
KADER 
Prof. Dr. Süleyman ATEŞ 

"Biz herşeyi bir kaderle (bir ölçü, düzen ve planla) yaratmışızdır." 
(Kamer: 37/49) 

Bu ayette Allah'ın, herşeyi belli bir kader (ölçü, miktar ve düzen) ile 
,._ -

yarattığı vurgulanmaktadır. Müfessirler, buradaki kader (_;..L..J) kelimesini, 
Allah'ın ezelde insanların yapacakları işleri ve kainattaki her şeyi planlayıp 
takdir ettiği şeklinde açıklayan rivayetler aktarırlar. Bu rivayetlere göre bu 
ayet inince bazı Sahabiler, Hz. Peygamber(s.a.v.)'e gelip: "Öyle ise çalışmak 
niçin? Kadere güvenip çalışmayı bıraksak olmaz mı? Yaptığımız iş, bizim 
yeni yaptığımız bir şey midir?" demişler. Peygamber (s.a.v.): "Siz amel edi
niz, herkese yaratıldığı iş kolaylaştırılır." 1 demiş. Yine rivayete göre müşrik
ler gelip peygamberler hakkında tartışmışlar, bu iki ayet inmiş. 2 

Bir rivayete göre Hz. Peygamber, bu ayetin, ahir zamanda gelecek ve 
Allah'ın kaderini yalaniayacak bir cemaat hakkında indiğini söylemiş.3 

Abdullah ibn Ömer yoluyla da Peygamber' in: "Her ümmetin mecüsfleri 
vardır, Benim ümmetimin mecusfleri de 'kader yoktur' diyenlerdir. Hasta 
olurlarsa onları sormayınız, ölürlerse cenazelerine gitmeyiniz!" dediği rivayet 
edilmiştir.4 Ebu Hüreyre'ye bağlanan bir rivayete göre: "Peygamber (s.a.v.) 
geldi, biz kader hakkında tartışıyorduk. O kadar kızdı ki yüzü kızardı, 
yanaklarında birer nar danesi belirir gibi oldu. Sonra şöyle buyurdu: 

-Size böyle mi emredildi? Ben size bunun için mi gönderildim? Sizden 
öncekiler bu hususta tartışmaya girince heldk oldular. Ben size tartışmamanızı 
kesinlikle emrettim, emrettim!" 5 

İşte tefsirle uğraşanlar bu rivayetlere dayanarak kader ~arununa 

l.Buhari, Tefsfr, sure: 92/3-5, 7, Edeb: 120, Kader: 4, Tevhld: 54; Müslim, Kader: 
6-7; Ebu Davud, Sünnet: 16; Tirmizi, Kader: 3, Tefsfr, sfire: 11; İbn Mace, Mukadime: 
10, Ticarat 2; İbn Hanbel, Müsned: 1/6 ... 

2.et-Tac:4/249. Buhar! ve Müslim rivayet etmişlerdir. 

3.İbn Keslr, Tefsfr: 4/268. İbn Ebi Hatim'den alınmıştır. 

4.İbn Hanbel, Müsned: 2/86, 5/407. Benzeri Ebu Davfid, Sünnet: 16; İbn Mace, 
Mukaddime: lO'da vardır. 

5.Tirmizl, Kader: I; et-Tiic: 4/249. 
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girmişlerdir. Kader, Allah'ın ezell ilmi, planıdır ve Allah, zamansız olduğu 
için O'nun ilmini, bizim ölçülerimizle değerlendirip o bilginin mahiyeti 
hakkında bir hüküm vermemiz yanlış olur. Ancak kader hakkında gelen bu 
rivayetlerin içeriği Kur'an'a aykırıdır. Çünkü Kur'an'ın, gaybı Allah'tan 
başka hiç kimsenin bilmeyeceği (Nem!: 48/65) prensibine aykırıdır. Bunların, 
ceşitli düşünce sahipleri (mezheb mensupları) arasında, bu konuda çıkan 
tartışmalar sonucunda üretildiğinde şüphe yoktur. 

Bir kere bu iki ayetin, kaderi inkar edenler hakkında indiğini söyleyen 
rivayet uydurmadır. Çünkü Hz. Peygamber zamanında Müslümanlar arasında 
kader tartışmalan yoktu ki onlar hakkında ayet insin? Kaderi inkar edenlerin, 
bu ümmetin mecfisileri olduklarını, onların cenazelerine dahi gidilmemesini 
söyleyen hadisin, uydurma olduğu, su götürmez bir gerçektir. Çünkü bu, 
Kaderiyye'ye karşı uydurulmuş bir sözdür. Bunda mezhep tartışmalarının 
parmağı açıkça görülmektedir. Zaten İbn Kesir de bu şekliyle bu hadisi, altı 
kitaptan hiçbirinin rivayet etmediğini, kaderi yalanlayanların meshedileceğini 
(hayvan kılığına sokulacağını) bildiren bir hadis için de Tirmizi'nin garib 
dediğini kaydediyor.6 

Bu ayetlerin, gelip Peygamberle kader hakkında tartışan müşrikler 
hakkında indiği rivayere de doğru olamaz. Çünkü Peygamber'le müşrikler 
arasındaki temel tartışma konusu kader değil, Allah'ın birliği, yalnız O'na 
tapılacağı ve ahiret sorumluluğu mes'elesi idi. Yoksa müşrikler, aslında 
kaderci idiler ve onlar kadere dehr adını veriyor, kendilerini heHik edenin 
dehr (felek) olduğunu söy~üyorlardı.8 Peygamber'in, müşriklerle, sonradan 
çıkan kelam üslfiblarıyla tartıştığı görülmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de de bu 
tür tartışmalar yoktur. Onun üslfibu herkesin anlayacağı açıklık ve netliktedir. 

Kaldı ki bu ayetler Mekke' de inmişti. Ebu Hureyre ise Medine döneminin 
sonlarında gelip Müslüman olmuş ve Peygamber'in sohbetine katılmıştır. 
Onun, Mekke döneminin ilk yıllarında inmiş olan ayetlerin iniş sebebini 
bilmesi çok uzak bir olasılıktır. Çünkü kendisi olaya tanık olmamıştır. Olaya 
tanık olanlardan da böyle bir rivayet gelmemiştir. 

Ayrıca bu iki ayetin, böyle ferdi bir vak'a üzerine indiği varsayılırsa 

6. Tefsfr: 4/269. 

?.Tirmizi, Tejsfr, sure: 54; Müslim, Kader: 19. 

S.Cfisiye: 65/24. 
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öteki ayetlerden ayrı inmiş olması gerekir. Oysa ayetler öncesine ve sonrasına 
bağlıdır ve ayetlerin sözgeliminde kader konusu yoktur. Burada ve biraz 
sonra göreceğimiz üzere hemen bütün ayetlerde her şeyin bir hesab ve ölçü 
ile ve bir zamana bağlı olarak yaratıldığı, başıboş, ölçüsüz, hesapsız, plansız, 
gelişigüzel olmadığı anlatılmaktadır. Ayetler, kaza ve kader tartışmalarını 
ıçermez. 

~)~:~ ç.~ j5- ~~ 
,:: "'"" "' ,:: 

"O'nun katında herşey bir mikdar iledir" 9 

,ayeti gibi, 
'ı 

~~~ :ı:'iJ;_ ;~ j5- Gl~ 
"Biz herşeyi bir kaderle (bir ölçü, düzen ve planla) yaratmışızdır." 

ayeti de herşeyin bir miktar ve ölçü ile yaratıldığını, bir zamanı bulunduğunu, 
zamansız, hesapsız, ölçüsüz ve plansız bir şey olmadığını belirtmektedir. 

Ayetler, insanların kendi yaptıkları işler hakkında değil, Allah 'ın yaptığı 
işler hakkındadır. Yani Allah herşeyi bir ölçü ve zaman ile yaratmıştır. Eski 
milletler nasıl helak olup Allah'ın azabına uğramışlarsa, bu müşrikler de bir 
gün o azaba uğrayacaklar, ateşin içine yüzü koyun sürüklenip atılacaklardır. 
Bunların azaba çarpılacakları zaman da gelecektir. Bunların yaptıkları kendi 
yanlarına kalmayacaktır. Zira her yaptıkları tesbit ediliyor. İşte bu ayetlerin 
ardından gelen: 

d ~ ~ j5- ~ ,,, ;.)ı ı.}: _,L.j ç.~ j5- ~ '* .?~ ~ ~ ~0f Ls:hf '-Li!~},_ 
,. , ,. .. , .... 11- ,., , r 

~:ı~:' '. 
"51- Andolsun biz sizin benzerierinizi lıep lıelfik ettik. Öğüt alan yok 

mudur? 52- işledikleri her şey, kitaplarda mevcuttur. 53m Kiiçiik, büyiik 
hepsi satır satır yazılmıştır. "10 

ayetleri, suçluların yaptıkları herşeyin, kitaplara yazılıp tesbit edildiğini, bu 
yaptıklarından hesaba çekileceklerini belirtmektedir. 

Bu ayetler aynen: "Onun sağında ve solunda oturan iki alıcı (melek, 
onun sözlerini ve işlerini) kaydetmektedir. (İnsan,) Hiç bir söz söylemez ki 

9.Ra'd: 87/8. 

IO.Kamer: 37/51-53. 
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yanında (onu) gözetleyen, dediklerini zapteden (bir melek) hazır bulun
masın. " 11

, "H er insanın (am el) kuşunu boynuna do la dık, kıyamet günü 
onun için, açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkarırız: 'Kitabını oku, bugün 
nefsinsana lıesapçı olarak yeter!' (de riz). "12

, "Kitab (ortaya) konulmuştur. 
Suçluların onım içindekilerden korkarak: 'V alı bize, bu kitaba da ne oluyor, 
ııe küçük ne de biiyük hiç bir şey bırakmıyor, her şeyi sayıp döküyor!' 
dediklerini görürsün. Yaptıklarını hazır bulmuş/ardır. Rab b 'in kimseye 
zulmetmez."13

, "Artık kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür. Ve 
kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu göriir."14,"0 giin her nefis, yaptığı 
/ıer lıayrı hazır bulacaktır; işlediği her kötülüğü de. O kötülükle kendisi 
arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Allalı sizi kensinin(in emirlerine 
karşı gelmek)den sakıııdırıyor. Allah, kulUarına şefkatlidir."15 ayetleri gibi 
insanların yaptıkları işlerin yazıldığını ve bu işlerin karşılığını :nutlaka 
göreceklerini ifade etmektedir. Bunların bilinen anlamdaki kaderle bir ilgisi 
yoktur. Kur'anı Kerim'de Allah'ın, kendi işleri.ni planlayıp ölçü ve miktar 
ile yarattığı vurgulanmakta, fakat insanların işlerini Allah'ın takdir ettiği 
söy lenmemektedir. 

Hz. Peygamber döneminden hayli zaman sonra ortaya çıkan Kaderiyye, 
Cebriyye gibi fırkalar, Keliim ekolleri, ayetlerde kendi düşüncelerini oku
muşlar ve ayetleri, istedikleri gibi yorumlayabilmek için her fırka, kendisinden 
olmayanı sapık gösterecek hadisler üretmişlerdir. Bu konuda hadis çok 
değildir. Daha ziyade bu rivayetler, Sahabilere götürülmüştür. İbn Kesir'in 
tefsirine bakılırsa konu üzerindeki tartışmalan şiddeti anlaşılır. 

Bu sözlerimizle bizim kaderi inkar ettiğimiz anlaşılmasın. Elbette kader 
vardır. Fakat kader, Allah'ın ezeli bilgisi ve her şeyi bir hesaba, ölçüye ve 
plana göre yaratmış olması, olmuş ve olacak herşeyi bilmesi demektir. O'nun 
bilgisine sonradan bir şey eklenmez. O, olmuş ve olacak her şe;i bilir. 
Esasenzaman üstü olan Allah'ın zatı için öncelik ve sonralık da yoktur. İşte 
Allah'ın bilgisi, bir anlamda O'nun planı, kaderidir. Fakat biz O'nun bilgisinin 

11.Kiif' 34/17-18. 

l2.İsr!i: 50/13-14. 

13.Kehf: 69/49. 

14.Zelzele: 91/7-8 

15.Al-i İnıriin: 94/30 
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mahiyetini bilemeyiz. Çünkü O zamansız bilgidir. Biz zamanla sınırlıyız. 
Zaman içinde olanları biliriz. Zamansızı zamanlı ile karşılaştırıp zamanlı 
hakkında bildiklerimizi zamansıza uygulamak ve böylece zamansız bilgi 
hakkında yargıya varmak doğru olmaz. Biz, ayetlerin, Kelam ekollerinin 
ortaya çıkardığı kadertartışmalarını içermediği kanısındayız. 

Rağıb el-Isfahani, bu konuda özetle şu bilgiyi vermektedir: 

"Kader ve takdir, bir şeyin kemmiyyetini ve miktarını açıklamak, bir 
şeye güç vermektir. Allah'ın eşyayı takdiri iki türlüdür: Biri eşyaya kudret 
vermesi, diğeri hikmeti uyarınca belli bir ölçü, biçim ve miktarda yaratmasıdır. 

Allah'ın işi iki bölümdür. Biri, bir işi eksik ve fazla olmayacak biçimde 
ilk defa varlığa getirmesi ve yok edinceye veya değiştirineeye kadar onun 
varlığını sürdürmesidir. Diğeri de kökünü fi 'len, parçalarını da potansiyel 
olarak kendi tasarımının dışına çıkmayacak biçimde yaratmasıdır. Hurma 
çekirdeğine hurma ağacı, insan tohumuna insan olmasını, diğer hayvan 
tohumlarından da kendilerine benzer hayvanlar olmasını takdir etmesi gibi. 

Allah'ın takdiri de iki türlüdür: Biri bir şeyin zorunlu veya mümkün 
olarak şöyle veya böyle olacağına veya olmayacağına hükmetmesi(karar 
vermesi)dir. 

~ C'-J ::? ~ :lıı ~ '-J ~ 
"Allah her şey için bir ölçü (bir sınır) koymuştur."16 

ayeti bu takdiri belirtmektedir. Diğeri ona kudret vermesidir. 

~ 0 ;)~wı ~~_; G~:ili ~ 
"Biz onu kadrettik, ne güzel kadredeniz!" 17 

ayetinde Allah'ın, yarattığı şeye ya kudret, yahut ölçü biçim verdiğini, ya da 
şöyle veya böyle olmasına karar verdiğini anlatmaktadır. 

Yaratıklar arasında ölümü takdir etmesi de, herşeyin ölümlü elmasına 
karar vermesidir. Vakı'a: 46/6'ncı ayette Allah'ın, insanlan ölümlü yarattığı 
anlatılmaktadır. 

Müzzenınıil: 3/20'de gecenin gündüz üzerine, gündüzün de gece üzerine 

16.Talak: 100/3 

I 7 .Mürselat: 33/23. 
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dolanmasını Allah'ın takdir ettiği, zamanın gece ve gündüz dilimlerine ayrıl
masını Allah'ın takdir ettiği, yani böyle olmasına karar verdiği anlatılmaktadır. 

Abese: 24/19'da Allah'ın, potansiyel yaratmasının, insanda yavaş yavaş 
ortaya çıktığına işaret edilmektedir. 

Kader: Allah'ın ezell bilgisindeki hükmü, makdur ise ezeli hükmün 
yavaş yavaş ortaya çıkması anlamına da gelir. 

~~G d; f:;. JS-~ 
"0, her gün başka bir iştedir." 18 

~rj::)~ ~ı:J) t: ~~i; G~ ~l ~~ ~ 0l~~ '' . ' ' ' ' '" ' 

"Hiçbir şey yoktur ki onun hazfneleri, bizim yanımızda olmasın, 
ama biz onu bilinen bir kader (ölçü, miktar)ile indiririz."19 

ayetlerinde ezell kararın, yavaş yavaş ortaya çıkması, kaderin zuhuru anlatıl
maktadır. 

~~~~/(.il~ ~~~~c::;J' ;c,~ 
"Eli geniş olan, kaderince (genişliğine göre) nafaka versin. Rızkı 

kısılmış bulunan da Allah 'm kendisine verdiğinden versin. "20 

ayetinde herkesin haline uygun olanı yapması gerektiği anlatılmaktadır. 

~(.)~~:li ~_.u,~~ 
"O ki takdir edip yol gösterdi." 21 

~(.)~;J~;:;. j5-~1~ 
"Allah, herşeye yaratışını verdi, sonra onu yola iletti"22 

ayetleri, Allah'ın, her şeye yaranna uygun olanı verdiğini ve kendisini başanya 
iletecek şeye, zorunlu veya öğretim yoluyla ilettiğini anlatmaktadır. 

İnsan hakkında da takdfr bir şeyi düşünüp taşınmak, bir şeye karar 
vermek ve alınan kararı uygulamaktır. Düşünce ile hareket etmek iyidir. 

I8.Rahmfin: 89/29. 

19.Hicr: 54/21. 

20.Bakara: 92/236. 

21.A' lfi: 8/3. 

22. Tfihfi: 45/50. 
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Ancak kaprislerine göre hareket etmek kötüdür. Müddessir: 4/18-20'nci 
ayetlerde kaprislerine uyan kimsenin davranışı kınanmaktadır. 

Kudret ve makdur, isti'are olarak zenginlik ve güzel hal anlamında da 
kullanılır. Keza kadr, rızkın darlığından kinaye olarak kullanılır. 

4:tl ~~ ~ J_Ö:~ı; ~j! + ~-~:; ~, 
"Rızkı kadredilıniş ( kısılmış) bulunan da Allalı 'm kendisine verdi

ğinden versin." 23 

ayetinde rızkı kısıtlanan kimseye, kendi imkanı oranında çocuğun annesine 
emzirme ücreti vermesi emredilmektedir. 

Bu kökten yapılmış kıdr C:..U) ise et pişirilen güveç, tenceredir. kıtdar 

()-:J) da boğazlanip pişirilen hayvandır. 

Kur' an-ı Kerim 'in çeşitli ayetlerinde geçen kader kelimesini gözden 
geçirirsek, bu kelimenin nasıl ve ne anlamda kullanıldığını daha açık ve net 
olarak anlayabiliriz: 

Kelime, başlıca şu anlamlarda kullanılır: 

1) Belli biçim verme, kararlaştırma, düzenleme, takdir etme: A 'ta: 
8/3, Abese: 24/19, Kamer: 37/12, Yasfn: 41/39, Furkan: 42/2, Vakı 'a: 46/60, 
Yı?nus: 51/5 

2) Bir ölçü ve mikdar ile yapma: Hicr: 54/21, Sebe: 58/11, Sebe: 
58/18, Zuhruf: 63/1 1,Ra'd: 87/17, İnsan: 90/16, Ta/ak: 100/3, Alızab: 97/38, 
Müddessir: 4/18-20 

3) Ölçülü, azar azar vermek, kısıtlamak: Fecr: 16, Kasas: 49/82, 
İsra: 30, Sebe': 36, Zümer: 52, Şura: 12, 37, Rum: 37, Ankebut: 62, Ra'd: 
26, Bakara: 236, Ta/ak: 7. 

4) Belli bir zaman: Mürselat: 21-23, Taha: 40; 

5) Kudret, yapabilme gücü: Be/ed: 5, Nahl: 75-76, İbrahfm: 18, 
Enbiya: 87, Bakara: 264, Fetih: 21; Hadfd: 29 

6) Layıkıyla bilmek, değerlendirmek, anlamak: Kadr: 1-3, En'am: 
91, Zümer: 67, Hac: 74, 

23.Talak: 100/7. 
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Görülüyor ki bütün ayetlerde kelime, temel manası olan ölçü, miktar 
ile ilgili bir anlamda kullanılmıştır ve bütün kullanımlarda, yan anlamlar 
yanında bu temel anlam vardır. Ama bu ayetlerin hiçbirinde kader, Allah'ın, 
kullarının eylemlerini belirlediği, onları belli eylemleri yapmak zorunda 
bıraktığı anlamı yoktur. 

Kader Konusunda İhticac Edilen Diğer Ayetler: 

~ ~-L 1) ~ ~ ~ '6 ~, a~ 0} ~ !J :~ '• [.;;~;,~:s-}~ ~:,.J1 ~!'.4 1)):, C ;.ı~ 
.. :J .. .. .. o ... o ;:- J \"' ...... ~ o c ~ j. o J. ... o o ' J J ... 'lll .. ., ... o J o J o .. ~ o 

0 J~~ ~ i _,AJI ~ ~ j-tJ W .&1 ~ 0-" JS" ji !l~ 0-" oL I_,J ~ ~ ~ 0l J &\ ~ .. ... "' .. ... ... ... .. .. ... ...... ... .. ... ...... 
.. .. o ... o ..... ..k ... o ... o ... ..., ... o ... ... .... - ...... lı .. .. ...... o .. .. ..... -.. ~ .. .. J .. o .. 

!Jl:..L) ) ~ ~ ~ 0-" ..!J.ıl.,..i Lo ) ) &\ ~ 4..:.....,...,. 0-" .!.J..;L.,..i Lo *~ ~ ...\.:>- 0 ~ 
... .. ~ .. .. ... .. ,: ... .. 

~ ı:~.y-·· ~~ ~ ~ o.'J ;_~V~ 
"N erede olsanız, sağlam kaleler içinde de bulunsanız yine ölüm sizi 

bulur. Onlara bir iyilik erişirse: "Bu, Allii/ı tarafındandır" derler. Onlara 
bir kötülük erişirse: "Bu, senin yüzündendir" derler. De ki: "Hepsi Allah 
tarafındandır". Bu topluma ne oluyor ki hemen hiç söz anlamıyorlar? 79-
Sana gelen her iyilik Allah'tandır, sana gelen her kötülük de kendi( günahın 
yüzü)ndendir. Seni insanlara elçi gönderdik. (Buna) Şahid olarak Allah 
yeter." (Nisa: 98/78) 

98/78'nci ayette, savaştan kaçınakla ölümden kurtulmanın mümkün 
olmadığını, va'desi yeten kimsenin, nerede olsa, müstahkem kaleler içinde 
de bulunsa ölümün onu bulacağını bildirilmekte; bir iyilik gördüklerinde 
bunu Allah'tan bilen, bir kötülük gördüklerinde ise, bunun Hz. Muhammed 
yüzünden başlarına geldiğini söyleyen kimselerin yanlış düşündüklerine işaret 
edilmekte ve başa gelen her olayın Allah tarafından olduğu vurgulanmakta; 
bunu düşünüp kavramayan yüzeysel düşüneeli kimselerin tutumu kınanmak
tadır. 

~\ ~ ~~ 0l C.f;i ::ıı ~ ~ 7~ ~ ~l~l ~ 'Y ~ y"'~;~i ~ :~-- ,,'. ~ ~~~ L. ~ 
.. oJ'-J{. J.-JI,OJ ,,-.. ; .. o ....... o; ...... ,,o.-o .... o .. 'l.i .. 

~\..::...;.._. JS ~ ~ Jıı 3 ~1 ı; 'r>~ ~3 ~u L. ~ ı_,......b ~<ı ı)~ 

~ ( 11);~ 
"22- Ne yerde ne de kendi canlarınııda meydana gelen hiç bir musfbet 

( ôfet, hastalık) yoktur ki biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (yazılmış 
ezeli bilgimizde tesbit edilmiş) olmasın. Doğrusu bu, Allah'a kolaydır. 23-
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(Başınıza gelecek olayları, önceden bir kitaba yazdık ki) Elinizden çıkana 
üzülmeyesiniz ve (Allah'm) size verdiğiyle sevinip şımarmayasımz. Çünkü 
Allah, kendini beğenip övünen kimseleri sevmez." (Hadfd: 1 12/22-23) 

ayetlerinde de yeryüzünde ve insanların kendi canlarında meydana gelen 
olayların, daha önceden Allah tarafından bir KiHibda bulunduğu, vukuundan 
önce olayları bir Kitabda tesbit etmenin, Allah için kolay olduğu vurgu
lanmakta; ardından da olayların önceden yazılıp tesbit edilmiş olmasındaki 
hikmet açıklanmaktadır: Böyle yapılmıştır ki insanlar, bunları Allah'ın 
takdirine yararak avunsun, kaybettiklerine üzülmesin, Allah'ın lütfu ile verdiği 
nimetlerle de şımanp övünmesin, başkalanna caka satmasınlar. Çünkü Allah, 
kendini beğenmiş, övünen insanı sevmez. 

Olayların tesbit edildiği, Allah'ın bilgi hazinesi olan bu Kitabın mahi
yetini bilemeyiz. Allah kanatta ne olacak ise onların hepsini vukuundan 
önce bilir. Allah'ın bildiği şeyler de zamanı gelince olur. Bunlardan kaçmak 
mümkün değildir. Burada kasdedilen olaylar, insanın kendi iradesi dışında 
başına gelen, üzüntü verici olaylardır. 

Yüce Allah, kainat olaylarını programlamış, bunların zamanlarını tesbit 
etmiştir. Allah'ın ezeli hüküm ve takdirinin tersi olamaz. İnsan bunu böyle 
bilirse başına gelen olayın neden olduğuna, olmayan şeyin neden olmadığına 
üzülmez. İşte ayette bu noktaya işaretle: "Olayları ezelde böyle tesbit ettik ki 
siz, elde edemediğinize üzülmeyesiniz, elde ettiğinize de sevinip gururlan
mayasımz" buyurulmuştur. Böyle yapılmıştır ki insanlar, "Neden rızkım 
böyle azaldı, neden yağmur yağmadı, niçin şu sıkıntı başıma geldi, neden şu 
derde yakalandım?" deyip bunalımiara düşmesin. Allah kendisine sağlık, 
ni'met, servet, mevki, murad verince de bunu kendi çabasına, zekasma mal 
edip "Ben zekam, çalışınam sayesinde bu ni'mete ulaştım" deyip gurura 
kapılmasın. "Çünkü Allah, kendini beğenmiş, övünen insanları sevmez!" 

Herşeyin, Allah'ın takdiri ile olduğunu, O'nun hüküm ve takdir etmediği 
bir şeyin olamayacağını, O'nun takdir ettiğinin de önlenemeyeceğini düşünüp, 
olanlara rıza göstersin, tasalanmasın, işlerin düzelmesi için elinden gelen 
çabayı harcayıp gerisini Allah'a havale etsin. 

İşte insan ancak bu hikmet ile dünyada mutlu olur. Allah'a böylesine 
bağlılığı, saadetini ta ahirete kadar uzatır, ahirette de kendisini mutlu eder. 
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Tabii kötü olaylardan hiç etkilenmemek, üzülmemek, iyi olaylara da 
sevinmernek insanın elinde değildir. İnsan kendisini ilgilendiren kötü olaylar 
karşısında doğal olarak üzülür, iyi şeylere de sevinir. Ayette sakındırılan 
üzülme ve sevinme, kişinin caiz olan üzülme ve sevinme sınırını aşıp aşırılığa 
kaçmasıdır ki aşırı üzülmek, insanı günaha sokar. Aşırı sevinmek de, gurura 
yol açar ki her ikisi de günahtır, haram işlere sürükler, insanı iyice bedbaht 
eder. İkrime'nin İbn Abbas'tan rivayet ettiği şu söz ne kadar güzeldir: 
"Sevinmeyen, üzülmeyen kimse yoktur. Önemli olan, kişinin başına gelen 
mus!beti sabır, hayrı da şükür ile karşılamasıdır"24• 

Ayette mus!bet ile, insanın elinde olmayan, kendisinin sebep olmadığı 
felaketler kasdedilmiştir. Mesela başının ağrıması veya bir yakının ölmesi 
veya fakir olması, kıtlık, yangın ve deprem gibi afetler. Bunlar insanın elinde 
olmayan şeylerdir. Bunların olması, Allah'ın takdiri iledir. İnsan:n kendi 
sebebolduğu, kendi yaptığı işler de yine Allah'ın bilgisi içindedir, Allah 
bunların olacağını bilir ama insan kendi isteğiyle yaptığı işlerden sorumludur. 
Çünkü bunları kendi irade ve seçimiyle yapmıştır. Fakat elinde olmayan, bir 
yangının veya depremin sonucundan sorumlu değildir. Onun üstüne düşen, 
olanlara rıza gösterip sabır ile bu felaketierin etkilerini azaltınağa çalışmaktır. 

İnsanın iradesi ve seçimiyle yaptığı işler dışında bütün olaylar Allah 
tarafındandır. Fakat insan iradesine bağlı işlerin oluşmasında insanın 
arzusunun, çabasının veya kusurunun etkisi vardır. Bundan dolayı bazı kötü 
işler, insanın kendisinden, kendi arzusundan veya kusurundan kaynaklanır. 
İnsan bilerek veya bilmeyerek bir şeyin olmasını ister, çok arzu eder. Fakat 
işin içyüzüne vakıf olmadığı için istediği şeyin, kendisi hakkında gerçekten 
hayırlı olup olmadığını bilemez. İnsanın istediğini Allah yaratır. Ama bazan 
insanın çok arzu ettiği şey kendisi hakkında kötü sonuçlar doğurur. Bunun 
sebebi insanın kendisidir. Çünkü kendisi onu arzu etmiş ve onun olması için 
çaba göstermiştir. İşte 98/79'uncu ayette "Başına gelen iyilik Allah tarafın
dandır, başına gelen kötülük de kendi nefsindendir; kendi hatan, kusurun 
yüzünden olmuştur" buyurulmaktadır. 

Şu dünyada sürekli sınavdan geçirilmekte olan insan, yaptığı günah
lardan ötürü dünyada da cezalandırılır. Nitekim yüce Allah: "Başınıza gelen 
herhangi bir musfbet, kendi ellerinizin yaptığı işler yüzündendir. Allah 

24.Cami'u' l-Beyfuı: 27/235; İbn Kesir, Tejsfr: 4/177. 
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(hatalannzzın) birçoğunu da affeder."25,"İnsanların elleriyle yaptıkları 
(kötülükler) yüzünden karada ve denizde fesiid çıktı. Belki dönerler diye, 1 

1 

(Allah, böylece) onlara, yaptıklarının bir kısmını taddırıyor."26 buyurmuştur.! 
1 

Bu ayetler de insanların başlarına gelen birçok olayın, kendi hata ve 1 

kusurlarının sonucu olduğunu gösterir. Ama Allah, insanların kusurlarından · 
çoğunu affeder. "Eğer Allah, insanları yaptıkları işler yüzünden (hemen) 
cezalandırsaydı, yeryüzünde hiç bir canlı bırakmazdı."27 Katade'nin mürsel 
olarak rivayet ettiği bir hadiste: "Kişinin ayağını yolun tzrnıalanıasz, ayağının 
sürçmesi, damarznın seğirmesi, hep kendi günahı yüzündendir. Allah'ın 
aifettikleri ise daha çoktur" 28 buyurulmuştur. 

~r-f:;\~~ ~-~1 ::;:_.s 4f ::._.:.. ~ ~L,.,fl: ~ ~ 
"Başınıza gelen herhangi bir musfbet kendi ellerinizin yaptığı 
yüzündendir. (Allah, hatalarınzzın) Birçoğunu da affeder." (Şura: 62/30) 

~~ "J;_.~ y-~ !JLL~f~~~ ::~-- ~ ~L,.,fl:~~~~ ::· ~ ~ ~(ofl:~ 
~(ı_;".~~ 

"79- Sana gelen her iyilik Allah'tandır, sana gelen her kötülük de 
kendi( günalım yüzü)ndendir. Seni insanlara elçi gönderdik. (Buna) Şahid 
olarak Allith yeter." (Nisa: 98/79) 

Şura: 62/30, N isa: 98/79 'uncu ayetlerde insanın başına gelen iyiliklerin, 
Allah 'ın lütfu, kötülüklerin de kendi kusuru yüzünden olduğu, Allah 'ın, 
kulların birçok kusurunu da bağışladığı vurgulandıktan sonra Hz. 
Muhammed'in elçiliğine Allah'ın tanıklığının yeterli olduğu belirtilmektedir. 
İkinci ayette hitabHz. Muhammed'e ise de asıl kasıt, onun şahsında bütün 
insanlardır. Allah 'ın yasaları, Hz. Muhammed' e hi tab ile insanlara anlatılmak
tadır. 

~ 0~j.JI j;_:li ~\ ~ ~ G'J '; Y, Ü ~\ :. :5- t: \ı~\:: __ a~ J JJ ~ 
"51- De ki: "Allah, bizim için ne yazmış (ne takdir etmiş) ise ancak 

bize o ulaşır, bizim sahibimiz O'dur. İnananlar Allah'a dayansın/ar." 
(Tevbe, 113/51) 

25.Şürli: 62/30. 

26.Rı/m: 84/41. 

27 .Fiiflr: 43/45. 

28.İbn Kes!r, Tefsfr: l/528. 
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113/51 'de insanın başına, yüce Allah'ın yazıp takdir ettiğinden başka 
bir şey gelemeyeceği vurgulanarak Mü'minlere, Allah'a güvenip tevekkül 
etmeleri emredilmektedir. Kainatta Allah'ın dilemediği bir şey olmaz. Allah, 
insanın bütün hayat safhalarını bilir. İnsanın hayatı, Allah'ın ezelde belirlediği 
programa göre cereyan eder. İnsan, korunmak için tedbirini alır, elinden 
o-eleni yapar ama Allah'ın takdir ettiği şeyi de kimse önleyemez. Allah insan 
o 
için ne takdir etmişse, ne kadar yaşamasını dilemişse öyle olur. Falan zamanda 
ölmesi mukadderse insan ölür, yaşaması mukadderse yaşar. Allah dilerse 
onu zafere ulaştırır, dilerse yenilgiye uğratır. 

Bu ayetler, savaş durumu ile ilgilidir ve insanın iradesi dışında, ömür, 
hastalık, fakirlik, zenginlik, başa musibetlerin, dert ve eleınıerin gelmesi gibi 
olayların, Allah'ın plan ve takdiri, dilemesi gereği olduğu belirtilerek Mü'min
ler teselll edilmekte ve onlara güven verilmektedir. Ayetlerde asıl verilmek 
istenen ders, savaştan kaçınakla ölümden kurtulmanın mümkün olmadığıdır. 
Bazan savaştan kaçan zillet içine düşüp ölür de cesaretle savaşan kahramanca 
yaşar. Gerektiğinde savaş, onurlu yaşamanın koşulu olur. 

Müslümanlar saldırmak için değil, onurlarını korumak için savaşa 
gidiyorlardı. Ötede büyük bir gücün Müslümanları yok edip yurtlarını çiğ
nernek için toplandığı haber alınmıştı. Bunları oturup beklemek, bile bile 
şerefsizliği kabul etmek olurdu. Bunun için Allah'ın Elçisi, kendisine ina
nanların hepsini savaşa çağırmıştı. Tebuk Seferindeki güç koşullar içinde 
inmiş olan bu ayetler, o şartlar içinde güçlükleri göğüsleyen, bozgunculann 
olumsuz propagandalarıyla da moralleri bozulmak istenen Mü' minleri teselll 
etme ve onlara moral verme amacını taşır. 
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