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İBNÜ KAYYİMİ'L;CEVZİYYE'NİN

ŞİFAU'L;ALİL ADLI ESERiNDE
KAZA VE KADERİN MERTIBELERİ

Harndi GÜNDOGAR"

Özet
İslam dünyasında kaza ve kader problemi üzerinde hicri. I . asırdan beri yapılan tartışmalar günümüzde de devam etmektedir. İslam'ın ilk dönemlerinde kaza ve

kader meselesinde mezhep görüşü olarak ortaya çıkan fikirler zamanımııda da birçok
kişi tarafindan dile getirilmektedir. Kaderin mahiyetine ilişkin yapı lan tartışmalar,
a~ırlıklı olarak insanın fiilierinde hOr iradeye sahip olup olmadığı ile ilgilidir. Bunun
yanında kaderin bir inanç esası olarak kabul edilmesinde tereddütıerin · oldu~u da bilinen bir husustur. Bu çalışmamızda Kadere dair soruların cevap bulmasına katkıda bulunabileceğini düşündüğümüz İbnü Kayyimi1-cevziyye'nin konuyla ilgili görüşlerini inceleyeceğiz. İbnü1-Kayyim, orijinal diyebileceğimiz bir sistematıkle kader konusunu
Kur'an ayetlerinden yola çıkarak dört mertebede ele almaktadır. Kae1erin dördüncü
mertebesini Allah'ın varlıklan yaratması olarak belirleyen İbnO'I-Kayyim, insan fiilierini
de bu başlık altında ele alır ve insanın fiilierinden sorumlu olduğunu belirtir.
Anahtar Kelimeler: İbnü1-Kayylm, Kaderiyye, Cebriyye, Ehl-i sünnet, kader, irade,
fiil.
DEGREES OF DESTINY ACCORDING TO IBN QAYYIM AL JAWZIYYA IN HIS
BOOK SHIFAU'L-ALIL
From I. Century (hijri) there were many discussions on the Predestination
and destiny problem in the Islamic World. Discussions about predestination are
mainly concerned human's will and acts. Besides, there are some hesitations as to
whether predestination a principal of faith or not. In this paper we examine Ibn
Qayyim ai-Jawziyya's views about Predestination and destiny. We can say that İbn
Qayyim al Jawziyya approaches to problem in a original way. He deals four degrees
destiny problem from the point of Qur'anic verses. According to İbn Qayyim al Jawziyya, fourth degree of destiny is God's create all creation and He analyses acts of
man in this title. AI-Jawziyya says that acts of man create by God but man actualizes
acts by his free will. Because of that he responsible from his acts.
·
Key Words: Ibn Qayyim, Qadariyya, Jabriyya, Ahi-al sunna, destiny, will, act.

GİRİŞ

Kaza ve kader, ka.inat hakkında Allah'ın ilim, irade, kudret ve tekvin sıfatla
rıyla ilgili olan bir problemdir. İnsanın hür iradesiyle gerçekle§tirdiği fiiller ve iradesi dı§ındaki olaylar da kaza ve kaderin kapsamına girer.
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İnsan, ezelden belirlenmiş bir kader çerçevesi içinde mi fullerini gerçekleşti
rir, yoksa kaderden bağımsız mıdır? Başka bir ifadeyle, kişi fiilierinde mecbur mudur, yoksa fiilierini kendisi mi yaratır? İnsanın iradesi ile gerçekleştirdiği §eylerle,
istemediği halde başına gelen olaylar için kader denilebilir mi? Diğer taraftan, kader meselesi Kur'an'da ne kadar yer almaktadır? Kader bir inanç esası olarak kabul
edilebilir mi? Bu ve buna benzer sorulara kaza ve kader meselesinde geçmişte olduğu gibi günümüzde de cevap ararımaktadır.
İnsanın kaza ve kader çerçevesinde, fiillerinde mecbur veya hür olduğu konusunda İslam dü§ünce tarihinin erken dönemlerinden itibaren tartışmalar yapıl
ffil§ ve bu konuda farklı görü§lere sahip ekaller ortaya çıkmıştır. İnsanın fiilierinde
kadere tabi olmayıp, hür olduğu fikrinin ilk temsilcilerinden Ma'bed el-Cüheni (ö.
80/699) ve Giylan ed-Dımeşki'ye (ö. 126/763) göre kader yoktur; bütün i§ler insanın kendi iradesi ve kudretinin eseridir. İnsan, eylemlerini sahip olduğu bilgisiyle
bizzat kendisi takdir eder. İnsan yapıp-ettiği şeylere kendi hür iradesiyle yönelir ve
sonra kendi kudretiyle o fiilieri yaratır. Allah ezelde insanın fiillerini takdir etmez.
Allah'ın iradesinin insan fiilieri üzerinde herhangi bir belirleyiciliği yoktur. Allah'ın
takdir ve kudretinin insan fiilierinin ortaya çıkmasında bir rolü de yoktur. Allah,
insanın fiilierini ancak meydana geldikten sonra bilir. 1
Diğer taraftan hicn I. asırda, Cebriyye, insanın fullerini önceden belirlenmi§
olan kader çerçevesinde i§lediği ve dolayısıyla onun fiilierinde mecbur olduğu görüşünü dile getirmiştir. 2 İslam düşünce tarihinde cebr görü§ünü ilk olarak savunan
Ca'd b. Dirhem (ö. 118/736) ve Cehm b. Safvan'a (ö. 128/745) göre insanlar fiillerinde . bir. mecburiyet alt;.ndadırlar.. İnsanlar J<endi fullerini meydana getirirken h ür
bir ,irade 'Ve güce. sahip degildirler.. İnsan,. dayranı§l.annda bitki ve cansız varlıklar
gibi. olup her hangi b~r inisiyatife. ~ahip değildir. Allah'in mülkünde ancak onun
diledığı olur. Var olacağını . bildiği ·§eyin vaktinde meydana gelmesini dilediği gibi,
olmayacak §eyin de meyd_a~a.g~lrrl:eyeceğını ğileyen Allah'tır. 3
- · Cebriyye'nin insan iradesilli yok sayan kaderci gö"rü§ü, daha sonra Mu'tezile
tarafından eleştiriye tabi tutulmu§ ve cebr görüşünün aksine, insanın özgürlüğünü
vurgulayan görü§ler ortaya konmuştur.
Mu'tezile'nin kurucularından Vasıl b. Ata (ö. 131/748), insanınkadere tabi
olmayıp, iradesinde hür olduğu konusunda Ma'bed el-Cühen1 ve aynı görüşte olan
Gaylan ed-Dımeşki'nin yolunu takip etmiştir. 4 Vasıl b. Ata'ya göre Allah Teala
hakimdir, adildir. O'na şer ve zulüm izafe etmek caiz değildir. Kullanndan emrettiğine aykırı bir şeyin olması da uygun değildir. Allah T eala insanlara bir §eyi emreder, sonra da onları ondan sorumlu tutar. İnsan yaptığı iyilik ve kötülükten,
imanından ve küfründen, itaati ve işlediği günahlarından sorumludur. Allah insanı
bu işleri yapması için güçlü kılmı§tır. İnsanların işleri hareket, hareketsizlik, niyet-

1 Şehristani,

Ebü'l-Feth Muhammed b. Abdülkerim, el-Mi/el ve'-Nilıal, Beyrut, 1421/2001, s. 98.
M. Sait, "Fill", DİA, XIII,/ 60.
3 Şehristant, el-Mi/el ve'n-Ni/ıal, I,/ 98.
4 el-Bağdadi, Abdülkah.ir, b. Tahir b. Muhammed, el-Fark beyne'I-Fırak, Kahire,1969, s.103.
2 Yazıaoğlu,
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ler, düşünme ve bilme gibi şeylerden meydana gelir. Allah'ın insana güç yetiremeyeceği bir işi emretmesi imkansızdır. 5
Ehl-i Sünnetekolleri olan Eş'arilik ve Matüridiyye, kaza ve kader konusunda
orta bir yol izlemek suretiyle, insan fiilierinin kesb yönüyle insana, yaratma açısın
dan ise Allah'a ait olduğunu ifade etmişlerdir. Eş'ari (ö. 324/935)'ye göre Allah
T eala kad!m bir kudretle Hilleri yarattığı için yaratıcı faildir. İnsan ise hadis bir
kudretle işlerini yaptığı için kesbeden faildir. 6
İtikadi alandaki görüşleriyle Matüridi (ö. 333/944) ekolü üzerinde etkileri
olan İmam-ı Azam Ebu Hanife, insana ait fiilierin ilah! ilim ve iradeye göre meydana geldiğini ve Allah tarafından yaratıldığını kabul etmekle beraber, bunların meydana gelişinde insanın gücünün de etkili olduğunu belirtmiş ve cebii görüşü reddetmiştir. 7
Eş' ariler insanın fiillerini kesb ettiğini ancak bu kesbin de yine Allah tarafın
dan yaratıldığını, dolayısıyla insanın muhtar suretinde muztar, muztar suretinde
muhtari yani hür irade suretinde zorunluluk altında, zorunlu şeklinde hür olduğu
nu belirtmişlerdir. Matürid!ler ise insanın cüz'i irade sahibi olduğunu, bu iradesi ile
fiilierini kesb ettiklerini, Allah'ın da fiilieri insan için yarattığını ifade etmişlerdir.
Bu iddiaya göre fiilierin ortaya çıkmasında Allah yaratan, insan ise kesb eden bir

konumdadır. 8

İbnü Kayyimi'l-Cevziyye, itikadi konulara ilişkin eserlerinde akaid meselele-

rini Selefiyye anlayışına göre inceleyen ve kelamcılan eleştiren Hanbeli ekolüne
mensup alimlerdendir. Eserlerinde itikat konularını Kur'an ve sahih hadisler ışığın
da ortaya koyup . kanıtladığırıı ileri süren İbnü'l-Kayyim, genel çerçeve itibariyle
hocası İbn Teymiyye'nin güçlü bir takipçisidir. İbnü'l-Kayyim'e göre itikadi konularda Hz. Peygamber (s.a.v.) ve ashabınıngittiği yolu gerçek anlamda Selefiyye'ye
mensup alimierin görüşleri temsil eder. Diğer mezhepler ise Kur'an ve ·Sünnet'i
felsefi veya kelami görüşlerine arz edip düşüncelerine uymayan kısımlarını te'vil
edip tahrif etmişler ve kendi kanaatlerinin mutlak doğruluğuna inanmışlardır.
İbnü'l-Kayyim'e göre naslara vazedildiklerinin dışında bir anlam yüklemek isabetli
olmadığı gibi onları te'vile tabi tutmanın gerekçesi de tutarlı değildir. 9
İbnü Kayyimi'l-Cevziyye, (ö.751/1350) "Şifdu'l-Alfl" adlı eserinde kaza ve
kader problemini incelerken Kaderiyye/Mutezile10 ve Cebriyye'nin kader anlayışla
rını ele alarak onları tenkit eder. İbnü 'l-Kayyim, Mu'tezile'nin kaderi inkar ettiğini
ve insanın kendi kaderini belirlediğini, Allah'ın mülkünde irade sahibi olmadığını,
Yaratıcının irade ettiğinin de meydana gelmediğini görüşünde olduğunu belirtmiş5 Şehristant,

a.g.e, I/ 61.
el-E§'ari, Ebu'l-Hasen, Makalatu'I-İslamiyyin, Tah, M. MuhyiddinAbdulhamid, Beyrut, 1995/1416,
II/ 218.
7 İmam-ı Azam Ebu Hanife, ei-Fıkhu'l-Ekber, s. 72-73; el-Fılehu'I-Ebsat, s. 46-48, 60 (İmam- Azam'ın Beş
Eseri" içinde, tre. Mustafa Öz, İstanbul, 1992 ); Yazıcıoğlu, M. S., "FiW Mad, DİA, XIII/ 60.
8 Gölcük, Şerafeddin, Kelam Açısından İnsan ve Fiil/eri, İstanbul, 1979, s. 190,191; Gölcük, Şerafeddin
Toprak, Süleyman, Kelam, Konya, 1996, s. 237, 238; Kılavuz, Ahmet Saim, Anahatlarıyla İslam Aleaidi ve Ketama Giriş, İstanbul, 2007, s. 156.
9 Yavuz, Yusuf Şevki, DİA, "İbn Kayyim ei-Cevziyye" mad. XX/123-124
10 İbnü'l-Kayyim, kitabında Mu'tezile ismini nadiren kullanır, ancak Kaderiyye ismi ile hem Kaderiyye
hem de Mu'tezile'nin kastedildiği anla§ılmaktadır.
6

32

Harndi

Gündoğar

tir. Aynı zamanda Mu'tezile'nin, hidayet ve dalaletin insanın kendi elinde olduğu
nu ileri sürdüğünü, söz konusu iddianın bir sonucu olarak kaderi inkar ettiğini ve
bunu da adalet olarak isimlendirdiklerini ifade eder. İbnü'l-Kayyim, Mu'tezile'nin
daha sonra mezkur dü§ünceleri doğrultusunda Allah'ın sıfatıarını da inkar edip
bunu da tevhid diye isimlendirdiğini söyler. Mu'tezile'ye göre adalet; melek, cin ve
insanların fiilierinin Allah'ın kudret, irade ve yaratmasının dı§ında olması, tevhid
ise; Allah'a herhangi bir sıfatın izafe edilmemesidir. Onlara göre Allah'ın görmesi,
kudreti, hayatı, iradesi ve kelamı yoktur. O, ne konu§mU§tur ne de konu§maktadır.
Ne emretmi§tir, ne de emretmektedir. Onlara göre söz konusu sesler ve harfler
havada yaratılan §eylerdir. İbnü'l-Kayyim, Allah'ın irade ettiği §eyin meydana geldiğini, irade etmediğinin de vuku bulmadığını belirterek, Mu'tezile'ye ait bu dü§Üncelerin yarılı§ olduğunu savunur. 11
İbnü'l-Kayyim, Cebriyye'nin insanın irade, ihtiyar ve fiilierini tamamen yok
saydığım, insanın durumunun onlara göre cansız varlıklara, örneğin rüzgarın
önünde sürüklenen bir yaprağa benzetildiğini belirterek bu görü§ün de kabul edilemez olduğunu ifade eder. Cebriyye'nin nazarında insan, taat, ma'siyet ve fiilierinde mecburdur. Onlara göre Allah'ın insanlara yönelik emir ve yasaklan güç yetirilemeyen i§lerdir. 12
İbnü'l-Kayyim, Mutezile ve Cebriyye ile ilgili zikredilen tezleri tenkit ettikten sonra, kadere ili§kin kendi görü§lerini açıklar. O, kaza ve kader anlayı§ını öncelikle büyük oranda Kur'an ayetleri üzerinde temellendirmeye çalı§ır. Ancak bazı
durumlarda Hz. Peygamber (sav)'in hadislerine de müracaat eder. İbnü'l-Kayyim,
konuyla ilgileiıep diğer. ali,mlerden farklı olarak, kaza ve kader problemini orijinal
diyf!;bilece~imiz tarzda dÖrt mertebede ·ele alarak her mertebeyi Kur'an ayetleri
çıçısından ·izah eder. -İbnü'l-Kayyim'e gÖre ilgili mertebeler, kader inancının temelini te-§kil eder. jbnü'l-Kayyim kaderi bütün yönleriyle Kur'an ayetlerine referansta
bulunarak ortçı.ya koyar ve kaderin tevhidin temeli olduğunu iddia eder. 13 İbnü'l
Kawim'in . bu ifadelerinden kaderi bir inanç esası .olarak kabul ettiği açıkça anla§ılmaktadır.

İbnü'l-Kayyim'e göre kaderin mertebelerinden birincisi; yaratılmadan önce

ilim sahibi olması; ikincisi, yaratılmadan önce
malılukatın yazılması; üçüncüsü, yaratılan §eyleri Allah'ın irade etmesi; dördüncüsü ise, var olan her §eyin Allah tarafından yaratılmı§ olmasıdır. 14 Şimdi İbnü'l
Kayyim'in Kur'an'a göre sınıflandırdığını iddia ettiği bu dört mertebenin ayrıntıla
rına girebiliriz.
bütün

varlıklar hakkında Allah'ın

ı, ALLAH'IN VARLlKLAR HAKKINDA EZELİ BiLGiYE SAHİP OLUŞU
İbnü'l-Kayyim'e göre kaza ve kader meselesinde birinci mertebe; Allah'ın
malılukada

11

ilgili ezeli ilrnidir. Allah'ın varlıklar hakkında ezeli ilme sahip

İbnü Kayyimi'l-Cevziyye, Şifau'I-Alil

4-5.
İbnü'l-Kayyim, a.g.e, s. S.
İbnü'l Kayyim, Şifdu'I-A/11, s. 80.
14 İbnü'l-Kayyim, a.g.e, s. 55.

12
13

olduğuna

fi'/-Mesaili'I-Kada ve'I-Kader ve'I-Hikme ve't-Ta'lil, Beyrut, ts. s.
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Kur'an'ın bir çok ayeti delalet eder. İbnü'l-Kayyim, konuyla ilgili ayetleri delil gösterirken, sahabi müfessirlerin yanı sıra diğer bazı müfessirlerin görü§lerine de ba§vurur ve akabinde kendi görü§ünü açıklar. "Şüphe yok ki kıyametin ilmi Allah katın
dadır. O yağmurun yağacağını ve rahimlerde olanı da bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını ve nerede öleceğini bilmez. Gerçekten Allah her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır. "15 "Ne(sinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın (halini) bildiği için saptırdığı, kulağını ve
kalbini mühür/ediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü?"16 İbn Abbas'a (ö.
68/697) göre ayetteki ilim; yaratılmadan önce yaratılacaklar hakkındaki bilgidir,
yani Allah'ın ~ndinde var olan bilgidir. İbn Abbas, irade edilen bu İ§ hakkındaki
bilginin ümm-u't-Kttap'fa oülünduğunu da söyler. Said b. Cübeyr (ö. 95/714) ve
Mukatil b. Süleyman (ö. 150/767)'a göre; Allah'ın bu konuda ezeli ilmi mevcuttur.
Ebu İshak ez-Zeccac (ö. 311/948)'a göre de Allah, ayette söz konusu edilenlerin
yaratılmadan önce sapıtacaklarını biliyordu. Sa'lebi (ö. 427/1030) ve Beğavi (ö.
516/1122) gibi mü fessirler de benzer görü§ler ortaya koyrnu§lardır. 17
İbnü'l-Kayyim, söz konusu ayetleri §öyle yorumlar: "Allah, saptırdığı kimselerin, sapacağını önceden bilmektedir. Onlar, yaratılmaları öncesinde ve sonrasında
ıslah olmayacaklarından, saptırılmayı hak etmi§ler ve Allah tarafından saptırılrnı§
lardır. Dolayısıyla dalalet ehli hidayete erdirilmez. Eğer bunlar hidayete erdirilecek
olsaydı o zaman hidayet yerli yerine konulmarnı§ ve hak etmeyen kimselere verilmi§ olacaktı ki, bu da Allah'ın hikmetine uygun değildir. Oysa ki Allah her §eyi
yerli yerine koymu§tur." 18 .
İbnü'l-Kayyim'e göre yukarıdaki ayet hayrın ve §errin konumlarının Allah
indinde kimler için tayin edildiğini bildirmekle kaderin önceden var olduğunu göstermektedir. Allah T eala, ilminde, kimlerin küfre uygun olacağını ve onda ısrar
edeceğini bildiği içip..kafirleri dalalette bırakrnı§tır. Bütün bu meydana gelen §eyler,
Allah'ın bunlar hakkında sahip olduğu bilgiler doğrultusunda gerçekle§mektedir. 19
Allah nasıl ki risaleti kimlerin yapabileceğini ve bu lCıtfu bah§edeceği kimseleri
önceden biliyor ve ona göre tayin ediyorsa, hidayete ve dalalete de kimlerin layık
olduğunu daha önceden ilmi ile biliyor, ondan sonraki merhalede takdir ediyor ve
ona göre yaratıyor. 20 İbnü'l-Kayyim, bütün peygamberlerin ve ilahi kitapların;
Allah'ın dilediğini saptırdığı ve dilediğini de hidayete erdirdiği21 konusunda ittifak
ettiklerini belirterek, 22 bu konuda Kur'an'ın birçok ayetini örnek verir: "Allah kimi
hidayete erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun da
göğsünü göğe çıkıyormuş gibi daraltır. Allah inanmayanlara azabı işte böyle verir.'123
"... Allah fasık/ar topluluğunu hidayete erdirmez. "24 "Şüphesiz Allah yalancı ve nankör

15 Lokman,

31/34.
el-CAsiye, 45/23.
17
İbnü'l-Kayyi.rn. Şifdu'l-A/Tl s. 56.
18
İbnü'l-Kayyim, a.g.e, s. 57.
19
İbnü'l-Kayyim, a.g.e, s. 55, 57, 58, 155.
20
İbnü'l-Kayyim, a.g.e, s. 55, 57, 58.
21
Fatır, 35/8; ez-Zümer, 39/36, 37.
22 İbnü'l-Kayyim, a.g.e, s. 118.
23 el-En'am, 6/125.
24
es-Saff, 61/5.
16
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olanları doğru yola iletmez."25 İbnü'l-Kayyim, hidayet ve dalaletin Allah tarafından
olduğunu, yani bunların Allah'ın fiili olup kulun fiili olmadığını, hidayete ula§ma
ve dalalete dü§mecln ise kulun fiili ve kesbi olduğunu açıklar. 26
İbnü'l-Kayyim; Allah'ın ezeli ilminde hidayet ve dalaletin insanlar için ·önceden belirlendiğini, bütün bunların Allah'ın bilgileri doğrultusunda meydana geldiğini, yani kaderin önceden var olduğunu ileri sürmektedir. İbnü'l-Kayyim'in bu
görüşü Cebriyye'nin, "İnsanın önceden belirlenen kader dışında herhangi bir irade
ve seçme hürriyeti yoktur" görü§ünden öteye gitmemektedir. İbnü'l-Kayyim'in bu
görü§ü kendisinin insan fiilierini temellendirmeye çalı§ırken ortaya koyduğu fikirlerle de tam mutabık görünmemektedir. İnsan fiilieri hususunda İbnü'l-Kayyim;
"Allah insanda bir eylemde bulunma iradesi (sebep) yaratır ve bu, insan fiilierinin
nedeni olur" diyor. 27 Ba§ka bir yerde ise şunları söylüyor: 11 İnsanın irade ettiği §eyin
meydana gelmesi için Allah'ın o şey hakkında hususi iradesine ihtiyaç yoktur. "28
Burada insana bir hürriyet tanıyan İbnü'l-Kayyim, kaderin önceden tespit ·edildiği
ni söylemekle bir anlamda kendisiyle çelişmektedir. İbnü'l-Kayyim, ayrıca "İnsan
fiilierinde kesb sahibidir" diyerek zaman zaman Matüridi görüşe yakla§mıştır. Ancak bütün olarak bakıldığında İbnü'l-Kayyim'in Kur'an ayetlerini tefsirinden cebre
yakın bir anlayı§ın ortaya çıktığını görmek mümkündür.
İb Kayyım'ın yukanda zikrettiği "... Allah fastk/ar topluluğunu hidayete erdirmez. "29 "Şüphesiz Allah yafanet ve nankör olanları doğru yola iletmez."30 vb. ayetler,
doğruyu ancak Allah'ın göstereceğini, 31Allah'ın doğruyu göstermekle ve peygamber
göndermekle insanlara iyilikte bulunduğunu 32 ve peygamber göndermeden hiçbir
kimseye azab etmeyeceğini33 açık;l~yan ayetlerin ı§ığında dü§ünüldüğünde hidayet
ve dalalet konusunda insanın irad~sine yer verildiği anla§ılacaktır. Bu da, Allah'ın
insana verdiği irade hürriyetinin,onun hidayete ermesinde veya dalalete düşmesin
de etkin bir durumda olduğunu gö.sterir. 34
İbnü'l-Kayyim, Allah T eqla,'nın peygamberlerin durumunu daha önceden
bildiğine dair Kur' an ayetlerinden örnekler verir; "Ve hiç şüphesiZt daha önce İbra
him'e de doğru yolu göstermiştik. Biz onu biliyorduk. ''35 Burada İbnü 'l-Kayyim, "daha
önce" lafzı ile peygamberlerin henüz buluğdan önceki çocukluk dönemlerinin ve
daha önceki hallerinin Allah tarafından bilinip takdir edildiğini söyler. İbnü'l
Kayyim, Zemah§eri'nin (ö. 538/1144) §öyle dediğini nakleder: Allah'ın ilminin
manası §Udur: Peygamberlerin ba§langıçtan itibaren durumlan ve sırları, onların,
Allah'ın razı olduğu ve övdüğü sıfatları ve ayrıca onların peygamberliğe ehil ve has

s ez-ZOmer, 39/3; Ayrıca bkz. İbrahim, 14/ 27; el- Gafrr, 40/ 35; er-Rum, 30/ 59; en-NisA, 4/155.
a.g.e, s. 117.
27 İbnü'l-Kayyim, Şifdu'I-Alll, s. 244
28 İbnü'l-Kayyim, a.g.e, s. 233
29 es-Saff, 61/5.
30
ez-ZOmer, 39/3; Ayrıca bkz. İbrahim, 14/ 27; el- Gaftr, 40/ 35; er-Rum, 30/ 59; en-NisA, 4/155.
31 Bkz. Al-i İmran, 3/20,101; el-Maide, 5/116; el-En'am, 6!71; ei-A'raf,l/43,52
32 el-Bakara,2/213; Al-i İmran, 3/164; İbrahim, 14/11; es-Sebe, 34/50; en-Nfır, 24/21
33 el-İsra, 17/15; el-Gaftr, 40/22; Muhammed, 47/9
34 Bu konuda geniş bilgi bkz. Akbulut, Ahmet,. Saha be Devri Siyasi Hadiselerinin Kelami Problemlere Etkileri, İstanbul, 1992, s. 332 vd.
35
el-Enbiya, 21/51.
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Allah tarafından bilinmesidir. Bu, birisinin ahlaki durumunu bilen
kişinin; "Ben falanı biliyorum" demesi gibidir ki bu kelam, o ki§iye ait ahlaki güzellikleri ifade eder.36 Nitekim Allah şöyle buyurmu§tur: "... Allah, elçilik görevini kime
vereceğini daha iyi bilir... "37
İbnü'l-Kayyim'e göre Allah Tea.la yarattıklarından kimi seçeceğini ve onlardan hangisinin sapkınlığa düşeceğini bilir. O, övülen sonuçlar ve büyük gayeler
açısından i§lerinde ve koyduğu esaslarda allm ve hakimdir. Nitekim Allah §öyle
buyurur: "Savaş, hoşunuza gitmediği halde, size farz kılındı. Olur ki, bir şey sizin için
hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki,- bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz". 38 Ayette belirtildiği üzere Allah, kullan için emrettiği şeylerde hangi maslahatların olduğunu ezell bilgisiyle bilmiş ve ondan sonra
orıları emretmiştir. İnsanlar, hakkında bilgi sahibi olmadıklan için ba§lanna gelen
bir durumdan hoşlanmamakta, aynı §ekilde yine bilgi sahibi olmadıklanndan dolayı kendileri için kötü olacak olan bir duruma sevinebilmektedirler. Yukandaki ayet,
insarılann nefislerine ağır gelse de Allah'ın emirlerine uymaları gerektiğini vurgulamaktadır. Hz. Peygamber (sav) istihare konusundaki hadisinde §öyle buyurmaktadır: " ... Allah'ım sen takdir edersin, ben edemem,- Sen bilirsin ben bilemem,- şüphesiz
Sen gaybı bilensin. Ey Allah'ım bu iş dinim, yaşayışım için hayırlı olacaksa onu benim
için takdir et, kolay kıl ve mübarek ey/e. Eğer dinim, yaşayışım, akıbetim ve işlerim için
kötü olacaksa onu benden uzaklaştır, beni de ondan uzaklaştır. Hayır nerede ise bana onu
nasip et, sonra beni onunla hoşnut et. 1' 39 Hz. Peygamber' in (sav) ilgili hadisinden arıla
şıldığı üzere insan kendisi için yararlı ve zararlı olacak §eylerde kendisine öğretilen
den ve verilenden ba§ka bilgi ve güç sahibi değildir. 40
İbnü'l-Kayyim1 e göre Allah Teala, hayır ve §er olarak meydana gelecek olan
bütün §eyleri gökler ve yer yaratılmadan önce ilmi ile ihata etmi§, onları takdir
etmi§ ve kendi nezdinde yazmı§tır. Nitekim Kur'an'da şöyle buyrulmuştur: "Bilmez
misin ki, şüphesiz Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Muhakkak ki bunların
hepsi bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) dır. Şüphesiz ki Allah'a göre bu çok kolaydır."41
İbnü 1l-Kayyim, Allah 1ın yaratmadan önce insanların hal ve arnellerinin hepsini
bildigini belirterek, bu ilim safhasından sonra Allah 1 ın, malumu olduğu üzere onların arnellerinin ortaya çıkması için orılan yarattığını ve onları, ilmine uygun olarakı
sonuçta mükafata nail ya da cezaya müstahak olmaları için, emir ve yasak, hayır
ve şer hususlannda imtihana tabi tuttuğunu söyler. "İnsanların hangisinin daha
güzel amel işlediğini denemek için biz yeryüzündeki şeyleri ona bir ztnet yaptık." 42 "0,
hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır... "43 Bu
ve buna benzer ayetlerde, Allah T eala, hayatı ve ölümü, emir ve nehiyler hususunda insanı imtihan etmek için yarattığını haber veriyor. Ayetlerde Allah'ın haber
İbnü'l-Kayyim, Şifilu'I-Aifl, s. 62.
el-En'am 6/124, Bu hususta diğer ayetler için bkz. ed-Duhan, 32; Al-i İmran, 3/33; el-Enbiya, 21/81.
38
el-Bakara, 2/216.
39
Buhari, Teheccüd, 25; Da'avat, 48; Tevhid, 10.
40
İbnü'l-Kayyim, a.g.e, s. 62, 63.
41
el-Hacc, 22/70.
42
el-Kehf, 18/7.
43 el-Mülk, 67/2.
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verdiği §eyler, Allah'ın kendi ilminin gereği olarak meydana gelecektir. Burada bütün insanlar, cinler ve kıyamete kadar ya§ayacak olan herkesin devam edecek olan
imtihanı söz konusudur. 44

z, ALLAH'IN VARLlKLAR ALEMİNİ ÖNCEDEN YAZMIŞ OLMASI
İbnü'l-Kayyim, varlıklar aleminde mevcut olan §eylerin Allah'ın bilgisi dahilinde ''Ümmü'l-Kitap" ta yazıldığını ve buna göre varlıkların meydana geldiğini,

insan fiil ve davranışlannın da yazılan bu kadere göre gerçekle§tiğini belirtmektedir. O, diğer mertebelerde olduğu gibi bu hususun da Kur'an ayetleri ile sabit olduğunu belirtir ve konuyla ilgili §U ayetleri delil gösterir: "And olsun, Zikir'den sonra
Zebur'da da, yeryüzüne muhakkak benim iyi kul/arım varis o/acakttr, diye yazmıştık. "45
İbnü'l-Kayyim'e göre buradaki Zebur'dan maksat, Hz. Davud'a gelen Zebur değil,
vahiyle gelen bütün ilahi kitaplardır. Zikir ise Allah'ın indincieki 11 Ümmü'l.Kitap"tır. Arz, dünyadır. Salih kullar ise Hz. Muhammed (sav) 'in ümmetidir. 46
İbnü'l-Kayyim, 1 Zikir' olarak bildirilen ilk kitap için Hz. Peygamber'in (sav)
hadisinde şöyle denildiğini nakleder: "Allah vardı ve O'ndan ba§ka bir §ey yoktu,
O'nun arşı suyun üzerinde idi ve 1Zikir' de her §eyi yazdı." 47 Nazil olan kitaplar
için de Kur'an ayetlerinde şöyle buyrulmaktadır: "Senden önce de kendilerine
vahyettiğimiz birtakım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim
sahiplerine sorun."48 "(O peygamberleri) Apaçık belge ve kitaplada gönderdik. İnsanlara
kendilerine indirifeni açıklaman ve onların da {üzerinde) düşünmeleri için sana bu Zlkri
indirdik." 49 Yani açık ayetlerle bildirdi~, içinde hidayet ve nur olan kitaplada gönderdik. Hz. Muhammed (sav)'den önceki peygamberlere gönderilen zikirden maksat Tevrat ve İncil'dir. Hz. Muhammed (sav)'e gönderilen zikirden maksat ise
Kur'an'dır. İbnü'l-Kayyim bu ayetlerden; Allah'ın ilminin yaratılı§tan önce, yazmasının ise ilminden sonra olduğunun anlaşıldığını belirtiyor. 50
İbnü'l-Kayyim'in varlıkların önceden yazıldığına dair örnek verdiği ayetlerden bir diğeri şudur: "Şüphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve
bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz, her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz) bir bir
kaydetmişizdir.'151 İbnü'l-Kayyim'e göre burada iki yazım arası birleştirilmi§tir. Birincisi, meydana gelmeden önceki kulların arnelleri için alandır. Diğeri ise arnellerle
beraber olan yazımdır. Allah, öldükten sonra onları dirilteceğinden haber vererek,
onların arnellerinin mükafatlandınlacağını ve bu konuda daha önceden Allah'ın
onu yazdığına dikkat çekiyor. İbnü'l-Kayyim'in nakline göre İbn Abbas, ayette
geçen "Asarahum" (eserlerini) kavramına kulların hayır ve §er adına yaptıklan anlamını verrni§tir. 52 Yine İbn Abbas'a göre ayetteki 11 İmamun mübin" (Apaçık ki-
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tap/levh-i Mahfuz) den maksat; Levh-i Mahfuz'dur. O, kitaplarm anasıdır, o her
§eyin yazıldığı zikirdir. Levh-i Mahfuz, meydana gelmeden önce Allah tarafından
yazılan kulların fiillerini, arnellerini ve diğer özelliklerini içermektedir. 53
İbn Abbas'ın Levh-i Mahfuz hususunda tefsir ettiği diğer bir .ayet §Udur:
"Şüphesiz o, katımızda bulunan Ana Kitap (Levh-i mahfuz)'dadrr. Çok yücedir, çok hikmetlidir."54 İbn Abbas'a göre ayette zikredilen "Ümmü'l-kitap"tan maksat Levh-i
mahfuz'dur. Mukatil ise §öyle der: Levh-i Mahfuz, asıl kitabın nüshasıdır.
Ümmü'l-Kitap ise asıl kitaptır. Ve o, her §eyin yazılı olduğu ana kitaptır. Kur'an,
gökler ve yer yaratılmadan önce Allah tarafından Levh-i mahfuzda yazılmı§tır. 55
Hayır o, şant yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada (Levh-i mahfuz'da)dır" 56
ayetlerinde bildirildiği üzere Kur'an, önceden Levh-i mahfuz'da yazılmı§tır. İbnü'l
Kayyim'e göre Sahabe, Tabiin ve Ehl-i sünnet'in tamamı, kıyamete kadar olacak
her §eyin Ümmü'l-Kitab'ta yazıldığında ittifak etrni§lerdir. Kur'an, Allah'ın yarattığı ve söylediği §eylerin, Ümmü'l-Kitap'ta ve Levh-i Mahfuz'da yazıldığına i§aret
etmektedir. "Ebu Leheb'in elleri kurusun" kelarnı, Ebu Leheb var olmadan önce Levh-i
Mahfuz'da yazılmı§tı. 57
İbnü'l-Kayyim Kur'an'ın diğer bazı ayetlerini de delil getirerek, Allah'ın bütün varlıkları, fiil ve olayları Levh-i Mahfuz'da yazdığım zikreder. 11Ailah'a karşı
yalan uyduran veya O'nun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim olan kimdir? İşte
onlara kitaptan payları erişir .. . "58 Said b. Cübeyr, Mücahid ve Atiyye el Kufi (ö.
111/729)'ye göre onlara Kitap'tan ula§an §ey; arıların Kitap'ta yazılmı§ olan kötü
ve iyi davranı§larının sonuçlarıdır. "Allah, bir kısmına hidayet etti, bir kısmını da saptırdı. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmiş/erdi. Kendilerinin de doğru
yolda olduklarını sanıyorlardı.''59 İbn Abbas'a göre bu ayette bildirildiği gibi §ekavet
ehli, Kitap'ta kendileri için yazılan §eyi ya§arlar. Ona göre, arılar için olan §ey,
Levh-i Mahfuz'da yazılmı§tır. Şekavet ehli, Levh-i Mahfuz'ôa kendileri için yazıl
mı§ olan §ekavetleri ve bunun sonuçlarını ya§arlar. 60 Ebu Şa§a Cabir b. Zeyd (ö.
93/711), Rebi' b. Enes (ö. 140/758) ve Kurtub! (ö. 671/1273)'ye göre insarılar kendileri için Levh-i Mahfuz'da yazılan rızık, amel ve ömrü ya§arlar. "işledikleri her şey
ise kitaplarda kayıtlıdır." 61 Müfessir Ata b. Ebi Rebah (ö. 115/733)'a ve Mukatil'e
göre bu ayette de belirtildiği üzere her §ey Allah tarafından daha önceden Levh-i
Mahfuz'da yazılmı§tır. 62
İbnü'l-Kayyim, var olan her §eyin Allah'ın bilgisi dahilinde "Ümmü'lKitap"ta yazıldığını ve buna göre varlıkların meydana geldiğini, insan fiil ve davranı§larının da yazılan bu kadere göre gerçekle§tiğini Kur'an ayetleriyle
delillendirmeye çalı§mı§tır. Ancak Allah T eala'nın ezeli bilgisi dahilinde varlıklar
11
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hakkındaki

bilgilerin yazılmış olması insanın fiil ve eylemlerinde bir zorunluluk
gerektirmez. Burada iki hususa dikkat çekmekte yarar vardır. Birincisi, insan ile diğer varlıları ayırmak gerekir. Çünkü insan irade sahibi bir varlık
tır. Diğer varlıklarda irade yoktur. Dolayısıyla insan dışındaki varlıklar ile insan
hakkındaki takdir ayrı düşünülmelidir. İkici husus ise insan hakkında "Levh-i Mahfuz" da yazılanların insanın iradesini cebr altında bırakacak bir mahiyette değil,
insan insanın fiilierinde irade ve inisiyatif kullanabilecek bir konumu barındıracak
bir mahiyette olmasıdır. Aksi takdirde Allah'ın peygamber göndermesinin bir anlamı kalmayacak ve insan için öngörülen ceza, mükafat, dua ve niyazlar anlamsız
hale gelecektir. Kaldı ki kitabının bir yerinde İbnü'l-Kayyim, "Allah isterse takdir
edilen ve yazılan kaderin hilafına olacak şeyler meydana gelebilir" demektedir63 ve
İbnü'l-Kayyim'in bu ifadeleri yukarıda zikredilen görüşleriyle tutarsızlık arz etmektedir.
altında olmasını

3- ALLAH'IN VARLIKLAR ALEMi HAKKINDAKi MEŞİET VE İRADESİ
İbnü'l-Kayyirn'e göre kainattaki varlıkların tamamı Allah'ın meşieti ve iradesi doğrultusunda meydana gelirler. O'nun meşietinin ve iradesinin dışında her
hangi bir olayın veya insan fiilinin gerçekleşmesi mümkün değildir. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. İbnü'l-Kayyim'e göre bu, tevhid'in ancak onunla kaim
olacağı temel direktir. Bütün Müslümanlar, Allah'ın dilediğinin olacağına, dilemediğinin de olmayacağında ittifak halindedirler. Buna muhalefet edenler Allah'ın
dilemediğinin meydana geleceğini caiz görmüşlerdir. Oysa Kur'an bunların iddiala64
rını geçersiz kılan ayetlerle doludur.
İbnü'l-Kayyim, Allah'ın ilmi ve yazması hususlannda olduğu gibi O'nun
meşiet ve iradesi konusunda da Kur'an ayetlerini delil olarak alır: "De ki, ey mülkün
sahibi Allah'ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de alırsın. Dilediğini güçlü dilediğini zelil.edersin. İyilik senin elindedir. Evet, Sen her şeye gücü yetensin. "65 "De kı~ Allah'ın dilemesi dışında, ben kendime ne bir yarar sağlayabilir ne de bir zarar verebilirim ... "66 "Oysa' Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi inanırdı. İnanmaları için, insanları sen mi zorlayacaksın?" 67 "Rabbiniz, sizi daha iyi bilir, dilerse size merhamet eder
ve dilerse sizi cezalandırır. Biz seni kendilerinden sorumlu olarak göndermedik. 1168
"... Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. 1169
İbnü'l-Kayyirn'e göre söz konusu ayetler ve Kur'an'ın diğer birçok ayeti/0
insan fiilleri, hidayet ve dalaletleri konusunda Allah'ın meşietini inkar edenleri
reddetmektedir. Allah, olan ve olmayan her şeyin O'nun dilemesiyle meydana
İbnü'l-Kayyim, a.g.e, s. 80, 83
İbnü'l-Kayyim, Şifau'I-Aifl, s. BO; Kur'an ayetleri için bkz. ei-Bakara, 2/253; AI-i İmran, 3/40; en-
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66 Yunus, 10/ 49.
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68 ei-İsr§., 171 54.
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haber verir. Bazen, eğer Allah isterse meydana gelenin tersini meydana
bildirir. Ve eğer. O isterse takdir edilen ve yazılan kaderin hilafına olacak şeylerin meydana geleceğini, kendisine asi olunamayacağını, dilerse bütün
insanlan bir ümmet olarak hidayet üzere yaratacağını zikreder. 71 Bunlar da gösteriyor ki, meydana gelen bütün hadiseler Allah'ın meşietiyledir. Meydana gelmeyen
şeyler için ise Allah'ın meşieti söz konusu değildir. İbnü'l-Kayyim'e göre bu,
rububiyyetin hakikatidir ve Allah'ın yaratmasının anlamıdır. O'nun meşieti olmaksızın yaratmanın, rızkın, ölümün, hayatın, dalalet ve hidayetin, saadetin,
şekavetin olmayacağının ifadesidir. Çünkü O'ndan başka malik, müdebbir ve Rab
yoktur. n Nitekim Allah şöyle buyuruyor; "Rabbi n dilediğini yaratır. "73 "Onu dilediği
şekilde biçimlendirdi. '174 "Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır, dilediği. ne kı~ dilediğine de erkek çocuklar bağışlar, ya da hem erkek, hem de kız çocuklar olmak
·üzere çift verir ve dilediğini de kısır kılar. O bilendir, gerçekten gücü yetendir. "75 Hz.
Peygamber (sav) de bir hadisinde Allah'ın iradesi için şöyle buyurur: "Allah dilediği
zaman ruhlannızı alır, dilediği zaman onları verir. "76
Ayrıca İbnü'l-Kayyim, bilinmesi halinde birçok problemin halledileceğini belirttiği bir husussadikkat çekmektedir: Allah için hem 'halk' hem de 'emr' (irade)
söz konusudur. Onun emri (iradesi) iki türlüdür: Birincisi, kevni ve kaderi irade;
ikincisi, dini ve şer'i iradedir. O'nun iradesi, yaratması ve emr'ine ilişkindir. Böyle
olunca Allah'ın meşieti, O'nun razı olduğu ve olmadığı şeylere ilişkin olur ve bu
anlamda her şey O'nun meşieti kapsamına girer. Buğz etmesine rağmen Allah'ın
İblis\ şeytanlan, kafirleri, böbürlenenleri ve hoş olmayan fiilieri yarattığı gibi.
Allah'ın meşieti bunların hepsine şarnildir. Ancak Allah'ın muhabbeti ve rızası,
resulleri vasıtası ile emrettiği şeylerle ile ilgili olan; meleklerin, peygamberlerin ve
. m~'rninlerin itaati gibi arnellere ilişkindir. Bunlar Allah'ın muhabbeti ve rızasına
müteallik.tir ve O'nun meşietiyle meydana gelirler. Küfür, fısk, isyan gibi kötü
fiiller ise Allah'ın meşieti kapsamında meydana gelmiş olmalarına rağmen, bunlar
hakkında Allah'ın muhabbeti ve rızası yoktur. İbnü'l-Kayyim, bunlar böyle bilindiği zaman; " ... Kullarının inkar etmesine razı olmaz.. 1177, " ••• Allah size kolaylık di!er zorluk dilemez ... "78 " ••. Allah bozgunculuğu sevmez" 79 gibi ayetlerin kader kavramı içinde
bir çelişki ye düşmeden dile getirir. 80
İbnü'l-Kayyim Allah'ın meşieti ve iradesi başlığı altında önemli bir hususu
belirtmektedir. Bu husus; Allah dilediğinde, takdir edilen ve yazılan kaderin hilafı
na bazı şeylerin meydana geleceğidir. Bu durumda insanların hür iradeye sahip
olduğu, istek ve arzuları doğrultusunda tercihlerde bulundukları, dolayısıyla kendi
getireceğini
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fiilierinin gerçekleştiricisi olarak mükafat veya cezaya müstahak olacaklan
de teyid edilmiş olur.

görüşü

4, ALLAH'IN iNSANIN FİİL VE AMELLERİNİ YARATMASI
İbnü'l-Kayyim, Allah'ın fiilileri yaratmasını kaza ve kaderin dördüncü mer-

tebesi olarak kabul eder. Ona göre insan fiilieri kaza ve kader çerçevesinde Allah
tarafından yaratılır, insan ise bunları gerçekleştirir. İbnü'l-Kayyim konuyla ilgili

Mutezile ve Cebriyye'nin görüşlerini aktarır ve onların bu konudaki fikirlerini tenkit eder.
Burada şunu belirtmek gerekir ki İbnü'l-Kayyim Cebriyye'nin fikirlerini şid
detle tenkit etmesine rağmen ifadelerinde kendisi de cebri anlayıştan tamamen
uzak kalamamıştır. Mutezile'yi tenkit ettiği durumlarda ise zaman zaman
Mu'tezile'ye hak verir söylemler kullanmaktan kendini alamamıştır. Denilebilir ki
İbnü'l-Kayyim ne Allah'ın mutlak ilim ve iradesinden ne de insan iradesinden vazgeçmek istemezken birçok defa çelişkili durumlara düşmekten kurtulamamıştır.
İbnü'l-Kayyim'in Mu'tezile'ye yönelttiği hususlardan birisi şudur: Mutezile,
meleklerin, peygamberlerin ve mü'minlerin taat ve ibadetlerini, Allah'ın
rububiyyetinin, meşietinin ve yaratmasının dışına çıkarmakta ve bahse konu olan
fiilierin, Allah'ın meşieti ve kudreti kapsamında değil canlıların kendi fiilieri olduğunu iddia etmektedir. Mutezile bütün canlıların işlerini kendi ihtiyarlan ile yaptıklarını iddia eder. Onlara göre Allah T eala, sapmış olanı hidayete erdiremez, hidayete ereni saptıramaz. Müslümanı Müslüman, kafiri kafir, namaz kılanı musaili
yapmayı takdir etmez. Bunlar, Allah'ın takdiri ile değil kendi irade ve güçleri ile
olmaktadır. 81 İbnü'l-Kayyim'e göre Mutezile; Allah'ın insan fullerinin yaratıcısı
olmadığı hususunda ittifak etmiştir. 82 Oysaki Kur' an, diğer ilahi kitaplar, sünnet ve
akıl, Mu tezile'nin görüşlerini geçersiz kılar.
İbnü'l-Kayyim, Mutezile'nin zikredilen konudaki fikirlerine karşılık,
Cebriyye'nin görüşünün de yarılış görüş olduğunu belirtir. Cebriyye'ye göre insanlar fiilierinde mecburiyet altındadırlar. İnsanların fiilierinde iradelerinin bir tesiri
yoktur. Bütün fiiller aynı ile Allah'ın fiilleridir. Cebriyye'ye göre fiilier kullara ancak mecazen nispet edilebilir. 83 Cebriyye'ye göre hakiki anlamda kadir ve fail olan
Allah'tır. Allah'tan başka gerçek anlamda fail ve k.3.sib yoktur. 84 İbnü'l-Kayyim,
Cebriyye'nin görüşleri kapsamında şunu da belirtir. Allah kulunun fiilinden dolayı
değil de kendi fiili olarak onu cezalandırabilir ve ebediyen cehennemde bırakabilir.
İbnü'l-Kayyim'e göre Cebriyye'nin bu görüşleri, bütün peygamberlerin söylediklerine, ilahi kitaplara, akli deliliere, fıtrat ve bedihiyyata aykırıdır. 85
İbnü'l-Kayyim, insan fiilieri konusunda Eş'ari'nin görüşlerini de eleştirmiş
tir. Eş'ari'ye göre insanın fiilieri hakiki arılarnda Allah'ın fiilieridir 86 ve sadece Al-
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lah'ın takdiriyle meydana gelirler. 87 İnsanın fiil sahibi olması mecazidir. 88 Fiil ve

fiilin

sıfatı

sadece Allah'ın kudretiyle meydana gelir. Ne fiilde ne de fiilin

sıfatında

insanın kudretinin tesiri yoktur. 89

İbnü'l-Kayyim,

Kelam ilminin anlaşılması imkansız meseleler olarak
Ebu Haşim'in (ö. 321/933) "Hal Nazariyesi", Nazzam'ın (ö. 230/845)
"Tafra"sı ile beraber E§'ari'nin "Kesbi" ni de sayarak Eş'ari'nin kesb anlayışını kapalı ve anlaşılması imkansız fikirler kapsamında görür. 90 E§'ari'nin kesb anlayı§ı kapsamında insan fiilinin insana mecazen isnad olunabileceği yönündeki görüşüne
karşılık, İbnü'l-Kayyim; insan fiilierinin yaratma olarak gerçek anlamda Allah'a,
onları gerçekle§tiren olarak da gerçek anlamda insana ait olduğunu söylemi§ ve
böylece Eş'ari'nin görü§ünü kabul etmediğini ortaya koyarken bu hususta
Matüridiliğin görüşünü benimsemi§ olmaktadır. 91
İbnü'l-Kayyim'in görü§lerini eleştirdiği bir diğer Ehl-i sünnet alimi ise Kadı
EbU Bekr el-Bakılla.rıi (ö. 403/1013)'dir. İbnü'l-Kayyim, insan fiilieri hususunda
Bakıllanl'nin görüşünü şöyle aktarır: "İnsanın kudreti eğer fiilin oluşuna tesir etmezse onun sıfatlarından birinde tesir eder. Bu sıfat kesb adını alır. Bu da emir,
nehiy, sevab ve cezaya ilişkin olur. T aat ve masiyetten olan hareketler meydana
gelme açısından müşterektirler, ancak biri diğerinden taat ve masiyet olma yönünden ayrılır. Hareketin zatı ve oluşu Allah'ın kudret ve yaratmasıyla olur. Onun
taat ve masiyet olması ise kulun kudret ve tesiriyle olur." 92 Bakıliani hareketin
insanın kudretiyle değil, sadece Allah'ın kudretiyle meydana geldiğini iddia eder.
Fiilin namaz, hac, zina veya hırsızlık olması insanın kudretiyledir. 93 Bu da kulun
kudreti ve ihtiyarını kullanmasıyla olmaktadır. 94 İbnü'l-Kayyim, Bakıllani'nin bu
görü§lerinin yetersiz olduğunu belirterek şöyle tenkit eder: Kulun hareketinintaat
veya masiyet olarak Allah'ın emrine uygun veya aykırı olması kulun kudret ve
ihtiyarıyla ilgili ise bu, kulun kesbi olur. Eğer hareket kulun ihtiyarı ile değilse o
takdirde bu durum kul için bir kesb oluşturmaz. 95
İbnü'l-Kayyim ba§ka bir yerde de Bakıllant'nin görüşünü §öyle ele§tirir:
"Hareketin sıfatı eğer varlığa ilişkin bir güç ise o zaman onun kudreti var olma
işinde tesir etmiştir ve bu durumda da onun kudreti hareketin bizatihi kendisinin
dışında değildir. Eğer hareketin sıfatı yokluğa ilişkin bir güç ise o zaman onun kudreti varlığa değil, yokluğa ilişkin olur. Bu da imkansızdır, çünkü kudretin tesiri
tamamen yoklukla ifade edilemez."96
İbnü'l-Kayyim'e göre bütün mevcudat, cevherler ve fiiller Allah'ın kudretini
ispat etmektedir. Var olan her şey Allah'ın meşietiyle meydana gelir. Bütün varlıkvasfettiği
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lar için önceden Allah'ın kaderi vardır. İnsanlar, Allah'ın takdiri ve kazası üzere
fiilierini gerçekle§tirirler ve onlar kendi ba§lanna irade etmezler. İnsanlar ancak
Allah'ın me§ietinden sonra fiilierini gerçekle§tirirler. Allah'ın dilediği olur, dilemediğide olmaz. Allah'ın ilmi, takdiri, me§ieti ve yaratması vardır. Bütün güç ve kudret Allah'a aittir. İbnü'l-Kayyim'e göre insanların fiilierini yapmaları da terk etmeleri de Allah'ın iradesiyledir, insanların iradesiyle değildir. 97
İnsan fiilierinin Allah tarafından yaratıldığı hususu çerçevesinde, İbnü'l
Kayyirn'e göre Allah'ın hidayete erdirdiğini kimse saptıramaz, saptırdığını da kimsenin hidayete erdiremez. Ona göre Allah Müslümanı Müslüman, kafiri kafir yapar. O, namaz kılanı musalli, hareketiiyi hareketli kılar. O, kullarını karada ve denizde yürütür. O yürütendir, kul yürüyendir. O hareket ettirendir, kul hareketlenendir. O mukimdir, kul kaimdir. O, hidayet edendir, kul hidayete erendir. O yedirendir, kul yiyendir. 98 Burada İbnü'l-Kayyim, Ehl-i sünneti olu§turan E§'ari ve
Matüridilerin fiilierde yaratmanın Allah'a onu kesb etmenin ise insana ait olduğu
genel görü§ü doğrultusunda ifadeler kullandığmı söylemek mümkündür. Nitekim
İbnü'l-Kayyim sözlerinin devamında §Unları söylüyor: kulun kudretinin, iradesinin, ihtiyarının ve fiilinin mecazi değil gerçek anlamda olduğu açıktır. İnsanların
davranı§ları, inançları onların gerçek anlamda fiilieridir ve yine gerçek anlamda
Allah'ın yaratmı§ olduğu i§lerdendir. Bu fiilier Allah'ın ilim, kudret, me§iet ve tekvini ile yaratılırlar. İnsanların onları istemeleri, kesb etmeleri ve yapmalanyla da
kendilerinin fiili olurlar. Kullar, gerçek anlamda Müslüman, namaz kılan, oturan
ve kalkan ki§iler olurlar. Allah onlar üzerinde takdir eden ve kadir olandır. Öyle ki
Allah onu onlar için dilemi§ ve onlar için yaratmı§tır. İnsanların dilemesi ve yapması Allah'ın dilernesinden sonradır. Allah dilemedikçe kullar dileyemez, Allah
yaproadıkça kullar yapamaz. 99 Bu konuyla ilgili olarak Matüridi'nin Kitabu'tT evhid'inde §U ifadeler yer alır: "Yedirmek, giydirmek, rızıklandırıp beslemek Allah'a olduğu gibi 100 aynen insana da izafe edilmekte fakat hiç de ortaklık gerektirmemektedir.101
Fiilierin meydana gelmesinde Allah'ın yaratıcı kudretinin tesiri ile insanın fiili gerçekle§tirmesindeki durumunu E§'ari alimlerden Fahreddin er-Razi §öyle açık
lamaktadır: Fiilin meydana gelmesinde müessir olan; insanın kudretiyle beraber
Allah'ın kudretidir. Burada iki ihtimal vardır 1) Allah'ın kudreti fiile tesirde müstakildir, insanın kudreti de aynı §ekilde müstakildir, ancak bu; iki müstakil müessirin
bir eser üzerinde caiz görülmesi durumunda söz konusudur. 2) Allah'ın kudreti fiile
tesirde müstakildir, insanın kudreti ise tesirde müstakil değildir. Allah'ın kudreti
insanın kudretine ilave edilirse o zaman insanın kudreti Allah'ın kudretinin yardı
mıyla müstakil hale gelir." 102
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İbnü'l-Kayyim, kader meselesinde Ehl-i sünnetin görüşünün, Fatiha suresinin içinde yer aldığını belirtir. İbnü'l-Kayyim'e göre Fatiha'nın başındaki "hamd"in

kemaliyle yapılmasının bütün kainatı yaratan Allah'a yapılmasından başka bir
anlamı yoktur. Allah'ın rububiyyetinin kemali de bundan başkasını gerektirmez.
Semavatın ve arzın ehline, meleklere, cinlere, insanlara, kuşlara, vahşi hayvanlara
ve diğer bütün varlıklara sahib olmayan birisine hamdin tamamı nasıl yapılır? Bu
varlıklar ki, kadir olmadıklan ve dilemedikleri şeyi yaparlar. Yapamadıklarının
çoğunu dilerler, meydana gelmeyen şeyi dilerler, dilernedilleri meydana gelir. 103
İbnü'l-Kayyim'e göre "Sadece sana ibadet eder, sadece senden yardım dileriz" 104
ayeti füllerin yaratıcısının insan olduğunu iddia edenlerin görüşlerini çürütür. Bu
ayet, insanın fiilini yapmada ve ibadetini gerçekleştirmede gerçek failinAllah olduğunu, O'nun takdiri, iradesi ve yardımı olmadan insanın fiilierini gerçekleştireme
yeceğini belirtir. 105
Fatiha'nın "Bizi doğru yola ilet" 106 ayetini de İbnü'l-Kayyim, insanların hidayetinin Allah'ın takdirinde olduğu hususunda delil getirmektedir. Ayette kul, hidayete kadir olan Rabb'inden hidayeti taleb etmektedir. Çünkü Allah dilerse kuluna
hidayet eder, dilemezse etmez. Hidayet hakkı bilmek ve ona göre amel etmektir.
Allah kimi bu konuda alim ve amil kılınazsa onun için hidayet yolunu açmaz.
Hidayet etmek istediği kuluna ise hidayeti sevdirirve o yolda amel ettirir. Bu hidayet sadece Allah'a mahsustur. Peygamberler veya başkası için söz konusu değildir.
"Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin, fakat Allah dilediği kimseyi hidayete erdirir... "107 Bu ayette sözü edilen hidayet, Allah'ın doğrudan verdiği hidayettir. Bir de Allah'ın peygamberlerin davet ve irşadlan sonucunda kullarına verdiği
hidayet vardır. " ...Şüphesiz ki doğru bir yola hidayet ediyorsun ... "108 ayetinde bildirildiği gibi. 109
İbnü'l-Kayyim'e göre Kur'an ayetlerinden getirilen bütün deliller Allah'ın
birliğini, kaderini ve bunun yanında kulların fiilierini de yarattığını göstermektedir
ki bu, kaderin tespiti ve tevhidin esasıdır. İbnü'l-Kayyim'in nakline göre İbn Abbas
bu konuda şöyle demiştir: 11 Kadere iman tevhidin kanunudur. Kim kaderi inkar
ederse tevhidi nakzetmiş olur." 110
İbnü'l-Kayyim, kaza ve kaderin bu dördüncü mertebesinden maksadın; insan fiilierinin Allah tarafından yaratıldığını, bunların da Allah'ın ilmi, meşieti ve
yazması kapsamında olduğunu belirterek, konuyla ilgili ayetleri zikreder: "Allah her
şeyin yaratıcısıdtr, O her şeye vekildir."111 İbnü'l-Kayyim'e göre bu ayet her şeyi kapsar. Varlıklar alemi, fiiller, hareketler, sük unlar bunun dışında kalmaz. Allah T eala
yaratıcıdır. O'nun dışındakiler O'nun mahlukudur. O, bütün kemal sıfatlarına
103

İbnü'l-Kayyim, Şiftiu'l-Alfl, s. 96.

104

el-Fatiha, 1/5.

105

İbnü'l-Kayyim, a.g.e, s. 96.

~ el-Fatiha,

10

1/6.
el-Kasas, 28/56.
108
E§-ŞCıra, 42/52.
107

109

110
111

İbnü'l-Kayyim, a.g.e, s. 97.
İbnü'l-Kayyim, Şifdu'l-Alil, s. 116.

ez-Zümer, 39/62.

44

Harndi

Gündoğar

sahip olup, noksan sıfatıardan münezzehtir. 112 İbnü'l-Kayyim, alemirı iki kısım
olduğunu ve bunların varlıklar ve fiilier olduğunu belirterek, Allah'ın hem varlıkla
rın hem de fiilierin yaratıcısı olduğunu, hiçbir şeyin O'nun ilminin, kudretinin,
yaratmasının ve meşietinin dışında olmadığını belirtir. 113
Mutezile'nin, ııİnsan fiilini kendisi yaratır'' tezine karşılık İbnü'l-Kayyim,
Kur'an'ın ".. .AIIah'rn her şeye gücü yeter"114i "Allah her şeyin yaratıcısıdır, O her şeye
veki!dir(kefildir}" 115 vb. ayetlerini deW getirerek, insanların fiilierinin de mümkün
şeylerden olduğu, Allah'ın bütün mümkünleri yarattığını, dolayısıyla insanların
fiilierinin de Allah tarafından yaratıldığını söyler. İbnü'l-Kayyirn, Allah'ın kudret
ve meşietiyle insanları fiilierine fail yaptığını belirterek, bu görüşünü şu ayetlere
dayandırır: "... Eğer Allah dileseydi, bunların arkasından gelen (millet)le0 kendilerine
apaçık deliller geldikten sonra, birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ayrılrğa düştüler. Onlardan inananlar da vardı, inkar edenler de. Yine Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi.
Lakin Allah dilediğini yapar. "116 "Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi
elbette topyekün iman eder/erdi... "117
İbnü'l-Kayyim, Hz. İbrahim'in ııRabbim! Bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı
putlara tapmaktan uzak tut" 118; ııRabbim! Beni namaza devam eden bir kimse ey/e. So- .
yumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle" 119 şeklindeki duasının
da Allah'ın insan fiilierinin yaratıcısı olduğuna delil getirir. 120 Allah'ın insanların
fiilierini yarattığına işaret eden diğer bir ayet şudur: u (Savaşta} onları siz öldürmediniz, fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman da sen atmadı n, fakat Allah attı ... "121
İbnü'l-Kayyim'e göre insan her yönüyle, yani zatıyla, sıfatlarıyla, fiilieriyle
ve ahlakıyla Allah'ın mahlukudur. Allah'ın yaratması dışında insanın bir şeyi yoktur, bilakis Allah, insanın hallerinin tamamının yaratıcısıdır. 122 Nitekim Allah Teala bir ayetinde insana özgü olan hallerden birisini şöyle bildirir: uMuhakkak insan aç
gözlü yaratılmıştır. "123
İbnü'l-Kayyirn, Cebriyye ve Mutezile'yi sık sık eleştirmektedir, ancak İbnü'l
Kayyim'in bir önceki paragraftaki ifadeleri, onun Cebriyye'yi tenkit etmede çok
rahat olmadığını göstermektedir. Çünkü ona göre Allah'ın yaratması dışında insanın bir şeyi yoktur." İbnü'l-Kayyim, Allah'ı bütün fiilierin yaratıcısı olarak ve
aynı zamanda insanı da bağımsız bir fail olarak görme ikileminden kaynaklanan
bazı temel problemleri ele alıp tartışmıştır. İbnü'l-Kayyim'e göre Allah insanda bir
eylemde bulunabilme iradesi yaratmıştır ve bu, onun fiilinin nedenidir. Bundan
dolayı insan fail konumunda olmaktadır, zira onun fiili kendi gücü, iradesi ve se11
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çimi üzerine bina edilmiştir. Ancak bu, Mu'tezile'nin iddia ettiği gibi, insanın müstakil olarak eylemde bulunduğu anlamına gelmez, çünkü insanın fiiline ancak kıs
mi olarak kendi iradesi neden olmaktadır. Fiilin gerçekleşebilmesi için Allah'ın
diğer gerekli şartları sağlaması gereklidir. 124
İbnü'l-Kayyim'e göre, insanın irade ettiği şeyin meydana gelmesi için Allah'ın o şey hakkında hususi iradesine ihtiyaç yoktur, bilakis Allah'ın umumi
meşieti, insanın fiilierinin müridi olması için yeterlidir. Diğer bir ifadeyle, Allah
insanda eylemde bulunma güdüsünü yaratsa da, O, eylemlerle var olan her şeyin
yaratıcısı olarak genel bir tarzda ilgili olabilir. İbnü'l-Kayyim, Allah'ın insanın eylemleriyle ilgili olan genel iradesini, O'nun, suyu akıcı kılma şeklinde olduğu gibi
genel iradesiyle karşılaştırmaktadır. Suyun her bir damlasını akıcı kılmak Allah için
gerekli değildir, ancak O'nun genel iradesi kafidir. Benzer şekilde, Allah ruha bir
şeyi yapmayı irade edebilecek genel bir yetenek vermiştir, ancak o iradenin her bir
eylemini yaratmak zorunda değildir. 125 Allah, insana yetenekler vermekle, insanı
kendi iradesini ortaya koyabilecek ve fiilierinin muhdisi olabilecek bir duruma
getirmiştir. 126

İbnü'l-Kayyim'in insan fiilieriyle ilgili ifadelerinin tamarnı göz önünde bulundurulduğunda genel olarak onun ·Allah'ın insanın fiilierinin yaratıcısı olduğu,
Allah'ın iradesi olmadan insanın herhangi bir faaliyette bulunamayacağı yönündedir. Ancak yukandaki paragrafta aldığımız İbnü'l-Kayyim'in ifadeleri onun kader
ve insan fiilieri konusundaki genel görüşleriyle çelişmektedir. İbnü'l-Kayyim'in
11
İnsanın irade ettiği şeyin meydana gelmesi için Allah'ın o şey hakkında hususi
iradesine ihtiyaç yoktur, bilakis Allah'ın umumi meşieti, insanın fiilierinin müridi
olması için yeterlidir" 127 ifadesi onun kader konusundaki cebre yakın olan düşünce
sini insana inisiyatif veren bir konuma getirmektedir.
İbnü'l-Kayyim'e göre Allah, münfail olmayan yani etkilenmeyen faildir ve
fiillerin yaratıcısıdır. İnsan ise etkilenen faildir ve iradesini kullandığı için fiilleri
kendisine gerçek anlamda nisbet edilir. Cebriyye'ye göre insanın fiilierde irade ve
kesbi olmayıp fiiller insana mecaz olarak isnad edilir. Mutezile ise fiilierin tamamen insana ait olduğunu iddia etmiştir. Onlara göre fiil Allah'ın meşieti ve icadı
olmaksızın insanın iradesi, icadı ve ihdasıyla meydana gelir. Bu, Mutezile'nin kesb
görüşüdür. Cebriyye'ye göre ise kesb lafzidir, onun fiilin gerçekleşmesi anlamında
bir etkisi yoktur. 128
İbnü'l-Kayyim'e göre Ehl-i sünnet, söz konusu her iki mezhebin görüşleri dı
şında, fiilin oluşum aşamasında, Allah'ın konumu ile insanın konumunun farklı
olduğunu, insan fiilinin, insanın kesbi ve Allah'ın takdiri ve yaratmasıyla olduğu
nu, başka bir ifadeyle fiilin; Allah'ın insan için yarattığı mülkü olduğunu belirterek,
İbnü'l-Kayyim, a.g.e., s. 244, Perho, Irmeli, "İnsan Kendi Kaderini Kendisi Seçer, İbnü'l-Kayyım elCevziyye'nin Kader Anlayı§I (Man Chooses his Destiny: İbn Oayyim ai-Jawziyya's Views on
Predestination)", Çev. Temel Ye§ilyurt, D.E.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı, XIII-XIV, İzmir, 2001,
s. 299,300.
125 İbnü'l-Kayyim, a.g.e., s. 299, 300; Perho, Irmeli, a.g. m, s. 300.
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fiilin Allah'a takdir ve yaratma olarak, insana da onun tercihi ve kesbi olarak izafe
edildiğini ifade eder. 129
Ehl-i sünnetin, "Fiilier yaratma olarak Allah'a, kesb olarak insana aittir" görüşüne itiraz eden Mu'tezileye İmam Matüridi şöyle cevap vermiştir: "Bize göre
ihtiyari fiilierin oluşumunda Allah'ın fiili gerçekte kulun fiilinden başkadır. Kula
nispet edilen eylem O'nun fiili değil mefulüdür. Duyulur alemde bunun örneğini
bulmak zor değildir. Mesela iki ki§inin bir §eyi çekmesi sonucu kopması ve yine iki
ki§inin bir §eyi yerinden uzakla§tırması gibi. .. Aslında burada iki ki§inin fiili aynı
olup onlar fiil sayesinde bir noktada ortak durumunda bulunurlar, o da fiilin hakikatte ikisinin mefulü olmasıdır, burada yerinden uzaklaştınlan nesne ve kesilen şey
de tektir, yine bu örnekte taşınma olgusu bölünmeyen bir cüz olup onu güçleri bir
olan iki kişi ta§ımıştır. Bu iki kişinin fiilinin hakikati farklıysa da mef'ul ikisine ait
tek bir şeydir. Kullara ait fiilier de bunu gibidir. 130
İbnü'l-Kayyim, nihai olarak bütün insan eylemlerinin Allah'a dayandığını,
ancak buna rağmen, insanın fiilierinden sorumlu olduğunu ifade eder. İnsan fiilierini gerçekle§tirmek için iradesiyle tercih eder. Onu gerçekte tercih edenin Allah
oluşu ve bu seçimin, yalnızca Allah'ın insana verdiği özellikleri yansıtması, insanın
sorumlu olmasını ortadan kaldırmaz. İnsan, ruhunun hidayeti almaya elveri§li
olmasıyla hidayeti, olmaması nedeniyle de küfrü seçer, ancak onun ruhuna bu
özelliği veren Allah'tır. 131 İbnü'l-Kayyim'in kastettiği şey, Allah hem insanın hem
de onun fiilierinin yaratıcısı olmasına rağmen, insan fiilierini kendisi kesb ettiğin
den dolayı yapıp ettiklerinden sorumlu olur. Eğer böyle olmasaydı, Allah'ın peygamberleri vasıtasıyla insanlara bildirdiği emir ve yasaklar ile ceza ve mükafatın bir
11

anlamı kalmazdı. 132

SONUÇ
İbnü Kayyirni'l-Cevziyye, ·kendine özgü bir şekilde kaderi, Allah'ın varlıklar
hakkındaki ezeli bilgisi, yazması, iradesi ve yaratması olarak dört mertebede ele
almıştır. O, kendi görüşünü açıklayıp daha sonra görüşlerine uygun ayetlere referansta bulunma yerine doğrudan Kur'an'dan yola çıkarak kaderin her mertebesini
ilgili ayetlerle açıklamı§tır.
İbnü'l-Kayyim, kadere inanınayı tevhidin temel direği olarak kabul etmi§ ve
bu görüşünü Kur'an ayetleri üzerine bina etmiştir. Ona göre, Allah'ın varlıklar
hakkındaki ilmi, varlıkların Levh-i Mahfuz'da yazılmış olması, Allah'ın iradesinin
bütün varlıkları kapsaması, O'nun her şeyin yaratıcısı olması hususundaki ayetler,
kader meselesinin Kur'an'daki yerini ve önemini ortaya koymaktadır. Bu durum
İbnü'l-Kayyirn'in dü§üncesinde kaderintemel bir inanç esası olması yönünde herhangi bir tereddüte yer olmadığını da göstermektedir.
İbnü'l-Kayyim'e göre kader Allah tarafından belirlenrni§tir, ancak insanın
Hz. Peygamber (sav)'in hadisinde belirtildiği üzere çalı§ması ve fiilierini gerçekleşıı9 İbnü'l-Kayyim, a.g.e., s. 212, 229.
ıao Matüridi, Kitabu't-Tevhid, s. 302, 303
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tirmesi gerekmektedir. Ona göre insan ne Cebriyye'de olduğu gibi mutlak bir cebr
ne de Kaderiyye'de olduğu gibi Allah'ın yaratmasından müstağnidir. Bir
yönüyle insan Allah'ın ilim ve iradesi dahilinde hareket ederken bir yönüyle de
iradesini hür bir şekilde kullanarak fiil ve eylemlerini gerçekleştirir. İnsanın fiili
irade etme aşamasında ve ondan sonraki süreçlerde hep Allah'ın irade ve kudretinin etkisi altında olduğunu ifade eden İbnü'l-Kayyim'e göre bu durum, insanın
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fiillerin yaratılmasında etkili olan Allah olmakla beraber onları gerçekleştiren insandır. İnsan kadere inanır ancak kaderini bilmez.
Bu sebeple insan, iradesi ve tercihini kullanarak fiilierini yapar ve sorumlu olur.
İbnü'l-Kayyim'in kader konusunu dört mertebede Kur'an ayetleri üzerinde
temeliendirmesi özgün bir durum arz etmektedir. Ancak kader ve insan _fiilleri
hususundaki bazı görüşleri, tenkit ettiği Cebriyye'nin görü§lerine yakın olmaktan
kurtulamamıştır. Diğer taraftan İbnü'l-Kayyim'in bazı görüşleri de insana hür
irade tanıyan bir durum arz etmektedir.
İbnü 'l-Kayyim'in görüşleri Ehl-i sünnet alimlerinin görüşlerinden çok farklı
değildir. İbnü'l-Kayyim, Eş'ar'iyi eleştirmesine rağmen, "Allah'ın meşietinin ve
iradesinin dışında her hangi bir olayın veya insan fiilinin gerçekleşmesi mümkün
değildir" derken onun görüşlerine paralel şeyler söylemiştir. "Allah insanda bir
eylemde bulunabilme sebebi (dai) yaratmıştır ve bu onun fiilinin nedenidir" 133 derken ise Fahreddin er-Razi ile benzer görüşleri paylaşmıştır. Ve yine Razi'nin "İnsan
fiilieri dahil her şeyin gerek hayır olsun ve gerekse şer olsun, insan irade ve kesbiyle
beraber gerçek anlamda Allah'ın yaratma ve kudret sıfatlarının bir eseridir" şeklin
deki görüşünü, İbnü'l-Kayyim kendi ifadeleriyle dile getirmiş olmaktadır. Ayrıca
aİnsan, fiilierinin gerçek failidir ve bundan dolayı sorumludur" ifadeleri ile de
İbnü'I-Kayyim'in Matüridi 134 görüşe yakınlaştığını söylemek mümkündür.
altındadır,
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