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iNSAN VE KADERi

Prof. Dr. Şercifeddin GÖLCÜK
1 - TARiF VE MAHiYET; BE:DEN VE RUH:

insan, beden ve ruhton oluşan, şuura sahip düşünen bir varlıktır.
Bedenin aslı topraktır. Kur'an'ın açıkladığı bu gerçeği Kiniye ilmi de
tasdjk ve teyid edip doğrulamaktadır. ~imyasal anaiizler, tahllller toprak~
ta . bulunan madenlerin, elementlerin insanda da bulunduğunu göstermektedir. insan bedeni11in büyük çoğunluğunu su teşkil etmektedir. Su
ise Hidrojen ve Oksijenden oluşmaktadır. insanda belli miktarda da Karbol'), Fosfor, Demir, Potasyum; Mağnezyum, Kalsiyum, Kurşun v.b. maddelerin bulunduğu inkar edilmesi mümkün olmayan gerçeklerdendir.
insanın bir de ruhu vardır: Bu insanın görünm~yen, manevi yönünü
oluşturur. ·insan ruh ypnüyle şuur sahibi düşüneri varlıktır. Kur'an 'da in- .
sonın her iki yönü, ~den ve ruhu, şöyle ifadesini bulur.

<<And olsun, insam

balçıktan, işleriebi/en

Cinleri de, daha önce alevii

kara topraktan

yarattık.»

ateşten yar~ttık.

Rabbin melekler~: ((Ben, balctktan, işlenen .kara topraktan bir insan
Onu yap1p ruh.umdan üflediğimde ona secdeye kapanm, de- ·

yaratacağtm.
mişti.»

(1)

insanın ruhunun olduğu aşikardır. Bu ·gerçek, . ölüriı halinde ·özellikle
kendil')i ortaya koyar.
·
·· ·
· ·
. Diri ile ölü
mamasıdlr; ·

orasındaki

·

fark, diride ruhun

bulunması

ölüde ise bulUn"

P, .

Uyku hali de. ruhun varlığı, bir aıi icin ' insanı terkedişiyle . ilgili kesin
bilgi v~rir. Ruhun kaynağı. Allah Teôlô olduğu gibi · belirli bir müddet in·. sandcı kolmasını sağlayan ve soııra onu ilisandan alan da O'dur. Bu gercek Kur'an'da şöyle ifade edilir,
((Allah ölecek/erin ölür.ılei'i qnmda, ölmeyecek/erin de uykuları esna- ..
(1) Kur'an, 15 (Hicr) j26- 28.
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smda ruhlartm altr. (j!melerine hükmet'tiği kimselerinkini tutar, diğerlerin
kini bir süreye kadar sal/Verir, Doğrusu bunda düşünen kimseler için dersler vardtr.» (2)
insan bedeniyle hareket e.d er ve duyar. Ruhuyla id rak eder, düşünür, · .
bilir, sever, nefret eder, sevine ve :Üzüntü duyar, bütün ic dünya, manevi,
görünmeyen alemin faaliyetleridir. O halde ruh nedir?
Kur'an'a

başvurulduğunda şu

ayetle

karşılaşılır :

.

. .

.
((Ey Muhammed! Sana ruhun ne . olduğunu soruyor/ar, de ki: Ruh,
Rabbimin emrinden ibarettir.
Bu hususta. size pek
bilgi verilmiştir.» (3)
.

az

Ruh Allah;ın katındandır. Önun hakkırid<ı insana verilen' bilgi pek az~ .
. dir. ·Buradan hareketle ruh hakkinda bir ~ısı m bilgin fikir . beyan etmiş,
!:>ir kısım bilgin ise konuşmamıştır. ·
:,.
.·

.

.

.

Ruhun gerçeğini, mahiyetini ancak AHcih ·bilir. Bütün semavi dinlerin kabul ettfği ruh, maddeden ayrıdır. Ruhun ldtif bir cisiin, bir nefes, bir
kuvvet olduğunu söyleyenler olmuştur. Ö nurôni, ulvi btr cisimdir.· iMan
·onu kavrama bilgive ardçlarına sahip' değildir. Maddenin esrarına vakıf
olamıyan insan ruhun esrarına ndsıl vakıf olabilir? ·
Ruh, bölünm~ ve parçalanma kabul etrnez. in~an bedenine hayativet verir, canlılık verir. Onun her tarafına yayılır, belli bir mekônı . yoktur,
yokluğunda ölüm vuku bulur.··
·'·
gizliliklerindendir. insanın
.

· Ruh, Allah'ın esrarındandır. ·. gayptendir,
onun esrarına vakıf olması .mümkün değildir. . Zira insan kendi esrarına
vakıf değildir. O, Ruhun hallerinden bir hali, sÖzgeHmi öğrenmeyi, mahi· ·
yeti itibariyle cözebilmiş değildir.
.

.

Her ·gerçeği inkar edenler olduğu . gibi, ruh gerçegini inkar edenler
olmuş ve olmaya devam edecektir. Bu inkôrın temelinde, görünmeyen;
mahiyeti bilinmeyen varlığı kabul etmeme düşüncesi' yatmaktadır. Ayr-ı
ca ruhu bir yana ' bırakarak ruhsal olayları . müsbet ilmin konusu yapma
. arzusu vardır. Ruh ifikar. eqilerek ruhsal olaykır nasil izah edilir? Son
zamanlarda ortdyo çıkan davranış Psikolojinin, J. B:. Watson:un ve diğer
lerinin yapmak istediği etki -tepki süreciyle insanı ve fiilierini açıklamak
gayrettnden başka bir şey değildir. Oysa bu. gayret b.izza( psikolojik mekteblerince reddedilmiş, ruhun varlığını isbat eden bir çok deney yapiimış
tır. Bu konuda Londra Psikoloji Derneğinin araŞtırmaları özellikle ün yapmıştır. insanı ve fiilierini etki " tepki süreci\tfe açıkldma; ·ruhu ~inkar· etme
· (2) . Kur'an, 39 (Zümer) /42.
(3) Kur'an 17 (İsra) j 85. ·
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bu tezin sahibini hemen ilk aıldcm itibaren cıkinaza sokmaktadır. Çünkü
insan hiç etki olmadan kendi iç dünyasının gereği olarak düşünerek taşınarak fiiJier yapar, en basiti düşünür, düşünme de bir fiiJdir. au fiillen .
yaparken ruh ve beden birlikte harek.e t eder. Dışarıdan bir etki olmaksı
zın tepki ve davranışta bulunan insanın durumu nasıl acıklanacaktır?
irade, eğilim, arzular nasıl kavranılmalıdır? · Düşünme, öğrenme, algila~
ma v.b. fiilieri izah nasıl . olacaktır? En basiti en acı k, · en çıplak gercek
olan ölüm olayı nasıl izah edilecektir? Ölmeden önceki insanın durumuy.. la ölmüş olan insanın durumunu ne ile açıklamak gerekir? Aslı ôtıl, hareketsiz madde · oran insana hayatiyat nereden ve nasıl gelmektedir? Bütün bunlar ve başka problemler ancak ruhun v.arlığını kabul ile bir çözüme kavuşur.
Din ve akıl ruhun varlığını açıkca ortaya koymaktadır, ama: onun mahiyetini bilmek imkansızdır. Zira bu konuda · insdna çok . az bilgi verilmiştir. (4)
·
·Ruhun başlangıcı vardır, sonradan meydana gelmiştir yani eze!i değildir ama sonsuzdur. ebedidir; yok . olmayacaktır, daima var olacaktır;
Cennet ve C~hennemde bedenle birlikte hayat sürecektir.
2 "'- RUHVE NEFS
Ruh ve nefis

aynı anlamdadırlar.

Kur'an'da buna dair delil

Vardır

:

Allah'a karşı yalan uydurandan veya kendisine . birşey vahyedilme<<[Jana vahyolundu; Allah'm indirdiği gibi beri:de indireceğirtı>> divenden daha zôlim kim olabilir? -Bu zôlimler can cekişirlerken . melekler
ellerini uzatmış, <<Can verin, bugün Allah'a karş1 hakstz yere söyledikleri. nizden, O'nun ayetlerine büyüklük tasiamamıdan ötürü alçalttct· bir
. azôbla cezalandmlacaksmm> derken· bir görsen!» (5)
mişken

. Bu ayette «Can verin;> o"ıarak terceme edilen ·fbarede nefs k~l imesi
geçmektedir, ki ruh . anlamına kullanılmıştır.
Kur'an'da · ayrıca, en-nefsO'I-emmôre, en-nefsO'I-Ievvome, en-nefsO'I Mutmainne ve en-nefsO'I-mulhime deyimleri geçer. Bunlar, nefsin, ruhun

kısımları olmayıp sıfatlarıdırlar:

kötülüğü

~

insa~ ·

a - Emmare nefs,
emreden nefstir; içgüdüler
hakim olUnca netsin yapacak baŞka birşeyi kalmaz, kötülükle meşgOI olur.
Bu haldem insanı kurtaracak olan Rabbin merhameti ve insanın gayre-

tldlr.
(4) Doç. Dr. Ş. Gölcüık, Kelfun açısından İnsan ve Fiillerıi, S: 201 :ve dvc; İmam Pez~
devi, Ehli Sünnet Akaidi, S. 322; Seyyid Sabık, el-Akaidu'l-İslamiyye, S. 223 ve. dv,
(8) Kur'an, 6 (En'am) j 93.
·
.
·
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cc Ben nefsimi temize çtkarmam; çünkü nefs, Rabbimin merhameti ol-

madtkça, kötülüğü emreder.
edendir.» (6)

Doğrusu

Rabbim bağtşlayandtr, merhamet

b -- Levvame nefs; nedômet getiren, pişman olan nefstir; Nefs bu
haldeyken dini, gerçeği öğrenir, dinin emirleriyle bezenip onları yerine
getirmeye çalışır, yasaklardan uzaklaşır, hak ile bôtılı tanır, kendini murakabe, kontrol eder, hayra yöneHr. şerden kaçar, tam bir nedôıtıet ve
pişmanlık içinde Rabpina doğru yol alır, ana kavuşmak icin bir ·takım vesileler arar.
Nefsi nedômet ve

pişmanlık

içinde

olanların

halini

Alla~

Teôlô Ki-

tabında şöyle tasvir etmektedir:

. <<Bilin ki içinizde Allah'm peygamberi bulunmaktadtr. Eğer o, bir çok
işlerde size uymuş olsaydt şüphesiz kötü dÜruma düşerdiniz; ama Allah.
size imam sevdirmiş, onu gönül/erimize güzel göstermiş; inkôrctltğt, yoldan çtkmayt ve isyaiıi size iğrenç göstermiştir. işte böyle olanlar, A/fah
katindan bir /Otuf ve nimet sayesinde doğru yolda olgnlardtr.» (7)
Nefs.i; imanı seven, kalbi onu güzel bulan, . küfürden, günahtan, isyandan kaçan kişi Levvôme halindedir ve onun nefsi artık daha yüksek
makômlara yükselir, daha üstün sıfatlar kazanır.
Mülhime net~; Allah Tealô'nın kendisine iyiliği ve kötülüğü il~
ham ettiği nefstir. Bı:ı haldeki nefs, herşeyi Allah'tan bilir. Buna Kur"an'da
Şems suresinin 7. ve 10. ôyetlerinde işaret edilir.
c -

d · - Miıtmainne nefs; doygun, mutlu · nefstir. Sadece hak ve hayırla .
mutmciin olur, hoşnut ve razı olur. Bunun icin Kur'an'da şöyle buyrulur:
<<Ey huzur içinde olan nefs! Razt olmuş ve edilmiş olarak Rabbma
dön! Ey nefs, kul/anmm arasma gir, Cennetime gir» (8) ·
Tam huzur ve sükOn içinde olan bu nefsten Allah -razıdır, hoşnuddur.
Arzu edilen nefs hali, , bu nefs halidir.. Bu netsin durağı, temelli olarcik
yurdu Cennettir.
Tasavvuf dflinde ve
eder. (9)

yaşayışında

nefs ve halleri

önemli yer

·işgal

Burada önemli olan ruh iie nefsteri aynı anlamın anlaşılmasıdır. Netsin sıfatlarındçm ruhu~ hallerinin sözkonusu. olduğunun bilinmesidir. ·
(6)
-(7)
(8)
(9)

Kur' an, 12 (Yusuf) /53.
Kur' an, 49 (Huow-at) /7.
Kur' an, 89 (Fecr) /27: 30.
İbrahim Hakkı, Marifetname, c.

/:
·ı

·:;~

'j

n. s.

40. ve dv. İst. 1979.
•

J

·, ~1
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iNSAN HAYATININ SAFHALARI

insan hayatının 4 safhası vardır :
· Bunlar

sırasıyla

:

1 --'- Ana rahminde olan safha
2 .3 -

Dünya

hayatı, doğumdan

Berzah, kabir

ölüme kadar olan, geçen safha .

safhası

4 - Son, ebedf safha .. Cennet ve Cehennem hayatı. Daha sonra ·
bir safha yoktur. Bütün bu sathalar Kur'an'da değişik yerlerde değişik jfade ve üslupta anlatılır. Onlardan birisi şudur: •
başka

<<And olsun ki, irisant süzme çamurdan yaratttk. Sonra on"u nutfe halinde sağ/dm bir yere yer/eştirdik.»

et

«Sonra nutfeyi donmuş kana çevirdik, donmuş kant bir çiğnemlik
yaptik, bir çiğnemlik etten kemikler yaratttk, kemik/ere de et giydirdik
sonra onu başka bir yaratik yapt1k. Yarataniann en güzeli olan Allah ne
Ulu'dur.»
«Sizler bütün bunlardan sonra ölürsünüz. - Şüphesiz hyamet günü
tekrar diriltilirsiniv> (10)

Şimdi burada önce insanın dürıva hayatı safhasını, onun kad.erini
söz konusu edeceğiz, daha sonra son safhayı inceliyeceğiz. insanın beden ve ruhtan oluştuğu açıktır. Beden .insanın maddesini teşkil - ederken,
ruh manasını teşkil eder. _Ruhsuz beden bir madde yığınından başka birşey değildir. insan beden ve ruhuyla bir anlam taşır. Onun kaderi, bedeniyle ve ruhuyla birlikte tayin edilir. .
4 . . . . . . KAZA VE KADER
a - Anlam :. Kaza · ve kader kelimelerine Kur'an'dan itibaren; yaratma, ölüm, öldürme, infaz, icab, hüküm, haber verme, tertip, tqhdid, tokdir anlamları verilir. Bu kelimelerin Kur'an'da bu anlamlara gelecek tar-zda _ kullanıldıkları görülür.
ti

,

__

Terim olarak

anlamları

ise

' .

şöyledir:

Kaza; mümkünlerin, ol.a bilecek şeylerin birer birer yokluktan varlığa
Bu da .ezelde verilen hüküm anlamına Kader'e uygun olarak
vuku bulur. Kader bütün varlıkların Levh-i MahfQzdaki toptan · bulunuşugeçişidir.

(lO) Kur'an, 23 (Muminun) j12 • 16.
. (F. :' 2)
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sonra

bunların

birer birer meydana

gelişidir. .

Kader,· Allah'ın ezeli hükmü ve kararıdır. O, Allah'ın .lradesine göre
bütün. varlıklar için geçerlidir~ Bu ezeli hüküm zaman içinde gerçekleşir. ·
Kaza, her şeye, her varlığa ait özel hüküm ve karardır. Bu da ilôhi
iradenin zaman icinde onların her birinin ölçü ve sinırını te~bit ederek
onları ayrıntıh:ınyla ortaya koymasıdır. Ehl-i Sünnet'in iki kolu Mcitur~diler .·
ile Eşariler Kaza ve Kader kelimelerini birbirlerinin tersi şeklinde anlıyor
lar. Eşarilerin ·Kaza dediklerini Matüridiler . K~der, Kaderi de Kaza diyor~
lar. Sadece lôfzl bir anlaşmazlık . ortaya konuyor. Kısaca; Kaza varlıkla
rın Allah tarafından hikmet ve kemôlle. (mükemmellik} yaratılışıdır. Kader.
Allah'in ezeli olarak yaratıkların zararlı; çirkin, iyi ve güzel niteliklerini
bilip t~sbit ettiği ezeli takdir, hüküm ve tahdiddir.(11)

b -

Anlayiş

: .

Dün olduğu gibi bugün de yarın da Kaza ve Kader üzerine tartışma
lar olmuştur, .olmaktadır ve olacaktır. Bir kısıni insan Kaze ve Kaderi ka~
but ederek, bir kıs~ı yonlış anlayacak, bir kısmı da ona tam bir tasdikle
inanacaktır: Bu artıda iminmayanlar da olacaktır.
islôm düşünce tarihinde Kaza ve Kader tartışmaları çok geniş bit.
alanda cereyan etmiştir. Kaza ve Kader'i Allah'tan alıp inşana verenler
olmuş, insanı kaderinin yaratıcısı kabul edenier çıkmıştır. Bunlar Mutezile'dir: Bunların bugün toplumda bol miktarda taraftarı, temsilcisi vardır.
Bunlar şöyle derler:
Allah ancak iyiyi diler, kötüyü ·dilemez. O halde iyilikler Allah'tan; kötülükler insandandır. Böyle olunca Allah'ın katında Kaza ve Kade(den söz
edilemez. insan kendi kaderini kendisi tayin eder. Bunun için. ileri sürü- ·
·
. len deliller şunlardır :
·

1 ·.,.---- Allah kôfire iman etmesini emrediyor. Oysa emir iradeye aittir,
bir ifadesidir, tezahürüdür. Allah ancak dilediğini emreder. Kôfirin
iman etmeyişine bakarak, Allah'ın onun küfrünü dilemediği sonucunu çı
karmak gerekir.
önt,ın

2 - itaat, fiilin ilôhi irade ile uyumudur. Eğer Allah, kôfirin küfrü·
nü irade ediyorsa, kôfir küfrüyle Allah'a itaat ediyor demek gerekir. Bu
ise akla aykırı ve sacmadır, küfrü icabettirir.
/

.3 -

Allah'ın

Kader' ine, hükmüne rıza göstermek zorunludur, vôclb·

(11) Şeyhzade; Nazmıil-Feraid, S. 21; L. Gardet, Dieu et la
S. 118; S. Tartazfuıi, Şerhill-Makasıd, c. II, S. 142.
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dir. Eğer küfür bu Kader ile vazedilmişse, ·o zornan küfre rıza göstermenin vi:ıcib olduğunu söylemek gerekir. Oysa bu şekil -~ir rıza ve kabul bizzat küfür olur. (12}
Kaza ve ~ader söz konusu olduğunda yapılan itirazlar yukarıdaki
türdendir. Bu itirazlar konuyu insan seviyesinde ele almaktan kaynaklanı
yor. Oysa konuyu Allah'ın katına götürmek gerekir.· örnek olarak iman
ele alındığında söylenebilecek olanlar şunlardır :
iman Allah'ın· bir nimetidir, ICıtfudur. iman nimetini veren Allah'tan
bu nimeti verip ·vermemesi istenemez, sorulamaz. Allah bunU fazlından.
kereminden vermektedir. Kôfirleri imanla · emretmektedir. Onlar imana
gelmediklerinde, Allah onları bırakmakta, onları terketmektedir. Bu hız
lôndır. Oysa Allah müminde tevfiki yaratmaktadır, teVfik imana güçlü olmaktır. Fakat Allah Tealô hiçbir zaman kofiri imandan
mahrum etrr.emektedir. Onun için her zaman imana gelmek mümkündür: Ama bunu
kôfirin istemesi gerekir. ·
Yukarıdaki

iddialara ise

şöyle

cevap verilir.

1 - Emir ile irade arasında ayırım vardır. irade başka, emir başka. dır. Hz. ibrahim'in oğlu Hz. •smail'i kurban etmesi emredilmiş ama irade
edilmemiştir. Hz. ibrahim emri yerine getirmiştir, fakat ilôhi irade bu ,
olayda yoktu. Allah Tealô bu kurban işini kendi katında irade etmemiş,
;dilememişti.

2 ~ · itaat, irade ile ilgili değildir. itöatın ilgisi emir iledir. Allah ~a
firin küfrünü diler, irade ' eder; ama: bununla birlikte ona imçın etmesini
emreder.. Çünkü ôlemde ancak Allah'ın dilediği olur. Bu konuda EbQ Leheb'fn durumu gösterilir. O iman etmek istemediği halde ona iman etmesi emredilmiştir. Buna göre irade ile emir ayrı şeylerdir. Küfür ve inkôr
konusunda kôfir ve münkir imana sahip olmayı istemediklerinden Allah
onlar için küfür ve inkôr yaratmaktadır.
3 - Küfür ve .isyan Allah tarafından hükmedilmiş ve takdir edilı;niş
olarak
kabul edilmelidir,
gerçekte de
böyledir. Bu meselenin. Allah katın.
.
.
daki yönüdür. Bu açıdan onlara rıza göstermek gerekir. Böyle bir rıza ve
kabul asla küfür değildir. Ama bir de insanın seviyesinde~! yönü v~dL!'".
Küfür .ve isyan insan için daha önceden yasaklanmıştır. Insan yasaklanan bir fiili, irade ve gücünü kulianorak işlemektedir. Küfür ve isyana insan açısından rıza gösterilmez. insana mal olan, ya~ılmış kötü fiiller oiarak küfür ve isyan kabul edilmez. Küfür, Kader'in bizzat kendisi değildir,
~

(12) F. Razi, Muhassal, S. 144-145; S.
ve dv. ·.

Şerif

Cürcani,

Şerlıu'l-Mevakıf,

c .. VIII. S. 173
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fakat Kader'e bağlıdır. (13) Kader'e rıza gösterilir, Allah'ın katındaki Kader kabul edilir, ona inanılır, ama insanın · seviyesinde olonlara gelince
orada insanın da rolü vardır, bu hesaba katılmalıdır. Kısaca küfrün iki
yönü vardır :
a - Küfür bir yönüyle Allah'a nisbet edilir. Küfür Allah'ın hikmetine
binaen onun yaratmasıyladır. O mülkünde dilediğini yapar.
b - Küfür bir başka yönden insana nisbet edilir. O insanın. kesb ve
ihtiyarıyla, seçme ve yapmasıyla, ona sıfat olarak meydancı_gelir. AIJah'ın
takdirine rıza küfür değil,. itaattır. (14) Kaza ve Kader meselesi Allah'ın
- irade sıfatına bağlı olduğu· kadar O'nun ilim sıfatına do bağlıdır. Alemde
careyan eden her şey Allah'ın ·iradesinin dışında olmadığı gibi ilminin de
dışında değildir. Allah'ın irade ve ilmi herşeyin ne zaman, nasıl ve nerede
vukubulacağını bütün yönleriyle kapsar ve bilir.

c . ""' Zaman ve rneklin kavramları
Bugün gayet iyi bilinmektedir ki zaman ve mekôn kavramları nisbidir, izôfidlr. ZafT1an cismin hareketine, mekôn da yer değiştirmesine bağ
lıdır, maddidir. <<Zaman insan zihninin formlarmdan biridir. Allah için zaman diye bir şey yoktur.>> (15).
Mekôn kavramı icin ı;le ayni şeyleri söylemek mümkündür< Onun da
yeryüzü insanı icin söz konusudur. O halde Allah'm katında,
insan icin. bahis konusu olduğu tarzda, ·zamqn ve mekôndan sözedilemez.
Zamanın geçmiş, şimdiki, gelecek diye üce bÖiünüşü gibi birimleri Allah
icin geeerli değildir. Bir başka deyişle Allah'ın katında dün, bugün ve yarın yoktur. Bu tarzda bir zaman sınıflaması insan icin vardır. O halde Allah Tealô dünü; bugünü ve yarını aynı ölçü ve oranlarda farksız, doğru
dan ve mutlak olarak bilir. Böylece Kaza ve Kader meselesinde Allah'ın
mutlak ilmi insanı çepeçevre kuşatmış oluyor, insan Allah'ın ilminin dı
şında ·bir şey yapamiyor. (16) Kaza ve Kader Allah'ın ilim sıfatına bağlı
olarak acıklanın'ca insanın hürriyeti daha rahat kurtarılıyor, insanın iradesi serbestçe faaliyette bulunma imkônına kavuşuyor.
geçerliliği

d - Uygulama
Kaza ve Kader Allah'ındır. Hüküm ve karar sahibi ancak Allah'tır. O
yüce saltanatında, hükümdarlığında Tokdir yetkisinin tek sahibidir. insari
O'nun takdirine rcizıdır. Kader veya Hükmünden, Kaza ve Kader'inden ih(13) F. Razi, A.e. S .. 145.
(14) İmam Matüridi, Kitabu'l-Tevhid, S. 286-305. Aliyyu'l-Kan, şerh,- S. 41.
(15) Prof. Dr. Nihat K~kliık. Allah, Kainat ve İnsan, S. 182~ ·
(16) Ş. Gölcük, A.e. S. 230.
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Allah'ın emir olarak yarattığı Ka-

gösterip köbullenir, ama yasak (nehy) olarak insanın isteyip
kötülükler de Allah'ın Kaza ve Kader'ine dahildir. Bunlar in.. sanın isteğiyle ve Allah'ın yaratmasıyladır. Buna göre kötülük yapan, suc
işleyen, günahta bulunan, küfür ve isyanı benimseyen kimsenin <<Bu Allah'm hükmüdür; bu benim kaderimdir, atm yaztmdtf» deyip sucu Allah'a
yükleyip kendini temize çıkarmasına imkôn yoktur, buna cevaz verilemez, rıza gösterilemez. Böyle bir iddia boş bir iddia olup asla gerekcesi
yoktur: Bu fiilieri insan icin yaratan Allah'tır. Ama diğer yandan bu kötü,
fena, çirkin timeri kabul edip rıza · gösteren, yasaklandığını bildiği halde
bunları Işleyen insandır. O halde iyi - kötü her şeyiri yaratıcısının Allah
olduğunu kabul edip rıza göstermek ve O'nun hükmüne itirazda bulunmamak, kçırşı gelmemek, isyanda bulunmamak gerekmektedir. Zira Kader, Allah'ın sırrıdır. Anahtarı kaybolmuş bir kilittir. Allah onun anahtarı
nı peygamberler dahil hiç kimseye vermemiştir.
der-'ine

rıza

benimsediği

Kader'e rıza toptan ifade edilir, Allah'ın ezeli hükmü ayrıntılı biçimde acıklanmdz. Küfür ve isyanların Allah'ın Kader'ine dahil olduğu mücmel bir ifade ile aoıklanır. Allah küfrü, zulmü ve günahı di ler, ama bu . konularda tafsilôt verilmez. Sözgelimi: Allah her şeyin yaratıcısıdır, denir;
ama, O pisliklerin, maymun ve domuzların yaratıcısıdır, denmez. Çünkü
son ifade hoş bir ifade değildir. Kaza ve Kader konusunda da aynı tutum
izlenir. (17)
Allah'ın Kaza ve Kader'ine rıza göstermek
akidenin temelini teşkil
eder. imqn esasları Kaza ve Kader . inancıyle · cercevelenmekte ve bu
inanç iman dairesine girip çıkmakta bir ölçü olmaktadır. inanmak veya
inanmamak hep Kaza ve Kader anlayışı üzerinde. dolaşıp durmaktadır.
Bundan dölayı Kader konusuna çok geniş bir açıdan pakmak ve dar kalıplar içine sıkışarak imanı tehlikeye atmamak gerekir. Kdza ve Kader'e ·
lman insanı mutlu kılar, rahat ve huzur içinde olmasını sağlar ...
·'

Kader meselesine bir de şu acıdan yaklaşmakta yarar vardır: Allah'ın Kaza ve Kader'i her şeyi kuşatır. Onun hükmü anlamına Kader' i .bir
yandan Hz. Peygamber'in S. vefatına, müslümanların ôciz olmalarına, han ımiarının
esir sınırlarının tahrip . ve istila olunmalarına karar verip
Hdk.
.
mederken; diğer yandan Şeytan, Firavun, zalim ve kôfirlerin müslümanlara üstlin gelmelerinde yardım etmiştir. Bütün bu olup bitenler Allah'ın
Kaza ve Kader' i içindedir.· insan. ve Kader'i söz . konusu olup onun hürriyetinin sınırı çizilirken bu noktayı gözden uzak tutmamak gerekmekte~ ·.

dir. (18)
(17) Bakillani, Temhid. S. 327; S. Taftazani, Şerh, · c. II, S. 145.
(18) Ş. Gölcük, A.e.. S. 234.

·

Prof.. Dr.

22

Şerafeddin

Gölcük

Kaza ve Kader, Allah'ın· zôti sıfatlarından olup ezelldirler ve Allah'ın ·
mutlak iradesinin tecellisidirler. Kaza ve Kader Aliah'ın hükmünün oluş
lar aleminde cereyan etmesidir, . ezeli hükmün varlıklar ôleminde ifadesidlr.
·

e -

Anlaytş

'

ve Uygulama Farkiart

K-aza ve Kader'i müslümanlar anlamada ve uygulamada farklı değer
Kaza ve Kader'i anlamak ve uygulamak çıplak
. gözle güneşe bakarak onun üzerinde araştırmalarda bulunmaktan· çok
daha zordur. Bununla . birlikte
çeşitli görüşler ortaya atılmıştır.
.
.
lendirmişlerdiL Aslında

Mutezile; insan seviyesinde Kaza ve Kader kabul etmiyor, insanı tam .
ve mutlak irade ve güc sahibi görüyor. , insan,ı seçme ve yapma hürriyeti
vererek seçtiklerinin ve yaptıklarının tam sorumlusu olarak benimsiyor.
Cebriyye; insanın hür olmayıp her şeyin · Allah'tan olduğu inancına ·
sahiptir. Cebriyye, her şey Allah'Jn katındandır ve insanın hürriyeti diye
bir şey yoktur anlayışındaydı.
.

~

-

. .

Ehli Sünnet temsilciliğini yapmı iki koldan MatOridltik, her _fiilin aslını

ya ratınşını Allah'a bırakıyor. Fiilin aslını Allah yaratır, 'bunu Allah ilmiy- ·
le önceden tayin ve takdir eder, bilir. Fiilin iyi ve .kötü olarak cihlôki ve
hukuki . nitelik kazanması Allah'ın kanununun emrettiği ve yasakladığı ile
münasebette olmak suretiyle insanın hürriyetine bağlıdır. i·nsan hür seÇi. miyle fiili kendisine sıfat yapar..Fiil iyi ise insan, iyi insan; fiil kötü -ise in~
son. kötü insan olur. Kôfir insan, mürnin ipsan, ôsi insan, günahkôr inscin,
. hayırsever insan, namaz kılan insan, kılmayan insan gibi ... Fakat insanın
yaptığı işlerin iyi ve fena oluşunu . ilôhi kanun tayin ve tesbit eder. Bu fiilIerin C!hlôki ve hukOki değer kazanması Insanın ·elindedir. insan cQzi ira-desiyle fiillerden iyi ve fena olanı seçme hürriyetine sahiptir. Ama bu fiil- ..
ler Allah'ın kanunu tarafından belirlenmiştic ·
· ·
Ehli Sünnet'in diğer kolu Eşaril~ğe göre Kaza ve Kader dairesi içinde Allah'ın iradesi ve Emr'i arasında ayrım vardır, yaratma iradeden gelir,
Gü.zel ve Çirkin, iyi ve fena doğrudan· Allah tarafından insanda yaratılır.
insan iYi ve , fena fiillerle münasebete girerek onları kesbeder; kendine
mai edip sıfat yapar. Fakat bu kesb de .aslında Allah'ın kudretinin eseri- .
dir. Zôti yöriden mevcudiyeti Allah'tandır, yani yaratıcısı A11ah'tır. Sadece
ahlôki yönden insana aittir. Eşörilikte görülen kuvvetli bir iradeci anlayıştır. Allah'ın iradesi her şeyin üstündedir, insanın kaderine bu irade
acısından bakılmalıdır.

Kaza ve Kader çerçevesinde insanın kaderini tayinde ortaya çıkan ·
·. görüşler özetle şöyle ifade-edilebilir :
.

(

.

~

'
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Mutezileye göı:e insan koderini tayinde, belirlemede Allah'ın müdahalesinden uzaktır. Mutezile insanın kaderinin önceden tayini diye bir
kayram tanımıyor.. insanın kaderinin tayini Allah'ın Kaaer'inin dışında insanın kendi elindedir.
Cebriyye'ye göre

insanın

kaderi tamamen ve mutlak olarak

Allah'ın

katındadır. insanın bu konuda hiçbir fonksiyonu yoktur .

Ehli Sünnetten MatGridilere göre insanın kaderi bir yandan kendi
elindedir, kendi iradesi ve ·gücüne bağlıdır, diğer yandan Allah'ın katında
dır. Kaza ve ~ader Allah'a aittir, ama insan kaderini bazı alanlarda tayin
yetkisine sahiptir, bu alanlar da yine Allh'ın ilmi dışında değildir. Eşariler ·
ise daha tradeci bir yaklaşımla insanın kaderini Allah'ın irade ve kudreti
içinde değerlendirip insana kaderini tayinde daha az yetki tanırlar, onlar
için önemli olan önce Allah'ın iradesidir, sonra insanın iradesi gelir. Fakat bu hükmü -bütün Eşarilere teşmil etmemek gerekir. Kaza ve Kader
konusu, inanç açısından insan dahtı geniş şekilde, irade kudret v.b. kavramlar yönünden değerlendirilince daha iyi anlcişılacaktır.

5. -

iRADE

irade, insanda buluntın bir sıfattır . insan irade sıfatıyla fiilierinin
. meydana gelmesini saglar. irade nefsin arzularıdır. Bunlar iştiyak, eğilim,
sevgi ve kasddır. irade daima yokluğa taalluk eder. (19)
insanın iradesi konusunda söyleneniert görmeden önce Allah'ın ira- ·
desi hakkında Kur'an'da ve diğer yerlerde bulunanları görmekte yarar .
vardır.

o - Al/ah'm iradesi
. Kur'an'da mutlak bir ilöhi irade bütün şOrnOluyle ortaya konur. Bu
jlöhi irade kesinlikle nisbi ve izafi olmayıp hiçbir şeye bağlı değildir.
'AIIah'm şant bir şeyin olmasmt
mektir; O oluverir.' (20) ·

dilediği

zaman ona sadece «Ol» de•

. 'Rabbtn dilediğini ya,rattr ve seçer; irade, serbestlik onlcirm deflfl.
(AIIah'mdtr). Allah yücedir ve on/ann ortak koştuk/an şeylerden uzakttr.' (21)
.
.
'Her dilediğini mutlaka yapandtr.' (22)
(19) S. Ş . Cürcani, Tarifat.' S. 10 - ll.
(20) Kur' an,. 36 (Yasin) /82.
(21) Kur'an, 28 ·(Kasas)/68.
(22) Kur'an, B5 (BIIDllC)/16.
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gisinin bir yönünden sözetmektedir: insan bir yandan mecburdur, diğer
yandan da rriuhtardır, serbesttir, hürdür. Insanın mecbur olduğu alanlar
bellidir. Şunlar belli bir zaman, mekön ve coğrafyada· dünyaya gelişi, ırki,
rengi, boyu, posu, cinsiyeti, eceli v.b: hususlardır. insanın serbest oldu- .
ğu alanlarda bellidir: Şuniar, Insanın iradesine b_ağlı olan. hususlardır. Fokat insanın iradesine bağlı hususlar da Kaza ve Kader'i unutmamak gerekir. insanın iradesi konusunda belli başlı görüşler şunla'rdır:
Mu;tezile'ye göre Insan irade, ihtiyar sahibidir. insan bu iradesini
kullanarak kendi kaderini kendisi tayin eder. irade bir fiil olduğundan ira- ·
denin faili, yapıcısı insandır.
·
Cebriyye'ye göre insanın irade ve ihtiyarı yoktur. Onlar tam bir cebr,
zorlama taraftari olduklarında_n ınsana hürriyet tanımazlar. .·
Eh!i Siinnet'in . Maturidikoluna göre insan cüz'l bir · irade sahibidir.
insan, karşılaştığı seçimlik bir bir iş karşısında, büt ün ihtimölleri çiüşüne~
rek cOz'i iradesini kullanır ve bir secimde bulunur. COz'i irade kOIIi irade- .
nin karşıtı olmayip insanın daima tercihlerden bir tercih yapmasıdır. Bu
cOz'i irade şöyle ifade edilmiştir. ((Al/ah insandan küfrü, onun ihtiyanyla
ve imana gücü olmakla birlikte di/er.» (35) Allah'ın iradesi gözönüne alı_n
makla birlikte insanın iradesi vardır, ama insanın iradesi küfür konusunda olduğu gibi hem küfre hem imana yönelebilir. Ama insdn kendi cuz'i
iradesini kullanarak küfrü tercih etmekte, imanı tercih etmemektedir. Allah insan icin küfrü dilerken insanın aynı anda imana ·gü_cü vardır.

Ehli Sünnet'in Eşari kolu da genel olarak insana irade tanır; Ancak ,
. onlar . bu konuda daha hassastırlar. Zira Allah'ın iradesinin yanında insa- ~ ·
nıri iradesinin varlığını kabul etmek irade sahiplerini
ikileştireceğ.inden
onlar açıkca insanın da iradesi vardır demekten· çekinmişlerdir. Onlara
bu tavırlarından dolayi Cebr'i Mutavassıt'tadırlar denmişse de doğru de- .·
ğildir. Eşariyye mensupları da insana irade tanırlar fakat bunu açıkca
beyan etmeyip Allah'ın iradesinin herşeyi kuşattığını söylemekle ve bunu
genişçe açıklamakla yetinirler.
Bu konuda gerçek olan

şudur

:

Allah insanı yeryüzünde hcilifesi olar-ok yaratmış. ona pek çok ni- .
metl.erin yanında kendi\Zat-ı UIOhiyyet'ini tanımasını, ancak O'na ibadet.ı
le bulunmasını' istemiş, ona pek çok daha başka görevler vermiştir. Emir~ . ,,
ler ve yasaklarla sınırı belli bir hayatı yaşaması insana AUah tarafından -;1
. bildirilmiştir. Ayrıca neticede ne olacağı da insana önceden haber veri ı-· .)
miş, insanın hayırlı, doğru yolu seçmesi kendisine bırakılmış ve insa- ',!
f<!

(35) Nured<Jjn 'Sabfuıi, el-Bidaye S. 124.
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na sorumluluk elbisesi giydirilmiştir. Sorumluluğun, neticede mükôfat ve
tahakkuku ancak sorumlu kişinin serbest hareketiyle mümkündür. Hür bir ircide ile işlerini görmesiyle insan ancak sorumluluğunun ne
. olduğunu anlıyabilir. Bunun icin insanın belli bir alanda - ki bti da . dqha
aşağıda söz konusu edilec~ği gibi - iradi fiilierinde hür olması gerekmektedir. insan · kendi irade ve hür secimiyl~ bu olanda serbestçe faaliyette ve icraatta bulunmaktadır. Ama kendisine irade verilen insanın bu
iradesi serbest faaliyeti icin yeterli . değildir. iradenin güçle tamarnianması icabeder. Zira · irade güc, kudret olmadan fiil meydana getirmeye muk~
tedir · değildir. Bir · başka tamamlayıcı sıfata, yçıni güce, kudrete muhtaçcezanın .

tır.

6 -

KUDRETveya GÜC

Kudret, hayat sahibinin, iradeyle, fiile ve terkine muktedir olduğu sı
fattır. Kudret, iradeye etki yapar. (36) Irade ve · kudret birlikte bir iş yapmaya yönelirler. Her ikisinin :.varlığı iş yapmada zorunludur.

a - Allah'm Kudreti
.

.

.

.

Kur'an'da Allah'ın Kudreti'nin varlığından bahseden acık nass vardır.
<<Allah . her Şeye K adir'dir. Hükümran/tk elinde olan Allah Yücedir ve O ·
her şeye Kadfr'dir.» (37) BütÜn varlıkların yaratıcısı, ôlemin yoktan
edicisi. insanı hayrete duşi,irEm bütün harikulôde fiilierin yapıcısı Allah'ın'
kudret Sahibi oluşu acık ve kesindir. Allah'ın kudreti ko.nusunda da müslümanlar ittifa,k halindedirler. Ancak bu kudretin niteliği, niceliği hakkın
da izahta ayrılığa düşmüşler, Mutezile ilôhi kudreti diğer sıfatlar gibi sonradan meydana gelme kabul ederken Ehli Sünnet bu izahı asla kabul et-

var

memiştir:

Ehli Sünnet'e göre Allah mutlak, ezeli zôtıylp kaim bir -kudret sıfa
. tıyla mevsuttur. Kadir!i Mutlak olup O'nun Kudret'i mümkün olan her şeye tcialluk eder.
·
·
·

b - insanm Kudreti

insanın kudretini ifade. ıçın,

istitaa, tokat, . kuvvet ve :gOc kelimele~i

kullanılır, hepsi aynı anlamdadırlar.

f, .

insanın gücü konusunda Mutezile'nln görüşünü kısaca . şöyle özetlemek mümkündür :
insan · güc sahibidir. Bu güc bir yandan beden sağlığını
dan bu . sağlamlığa eklenen bir arazdır, sıfattır, niteliktir.
(86) s. Ş. Cürcaru, s. ısı.
(37) Kllİ''an, 5 (Maide)'/120; 67 (Mülk)jl.
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insan devamlı güçlüdür. Bu güç fiil ' yapmadan once insanda vardır.
Bu güçle insan kendi fiilierine kôdirdir, insanın fii-lierini Allah yaratmaz.
Hayır ve şer, bütün fiilieri insan kendisi yapar, bundan dolayı ceza ve
müköfata hak kazanır. Allah'ın müdahalesi söz konusu değildir. insan
ôçiz olmayıp kôdirdir.
Cebriyye'ye göre insanın yaptığı işin gercek faili Allah'tır. insanın hic
bir şeye gücü yoktur. insan istitaa ile, güç ile vasıflanamaz, onun iradesi
olmadığı gibi gücü ve kudreti de yoktur. Fiiller insana mecaz yoluyla nisbet edilir. «Güneş battt» cümlesindeki anlam gibi batma işi gün~şe nis- ·
bet ·edilse de bunun gercek faili Allah'tır. insanın fiilieri de böyledir, mecaz yoluyla insana nisbet edilir. Çünkü insanın gücü yoktur.
Ehli Sünnet'in Maturidiyye kolu insanda gücün varlığını kabul eder.
Bu güç ikiye ayrılır.
1 ·-

Fiilden önceki b·eden sağlamlığı,·

2· --:- Allah taratından yaratılan araz ....
insan sahip olduğu gücle ihtiyar! fiilierini yapar. Beden sağlamlığına
örnek Hacla ilgili ayettir: (<(aztk ve binek baktmmdan) yoluna gücü yeten
kimsenin Beytullah't hac etmesi Allah'm insanlar · üzerindeki hakktdtr.>>
Burada söz konusu olan «aztk ve· binek» araçların sebepleri n ve orgt:m. ların sağlamlığını gösteren fiilden önceki istitaadır. Allah'ın yarattığı güç
fiHJe birliktedir ve asla fiilden önce değildir; (38)
·
Ehli Sünnet'in Eşariyye kolu da insanda yaratılmış bir g(,icün varlığı- nı kabul eder, Bunun izahları şöyledir.: insan iş yapma güc-üne sahiptir.
Fakat bu .güç insanın kendi özünden, zôtından değildir. Bu gücün kaynağı onun dışındadır. Zira insan bazan güç sahibidir, bazan değildir. Eğer
insan kendi özünden veya onda devamlı bulunan bir sıfattdn dolayı güc
sahibi olsaydı, devamlı olarak güç sahibi olurdu.' Oysa insan bazan güçlüdür bazan güçsüzdür. Nitekim insan bazan bilgili, bazan bilgisiz, bazan hareketli bazan da hareketsizdir. Bu da · öyledir. Güç, insanın öz benliğinde olmayan bir araz olup Allah'ın insana- bir fazlı, bir nimeti, bir ihsanıdır.
·
Bu güc fiille birliktedir, fiilden önce bulunmaz; fiil, iş, meydana geldikten sonra yok olur. Allah bir iş yapması icin ilisanda bu gücü . yaratır. Bu güc _ei~Kudretu'l-muhdese'dir, yaratılmış güçtür.
·
insanın gücüyle ilgili olarak iman Eşari'nin verdiği örnek ilginçtir:
Allah kôfire iman etmekle yükümlü kılmıştır. Kôfirin bu imana gücü var(3B) İmam Maturidi, K. et-Tevlııid, S. 256; İbn Humam; el-Musayere, c. I, S. 120-121.
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mıdır? sorusuna,

«eğer gücü olsaydt iman ederdi>> cevabını vermektir.
Hemen akla gelen «O halde Allah gücü yetmediği şeyi kôfi.re teklif etmekte midir?>> sorusUna verdiği cevap gerçekten susturucu niteliktedir
. ve cevap iki şıklıdır.
·

1 ___: Kôfirin, aczinden dolayı imana kudretinin olmaması düşünüle
mez. Kôfir imana gelmeye ôciz değildir: Onun her zamari imana gücü
vardır.
2 - Kôfirin imana gelemernesi onu terketmesinden ve
olan kütürle meşgul olmasından dolayıdır. (39)

imanın zıddı

c - -insanm Gücünün Mahiyeti ve Etki Alant
insanda varlığı kabul edilen ve- gercekten var olan güç belirli alanlarda etkindir. <<AIIah'in mutlak ve strurstz kudreti hiç bir kaytt"'ve şarta tabi
olmadan h.er fiili yaratttğt halde tnsanm gücü bu yetenekten tnahrumdur.
insdnm gücünün yetkisi smtrltdtr. Aliah Kudret'iyle yoktan her şeyi yaratttğt hqlde insan böyle bir .şey yapamaz. Bunun böyle olduğuna delil; /nsakendi özünden bazan bazr işlere gücünün olrnadtğt ve hiç bir :Zaman
· yaratmaya dair bir hissin, duygunun içinde doğmadtğmt bilmesidir. insa~
nm yarattlmtş k_udreti bütün varlikiara ve olaylara asla şamil değildir, ancak çok cOz'i bazt kendisine özgü olaylara münhastrdtr. insan asla yoktan, cisim,cevher, araz yaratmaya; atom, hücre, molekOI yaratmaya muktedir değildir. Aynca bu güç, daimi, ~ürekli olmaytp gelip geçicidir.»

mn

insanın bU gücünü Mu'tezile ve Maturidiyye karşıt iki fiil iç:n uygun
ve geçerli olduğunu kabul ederken Eşariyye insanın gücünün bir fiil için
uygun ve geçerli kabul eder. iki karşıt fiilden de kasdedileri taat ve mosiyettir. insanın kudreti hem taat hem de masıyete uygundur. Kudret taat
icin de kullanılabilir, masıvet için de kullanılabilir. Sözgelimi insan gücünü bir tek secde için kullanır ama bu secde Allah için yapılırsa taat'tir,
puta yapılırsa masıyettir, ama secde bir tektir.
Eşariyye'ye

göre kudret ile fiil arasında zaman bakımından imkansız
lık olduğundan insan gücünü sarfeder etmez fiil meydana geldiğinden,
· kudret ancak bir mümkün için uygun ve geçerlidir. (40)
insan kendisine bahsedilen bu güçle fiilierini icra. haycitını tarklm
edip ,düzenler. insan bu gücü sqyesinde asla mecbur olmadığını bilir ve
hisseder. Zira bir şeyin doğuşu ve oluşu anında mecburiyet yoktur. Mecburiyet, .zorlanma; varolan bir şeye isteyerek veya istemiyerek vuku bulur. insanın önünde somut olarak · bir şey bulunacak ki insan o şey hak(39) İmam Eşari, el-Luma, S. 93.; el-İbaane, S. 57.
(40) Ş. Gölcük, A.e., S. 141-142.
·
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k ında isteme veya istememe tarzında bir tavır takınsın •.. Zorlanma böyle
durumlarda söz konusudur. Oysa insan sahip olduğu gücle bir fiili tercih
eder, benimser, o fiilden vaZgeçmlyerek onu işler. insan- bütün iŞlerini görürken _bu hava içindedir. ihtimalleri düşünür, hesaplar, . kôrını, zararını,
faydasını gö~ önüne ·getirir, fiili yapar, insan fiilini yaparken tamamen .
hürdür. Tercih edici ve hür olmakla mecbur. olmcik yanyana bulunamai,
birlikte değerlendirilemez. Burada söz konusu olan, insonıri kendi gücünü kullanarak tek başına yaptığı fiilferdir, yoksa dışarıdan ve yan etken. lerin tesiri başka bir konudur. Onlar he$aba katılsa da son tahlilde insan
yine kendi iradesi ve gücünü düşünerek tercih edici durumdadır ve bir
fiile ortak oll,Jp .olmamada kendi takdirini kullanır.
insanın gücünü mahiyetirii ve .etki alanını tesbitte en önemli ölçü yaratmadır.

Yaratma yoktan varetmedir. Bu anlamda

inşanın gücünün ne
O asla yoktan varetme anlamına yaratıcı bir güce asla
sahip değildir. Varatma ancak Alloh'a aittir ve ondan başka Yaratıcı güce · s~hip olon yoktur.
«Eğer hokikaÜm insanın bir· kudreti ve yaratma gücü varsa -burada
· kudret deyimi mutlak manada anlaştlmalidlf - niçin bütün insanlar aynt
kudreti kullanarak aynt fiilieri iş/emiyor/ar? Niçin aralarmda farkltiiklar
vardJr? Biri okuyup yazarken diğeri cahildir. Sanat sahibi bir insanm
korştsmda herhangi bir sanata ehil olmayan sanatstz/Cm müşahade ediyoruz. Madem ki insanda mevcut bir kudretten söz ·ediliyor, o halde her ·
insan bu gücünü kullanarak istediği sônuc.a ulaşmaltdtr. Halbuki olaylar .
aleminde bunun ciks-i cereycın etmektedir. Bir tak-tm insanlarm yapttklarmt
diğer bazt/Qrt yapamtyor/ar. Şu halde insanda yaratlCI manada bir gücten
bahsedilemez. insanlarm yapttklan işleri · yari:ıttct kudretiyle Jhdas eden
Allah'ttr.» (41)
insanın irade ve gücü tarif edildikten v~ bu irade ve güç faaliyete .'
rini yapma gücüne sahip olduğunun en açık belgesi insanın şimdiye kadar yoktan varetme anlamında bir zerreyi, atomu, su molekülünü oluştu- ·
ran oksijen ve hidrojenden bir tekini yaratamamış olmasıdır. insan, kendisi bir yaratık olarak, yaratılmışlar dünyasında her şeyi hazır vaziyette
bulmakta, bir takım nimetiere ve imkônlaro sahip olunca kendini herşeyin .
sahibı' görerek yaratıcı bir gücün maliki olduğunu zannetmektedir. Oysa" :i
insanın her an idraklnde bulunması gereken gerÇek, onun sadece fiille~ :1
rini ve kesbini yapma kudretinde olduğudur.
··
olduğu ortadadır.

7 ....:...:. FiiL ve .KESB
jnscinın irade ve gücü tarif edUdikten ve bu irade ve güç faaliyete .[',
·,',
geçtikten sonra fiil ve kesble karşılaşılmaktadır.
(41)

Ş.

Gölcük, A.e., S. 153-154.
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3)

Fiil, .hareket demektir. Fiil kelimesiyle insanda cereyan eden bütün
. hareketler kastedilir. insanda iki türlü fiil vardır: 1) insanın iradesi olma~
dan Allah'ın yarottığı fiil; Tiireme, kalb, ve kan dolaşımı hareketleri gibL..
2) insanın irade ve gücüyle bklikte Allah'ın yarattığı fiil. ;. ikinci tür fiil ih- .
tiyari fiildir, . buna .kes b deri ir. Birincisiyle ikinci arasındaki farkı insan . zo~
runlu oli:ıra'k bilir. Şu halde fiil tabiri insanda'ki bütün fiilleri, yani gerek
iradi olmayan ve gerekse iradi olan fiilieri kapsdrken, kesb tabiri sadece
iradi fiilieri kapsamaktadır. Fiil tabiri genel bir tabir olurken, kesb tabiri
Özel bir tabir olmaktadır.

a· - Fiil
Fiilin oluşumunda Mu'tezile'nin görüşü, onu, yani fiili, insanın ifade
· ve kudretini serbestçe kullanarok yaptığı · şeklindedir. Mu'tezile'ye göre
Allah insanın fiiline müdahalede · bulunmaz, ancak Allahın ins.ana başlan- · .
- gıcta bir defa verdiği güçle insan devamlı olarak fiilini kendisi yapar ve
bı.i güc ondan hiç ayrılmaz.
· ·
··
Mu'tezile'nin tam karşısında · yer alan Cebriyye ise insanın · fiilini yaratamadığı görlişündedir. Cebriyye'ye göre insan mecbQrdur.
.· Ehli Sünnet'in gerek Maturidi ve gerekse Eşari kolları fiilin oluşu- .
mundcr aynı görüşün sahipleridirler, imam Maturidi ve imam Eşari bu konuda özetle şu beyanda bulunurlar: insanın fiilinin yaratıcısı Allah'tır. Zi. ra Allah Tealô «siii ve . işlediklerinizi yaratan Allah'tır» (42) buyurmaktadır. Buna göre insan, fiilleri, ikrôrı ve marifetiyle mahiCıktur. insanın fiil. leri kendi isteğiyle meydana gelen yaptığı işlerdir. iş; bir amaca bağlı olarak meydana gelen fiildir, bu anlamda fiil, organların ve kalbin fiillerini,
yani mcirifet ve tasdiki içine alır. insanın bütün bu fiilierini yokluktan var~
hğa cıkarari Allah'tır. yaratıcı Allah'tır. Bununla birlikte insanın yqptığı iş
le~ insana nisbet edilir. Çünkü insan isteyerek, iradesini kullanarak bu
fiilierin sahibidir; bu fii·llerin oluşumunda insan gücünü ku'ııanmıştır.
Fakat öte yandan insan asla bu fiilieri yapmay(] mecbur değildir. O irade
ve gücünü kullanarak sözü edi.len fiilierin meydana gelmesini sağlar.
~öylece insan cOz'i iradesiyle hür hale gelerek fiilierini .icra etmekte~ir.
Imam Maturidi'ye göre insanın fiilierinin aslı, özü Allah'ın kudretiyle•:ve
O;hun yaratmasıyladır. Fakat aynı fiilierin taat ve masiyat olarak, sevab
ve günah olarak nitelenmesi insanın gücüyle olmaktadır. 43)
·
· imam · Eş'ari ise şu ifadelerle fiilin oluşumuna açıklik getirmektedir :

(42) Kur'an, 37 (Saffat)/96.
(43) İmam Matfiridi, A.e., s. 221-226; Şeyhzade A. e.; s . 51. ·
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Alemde cereyan eden olaylar -her an Allah'ın yaratmasıyla meydana gelmektedir. Allah her an yaratır. Allah aynı zamanda. her zaman insanın
aliştığı, görüp durduğu ôdetini, ôlemde yürürlükte olan düzeni bozup de- ·
ğiştirebilir ... Her ş_ey O'nun elindedir. insanın fiili de Allah'ın yaratmasıy
ladır. insanın fiilierinin Allah'ın yaratma-sıyla olduğuna delil; insanın istek ve arzusuna rağmen fiilierin meydana gelişleridir. 44)
Allah'ın insanın fiilierinin yaratıcısı olduğuna deliller pek çoktur :

1 - Allah'ın Kudret'i
zerine yeter.

insanların yaptıklarının

hem

aslına,

. hem ben-

2 - insan yaptığı fiiİierin mahiyetini, özünü: içyüzünü bilmez. insan işlerinin hangi hükümler. nitelikler ve gerçekler üzerine meydana gel-~
miş olduğunu bilmediği gibi onların · esrarına da vôkıf değildir. 'Sözünüzü ister gizli tutun, ister açtğa vurun. Çünku O kalbierin künhünü bilir.
Bilmez mi O yaratan O latlfdir; her şeyden haberdardtr.' (45) Gizlive açık
sözün yaratıcısı Allah'ın, sözün gizlilik ve açıklığını bilmemesi düşünüle
mez. Allah'ni yaratması ve bilmesi birbirinden ayrılamaz. Gizli-cicık .her
şeyi, kalbierin içyüzünü bilen Allah, hem sözü hem de sözün özünil bilir (46) Bir iş meydana getiren insan, o işin mahiyetini ve ne ·kadar süreceğini kesin olarak bilmez. Ama Allah icin böyle bir durum söz konusu
olamaz. O işin mahiyetini bildiği gibi onun ne kadar süreceğini de bilir.
Bunlar O'nun ilminin dışında kalamaz. Oysa yaratıcı olmayan insanın bilgisi· sınırlıdır. · Kendi yaptığı işlerin içyüzünü bilmediği gibi başkalarının
yaptığı fiilierin özünü de bilmez. (47)
3 -

insanlar ve melekler sadece kulluk ederler. Allah, herhangi bir
şekilde bir şey yaraünalarını onlardan nefyetmiş. kaldırmıştır. Çünkü
((On/ann Allah'tan başka yalvardtklan (putlar) ise, hiç bir şey ya,ratamai. lar, . halbuki o putlar (taş veya ağaç gibi şeylerden) yarattlmaktadtrlar,
(şekillf:mdi~ilm'ekt.edirler} .» ((Yoksa Allah'a O'nun . yaratttğt gibi yaratan ortaklar buldukir da, bu yaratma kendilerince birbirine benzer mi göründü.>> (48) Buna göre Allah'ın yaratıcılığı kesindir, mt,Jtlciktır. Son ôyetin tevilini Mutezile yaratma~a eşitlik plarak yapıyor ve . Allah'ın bu eşitliği · nefyeftiğini bildiriyor. BôkWôrıiyye göre Allah'ın mutlak ve kesin yaratıcılığı
nın bir başka ifadesi bu ôyette müşahade edilmektedir. Bu; insanın fiil- lerinin Allah tarafından yaratildiğının Kur'an metniyle teyid edilişidir. Al· (44)
(45)
(46)
(47)
(48)

İmam Eşari, el-Lıima, S. 38-39.
. Kur'an, 67 (Mülk) /13-14.
Bakillani, A.e., s. 305.
Ş : Gölcük,· A.e., S. 179.
Kur'an_; 16 (Nahl) /20; 13 (Ra'd)/16.
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lah Teah] kendişin in yaratması gibi .yarattığını iddia edeni ve bu iddiasını
isbata ~alkışa11ı şirkle damgolamıştır~ Eğer insanlar sözlerini, hareket ve
sükCınlcirını, irade ve ilimlerini yaratmış olsalardı - ki bütün bu fiiler Alloh'ın yaratığıdır. - Allah'ın yaratması gibi yaratmış, O;nun · yaptığı gibi yapmış öluilôrdı. Böylece Allah'ın yaratması ve insanın yaratması birbirine
ben.zer. yaratmada ·ortaklık meydana cıkar. Oysa Allah _Tealô bundan
münezzehtir, kesinlikle -uzaktır. (49) Gerek varlığında, zôtında gerekse iş
ve yaratmasmda, sıfat ve fiillerinde, Allah tektir. irısanın O'nun yaratmasına katılması,_ ortak · olmasi düşünülemez . Bu düşünüldüğünde iki yönden geçersizdir.
,
1 -

Allah'a acz gerekir. Halbuki Allah ôciz değildir.

2 - Allah'a ortak gerekir. Halbuki Allah tektir. O halde kullar yaratma yönünden Allah'a benzeyemezler, mutlak anlamda, yokluktan varlığa
cıkarmak anlamında yaratma ancak Allah'ın fiilidir.
«Fiillerimiz Allah'm yaratmaswta meydana geliyorsa. o takdtrde, emre, nehye gerek olmadrğr gibi güzel ve iyi arnelferin müt<:.afatlandmlrp çirkin ve kötü olanlarm cezalandmlmasmada gerek yoktur>! tarzında bir iddiaya şöyle cevap verilir.
«Allah, inSana kendi fiilierinden bir fiili yaratmakla emretmiyor. Allah
insana bir şey yaratmayr erriretmediği gibi bundan onu yasaklamtyor .da ...
Allah insana yaratttğt şeyden dolayi sevap verici olmadrğr gibi yarattiği ·
şeyden dolayi ona ceza verici ·de değildir. Çünkü insan için yaratma imkanslzdtr. O yarattk .olmakla birlikte yaratr/mJş/ar dünyasmdadtr. Allah'm .
yapttğl . şudvr: O kendi yaratt1ğmdan insana emretmekte ve y.ine kendi
yarattJğmdan insam yasaklamaktadtr. Allah insanin iktisab ettiğine, kazahdJğma göre emir ve nehyettiğinden ceza ve mükafat vereceğini beyan·
· etmektedir. · AnlaşJimasi gereken yaratma bu cınlamdadtr. Allah'm yarattiği fiiller sevabi seven ve isteyen kimse için sevaba, cezayi seven ve isteyen için de cezay1 müstelziindir, icabettirir. Bu konuda Allah'a hiç bir
şey denemez. Zira O, insam yarat1klcJr aleminde irade ve kudretiyle ihtiyari fiilierini yapma durumuyla karş1 karştya b!fakrnJŞtlf. insanm yarat- ~
aya gücü yoktur; ama bununla birlikte seçme, iktisab etme gücü var:
p
dlf.» (50)
~- ..
.m

b - Kesb
Kesb. insanın ihtiyôri. fiilierine verilen isimdtr. Yarar sağlamaya, zaron uzaklaştırmaya yöneliktir. Allah'ın fiili kesb olarak isimlenmez ve ni(49) Bakiİlani, A.e., s . 306.
(50) Bakillarti, A.e., 307; Ş. Göicük, A.e., S. 186- 7.
(F.: 3)
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telenmez zira O'nun yarario ve zarario bir iligSi , yoktur. Toplamak. rızık,
aramak, ve kazanmak anlam1arına gelen kesb Kur'an~da üç şekilde yer
alır:

1 - Kesb, kalbin akdi ve azmidir, ve şu ayette buna işaret vardır:
<<Allah sizi ve yemin/erinizdeki yamlmadan dolayt sorumlu tutmaz. ·
Sizi kalbierinizin kazandtklarmdan sorumlu tuttır. Allah Bağlşlayanc/Jr,
HalimçJir.» {51)
·
Şu

ayette ise kalbin akdi, kalbin

kesbidir~

· «Allahsizi rasgele yeminferinizden dolayt değil, bile bile ettiğiniz yemin/erden ötürü hesap sorar ...>> (52)
Kes b, ticarette mal kazanmadır. Buna · şu ayette işaret olunmaktadır:
«Ey iman edenler! kazandtklanmzm ve .sizin için yerderi ç1kardtklanm1zm
he/al ve iyisinden harcdym.>> {53) Bu ayette kesb, kazane anlamınadır.
3 ~ Kesb, sa'y ve ameldir. Buna pek çok ayette işaret edilir: «Allah
bir kimseye ancak gücü .yettiği kada i teklif eder; Herkesin kazand1ğ1 hay· .
rm sevabi kendine, yapt1ğ1 fena!Jğ1r:ı zarari da yine onadtr.>>
«Kendi yapttğmtzth · cezas1 olan azab1 tadm .. >> (54) Bu ayetlerde söz
konusu olan sa'y ve ameldir. {55)
Kesbi kabul etmeyen Mu'tezile'ye karşılık Ehli Sünnet'in, Maturldl
. kolU kesbi insan icin bir sıfat olarak kabul eder ve kesbi insanın irade ve
· kudretine bağlı görür. insanın fiili yaratma (halk) olarak değil; kesb, Al·
lah~ın fiili ise kesb değil; yaratma, halk diye isimlenir. Ama fiil ismi, hem
Allah~ın fiili olan halk yani yaratma, hem de insanın fiili olan kesb icin ge·
cerlidir.
.
.
Kesb iki güc sahibi arasında meydana gelir. - Kesb yaratma yönOn·
den Allah'ın fiili, yarar sağlayıp zarardan uzaklaşma yönünden insanın
fiilidir. Yaratma ile kesb arasında fark, yal'atmanın aracsız•. doğrudan,
mutlak olara~. kesbin ise organlarla meydana gelmesidir. Yaratmada, KO"
dir bir tektir ve Allah'tır. Kesbte ise Kôdir bir tek olmayıp insanın gOoO ·
de onda etkindir, rol oynar. Yaratma Allah'a_, kesb insana aittir; insan Ira••'
de ve gücünü kullanarak Allah tarafından yaratılan fiili kendisine kelb
yapar, bu on,un ihtiyari, isteğe bağlı olarak yaptığı fiilidir. Kesb itaat ·
masiyet iman ve küfür, hayır VE;( şer insanın bütün fiilierini içine· alır.. Flll
(51) . Kur'an, 2 (Bakara)/225.
(52) Kur'an, 5 (Maide)/89.
(53) Kur' an, 2 (Bakiira) /267 . ..
(54) · Kur.' an, 2 (Bakara)/286; 7 (Araf)/39.
(55) İbnu;l-K~yyun el-Cevziyye, Şıifau'l-Alil,

s. 120 -121,

'
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aslını Allah yaratır. ·onu nitelik, sıfat haline insan getirir.

insan yaptığı
mefsufu olur, öldürme işini yapaha kôtil dendiği gibi. •. Kesb olarak
insanın bütün- fiilieri her şeyi kuşatan ilôhi ilmin ve iradenin dışında değildir; (56)
işin

imam Eşari de daha başka ifad(31erle kesbi özetle şöyle anlatır:
Kesb, gercekten onu yapana delôlet eder, ama onu yapanın hakikôten onun müktesebi olması gerekmez. Çünkü müktesib bir şeyi kçıza
nan, iktisab edip üzerjne alandır. Kesb müktesibte meydana gelen bir yaratılmış kuçlretle vaki olur. Allah'ın Muhdes bir kudretle kesbe müktesib _
olması cai:z: ve mümkün değildir. ama O kesbin fiil olarak gercek failidir,
yaratıcısıdır.

((Küfrü iktisab etti>>nin anlamı ((muhdes bir kudretle küfretti, inkar
etti>>dir. (dmam iktisab etti>>nin anlamı da (warattlm1ş bir güçle iman etti,
if?andt>>dır. Bu işleri gerçekte yapan Allah'tır.

iktisab, kesb hareketi insanda meydana gelen zorunlu hareket gibidir. Allah zorunlu hareketi yarattığı gibi Jktisabı da yaratır. insanın görevi
sadece iktisab etmektir.
Bu iki hareketten birisi kesbolursa diğerinin de kesb olması gerektiğini söyleyeniere hak verilemez. insan titreme gibi zorunlu hareketleri is-

tek

dışı

olarak yapar. Oysa zorunlu hareketin

dışındaki

hareket böyle ol-

mayıp isteğe bağlıdır. insan yürümesi, gelmesi ve gitme~i ile zorunlu ha-

reket arasındaki farkı biliL Bundan dölayı sözü edilen hareketlerden birindeki kudret kesb haline gelir. Kesbin hakikatı bir şeyin müktesib için
· yaratılmış . kudretle ·meydana gelmiş olmasıdır. Şu halde insandaki har,
ketlerden biri zorunlu, diğeri kesbtir. Ama gerçekte her iki hareket de
Allah tarafından yaratılır. ,
Kesbin meydana gelmesi insandaki güce bağlıdır: Allah ins,anda güç •.
yaratmazsa, o insanın iktisabta bulunması tmkansı;zdır. Güc olmadığında
iş yapmak imkônsız olunca. kesbin güce bağlılığı ac_ıkca ortaya çıkar. (57)
insanın iradesi, gücü ve bunları kullanarak kesb adı verilen ihtiyari
fiilierini yapması
halinde onun 'irade ve ' hürriyetinin yok olduğu
asla
akla~.. .
.
.
.
gelmemelidir. insanın · kaderi söz konusu olduğunda nilinmesi ve dikkôt
edilmesi gereken husus şu olmalıdır: Bir ilôhi alan vardır ve bu. ilôhi alan
~·

her . yönden insanı kuşatmaktadır. insan sürekli bu ilôhi
alanın
içindedir.
. '
'
Onun dışına çıkması asla söz konusu değildir. Bu ilôhi alanın içinde insa.

·(56) Sablıni, A.e., s . 113~
(57) İmam Eşari, el-Luma, S, 40-56.
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na bir beşeri alan tahsis edilmiştir. işte insan bu beşeri alan içinde hürdür, serbesttir, irade ve gücünü kullanarak fiilierini yapmakta; Allah'ın
Kaza ve Kader'i dairesinde kendi kaderini çizmek~e ve örmektedir. insa-.
iıın kendi kaderini çizmesi ve örmesi derken onun iradi fiilierini yapması
nı kasdediyoruz. Zira insan irade ve gücünü kullanarak yaptığı fiil.lerden,
omellerden sorumlUdur. Kur'an'da amel tabiri kullanılır. Amel; iradi, ihti~
yari fiilierin karşılığı bir kelimedir. insan imandan sonra salih, güzel omellerde bulunarak ancak kendini kurtarabilir. Amel, iradenin ve gücün kullanımıylQ ortaya çıkan fiildir. insanın kendi tasarrufu akın iradi fiillerinden, yani omellerinden bir b9şkası kesinlikle sorumlu değildir. Zira ttKim
yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiş· ve kim saparsa da ancak
kendi aleyhine sapmtştlr. Kimse kimsenin günahtnt çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz.» (58)

8 -

AMEL VE NiTELiGi

a - Fiilin

C?üzelliği-·Çirkinliği

ve Adalet- Zuli)m konusu

insanın işlediği iradi fii.llerin güzel ve çirkin oluşu teknik deyimle hu-

sun - kubuh meselesidir. insanın ·. iradi ' fiilierin in, arnellerinin ·iyi veya kötü
oluşunu bilmek akıl yoluyla mıdır, yoksa nakil, şeriat yoluyla mıdır?
Bu konuda, Kur'an'da genel olarak omeiden söz edilir
salih güzel amel, deyimi dikkati çeker.

ve özellikle

'Gerçekten iman edip, güzel arneller işleyeniere gelince;
biz böyle kişilerin mükafatmt zayi etmeyiz.'

.şüphesiz

'Herkesin işlediği arnellere göre dereceleri vardtr: Ta ki kendilerine
hakstzltk edilmiyerak bütün omellerin karştltğt onlara ödensin.'
'Kim salih amel işlers_e (sevabt} kendine; kim de kötülük ederse (cezast} yine kendinedir. Yoksa
Rabbin asla kul/ara
zulmedici değildir.' (59)
.
. .
fnsanın ihtiyari,

isteğe bağlı fiilierinin

karşılıgi Olarak

kullanılan

omelle 'ilgili Kur'an'da bulunanlar yukarıda meali verilen ayetler gibidir.
Kur'an'da ayrıca sık sık l.slôm Toplumu'nun iyiliği emredip kötülüğü yasaklaması gerektiğini Aliah hatırlatır:
'Siz, insanlar için ortaya çtkanlan, doğruluğu' emreden, fena/tktan
altkoyan, Al/ah'a inanan haytrlt bir ümmetsiniz_;~·
' ... Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe inanan doğruluğu (Ma'ruf) emre(58) . Kur'an, 17 (İsra)/15.
(59) Kur'an, 18 (Kehf) j 30; 46 (Ahkaf)/19; 41 (Fussilet) /46.
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den ve fenaliktan (münker) allkoyan iyilik/ere koşanlard!f.lşte onlar iyilerdendir, (salihlerdendirler).' (60)
Kur'an'a göre; iyi olan ma'ruf, kötü olan münkerdir. Bu ikisinin ölçüsü ı<ur'an'dır. Ma'ruf'a uyanlar Allah~ın, ResOlunun ve insanların hakkır10
riayet edenler olup, Münker'i işleyenler ise Allah'ın , ResOlUnun ve insan-.
ların haklarına karşı gelenlerdir.
Ma'ruf ve münker yerine hayır ve şer terimleri de k~llanılır. Hayır kelimesinin kullanıldığı .Kur'an metni şu mealdedir. 'içinizden, insanlan hayra çağ!fan, iyiliği emre(iecek, kötüiükten allkoyacak bir topluluk bulunsun. işte onlar kurtuluşa erenlerdir.' (61}·
Kısaca arzedilen Kur'an metinlerinden itibaren güzel'in, iyinin, ve çirkinin, kötünün tarifi yapılmıştır.

Güzel, yani hasen; dünyada övülen, ahirette sevabld ilgili olan şey~ ·
dir. Çirkin, yani -kabih dünyada kötülenen, yerilen, ahirette cezayla ilgili
olan şeydir. (62) Hasen, -güzel hayırdır, Kabih, çirkin şerdir. insanın yeryüzünde ulaşmak istediği .hedef, daha doğrusu ulaşması gereken hedef
hayırdır. insan hayra ulaşınca mutlu olur. .
Mu'tetile söz konusu fiilin güzel ve çirkin oluşunu bilmenin ölcüsü.nün akıl olduğunu, nakil yani din olmadığinı söyler. Akıl eşyanın ve fiilierin iyi ve kötü olduğunu ayırt eder. Çünkü hayatta övülen fiiller güzeldir,
iyidir, hayırdır, yerilen, kötülenen fiiller cirkindir, kötüdür, - şerdir.
Buna _karşılık Ehli Sunnet'in MatCıridi kolu güzellik - çirkinlik konusunda önce şeriata, sonra akla yetki tanır. Şeriatın iyi, güzel olarak bildirdikleri aklında iyi ve güzel olarak, kabul ettikleridir. iman etmeyi din
emretmektedir. imaı:ıın güzel ve iyi olduğı.ınu akıl da kabul ede( Küfür,
isyan, şirki şeriat yasaklamaktadır. Akıl bunların kötü olduğunu bilir ve
kabul eder.
·
·
Ehli Sünnet'in EŞ(Jri kolu ise fiillerin' iyiliği ve kötülüğünün bilinişi konusunda sadece şeriatı ölçü ·kabul eder. Bu konuda tek yetkili şeriattır.
Şeriatın dışında bir ölcü kabul edilemez. Ak ıla bu konuda yetki verilemez. ~
..
.
.
Fiillerin iyiliği, kötülüğü Allah öyle bildirdiği içindir. Aslında· fiiller eŞittir- ler. Bir şeyin kendi özünde husun ve kubuh yoktur. Bir arneli yapanın
~ -

övülmesini ve mükôfatlandırılmasını veya kötülenmesini ve cezalandırıl
masını o amelin, kendisinde ararriomak gerekir. Övülmek, mükôfatlan(60) Kur'an, 3 (Al-i İmran) jlOQ.- 114.
(61) Kur'an, 3 (Al~i İmran)/104.
(62) S. Ş. Cürcfuıi, Tarifat; S. 77 - 149.
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. dırılmak, yeri! me k cezalandırılmak gibi sonuclar
emir ve yasağıyla ortaya çıkar. (63)

kanun koyan Allah'ın ,

Adalet ve :ZuiOm konusunda ·Mı/tezi/e . Allah'ın zulum işlemiyeceği
görüşünden hareketle zuiUm, haksızlık türünden işlerin insanın kendi
eseri olduğu tezini savunur. Zira onlara göre Allah adildir ve hakimdir.
Hikmet sahibi Allah'tan zulüm türü tiiller sadır olmaz. Onlara gör-e hikmet; kendisinde yorar olan fiildii".
Ehli Sünnet'e göre «Allah zulme kudreti olmakla vasJf/anmaz, çünkü
muhal kudreti dahiline girmev> Ayrıca çevrede ve insanın k_endisinde
vu.ku bulan bazı- olaylara bakarak yanlış değerlendirmeler yapanlar icin
zuJOm konusuna bir açıklık getirmek gerekmektedir. Zira pek çok kişi
bazi olayların dış görünümüne bakarak hüküm· vermekte, boşa Allah 'ı
zalimlikle suclcimakta~ kendilerini temize çıkarmaktadırlar. Oysa konu~nun özü şudur:
'Allah şüphesiz zerre kadar zu!Cım (haksJziJk) yapmaz,
iyilik olsa onu kat kat artt1i1r ve yapana büyük ecir, verir.'
'Allah insanlara hiç zulmetmez,
derler: (65)

zerre kadar

ı fakat insanlar . kendiierine zulme-

insanlardan adaletsizlik ve zuiOm yapan adaletsiz ve zalinidir. Çünkü zuiOm işlernek onlara yasaklanmıştır. Ayrıca insan zuiUmü kendinde
ve kendisi için yapmıştır. Oysa Alkıh icin durum bambaşka_oır ve insanın
· durumuyla asla kıyoslanamıyacak tarzdadır. O zulmO, adaletsizliği ve
haksızlığı; zulüm, işkence ve haksızlık olara·k kendi zatında ve kendisi için değil, başkası icin, yani zulüm isteyeri insan icin yaratmaktadır.
Yüce Allah böyle bir yaratmadan doiCıyı kınanmaz ve O'ndan bunun terki
de istenmez. Onun yaratmasına muhalif olmadığı gibi, ona ancak itaat _
gerekir. O yaptığından
sorulmaz, fakat insanlar. sorulur. ·
.
aurada kavranılması gereken gerçek; adaletsizlik, hoksıziık, zulüm
türünden fiilierin önceden _insanlara yasaklanmış olduğu ve insanın asla
bu işleri yapmaması gerektiğidir. Insan kendi isteğiyle bu fiilieri yapınca
sorumluluk kendisine ait .olur. Fiilleriıi insan düzeyinde Çirkin olmasının
ve zulüm ihtiva etmesinin sebebinin o fiilierin işlenmasinn yasaklanmış
olmasıdır. Yasaklanmamış olsaydı, böyle olmayacaktı:
insanın kendi müdahalesi olmadan başına gelen musibetler, felaketler için ise bütıJn bu tür fiilierin bir ilahi · hik mete uygun olarak careyan
(63) Cüveyni, el-İrşad, S. 258.
(64) Kiur'an, 27 (Nemi) /38- 40.
(65) Kur' an, 4 (Nisa)/140; ıo (Yunus) /44.
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ettiğini

söylemekten başka care yoktur.' Zira Allah ôdildir, hakimdir, 0'- nun mülkünde ancak adalete, hikmete uygun olaylar cereyan ·eder. Bir
takın:ı adaletsizlikler, haksızlıklar, zulümler oluyorsa ve karşiiığı alındmı
yorsa, bunlar'ın hesabının adalet üzere görüleceği bir yer ve yurt vardır.
Orası ahirettir.
b - Teklif
insanın arnelleri Allah'ın emri olan teklifleri olmalıdır. insan tekllfe .
muhatabdır. Allah yarottklarının en mükerremi olan insana bir takım tekliflerde bulunmuştur ki bu insan icin en büyük şeref, en büyük üstünlüktür. insana yapılan ert büyük teklif iman teklifidir. Daha sonra Kur'an'da
ve Sünnet'te yer alan omeller gelir. Gerek iman olsun ve gerekse anıel ·
olsu.iı, insana yapılan bütün-teklifler . insanın yapabileceği ölçüdedir, asla
insanın irade ve gücünü oşacak şekilde değildir. Tekliflere, yani iman,
amel, ibadet, hükümler, zikir, muamelat, ukubat v.b. bütün teklifiere in"
scin istekle ve yapma arzusUyla sarılırso onların hiçte zor olmadığı görülecektir.
-

Teklif, gerçekte bir şeyi yüklemektir. Teklifte, yapan icin külfet, zorluk ve .deneme vardır. Mükellef ·yaparsa sevab, yapmazsa ceza alır. TekIitin yerine getirilmesi insanın irade ve gücüyle olur~ (66) insan mutlak
veya fizik anlamda · aciz js·e teklif ondan düşer. Mecnuna, çocuğa veya
herhangi _bir organı olmayanın o organına teklif yoktur. Teklifle insan sorumlu olur. Bunun icin Ehli Sünnet'in Matüridi kolu güç yetmiyEm işin teklifini kabul etmezler. Dayandıkları ayetin meali şudur:
'Allah bir kimseye ancak gücü yettiği kadar teklif eder.'· (67)

insan teklif edileni, kendi gücü, eğilimi ve seeimini kullanarak ' seçer.
· ve kendisine sıfot yapar. Sözgelimi namaz kılma teklifini seçer; musalli,
namaz kılan olur.
·
Ehli Sünnet'in Eşari kolu güç yetmiyen iŞin teklifinin caiz ve mün1kün olduğunU kabul eder. Onlar do Bakara suresinin son eyetindeki <<Ey
Rabbimiz güç yetiremiyeceğimiz şeyi bize yük/etme!» duasını delil olarak ~·
gösterirler. Bununla birlikte, yani Allah insana güç yetiremiyeceği şeyi ~
teklif edebilecekke-n, bu hak onun iken. O daima peygamberleri vasıt<ı-f* ·
sıyla insana güç yetirebileceği şeyi teklif etmiştir.
·
·

c - Sa/ah - As/ah
iyi ve faydalı olma anlamına salôh, daha iyi ve daha ·faydalı anlamı- .
(66) Ahmed Beyazi, İşarat, S. 250.
(67) ·Kur'an, 2 (Baıkara)/286.
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na asiaha dikkat ve riayet, Mu'tezile'ye gÖre Aliah'a vacibtir. Buna ~ar
Ehli Sünnet bunu. kesinlikle reddediyor. Mu'tezile'ye göre Allah insanı . omellerinde hayırda tutmak zorundadır, bu adaletin gereğidir.
şılık

Eh/i Sünnet' e göre; insanlar icin · sa lah ve asiaha riayet Yüce Allah'a
kesinlikle gerekmez. Çünkü ilahlık vücupl<i bağdaşmaz, ilaha zorunlulUk
gerekmez. O dilediğini yapar. O müminlere lutulla muamele eder. O'nun
lutfu tevfikidir~ imana, güzel arnete başarılı kılmasıdır. Lutfunun karşıtı
Hızlôn'dır; terketme, yardımsız bırakmadır. O luttunu kôfirlere . gösterseydi. hepsi iman ederdi .

. Allah'a hiç bir

şey

vacib

değildir:

Dünyada insan icin aslôh, hükmün

şei"iatla tesbit edilişidir. Şeriat üzerinde bir hôkim yoktur. (68) Şeriatta

emirler ve yasaklar bellidir. insan bunlardan diledjğini · seçip yapmakta
lıürdür. Allah'ın bütün yaratma ve fiilierinde hikmet vardır.
Bu hikmet,
okıila düşünen için alemde açık bir şekilde, şeriatta . arayan icin · nass,
metin olarak mevcuttur: Akıtla, görülen ôlemde mevcut olan ~ikmetle A~
lah'ın bir tekliği istidtôl edilir. Allah'ı bilmeye tanımaya bu hikmetle ulaşi~
lır. Nass ve metin olarak Kur'an'ın pek çok· ayetinde Allah'ın hikmetinde
söz edilir.
Allah hiç bir şeye muhtaç değildir. O ·nimetlerini bir ücret karşılığın
da satmaz, Yaptığı Işlerde illet aranmaz; Allah'ın fiilierinin hayrı kapla~
dığı, salôha·. insanın faydasına yönelik olduğu inkôr edilmez. Ama hayrın
ve sôlahın Allah'ın yaptığı işlerde zorunlu olarak bulunmasının gerektiğini
söylemek doğru değildir. (69)
· Allah'a salôh ve asiaha riayet kesinlikle söz konusu değildir. .Bunun
böyle olduğu çevrede her gün cereyan eden olayiardari anlaşılmaktadır.
Söz geHmi şeytanın kalması, insanı sürekli delôlete sevke calişması kesinlikle salôh olmadığı açıktır. Ayrıca . Peygamber'in fnsanların arasında
kalması onları sürekli hidayete sevke vesile olması onların salôhıno. faydasına olduğu açıktır. Ama bu iki işiri . insanların sglôhına uygun olarak
y_apılmadığı görülmektedir. O halde salôh ve· · aslah Allah'a gerekmez. Gerçekten Allah'ın ·tek yaratıcı olduğu ve saltanatının hüküm sürdüğü · ôlemde kötülükler iyiliklerden daha çoktur. Allah'ın · salôhı yapması
gerekli olsaydı, yeryüzünde şer ve fesad türünden · kötül~üklerin bulunmaması gerekirdi. Oysa karşılaşılan bu değildir.
Salôh ve aslah olarok isimlerien fiiller insan düzeyinde olan işlen;lir.
(68) F. Razi. Muhassal, S. 147- 148.
(69) Şehristani, Nihaye-tu'l~Ak<ifun ; S. 399 - 402.
(70) Ş. Gölcüık, A.e., S. 307.
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Bunlar Allah'in katında aynı anlamı ifade etmezler: Zira O mülkünde rnut. Jök irade ve kudret sahibidir. (70)

d - Hidayet ve Dalalet
insanın arnellerinin başlangıç veya dönüm noktasını

lôtet konusu

hidayet ve da-

oluştUrur.

Hidayeti doğru yolu bulma, açıklama, gösterme anlamınadır. Dalôlet
ise hidôyet ve irşadın karşıtı olup sapma anlamındadır.
Hidayetin teri m ol<irak iki anlamı 'vardır:
1 ""--- Hz. Peygamber'in çağrısı ... O Allah'tan aldığı risaleti insan/ara
ulaştırıp onları doğru yola davet etmiş, . doğru ile yani ışı. hak ile bôtılı
açiklayıp insanla~a öğretmiştir.
·
2 -

insanda iman ve itaatın yaratılması ...

~

Bu hususa rrA//ah dilediğini
ayet işaret etmektedir. (72)

doğru

yola sevkeder» (71)

meôlindeki

1

Mu'te?ile: hidayeti Allah'ın doğru yolu beyan etmesi olarak anlamış.
dalôleti ise insanın sapık olarak isimlenmesi veya dalôlet işini yapmak
halinde dalôletle yani .sapıklrkla hüküm giymesi tarzında ko bul etmiştir. Mu'tezile için önemli olan hidayet ve <ia.lôletin doğrudan insanın omeli
. olması ve insanın bunlarla isimlenmesi ve· hüküm giymesidir. Allah sadece beyan edip açıklar.
. Mu'tezUeye göre Allah kôfirlere hidayet

etmiştir,

ama onlar hidayete

errrıemişlerdir. Bir kısım Mu'tezile ise Allah kôfirlere sadece beyan edip

yol göstermiştir. Çünkü Allah'ın beyan ve çağrısını kabul eden kimse i.çin
hidaYettir. Nitekim iblisin çağrısını da kabul eden kimse için dalôlettir.
Hidayete veya . dalôlete güclü olan kişi. bu gücünü hidayet ve dalôlet yo~
lunda sa~feder. neticede doğru yolu bulur veyo sapık olur. (73) .
Ehll Sünnet' e göre · hidayet; Allah'ın insand.a doğru yolu bulma fiilini
Dalôlet ise sapma fiilinin kulda yaratılmasıdır. Bu konuda
Allah şöyle büyurmaktadır:
yaratmdsrdır.

'Doğrusu sen her sevdiğine hidayet veremezsin, fakat IÜ!ah di/edfJi .
kimSeye hidayet verir: (74) Burada söz konusu olan Allah'ın irisanda ya-·
rattığı hidayettir. Bir başka ayette şöyle buyrulur.
(71)
(72)
(73)
(74)

Kur'an, 35 (Fatır)/8.
Cüveyni, A.e., S. 210; İbn Hazm el-Fasl, c. lll, S. 34.
İmam Eşari, Ma!kalat, c. I., S. 324.
·
Kur"an, 28 (Kasas)/56.
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'Doğrusu Allah dilediğini şaştrttr, dilediğine hidayet verir.' (75) Hidayet ve dalaletin Allah'ın kotındaiı olduğu ac.ık ve kesindir._Ancak hidciyet
ve dalôlet•insana bağlıdır, onun amac ve seçimine göredir. . isteğine göre
hidayetve dalaleti seçip alan insandır, ama bu fiilierin insanda yaratıl
ması Allah'a. aittir,
Hidayet ve dalôletin Allah'a izafe edilmesi bu fiilierin insanda onun
isteğine göre yaratılmasr şeklindedi( Çünkü tek yaratıcı AJiahtır. ·
Hidayet, .sebep olma ve davet yoluyla Hz. -ResCılulkıh'a S. izafe edilir. _Nitekim Allah Tea.la 'Gercekte sen, doğru bir yola çağmyorsun' (76)
buyurmaktadır. Burada_açıklama ve çağırma kastedilmekte, yaratma anlamında bir hidayet söz konusu olmamaktadır.
·
Hidayet. hidayete sebep oluşu dolayısiyle Kur'an'a da _izafe ve n is~
bet edil_ir. Çünkü 'Gerçekten bu Kur'an insanlan en doğru yola iletir' (77)
_buyrulmaktadır. Kur'an hidayetin sebebidir.
· Dalôlet, şeytona izafe edilir. Bu sebep olma ve çağırma yoluyla olur.
'(oksa dalaleti şeytanınyaratması anlamına kesinlikle değildir; Bu husustaki Kur'ari metni şu mealded!r': «On/an gerÇekten sap1tacağ1m ve kendilerini uzun erneilere düşürüp olmayacak kuruntularla aldatacdğlm.>> (78)
Putlar, zalimler, tagOtlar da dalôlete sebep olur. insanın hidayetten
ayrılıp da.lôlete düşmesine sebep olurlar. Böylece dalalet bütün yaratık- ·
lcira izafe ve nisbet · ediiir. Oysa dalôlet, hidayette olduğu gibi Allah ka- -tındandır. Hidayet ve dalôletin Allah'a izafesi yaratma, insana izafe edilip bağlanmasi seçme yönündendir.
Hidayetin tezahür ettiği alan mürhinlerin kalpleridir. Bu da kalbin ay- · dınlanması. imana acılmcisı, Allah'ın rnüminlere yardım etmesi, tevfikini
veimesidir. Dünyada böyle olan hidayet ahirette mü mi nin sevobı ve Cennete sevkedilişidir.
Dalalet ise. kalbin, göğüsün · sıkışıp daralmasıdır. Dalalet çirkin, bozuk. kötü fiildir. Kalbr daralan kişi dalôlete kendi isteğiyle düşer, böylece.
dünyada şaşırıp sapık olur,. ahirette ise cezaya ve Cehenneme sevkedllir._ <(Al/ah zalimleri şaştrtlf.>> (79) ayetini dölaletiri sahibinin Allah olduğu
şeklinde anlamak gerekir; Ayrıca Kur'an'da _Rabbimiz Yüce Allah şöyle
.

buyurmaktadır:

(75)
(76)
· (77)
(78)
· (79)

Kur' an, 35 (Fatır) j8.
Kur' atı, 42 (Şura) /52.
Kur'a.tı, 17 )İsra)/9.
Kıur'a.tı, 4 (Ni.siı) /1'19.
K~r'a.tı, 14 (İbriı.him)/27.
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'Allah Cennet evine çağtftr ve dilediği kimseyi do{;ru yola iletir.' (80)
'Allah kime hidayet etmeyi dilerse, onun göğsü~ii (ka/bini) islam'a
acar, gönlüne geniş!i!< verir. Her kimi de saptkltğa . btrakmak dilerse onun
·
kalbini daralttr, stktştmr.' (81)
'AIIah'm hidayet ettiği kimse Hak yola ulaşandtr ve kimi de adaleti
· ile saptttrsa: işte bunlar ·ziyana uğrayanlardtr.' (82)

e - .insanm

R1zkt~ Ekqnomik Hayatt ve Ece/i

.

.

. Rızık, . insanın ka~erinin önemli marhalelerinden biridir. Ve insanın
kullandığı maddi kaynakların tümünü ihtiva eder. insanın hayatını devam
ettirebilmek icin faydalandığı şeylerdir.
Rızık,

ifadesini

Koza ve Kader meselesine bağlı bii konudur. Kur'an'da açıkca
ayetlerde bulmaktadır:

şU

'Yeryüzünde yürüyen ne kadar canlt varsa hepsinin nzkt ancak Al~
lah'a aittir. On/ann dünyadaki meskenlerini de bilir, yumurtaltktaki yerlerini diL. Bunlarm hepsi Levh-i MahfCız'da yaztltdtr.' ·
· 'Göklerin ve yerin anahtarlan O'nundur. Rtzkt
s.ar. Çünkü O, her şeyi kemal üzre bilendir.'

dilediğine

yayar_ ve kt-

'Sizi yaratan, size nztk veren, sizi öldüren ve sizi tekrar dirilten Allah'ttr.' (83)
Yeryüzüne yaratılarak gönderilen insanın maddi geçimi, rızkı _Allah'a
aittir. Bu konuda teminat veren O'dur. Fakat rızkı arayıp bulmak yerüstü
.ve yeraltı zenginliklerden ve nimetlerden yararlanmak insana aittir.
Mu'tezile
1 2

~

1 -

rızkı

Mutlak

ayırır:

rızık

Muayyen
MUtlak

ikiye

rrzık.

rızık;

2 .,.-- Muayyen

ot ve su gibi

rızık;

şeylerdir.

malik olunan.

eşyadır, ·maldır.

Rızık, insanın sahip olduğu mülktür. inson kendi öz irade ve kudre-

tiyre rizkı kazanıp iktisob eder.

(80) Kur'an, 10 (Yunus) /25.
(81) Kur' an, 6 (En'aİn) /125,
(82) Kur'an, 7 (Araf)/178.
(83) Kur'an, ll (Hud) j6; 42 (Şura) /12; 30 (Rfun)/40.
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rızık değildir. (84)

Ehli Sünnet rızkı mülk olarak kabul etmez. Mülk olduğu kab~l edilirse Al_lah'ın nimetlerinden rızıklanan hayvanların durumu nasıl izah edilir?
Hayvanlarin mülk edinmesi düşünülemiyeceğine · göre Hızık Allah'ın'dır,
ama insana intifa hakkı, yani yararlanma hakkı verilmiŞtir. Çünkü herşe
yin sahibi Allah'tır. Bu konuda .s üt emen ve ot yiyenhayvanların durumu
örnek olarak verilir. Süt emen cocuk ve otyiyen için mülkiyet söz konusu mudur? Rız;k, Allah'ın IOtfu. ve bağışıdır, insan ve hayvan ondan yararlanır, şu anda faydası olmayan şey rızık değildir. Birinin sahip olduğu.
fakat kullanmadığı şey o kişinin rızkı sayılmaz. Kend(sinden yararlanılan
şey anetık kişi için rızrktır. Allah rızkı mutlak olarak va'detmiş, insanı da
bu rızıktan he!ôl olarak isteyip aramasını emretmiştir.
'Ey insanlar! Yeryüzündeki temiz ve helôl şeylerden yiyin,
ayak u;rduymaym, zira o sizin için apaçrk bir düşmandtr.' (85)

şeytona

Herkes Allah'ın takdir ettiği rızkı yer hiç bir kimse başkasının rızkı
nı yemez. Zengin birinin fakire verdiği sadaka, zenginin rızkı olmadığı
için fak i re gecmrştir. Bu da Allah'ın yaratmasıyla olur. Zira tek rızık ·veren
Allah 'tır.

Haram da rızıktır, ama haramdır. Harıam, rızık kabul edilmediğinde ·
haram_yiyenleri bir başkasının rızıklandırdığı arilamı çıkar ki bu Allah'a
küfürdür. Haram yiyen kişinin «AIIah'rn rrzkrnr . yemedi» demek doğru değildir. (86)

Ekonomik Hayat
Ekonomik hayatın işleyişi tıir bakıma fiat hareketleridir. Fiat hareketleri ucuzluk ve pahalılık şeklinde tezahür eder.
Fiatların artış ve düşüşünde iki etken kabul eden' görüşün sahipleri
Mu'tezile'dir. Onlara göre fiat hareketlerinde Allah ve Devlet {insan) rol
oynar. Allah malı, eşyayı bollaştırıp kıtlaştirmakla, devlette belli bir fiatla
. satışı zorunlu tutmtıkla ekonomik hayat üzerinde etkilidirler.

Ehli Sünnet ise ekonomik hayatın doğrudon düzenle.yicisinin Allah
ittifak halindedirler. Görünürde fiat hareketlerinde rol oynayan insan olsa da; gerçekte durum böyle değildir.. Zira insanı besin a.lmaya, mal biriktirmeye muhtaç bir yapıda yaratan Allah'tır. Fiat hareketlerinin temelinde bu ihtiyaç kavramı önemli yer tutar. Ayrıca arz - talebte .

olduğunda

(84) K. Abdu'l-Cabbar, Şerh, S. 784.
(85) Kur'an, 2 (Bakara)j 168.
(86) İmam Eşari, el-İbane, s. 12. .ve 63- 64; N. Sabıini, A.e.,.s . Sq.
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önemlidir. Ekonomik hayatın düzenleyicisi görünürde insandır. Ama kabul edilmesi gereken gerc.ek şudur: Allah, insanın ve kullandığı bütün
maddi ve mönevi kayiıokların yaratıcısıdır. O halde malın azaltılıp coğal
tılması, insanın mala_mühtac yapıda olması, insanın irade ve gücüne bağ
lı bütün faaliyetler son plônda Allah'ın f1Hieridir. ·Buna göre ekonominin
gercek düzenleyicisi · Allah'tır, ön plônda gözüken insan olmakla birlikte
ekonomik yaşam All.ah'ın elindedir. Bu durum yapılan plônlara rağmen
vanlmak istenen hedeflere zamanında ulasılmamak suretiyle günümüzde açıkca görülmektedir. Ayrıca tabiat şa;tları denen, ısı, ışık, yağmur. ·
kuraklık
v.b.
durumların
ekonomik hayatı ne tarzda etkilediği
izahtan vareftedir. Öte yandan tabiat şartlarının Allah'ın elinde olduğunu
bilmeyen yoktur ... (87) .
Eeel

insanın doğumu, cinsiyeti, ırkı, rengi, belli bir mekôn ve zamanda
dünyaya gelişi nasıl kendi elinde değilse eceli de kendi elinde asla deği~
dir. Vakit, va'de. bel.irli bir süre, müddet, örnrün sonu anlamlarına gelen
ecel, Alfah'm tayin ve takdir etme.s iyledir:
'Eceli geldiği zaman . bir kimsenin ölümünü Allah geciktirmez. Allah
bütün yaptlk/anntzdan haberdard~r,' ·
'Şüphe yok ki, Allah'm takdir ettiği ecel (ölüm)

gelince geri blfakJI-

maz;'

«0, sizi çarnurdan yaratan,
O'nun' katmdd bellidir.» (88)

sonra ölüm ecelini takdiredendir. Ecel

Her
insana
çizilen
hayat
sınırı,
ecel · konusunda
Müs. lümanlar birlik içindedir. Allah her insana belli .bir süre yeryüzünde yaşama hakkı tanımıştır. Bu süre"şu veya bu şekilde sona erer. Sona
erinceye kadar insan Allah katında maiQm bir hayatı yaşıyacaktır. Bunun
sonu eceldir. insanın ecelini değiştirmesi kesinlikle söz konusu değildir.
Ancak öldürülen kişinin durumunda iki görüş vardır: Bunlardan birisi Mu'tezileye ait olan ve öldürülen .kişinin öldüren tarafından hayatının kısa
kesildiği tarzında ifade edilen görüştür. Mu'tezile'ye göre öldürülen kişi:
nin iki eceli vardır. 1 - Allah'ın ilmine göre öl<;iürülmekle tiasıl olan e<jSI,
2 - Kôtilin öldürmekle tesbit ettiği ecel ... ÖldürMen kişi erken vaktlh~
den önce, yani eceli gelmeden öldürüldüğü icin ahirette ona dünyada
hakkı olan rızıklar verilecektir. (89)
(87) Bu konu için bkz. Ş. Gölcüık, Kelfun Açısından İnsan ve Fiilleri, S. 245. Fiat Artış
ve Düşüşlerıi, İslami İlimler Fakültesi Dergisi, Sayı, Ş, Erııurum. 1982.
(88) Kur'an, 63 (Mfınafıkfın)jll; 71 (NUh)/4; 6(En'am)/2.
(89) Ba~dadi, Usıılu'd-Din, S. 142- 143.

Prof. Dr.

46

Şerafeddin

Gölcük

Ehli Sünnet'e göre öldürülen eceliyle ölmüŞtür. O kimse icin bundan
, başka bir ecel yoktur. Oldürme işi kôtile yöneliktir, ona aittir. Ölüm ise
·ölüye ait olup Allah'ın yaratmasıyla meydana gelir, Katil öldürme fiilinden
dolayı cezaya lôyıktır. Öldürme öldürene aittir. Öldürme işiniri ölenle ilgisi yoktur. Zira öldürülenin durumu katı olmayıp ölümdür. Kôtile ve onun
işlediği fiile göre o mciktaldur, öldürÜimüştür. Hayatının sonu demek olan
eceline göre o meyyittir, ölüdür.
Ölen ve öldürülen kendi ecelleriyle ölniüş ve öldürülmüştür. Her insan eceli geldiğinde ölür. Çünkü her şey Allah taratından takdir edilip
. hükme ba~lanmıştır. Ölüm olayları ceşitlidir, Bir kaza sonucu ölüm vuku
bulduğu gibi yanma, boğulma, düşme, çarpma, vurma, katietme sonucu
da Ölüm vuku bulabilir. Ölümün döşekte vuku bu lmasıyla şu veya bu şe
kilde vuku bulması arasında fark yoktur. Ölüm ruhun bedeni terketiııesi
dir. Ölümü tadmayan, dışarıdan seyirci durumunda olan hayattaki insan
için ölüm olayları bazan acıklı, bazan tatlı sahnelerde cereyan ediyor gibj
görünebilir. Ama ölen insan icin tek bir olay söz konusudur. O da ruhun .
bedenden ·ayrılmasıdır. Bu ayrılma işi şu veya bu şekilde olmuş, önemli
değildir. Önemli olan ruhun bedeni terketmesidiL Bundan dolayı bazı kişilerin bqzı tanıdık ve yakınlarının feci olarak nitelendirdikleri
ölümleri,
ölen acısından hiç bir mônô ifade etmez.
c<lice/i gelmeden, vaktini do/durmadan, ömrünün baharmdayken öldü, yaşamasr gerekliydi, daha yaşwacaktt» gibi sözler doğru olmadığı gibi Allah'ın katındaki belll eceli değiştirmez . Dua ve sıla-ırahm'da bulun.ma nın ömrü uzatması, doğrudur. Ama bu şekilde ömrü uzayocak kişinin
de durumu Allah'ın ezeli ve mutlak ilmiyle ·bilinir. Çünkü insanın ne ka "
dar yaşayacağı, nasıl, nerede ve ne zamari öleceği Allah'ın mutlçık ilmince maiOmdur. Şu veya bu i,simle söylenen ikinci bir e.cel. yoktur. Ecel bir
·
tanedir, o da ecel-i müsemma olup Allah katındadır. (90)

9 - . iNSANIN ÖLÜMÜ VE KABiR HAYATI
1 -Ölüm:
insan doğumundan itibaren ihtiyarlamağa başlar. · Onun dünyaya gebirlikte bedeninde bir faaliyet görülür ve bu ·faaliyetler hücrelerin
e.skiyip yenilenmesi şeklinde tezahür eder. Bir· an gelir ki insan bedeni .
iyice. eskir, yenilenmez. Bedendeki faaliyet, hareketlilik, canlılık durur, bu
tabii ·ölümdür. Organiziilanın kendiliğinden faaliyetinin durmasıdır. Allah
insanda ölümü çocukluğunda, ' gençliğinde olgunluk çağında, ihtiyarlığın
da, kısaca hayatın her safhasında yaratır. Zira ölümün ve dirimin yaratı
lişiyle

cısı Allah'tır.

(90)

İmam Eşari,

el-tbane,

s.

12- 13;

Baıkillanl,

A.e.,

s. 332; _N. SabO.ni,

A.e.,

s.

l:J3.
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. <<Hanginizin daha iyi iş işlediğini (amellerde bulunduğunu) belirtmek
için, ölümü ve dirimi yaratan O'dur. O, Güclüdür, Bağtşlayandlf.» (91)

Bütün insanların öleceğini kendilerini sağlam kaleler içine saklayıp
. ölümden kaçmak. kurtulmak isteseler bile ölümün · onları yakalayacağını
Kur'an'da haber veren Allah'tır. insan nerede olursa olsun ölüm ona yetişecektir. Bunun böyle olduğunu hic kimse inkôr edemez, aksini söyliyemez. Dün böyle olduğ~ gibi yarın da bu gercek asla değişmeyecektir.
Her nefis ölümü tadacaktır. {92)

Ölü~ ruhun 'bedeni · terketmesi olayıdır. Ruhun ölümsüzlüğüne inananlar !cin ölüm korkulacak, cekinilecek bir .olay asla değildir. Ölüme ve
sonrasına · hazır olanlar icin ölüm arzu edilen bir olaydır. Ruhun bedenden ayrılması şeklinde tanımlanan ölüm; insan hayatının bir günü içinde
uyku halinde her an vukubulmaktadır: Bu hakikat Kur'an'da ifadesini şöy
le bulur:
'Allah ölecek/erin ölümleri anmda, ölmeyecek/erin de uykulan esnasmda ruhlarmt altr. · Ölümterini hükmettig! ·kimselerin kini tutar, diğerlerini ··
bir süreye kadar .saltverir. Doğrusu bunda düşünen kimseler .için dersler
vardtr.' (93
Allah'ın katından olan ruh O'nun emrindedir. Öldür~n ve dirilten Al-

lah kulunuh ruhunu

dilediği

anda ve

dilediği

tarzda

alınca

ölüm hali ger- ·

cekleşir .

. Ruh bedenden aynidıktan ·sonra insan yine idrak edicidir. O kendisine ziyaret edeni işitir, onu ~tanır, verilen selômı alır, lezzeti ve elemi hisseder, fakat ohun bu dünyayla ilgisi tamamen kesilm iştir. Cünkü toprağa
" bağlı bedenin faaliyetleri durmuştur; ama ruh faaliyetini deVam ettirir.
2 _--,- Kabir Hayati

insan, ölümden sonra kıyamet kopuncaya kadar hayatını kabirde ge. cirir. Kabir tabiri geniş bir deyimdir. insan ister. gömülsün, ·ister gömülmesin, is~er yansın. ister yırtıcı · hayvanlar yemiş ols011 veya onun bedeninin hic bir parçası bulunmamış olsun, havada kaybolsun, denizde yoi<olsun, insanın ölümden sonra kıyamete kadar gecen h~yatı kabir hCJtatı
.
.
' .
.
.
.!-.·
olarak lsimlenir. Insan kobiide «ya Cennet bahçelerinden bir bahçede•. ·
veya Cehennem çukurlanndan bir çukurda» kıyameti bekler. · insanın kabir hayatının varlığına Kur'an'dan bazı işaretler şunlardır :.
(91) Kıir'an, 68 (Mütk)/2.
(92) Kur'an, 3 (Aİ-i İmran) /185; 4 (Nisa)/78; 21 (Enbiya) /35; 29 (Anıkebut) /57.
(93) Kur' an_, 39 (Zümer) /142. ·
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a - Onlardan birine ölüm gelince: . «Rabbim! Beni geri çevir, ·belki
yapmadan biraktiğimi tamamlar, iyi işler (salih ame/) işlerim» der. Hayır;
bu söylediği sadece Jôfıdır. Tekrar diriltecekleri güne kadar arka1arında
geriye dönmekten onla-rı alıkoyan bir engel (berzah) vardır. (94)
Burada söz konusu olan berzah kabirdir.
b - 'Allah, inanan/an, dünya hayatmda ve , ahirette sağlam bir söz
üzerinde tutar; zalimleri de saptmr. Allah dilediğini yapar.' (95} Ahiretin
başlangıcı olan ka birde müminin sağlam bir -söz üzerinde Allah tarcıfın
dan tutulması, onun dünyada iken de kalbinde tasdik olarak söylediği lô
ilôhe illallah'tır.

c - 'Ölü idiniz sizleri diriltti, sonra öldürecek sonra tekrar diriltecek
ve sonunda O'na döneceksiniz, öyleyken Allah'! nas11 inkar edersiniz.'
'Onlar: «Rabbimiz bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Biz de suçlcmmiZI itiraf ettik, bir daha ç1kmağa yol var m1d1r?JJ derler!' (96) Bu iki
ayette sözü edilen ilk diriitme Kabirde vuku bulacak olandır.
d . - Kabirde dirilen insana Münker ve Nekir adında iki melek Rabbini, .dinini, peygamberini sorar. Mü min bu sorulara rahatça cevap verir;
kôfir ise cevap veremez. Bu konuda hadisler pek çoktur. Münker ve Nekirin sorularını · cevaplıyamayan kôfir ka bir aza bı görür.
' ... Kötü azab, Firavun'un adamlanm sard1, onlar, sabah akşam ateşe sunulur/ar. Kwamet cctttlğl gün, «Firavun'un adamlanm azabm ·en ağl
rma sokunıJ denir.'(97)
Sabah
Zira

akşam

o~lar Kıyamet

Firavun'un adamlarının gördüğü azab kabir -azabıdır.
gününde azabın en şiddetlisine duçar olurlar.

'Benim Kitab'1mdan yüz çeviren bilsin ki onun dar bir geçimi olur ve
kwamet gününde onu kör olarak haşrederiz.' (98}
Bu ayette geçen «dar geçimJJ kabir

azabıdır.

Hadisler kabir azabın ı açıkca beyan · eder: rrKabir azabmdan Allah'a
(99)

siğmlfiiZ.JJ

Hz. Peygamber S. iki kabrin
(9i)
(95)
~ (96)
(97)
(98)
{99)

yanından

Kur'an, 23 (Müminun)/99 - 100.
Kur'an, 14 (İbrahlm)/27.
Kur'an, 2 (Bakara) /28; 40 (Mümin) ;n.
Kur'an, 40 (Mümin) / 45- 46.
Kıur'an; 20 (Taha)/124.
Müslim, c. XI., S. all4.

geçerken. birisinin

koğuculuk-
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tan, diğerinin kücük abtest bozerken dikkat etmediğinden dolayı kabir
azabı görmekte olduklarını beyan etmiştir. Şia ve Mu'tezile de kabir azabını kabul eder. Hattô Mu'tezile kabir azabına delil olarak yukarıdaki ha~
disi zikreder. (100)
\
Kablr' azabını kabul etnıeyenter; terkib halind.ek.i canlıya azab edilir,
hisseder, terkib bozulunca ölü azabı duymaz, tarzında itirazda bulunurlar. Oysa insanın sahip olduğu terkib, organizma, hayat, yani
canlılık için şart ve gerekli değildir. insan hayatın bu terk1bte olduğunu
görüp durduğu icin, . bu terkibi hayat için şart ve gerekli sanmaktadır.
Allah bu.terkibten başka bir terkibte·hayatı yaratır, buonun icin çok kolay
ve basit bir jştir. Byndan dolayı bir kısım bilgin kabir azabının nasıl olacağı keyfiyetiyle meşgul olmamıştır. Kabir azabının vuku bulacağına ayet
ve hadisler delôlet ettiğinden ona inanmakle yetinmişlerdir. Çünkü Kabir
hay~tı haberlerle sabit olan bir hayattır. insanın onu denemesi~ yaşama
sı, bizzat kendisine haber vermesi mümkün değildir. Allah ve RasuiO kabirden haber vermişler, orada ölen insanın dirileceğini pildirip müminlerin nimetlerden zevk ve lezzet alacağını, kôfirlerin de azab göreceğini
duyurmuşlardır. O halde insanın bilgi ve içlrak sınırlarını taşan bir konuda
yapılması gereken doğru haberi kabul ve tasdikten ibaret olmalıdır.
azabı canlı

Ölü kişi ya azab veya nimet içinde olur. Bu azab ve nimet onun hem
ruhuna hem de bederıinedir. Ruh bedenden ayrılınca ya nimetlenir veya
azablanır. Ruh bazan bedenle birlikte olur ve onunla beraber nimet ve
· azab görür: Kıyamet gününde ise ruh sürekli olarak bedenle birlikte kalmak üzere bedenle birleşir, kabirierden kalkarlar ve hesap için toplanır
lar.
Kabirde insanın yaptığı ibadetler ve güzel arneller onu çepeçevre
kuşatır ve böyle ibadetli, amelli, tokva sahibi mürninler icin kabirierinden
cennete bir kapı açılır; geniş, sıkmayan bir kabirde o kişi kıyameti sevine
içinde bekler. Kôfir için aksi durum vardır. Müminlerin kabir azablorının
cumaya kadar ol.acağı konusunda da haberler ' vardır.
Ölüm ha.linde bedenden ayrilan ruhların Kıyamete kadar kalacakları •
yerler' hususunda haberler ceşitlidir. Bir kısım ruhlar Mele-i Alô'ya, en yüksek makama cıkar. Bunlar Peyga~berlerin ruhlarıdır. Bir kısmı yeşil bif-1 .
kuş halinde · dilediğinde Cennette uçar. Bunlar şahidierin ruhlarıdır:. Bir
kısmı Cennetin kapısında bekler. Bir kısmı kabirde bekler. Bir kısım ruh
da .yeryüzünde bekler son gruptaki ruhlar sufli, en aşağı derecede olan
ruhlardır: Bunlar dünya hayatları boyunca Allah'ı tanımıyan, bilmiyen kişilerin ruhları olup yüksek seviyede hayat yaşıyan kişilerin ruhlarıyle bir(100) K. Abdu'l-Cabbar; Şerh, S.730; Kiişifu'l-Gıta, Caferi Mezhebi, S. 59.
(F.: 4)
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araya .gelemezlee Allah'ın sevgili kullarının ruhları
rekse ahiret hayatında sevdikleri ile birlikte olur,
haklarında yapılanlardan nasibdar olurlar.

is~

gerek kabir ve gedünyadan haber alır,
·

Ruhlar için kqbir hayatı boyunca nimet ve aza b, tezzet ve _elem vardır, onlar kıyamet · kopuncciya kadar bu hal üzerindedirler. . Ka bir hayatı
insanın ana rahminde geçirdiği hayata nisbet edilebilir. insanı'n dünya hci-:
yatı ana rahmindeki hayata oranla ne kadar geniş ve uzunsa; kabir hayatı
da dünya hayatına nisbetle o kadar geniş ve uzundur. insan berzah hayatı boyunca ruhlar aleminin bir üye_sidir... Ve Kıvametin vuku bulmasını
bekler. ..

J'Homme et Sa Destinee.
I'Homme etant la creature bien aimee de Dieu, est campose de l'ôme
·_et du corı:>s. Cet o'mbre de Dieu sur la terre a-t-il de la volontb et de la .
puissance?
D'apres _les Mutezilites, il a sa propre volonte et sa force par l'intermediaire des .quelles il execute ses actes . ..
Ouant aux Sunnites, l'homme possede ses propres facultes, comme
la volonte et la puissance. Mais pourtant il n'est Jamais un createur en
ce qui concerne tous ses actes. En realite, le createur est sans aucun
doute Die u, l'homme ' est un simple · acquereur, il n'est nullement .un
createur de ses propres actes d'qpres qu'ils pn3tendaient les Mutezilites.

