Kader Problemine Farklı Bir Y aklasım
,

)

ele alınan
ve dolayısıyla farklı çöziiınler getirilen problemlerden
birisidir. Bu çöZÜmlerin günümüz açısından ihtiyacınuzı
karşılayacak doğru bir çözüm olmadıklarını söyleyebiliriz. O halde bizim açımızdan kader, çöZÜrı;ı.e kavuşturul
ması gereken bir probleındir. Bu da ka dere yeni bir metotla farklı bir çözüm getirmemiz anlamına geliyor. Biz bu
probleme anlambilimi metot olarak J..."Ullanarak Kur'an
çerçevesinde çözüm getinneye çalışacağız ki bu daha
objek-tifbir çöZÜm olacak-tır. Çünldi bu yaklaşım, kişilerin
ve ekollerin yöntem ve çöziimlerinden mümliin olduğun
ca etkilenmemeyi gerek1irir. Dolayısıyla Kur'an
çerçevesinde bem dil hem de konu bağlanuna göre kader
kelimesinin birbiriyle ilişkili olan temel ve yan anlamlarını tespit ederek bu probleme anlambilim açısından
Kader,

farklı

ekollerce

değişik şekillerde

bakmış olacağız.

Ancak her şeyden önce farklı iki ekolj!_oluşturan
Kelamcılar ile İıadisçilerin kadere nasıl çözüm getirdiklerini kısaca gönnemiz gerekiyor. Ortak nok1a olarak her
iki ekol de kaderi insan tülleri ile bağlantılı olarak ele
alıyor ve buna bağlı bir çözüm getinneye çalışıyorlar.
Örneğin Maturidi ve bu ekolün diğer bir temsilcisi Neseti,
kaderi insan ililindeki Allah ile ilgili yönJel bağlantılı
olarak ele alıyor ve bu bağlamda kaderin iki anlama
geldiğini ortaya koyuyorlar:
Birincisi bir şeyin kendisi üzerine meydana geldiği ve
ortaya çık1ığı ölçijdür. Yani iyilik ve kötülük, güzellik ve
çirkinlik, hikmet ve. seiehle ilgili olarak her şeyi olduğu
hal üzere yapmak1ır. Bu da hikmet anlamına gelmek1edir.
Zira her şey bulunduğu hal üzere ve kendisine en layık

Sabri ERDEM*
bir şekilde kılınmaJ...-ı-a ve takdir edilınek-tedir.2 Meselenin
daha iyi anlaşılması için buraya Tebsire'nin metnini
almayı uygun buluyoruz:
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Yazarların kaderin birinci anlamıyİa ilgili olarak, bir
bir şey olarak kılınması anlamına yer vermeleri
kaderin Kur'an'daki ınanalıı.rından birisi ile uyum
halindedir. Zira En'am suresi 96. Ayette şöyle denmektedir:
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geceyi dinlenme

zamanı, güneşi ayı

vakit

ölçlisii yapan O'dur. İşte bu, yiice Bilgin'in düzenlemesidir). 4

Ayete göre gecenin dinlenme zamanı, güneş ve ayın
vakit ölçüsü yapılması veya kılınması talctir anlamında
J...-ullanılıp, insan fiili ile ilgili olarak k"llllamlmazken,
ya~rların birşeyin (fi.ilin) iyi veya kötü, güzel veya çirkin
olarak kılınınasım kaderin birinci anlamı olarak ele
almalan tül ile bağlantılı olarak yaptıklan bir yorum
olmaJ...1adır.

Karlerin ikinci anlamı ise şudur: Her bir şeyi mesela
(insan fiili) zaman ve ~Jlekan, mükaiiıt ve ceza itibanyla

• Yard. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi İl1ihiyat FaJ..iiltesi

2 Maturidi, Kitabu't- Tevlıid, tahkik: F. Huleyf, İstanbul, 1979, s.307;

1 İnsan bfunyeti meselesinde insan fiiliyle ilgili yönler haklanda
Matuıidi ve Nese!i çözümiiiçin bkz,: Yazıcıoııu, M. Sait, Manııidi
ve Nesefi'ye Göre İnsan Hiirriyeti Kavramı, Ankara, 1988; elMagribi, Abdu'I-FeHah, imannı Ehli's-Siinııeti Ebu Mansur elMatuıidiyyu ve Arnulıu'I-Kelfuniyyetu, Kahire, 1985

4 Bıı ve buııdaıı sonraki ayet terciiıo .. ·'
çevirisinden alııuıııştır. (İstanl> .. ı ''''·'

Nesefi, Tabsiretu'l-EdWe, talıkik: Claude Salanıe, Dimeşk. 1993, c.2,
s.716
3 Nesefi, Tabsire, talıkik: Claude Sıılanıe', Dimeşk. !C)93. c.2. s.716
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SABRİERDEM
açıklamaks

Tabsire'nin metni şöyledir:
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Ma turidi ve Nesefi'nin ka derin ikinci anlauunı zamanla ilgili olarak anlamalan, kaderin Kur'an'daki anlamlarından birisiyle uyum halindedir. Nitekim Murselat
sılresi 21. n~ 22. ayetler şöyledir:
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Ayetle~i

Yukarıdaki açıklamalar

bize, Maturidi ve Nesefi'nin
kaderi, insan !iili içinde bu tillin Allalı ile ilgili yönüyle
bağlantılı olarak değerlendirdiklerini göstemıektedir.
Şimdi de hadisçileıin kadere nasıl bir anlam verdiği
ni görelim: İbn Teyıniyye kadere imanın iki derecesi
olduğundan bahseder:

I-Allah kadim ilıuiyle nıaWukatın ne anıel yaptığını,
taat, isyan, nzık ve ecelle ilgili olarak onların tüm halleri-

ni bilir.
2-Kaderin ikinci derecesi Allalı'ın meşieti ve herşeye
olan lnıdretiyle ilgilidir. Allalı mevcudat ve madumatttan herşeye kadirdir. 6 İbn Teyıuiyye'ye göre Allah' m
herşeye kadir olmasının anlalllJ içerisine insan fiilieri de
girmel-tedir.7 Görüldüğü üzere KelanıcıJarda oldui,'l.l gibi
lıadisçiler de kaderi insan fiiliyle bağl.antılı olarak açıkla
şamil

mal-tadır.

İtikadi ekoUerin kaderle ilgili· çözünı~nü ana hatlıın
itibaoyla gördükten sonra problemi şu şekilde ele nlıuak
münıl.'Ündür.Öncelikle knderin Kelam l'Ültüründe oı1nyıı
çıkan bir problem olduğunu ve ekollerin bu probkme
kendi metot ve nnlnyışları çerçevesinde çö~üıuler
getirdiklerini, dolayısıyla tüm bu çözümlerin Kur'an'ın
kendisinden ayrılınasının mümkün olduğunu gönuenıiz
gerekir. Bu durumda probleıne yeni bir çözüm getirmek
için Kur'an çerçevesinde knlarak yeni bir metotla problemi ele almak zaruri görülıuel1edir. Bu yeni metot dıı
anlambiliındir. Böylece kaderin Kur'an çerçevesinde
anla1111W aydınlatnıanuz, bunun için de kader keliriıesi ile
müştaklarının ve kaderle ilgili ayetlerin Kur'an'da hangi
anlamlııra geldiğini ortaya koymanuz gerekir.s Ynni
S Tabsirenı'l- Edille, s. 716
6 İbn Teynıiyye, Mecmuu' Fetev:ı Ahmed lbn Teymiyye, tarilısiı, c.J s.
148-149

1 :ı.g.e., c.S, s.I0-11
8 Aks:ın, D., Anlaınhilinı, Ankuru, 1999, s. 20- 21.27

gözden geçirdiğimizde kıiderin temel

anlamının &rüç yetinnek olduğunu görüyoruz. Temel
anlamı bu şekilde almamız gerekiyor. Zira böylece diğer

anlnmlan bu anlama bağlı olarnk açıklamak mümkün
olmak-tadır. Karlerin bu temel anlanuyla ilgili olarak
Mülk suresi birinci ayeti örnek olarnk verebilil'iz:
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belli bir süreye kadar sağlanı bir yere yerleştirmedik mi?)

Ayette kader zaıruın anianunda olmakla birlikte
yazarların kaderin zaman anlanuru insan fıiline bağlı
olarak açıklamalan yine bir yorum olımık'tadır.
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kaderi hangi nyetlerde ve bağlarularda hangi anlama
geldiğinin ortnya korunası problemi çözruede bize büyük
ölçüde yardımcı olacal-tır.
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(Egemenlik elinde

Allah yiiccdir ve O'nun
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giicii

herşeye

yeıer.)

Ayette kader, güç yetimıek anlamındadır. Mülk ile
güç yelirmek arasında hir ilgi vardır. Mülk elinde olanın
her şeye gücü yeter. Kur'an'da kaderin bu anlamda li.ıl
lanılışı ile ilgili bir çok örnek vardır. Ancak biz bununla
yetinmek istiyoruz.
Bu temel

anlamından başka,

bağlantılı olıın

bir· diğer

anlamı

kaderin ı:,rüç yetiımeyle
ölçüdür. I·Iicr suresi 21.

Ayet:
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Biz onu ancak

bilinen bir ölçiiye göre indiririz.)

Ayette Allah'ın katmdıı olanın bir ölçü ile indirildiği
ifnde edilmiştir. Surnda kader kelimesine güç yetinne
anlanunın verİlınesi pek uygun düşınemektedir. Zira
Allah'ın katında olanın bilinen (beUi) bir güç yetinneyle
indirilmesi demek, o şeyin belli bir kanun ve nizarn
dalıilinde indirilmesi anlamına gelecel1ir. Bu ise o şeyin
belli·birölçüye göre indirildiğini ilfıde ı::derz---Kaderin hir diğer manasını Talak suresi 7. nyctte bulmaktayız:
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(Genişlik sııhibi

olan kimse nııliıkayı genişliğine göre versin; rızkı

kendisine yeıec~:k kıtdar olan kiıııse, Allah'uı kendisine verdi~iııdeu
versin;

Allıılı kiınsey~: verdiği nzkı aş:ııı

giiçlükıcıı sonr.ı kolaylık

verir.)

bir yiik

).,iklcnıc:z.

Allah

"'

Ayette kader rızkın darnltılması anlamında kulZira nzkın bir kimse için güç yetirilınesi,
nzkın o kimseye belli bir ölçü ile verildiğini, belli bir
ölçuye göre verilmesi de ölçüsüz, bol bir şekilde verilmediği yani rızkın o kimse için dnraltıldığı anlaırunn
gelıuel.'tedir. Aynca ayette ..Jj; ~ rJ : _.,. .: ifadesinden
önceki kısmın, kaderiıi anlnırluiın ·bii kimsenin nzkı.ru.n
daraltılınası şeklinde anlaşılınasuıda rolü vnrdır. Çünk'Ü
lanılııuştır.
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her iki ililde birbiriyle ters anlamlıdır. Birinci kısunda
imkarn geniş olma (zengin olma) durumu sözkonusu
olduğuna göre ikinci kısunda' nzkın daraltılması anlamı
ifade edilmiş olmal1adır.
Mürselat suresi 21. ve 22. ayetlerde kaderin bir başka
anİlunını buluyoruz:
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(Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerlcştinnedik mi'!)

Ayette insanın yaratıldığı suyun sağlam bir yerde bilinen bir süreye kadar tutulduğu itilde edilmiştir. Yani
kader zaman anlamı ile ilgili olmaktadır.· İnsanın kendisinden meydana geldiği suyun belli bir lmdere kadar bir
yere yerleştirilmesine iki anlam verilebilir. Bunlardan birincisi belli bir güç yelinneye kadar bir yere yerleşti
rilmesi ikincisi belli bir zamana kadar bir yere yerleşti
rilmesi. Bu anlamlardan ikincisi tercih edilmiş olınııkla
beraber birinci anlam da verilebilir. Hatta buna bağlı
olarak belli bir ölçü ve sınıra kadar bir yere yerleştione
anlamı da verilebilir. Zira burada Allah'ın insanın meydana geldiği suya güç yelirmesi o suyun kendi dwumu,
zamanı veya mekanı kategorileriyle ilgilidir. Ayette
suyun mekanı hakkında bilgi veriliyor. O halde geriye
suyun duıumu ve zamanı ile ilgili hususlar kalmaktadır.
İşte bunlardan birinci anlam da nıüınliin alınakla birlikte ikincisi olan zaman anlamı tercih edilmiştir. Yani
Allah'ın varlığa (insanui kendisinden meydana geldiği
suya) güç yetinnesi o suyun belli bir zamıınıı ulaşmasıyla
gerçekleşmeh.1edir. ·

anlamındadır:

anlımuru

Enam :->uresi 96. ayettt:
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(Tan yerini agartaıı, geceyi dinleıune zamanı , gürıcşi, ayı vakit
ölçüsü yapan O'dur. İ.şte bu yiice Bilgin'in diizenlcıııesidir.).

Ayette bir şeyin bir şey olarak kılınınası Allah'ın taktiri olarak ifade ediliyor. Mesela gecenin süh.iinet kılınışı
gibi. Ayete göre kaderin anlaım Allah'ın varlığa (gece)
güç yelinnesinde ortaya çıkmah.-tadır. Allah'ın geceye güç
yetirmesi onu (geceyi) bir şey olarak (dirılenrne zaıuıını)
kılınası veya yaratması deıueh.1ir.. o halde Allah'ın takdiri
ayete göre birşeyin bir şey olarak yaratılması veya kılın
ması anlaımna gelıneh.1edir. Ayetteki takdir keliıuesi

fa'ale

kalibının ınastandır.

Bu babdaki liilin anlamların

dan birisi de tilin bu baba sokularak ettirgen yani iki nesneye geçişli yapılmış olmasıdır. Ayette cea'le fiili ettirgen
olarak y;ıni .iki nesneye geçişli olarak kuUanılnuştır. İşte
fa'ale kahbındaki takdir kelimesi bu anJanu ortaya koymuş oluyor.
En' am suresi 9 ı. Ayette kader

e).J ;}> J.JI
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("Allah hiçbir insana bir şey indinnedi" demekle Allalı'ı geregi gibi
değerlendiremediler.)

Ayette kader

değerlendinnek anlaınındadır. Zirıı

bu
'Allah hiçbir insana
bir şey indinuedi' sözlerinin etkisi vardır. Bu, bir hüh.iim
ve yargıda bulunmak1ır. Bir hüh.iim ve yargıda bulunmak
ise yorumlamak dolayısıyla değerlendirrnek demektir.
Zaten günümüz anlambiliıninde bir yargıda bulunınamızı
sağlayan cümleyi oluşturan iki unsurdan birisi konu
diğeri yorumdur. Dilbilgisindeki yüklem anlamhilimde
·yorum o lınaktı\d ır. Yani konu hakkında yorumda
bulunulınaktadır. Dolayısıyla o şey değerlendirilmiş
olmaktadır. Böylece ayetteki kader kelimesine değer
lendinue anlamının verilmesinde bu kelimenin sözcük
aniann değil de ayet bütünlüğü içerisindeki dil ve konu
bağlaını çerçevesinde ıınlaşılıuasının etkisi olmal-tadır ki
bu da kelimeyi anlamada anlambilimin kullanıldığını gösterir.
anlamın verilmesinde inanınayanlana

Kalem suresi 23-25 ayetlerde kader kelimesi azmetmek. kararlı olmak anianıında h.-ullanılınıştır:

r:r-:ı' ı:-: (.:.~'i 0ı 0~~ ~

.:r-:~\.j
("Bııgiiıı orııda

;? ~

1~.ıs.

)

ı)..ıı::,u

J

yeterken böyle

;..-~

.:r-:<-:

hiçbir .dii~lliiıı kimse yanınıza sol-mlrııasııı" ıliY.e

ı;izli konıış:ırak yiiriiyorlardı. Yoksııll:ırıı y:ırdıııı

g.izli

Kaderin bir diğt:r
gönnek mürnh.iindür:
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konuşarak

etmeye giiçlcri

erkenden gittiler. )

Azmetmek ve niyet etmeye güç yetinnek, azınetmek
ve niyet etmek, aziın \'e kararlılık içinde olınak anlamına
gelir.
Kııder kelimesi Kamer suresi l 0-12 ayetlerde bir
düzenlemek, planlamak anlaııuııa geliyor:
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R:ıhbine y:ılvamıı~h.

Biz ıle buıııın iizerine gögiiıı kapılarını boşainn sul:ırl:ı :ıçtık.
Yeryiiziinde k:ıynnkl:ır fışkırttık; her iki su belirtilen lıir ölçüye göre birleşti.)

Bütün bu yan anlamlar, kaderin esas ve temel

anJaını

olan güç yelinne ile ilgili olduğu gibi, Al-i İnının suresi
29. ayete göre: ·

değerlendinnek
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SABRİERDEM
(Deki; "İçinizde olanı gizleseniz de açıklasanız da Allnlı onu bilir.
Göklerde ve yerde bulunanları da bilir ve Allalı'm gücü herşeye yeter.")

Ayetin genel olarak iki anlamdan
oluştuğu
söylenebilir. Bunlardan birincisi içinizde olam gizleseniz
de açıklasanız da Allah'ın onu bildiği ve Allah'ın göklerde
ve yerde olam bildiğidir. Diğer ıuılam ise Allalı'ın herşeye
gücünün yetınesidir ilk bakışta bu iki anlıun arasındaki
bağın ne anlamda olduğu çok açı.k değildir. Ancak yapısal
anlambilim açısından ayeti dil ve konu bağlaruma göre
değerlendirecek olursak birinci kısırndaki anlamın özel,
ikinci kısımdaki anlamın genel olduğunu, buna bağlı
olarak ta Allah'ın her ş~ye gücünün yetrnesi anlamının
içerisinde Allalı'ın göğüslerde olan ile yerde ve göklerde
olam bildiği anlamının bulunduğunu söyleyebiliriz.Yani
Allah'ın herşeye
güç yetirmesinin özel şekli O'nun
göğüsler ile göklerde ve yerde olanı bilmesidir.
Dolayısıyla kader ile Allah'ın ilmi arasında sıkı bir bağın
olduğu bir başka üiıde ile karlerin Allah'ın göğüslerde
olan ile göklerde ve yerde olanı bildiği anlamına geldiği
söylenebilir.
Keza Hadid suresi 22.- 23. ayetlerde Allah'ın yazması
veya ilminden bahsedilıniştir:

~ ~-;i ~ ~) J>}lı ~ ~
"

f

,

.,.

lll

1

::,_. ~Gl L.
yLs ~ ~1
,

•

L:.i;=. 0i ıP : ,_.
1Y"' ..rı-ı···-~-J ..r~
t·~t.J c. 'ı:.. ( Li .;cb . . JJIı..r- j-"
.r---t
~ !..Lı~ 01

.~./:::; J~ y
,.

(Yeryiiziinde ve
olayı yaratmamızdwı

öı

~ ~ illi)-~(;;·,-~

-

.,.

benliklecinizde

başınıza

gelen

önce, şiiplıesiz, O Kitap'la bulunur.

hcrlıaııgi
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Doğnı~ıı. bıı

Allah'n kolaydır. Bu, kayhettiğ.ioize iizülmemeniz ve Allnlı'ın size
verdi~i

demek de ınüı:nh."Ün değildir. Dolayısıyla sebeplilik bağı
na göre musibeti fii]· olarak yorumlamak ta mümkün
değildir. Hem böyle bile olsa sebep ile sebebin sonucunu
birbirinden ayırmarmz mümk-ündür. Dolayısıyla bu
durum ınusibet ile insan tülinin birbiriİlden ayn şeyler
olduğunu gösterir. Diğer taraftan ikinci ayette Allah
insanA isabet eden ınusibetin yaratılmadan önce bir kitapta olıuasının nedenini açı.klamah.1adır. Bu da insanın kaybettiklerine üzülmemesi ve Allah'ın verdikleriyle şımar
maıuası
içindir. Günümüz kelamcılanndan Prof. Dr.
Hüseyin Atay'ın da belirttiği gibi Allah milininleri üıııit
sizliğe düşmemeleri için teselli etmiş veya onlan böbürlenip yollarını şaş.ll1IDih.1an korumuştur. Yoksa ayet daha
önceden yazılmış bir kadere uymak zorunda kalındığım
ifade etıuemektedir.9 Bu duruıuda her iki ayetin insanın
fıilleriyle bağlantılı olarak ele alı.n.ı:nRsı yorum olınal"tan
öte bir anlam iiiıde etıuemektedir. Son iki ayetten önce
geçen Al-i İınran suresi 29. ayete göre kader Allah'ın
ilmi anlamına gelınel1e idi. Az önce geçen Hadid suresi
22. ve 23. ayetlerde de insana isabet eden ınusibeti
Allah'ın bildiğinden bahsedilmekte idi. Bundan hareketle
kader Allah'ın ilıni ile alakalıdır. Allah'ın ilmi de musibet
ile alakalıdır. O halde kader, musibet ile alakalıdır şek
linde bir akılyürütme yapılabilir. Kader mevzuunda en
çok h.'11llanılan bu iki ayette Allah'ın yazması veya ilmi
musibeı veya nimetle ilgili olup, insanın fiil ve
davranışlMiyla ilgili değildir. Dolayısıyla bu ayetlerin
insanın fiilieriyle bağlantılı olarak ele alınması yorum
olmaktan öte bir anlam üiıde etınemektedir.
Zaten Al-i İ.ınran suresi 165. ayette kader kelimesi,
isabet ettinnek anlamıyla yakından ilgilidir:

ınusibeti

.

.. ; ~-- ..ı :e;;· -·· · t ·:.G.i-""w· ·)ı ._fo J.Jı·~~ ~~~ ~::,: ~ JJ Ib ı)\

~·~·; -r.·r
r-.

nimetlerle şımarmwııanız içindir. Allalı, kendi'ni beğenip övuUcil

hiç kimseyi sevmez.)

Ayetteki "ınusibet" kelimesi "isabet eden şey"
Bu isabet eden şey kötü de olabilir iyi de
olabilir. Nitekim isabet edenin sadeec kötü bir şey
olmadığı bilakis iyi bir şey olabileceği takip eden ayett,eki Allah'ın size verdikleriyle şıınannamaruz içindir
ifadesinden çıkarılabilir. Halbuki nıusibet kelimesi
Türkçede daha çok kötü olan şeylerle ilgili olarak kullanılrnah.-tadır. Yeryüzünde ve özbenliklerinizde başınıza
gelen iyi veya kötü bir şeyin yaratılmadan önce bir kitapta olması, Allah'ın bu ınusibeti yazdığı veya onu bildiği
anlamına gelmel1edir. Dolayısıyla kader ınevzuunda delil
olarak en çok kullamlan bu iki ayette Allalı'ın yazması
veya ilmi insana isabet eden iyi veya kötü musibetle ilgili
olup, insanın fiilleriyle ilgili değildir. Aynca insanın başı
na gelen iyi veya kötü ınusibetin her zaman açık ve net bir
şekilde insanın fiilleriyle de bağlantısını l"UI1llak yani
arada bir sebeplilik bağı oluştunnak ta müı:nh.iin değildir
yani insana gelen şu ınusibetin sebebi insanın şu tiilidir

••

ı--ı

~:~f

anlamındadır.
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(Bıışkalarıııı

ca

iki misline

ıığrııttığıruz

bir musibete kendiniz

"Bu nereden?" dersiniz? De ki: "0, kendinizdendir."

Allııh'ııı

giicil her

şeye

uğrayın
Doğrusu

yeter.)

Ayette başlıca iki anlamdan bahsedilebilir. Birincisi
insana musibetin isabet etmesi, ikincisi Allıılı'ın her şeye
gücünün yetmesi. Yapısal anlambilirnde dil ve konu
bağlanuna göre bu iki anlamı birbiriyle bağlantılı olarak
anladığıınızda birinci anianun özel, ikinci an1aıuın genel
nitelikli olduğu dolayı~ıyla insana isabet eden ınusibetin
Allah'ın bir çeşit güç yelinnesi anlamına geldiği ortaya
çıkınah.1adrr.

Ancak burada insanın sorumluluğuna da bir açıklık
getirmek gerekiyor. Nitekim Nisa suresi 78-79 ayetlerde
9 At~y. H., Kur'an'da lınan Esnsları, s.138-9, Aokam, 1998
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bahsedilmeh.-tedir. Ayeti bütün ola;ak ele alır ve bu iki
l;lnlam arasında bağlantı kurarsak ınusibetin Allah'ın izni
ile isaöet etmesi ile Allah'a imanın birbiriyle ilgili olduğu
anlaşıirnaı...-rad.ır. Keza Bakara suresi 155.-157. ayetlerde:
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Onlara bir iyilik gelirse "bu Allalı
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Sana bir iyilik gelirse Allahtand ır, sana ne kötiilük gelirse kendindendir.
Tanık
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ötiirüdür. O, yine de

(Aııd

Başianna
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"Kuşkusuz

zaman

...

biz

müjde ver.

Allıılı'a

aitiz ve

yL...I L.
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izni olmadan olamaz; Allnh'a kim

inanırsa on\ln gönliinii doğnıya yöneltir. Allah her şeyi bilendir.)

Ayetin birinci kısmında musibetin Allah'ın izni ile
isabet ettiğinden bahsed.ilirken, ikinci kısımda ise Allah'a
iman edenin kalbine Allah'ın hidayet vereceğinden

a·::.. ~

,

ı)l

,

c.

(Sana bir iyilik gelirse,
gelse "Biz önceden

onlıınıı ağırına

işirnizi tuttıık"

gider.

Eğer, sıına

bir kötiilük

derler ve sevinerek geri dönerler. De

ki: "Aihılı'ın bize yazdığından başkası başımıza .gelmez. O bizim sıkı
dostıınııızdur. İnaııruılar, Allalı'a giivensinler.)

Musibetlerin isabet etmesiyle Allalı'a tevekh.-ül arasın
da bir bağ olduğu anlaşılınah.-tadır. Allah' a tevekh.-ül ise
O'na iman ile ilgilidir. Lokrnan suresi 17. ayette :
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oğulcuğunı! Namnzı ı..ıı,

yasakla, buşırıa gelene kurşı
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Kur'an çı.!n,:~v~sind~ bu şekilde::
oJ14ya koydul-tan sonra kader ile Allah'a iman arasında
bir bağın olup olınadığına bakınaıruz gerekıneh.1edir.
Kur'an çerçevesinde bu bağlamda Tegabun suresi ll.
ayette:

·-

geldiği

bir musibet

•

Kad~rin anlanunı

gelen hiçbir olay

ve

ı)):ı a~- a'· ~ 0ı) ~;J

işlediklerinizden

Bu durumda ayetlerden anlad.ığımıza göre kader,
temel anlaım itibanyla Allah'ın varlığa güç yetirmesi
özel anlamı itibanyla da insana isabet eden musibet veya
iyiliğin Allah tarafından bilimnesi veya isabet ~ttirilınesi
anlamını itade etıneh.-tedir. Ancak insana isabet eden
musibetten insan sorumludur. Yani ınusibet sorumluluk
açısından insana, biiinmesi veya isabet ettirilmesi
anlamıyla da Allah'a aittir.

(Başa

açlık

Yine Tevbe suresi 50.- 51. ayetlerde:

~Gi L..j

::r

korku biraz

isabet eden ınusibet karşısında alınan tavır ile Allah'a
iman arasında bir bağın olduğu açıh.1ır.Yani kişinin
Allah'a ait olduğunu ve O'na döneceğini söylemesi
Allah'a olan iınarun gösterir.

isabet eden bir ınusibetten insanın soruınlu olduğu
açık bir şekilde anlaşılmaktadır.
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olsun ki sizi

met vardır. İşte onlar doğru yolıı bulmuşlurdır.)
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gelen herhangi bir musibet ellerinizle
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elbette O'ıııı döneceğiz" derler. İşte onlara Ralılerinden nimetler ve rah-

olarnk Allah yeter.)

Bu iki ayette, münatiklara hitaben insana isabet eden
iyilik ve kötülüğün Allah'tan olduğu, peygambere lıitaben
de sana isabet eden bir iyiliğin Allalı'tan, kötülüğün de
senin kendinden olduğu ifade edilerek insanın sorumluluğu da vurgulanmış oluyor. Keza Şura suresi 30. ayette:
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derler. Onlara bir

Bu topluma ne oluyor ki, nerde ise hiçbir söz anlamıyorlar?

Seni insanlara e.lçi gönderdik.

...

1

...

kötülük gelirse,"Bu senin yüzündendir" derler. De ki: "Hepsi Allah
katırdandır"
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(Nerede olursanız olun, sağlam kaleler i çinde olsanız bile ölü nı size
ulaşır.
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işlerdir.")

isabet edene sabretmenin gerekliliği anlaşılmah1adır.
ise Allah'a iman ile ilgilidir. Keza Hadid suresi 22.23. ayetlerde:
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(Yer yüzünde ve öz ben! ikierinizde
olayı yaralmamızdnıı önce, şüphesiz,

,

başınız.'\

gelen herhangi bir

O Kitap'ta bulunur. Doğrusu, bun-

lar Allah'a kolaydır. Bu, kaybettiğiDize üzillmenıeniz ve Allalı'ın size
verdiği

nimetlerle şımarmıuııanız içindir. Allah, kendiııi beğeııip öviiııeıı

musibetin isabet etmesiyle, insanın kaybettiklerine üzülınemesi ve Allah'ın kendisine verdikleriyle de şıınarmaması gerek-tiği anlatılınaktadu·. Bu tür
tutum ve davranış ise Allah'a iman ile ilgilidir.
hiç kimseyi sevmez.)

Zaten Cibril hadisinde geçen kadere inaruna bu manada anlaşılmalıdır. Yani kaderin insan fiili ve bunun
ezelde tespitiyle bir alakası yok-tur. Nitekim yazar H. Atay
da kader meselesinde insanın iradesini ilgilendiren nokta
ile tabü ve kevni hadiseleri ilgilendiren cilıeti birbirinden

ayırmak gerektiğini

üade ederken karlerin insan fiili ile
ilgili olmadiğını tabü ve kevni lıadiselerle ilgili olduğunu
demek isteıniştir.IO Dolayısıyla insan fiilini ve bunun
ezelde tespitini kılderin anlamı içine almak yanınıla
sözkonusu olup, bu da belli bir mantıkla probleme yaklaşmak ve belli bir kiiltür çerçevesinde problemi değer
lendinnekle gerçekleşmek1edir. Zaten kader kelimesi ile
Kur'an'da insan tiilinin kasteclilıniş olması Kur'an'ın
uslübüna da aykındır. Zira kader ile insan tiili kastedilnıiş
olsa bu, insan niline ayn bir varlık kategorisi vennek yani
insan tiilini daha somut bir tarzdıı ınust<ıkil bir varlık imiş
gibi değerlendinnek anlanuna gelir. Halbuki tül insana
bağlı olarak anlaşılan soyut karak-terli bir şeydir. Öte yandan kadere imanın bir iman esası olarak kabul edilip
edilmeyeceği ise iman esaslan anlayışı ile ilgili bir husustur ki, onu diğer bir yazımııda ele aldık.

lO Yaı:ırııı kaderkonusundaki yııld:ışırnıylıı ilgili geııiş bilgi için aynı
adlı

388

eserine

bnkılabilir.
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