorwn." dedi. Hz. Ali: "Bunun manasım biliyor mu
sun'!" diye sordu. Adam: "Bilmiyorum hana jj,~ret." dedi. Hz. Ali: "Kul itôate ve ts
yana. anwk Al/alı' 111 i:niyle giiç yetirehilil: Hastah,~t da şifôyt da Allalı l'eril: Dert de 
dei'Ô da O'mlandu: Bu anlatttk/arım çerçel'esinde Allah't diişiin." dedi. Adam: "Ta
mam" dedi. Hz. Ali adama: "İşte şinu/i gerekti,~i gihi miisliinıan oldun." etrafındaki
lere ise "Ka/km kardeşinizin elini sıkı n." dedi. Sonra da: "E,qer kader e/ılinde n h ir 
adamim/sam. hoynww tutar kırmc:aya kadar stkarım. çiinkii onlar hu milletin ya/w
dileridit: ·· diyerek siizi.inü bitirdi. (IX) 

Bu diyalogda Hz. Ali, Allah'ın meşictinin her şeyde cıkili olduğunu, insanın me
~ietinin Allah'ınkinc bcnzemediğini ve itaat olsun ma'sıyet olsun insanın her şeyi Al
lah' ın imkan vermesiyle yaptığını belirtmektedir. Ayrıca kaderi n varlığını kabul etme
yenleri de kader clılinden yani Kaderiyye'den sayarak onları bu ümmetin yahudileri 
olarak nitclcmektedir. Bu ifade. kaderin inkar düşüncesinin yahudilerden geldiğinin 
bir işareti sayılabilir. 

Kaynaklarda. Hz. Peygamber'in diğer seçkin sahabilerinin de bu konuda görüş 
belirttiğini gösteren başka rivayetlere de raslanmaktadır. Bunlardan örnekler vermek 
gerekirse cebri kader anlayışını nefyeden şu rivayetler zikredilebilir. Sahabeden ha
fızlığıyla tanınmış olan Ebu Musa ei-Eş'ari (r.a.). kendisine "Allah bana bir şey tak
dir eder de sonra o fiili yapmam sebebiyle beni nasılta'zib eder?" diye soran birine. 
''Allah, ilmine göre takdir eder ve zulmetmeyecek şekilde ta'zip eder." diye cevap 
venniştir.< 19> Burada da görüldüğü gibi salıabc döneminde Allah'ın takdiri nin, iradi 
fiilierinde insanı zorladığını zannedenler oluyordu. Ancak ileri gelen sahabiler bu tür 
yanlış anlayışları di.izeltiyorlardı. Zikreıtiğimiz rivayettc görülmektedir ki Ebu Musa 
ei-E{ari. kaderi Allah'ın ilmi olarak ifade etmiş ve bunun kulu zorlamatlığına dikkat 
çekmiştir. 

Sahabe-i Kiram'dan ilmiyle tanınan Abdullah b. Abbas'la (r.a.) ilgili rivayette ise 
onun oğlu Ali şu olayı anlatmaktadır: Bir defasında babamın yanında oturuyordum; 
bir adam geldi ve babama: "Ey Abdullah! Şurada bir kısım insanlar var. Yaptıklarının 
Allah tarafından yapıldığını siiyli.iyor ve Allah'ın onları günaha zorladağını iddia edi
yorlar." dedi. Babam da ona: "Eğer burada onlardan biri bulunsaydı boğazını s ıkar ca
nı çıkıncaya kadar bırakmazdım. Allah kullarını günah işlemeye zorlar da demeyin, 
kulların yaptıklarını bilmez de demeyin.'' cevabını verdi.<20) Bu rivayette de dikkati 
çeken husus yine kaderi n, Allah 'ın ilmi olarak anlaşılması ve insanı icbar etmediği
nin i fade edilmesidir. 

ll X) İsferfılııl, et-Tabsir li'd-din (Beyrut 19X3), s. 94. 
( 19 ı Kcınaleddin Beyfızi. İşaratü '1-meram min 'ibarati 'l·inıam (Kah i re 1949), s. 33. 
(20) İbııü'I-Murtaza, a.g.c., s. 20. · 
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Sahabeden zühd ve takvası ile bilinen Abdullah b. Ömer'c (r.a.) nisbet edilen bir 
diyalogda ise, Allah'ın bilgisinin insanları icbar etmediği daha açık bir şekilde ifade 
edilmiştir. Bu rivayet şöyledir: Bir adam İbn-i Ömcr'e gelerek: "Ey Ebu Abdurrah
man! Bir topluluk zina ediyor, içki içiyor. hırsızlık yapıyor ve adam öldürüyor, sonra 
da bunlar Allah 'ın bilgisiyle oluyor diyorlar. ne dersin?'' deyince o, kızdı ve: "Si.ibha
nallah! Onlar Allah'ın ilminde olanı yapıyorlur fakat. Allah'ın ilmi onları yaptıkları
na zurlamıyor ki. Nitekim babam Ömer. Hz. Peygamber'den şöyle bir hadis rivayet 
etmiştir: Size nisbetle Allah'ın ilmi, sizi alıında barındıran gökyüzi.i ve üstünde taşı
yan yeryüzü gibidir. Siz nasıl ki yeryüzünden ve gökyüzünden dışarı çıkamazsanız 
Allah'ın ilminin dışına da çıkamazsınız. Yeryüzü ve gökyüzü nasıl ki sizi günah işle

meye zorlamazsa Allah'ın ilmi de zorlamaz.'' dedi.<2tl Bu rivaycıte de görüldüğü gi
bi kader konusu sahabiler tarafından doğru anlaşılınış ve yanlış anlamaya meydan 
verıneyecek şekilde bu anlayışları ifade edilmiştir. 

DEGERLENDİRME 

Buraya kadar zikredilen rivayctlcrden. cebri kader anlayışına sarılan iki grup in
sanın var olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan birinci grup. dinde samimiyetierinden ve 
Allah'a teslimiyetlerinden dolayı cebri anlayışa düşmekte. ikinci grup ise yaptıkları 
bir takım kiitiili.ikleri örtınek onlara mazeret aramak için bunu yapmaktadırlar. Özel
likle Hz. Peygamber'den hemen sonra, İslam 'ın hızlı yayılmasının getirdiği olumsuz 
bir sonuç olarak, bu yeni dini gerektiği gibi benimseyemem iş insanların veya grupla
rın, yaptıkları şeyleri meşru gösterınek için cebri kader anlayışına can kurtaran simi
di gibi sarıldıkları görülmektedir. Çünkü İslam'ın emir ve yasaklarına uymak onlara 
zor gelmekte veya eski inanç ve alışkanlıklarını terk edememektedirler. Fakat saha
benin ileri gelenleri bunlara karşı gerekli tepkiyi göstermişlerdir. Mesela Hz. Ömer, 
hırsızlık yapan bir adam kendisine getirildiğinde: '·Niye çaldın?" diye somıuş adam 
da: "Ne yapayım Allah böyle takdir elli." demiştir. Bunun üzerine Hz. Ömer, ceza 
olarak elinin kesilmesini ve kendisine sopa atılmasını emreıtiğinde yanındakiler: 
"Elinin kesilmesi hırsızlığının cezasıdır, ancak sopa ne içindir?" diye somıuşlar, o da: 

··sopa Allah'a iftira ettiğinden dolayıdır.'' demiştir.<22l Başka bir seferinde Hz. 
Ömer'in. kendilerini nıütevekkil <AIIah'a tevekkiil etmiş kimseler) olarak niteledik

leri için boşta gezen Yemenlileri azarladığı da anlatılmaktadır.<23) 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz; kader anlaşılması gi.iç bir konudur. Meseleyi iyi 
anlayabilmek için ilgili nassların iyi tetkik edilmesi gerekir, yoksa yanlış neticeler el
de edilir. Bu yanlış fikirler de hem ferdin hayatında hem toplumda bir takım zararla-

(2 1) ibnü '1-Murtazfi, Tabakatu'l-Mu'tezile (Beyruı ı lJ6 ı), s. ı 2. 
(22) ibnü'I-Murtaza, Tabakat, s. 1 ı. 
(23) Ahmet Naim, İslam Ahlakının Esasları (istanbul ı !>76). s. 70. 
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ra yol açar. Cebri kader anlayışı en son zikreıtiğiıniz iki rivayctte geçtiği gibi ferdi, 
yapması gerekli şeylerde tembelliğe ve yapmanıası gerekli şeylerde de cürcte sevke
der. Toplum bazında da ahlaki çöküntüye ve geri kalmı~lığa yol açar. 

Kader denince akla hemen insanın kaçamadığı zorunlu kader gelınemelidir. Ka
der. Allah' ın ezell bilgisi ile olınu~ ve olacak her şeyi Lcvh-i mahfuzda yazması şek
linde anlaşılmalıdır. İnsan, ne yaparsa yapsın bu czell bilginin dışında hiçbir şey ya
pamayacağını bilmelidir, çünkii bu ilahi bilgi değişmeyen ve herşeyi kapsayan muhit 
bir niteliğe sahiptir. Ancak bu bilginin insanı bir şeyicr yapmaya zorlamadığı da unu
tulmamalıdır. İnsanlar programlanmı~ robotlar gibi değillerdir. İnsan düşünen, karar
lar veren ve almış olduğu bu kararları uygulayan bir varlıktır. Hayatın gerçekleri de 
bize bunu göstermektedir. 
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