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Özet 

İslam düşünce tarihinde kaderle ilgili tartışmalar hicri bi

rinci yüzyılın ikinci yansından itibaren; çok erken bir dönemde 

ortaya çıkmıştır. Kader konusunun hem siyası, hem de itikadf 

yönleri bulunduğu için her dönemde düşünürlerin ve araştıncı

lann dikkatlerini çekmiştir. Biz bu makalemizde bu tartışmaia

nn ortaya çıkışı ve arkaplanı üzerinde durmayacak; konuya 

bazı Mu 'tezile kelamcılannın kavramsal tahlil ve yorumlannı 

vererek, geleneksel Sünni anlayışlardan farklı yaklaşımlannı 

açıklamaya çalışacağız. Arap dilinde "kader" ve "kudret" söz

cükleri aynı kökten gelmekte, fakat Mu 'tezile kelamcılan, ilahf 

adaleti ve insan sorumluluğunu temelZendirmek için bu sözcüğü 

değişik, hatta birbirlerine zıt anlamlannın da bulunduğunu he

saba katarak açıklamışlardır. 

Anahtar kelim.eler: Mu'tezile, kader, kudret, kaza, tak

dir, halk (yaratma), fiil. 

Fate Comprehensıon Of Mu'tazılah Which First 
Partisan Of Freedom School In Islam 

Abstract 

In Islamic history of thinking, weird discussions anse 

when very an early period which the depth of second of first 

century of the hegira. Thinkers and searchers to call attention 

fate of subject every time because its dimension of both 

politician and belief We won't spend a lot oftime thinking about 

appear of this discussions and its background in this article. We 

will explain topical s ome Mu 'tazilah of thinkers canceptual 
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analysis and commentate. Besides we will explain approachs 

which different from traditional Sunni comprehension. In Arab 

language, ''fate" and ''force" words the same from source but 

Mu 'tazilah thinkers explain this word as consider to different 

and theirs opposite meaning for based on divine justice and 

person of responsibility. 

Keywords: Mu 'tazilah, Fate, Force, Adjudication, 

Appreciation, Create, Act. 

Giriş 

"Kader'' ile ''kudret" sözcükleri geleneksel İslam düşün

cesinde çoğunlukla birbirine tam zıt kavrarnlar halinde kulla

nılmıştır. Burada "kudret" kavramı ile "insanın gücü"nü kas

tediyoruz. Biz bu başlık altmda konuya Mu'tezile ekolü açısm

dan yaklaşacak ve bu iki sözcük arasındaki anlam alanını Al

lah-insan ilişkisi çerçevesinde; insanın özgürlüğü bağlammda 

ele alacağız. 

İslam düşünce tarihinde Abbasi Halifesi el-Mütevekkil'in 

Kelfun ilmini, Felsefeyi ve özgü.r düşünceyi yasaklamasından 

itibaren Mu'tezile zayıflamaya; bu süreçten sonra da ehl-i ha

disin ve fıkıhçıların din hakkındaki yaklaşımları hakim söylem 

olmaya başlamıştır. Bundan sonra Müslümanların kader anla

yışı, insan kudretini ya sınırlamış ya da yok saymıştır. 

Mu'tezile ekolünde kader konusunda yapılan tartışma 

ve yorumlar, kilinatın belli bir düzen içerisinde yaratılışını de

ğil, fiilierinden sorumlu o!an insanın, bu yaptıklarının ezelde 

tayin ve tespit edilip edilmediği meselesiyle ilgilidir. Kainatta, 

Yüce Allah tarafından yaratılıp yaşatılan her varlığın, kendisi

ne özgü bir kaderi bulunmaktadır. İnsanın kaderi de iyilik ve 

kötülük işieyecek tarzda yaratılmış ve kendisine akıl ve irade 

verilmiş olmasıdır. "İnsanın gayesi Allah tarafindan tespit 

edilmiş olmasına rağmen, bu hedefın gerçekleştirilmesini Al

lah, insana bırakmıştır. İnsan, aklı. iradesi ve tecrübesi ile bu 



Abdulhamit SİNANOGLU • 71 

gayeyı gerçekleştirebilecek imkana sahiptir. Amacı gerçekleşti

rip-gerçekleştirmemekte insan serbest bırakılmıştır. Yani insa

na bu hürriyeti Allah vermiştir." 1 

· A. Mu'tezile Açısından "Kader" Kelimesinin Kavram

sal Çözümlemesi 

I. Kader Kelimesinin Anlam Alanı: Kader-Kudret 

ilişkisi 

Kader kelimesi ölçü, güç yetirme, kaza ve hüküm, kudret, 

ölçerek ve takdir ederek tayin etme, nzkı daraltma, her şeyin 

olduğu gibi kılınması gibi anlamlara gelmektedir.2 Kader ve 

takdir kelimelerinin türevleri Kur'an'ın bir çok ayetinde geçer. 

Bu sözcüğün mihverini "bir ölçü dahilinde tayin etmek, her 

şeyi bir ölçü ve nizama göre tanzim etmek" oluşturmaktadır. 

Günümüzde bazı araştırmacılar da, biraz sonra ağırlıklı olarak 

Mu'tezile açısından ele alacağımız bu kavramın, Hz. Peygam

ber (a.s.)'den sonra ortaya çıkan ıstılahi anlamlarla bir ilgisinin 

bulunmadığını ileri sürrnektedir.3 

Mu'tezile düşünüderi "kadera" fiilini "kase" = kıyasladz 

ve ''masele""" örnek getirdi şeklinde açıklamışlardır. "Şunu şu

na takdir ettim, yani bunu bununla kıyasladım ve onu onun 

gibi yaptım" denir. Bu, tahmini-faraza bir şeydir. Yine "istedi

ğin gibi takdir et" denir. Yani, "farz et, gerekli kıl" demektir. Bu 

dururnda "Yüce Allah taati ve rnasıyyeti takdir etti" demek, 

"onlan açıkladı" demektir. Bunların hepsi "sevap ve günahı 

yaratıyor" anlamında olmayıp "açıkladı" dernektir ki bu görüş 

* KSÜ ilahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi; 
ahamit(c/mynet .. com 

ı Necati Öner, İnsan Hürriyeti, Ankara 1995, s.3 1. 
2 Bkz. İbn Manzür, Ebü'l-Fadl Cemaluddin Muhammed b. Mükerrem 

(ö.7llh.), Lisanu'l-Arab. Beyrut 1375/1955 ve 
1389/1970, III/330-331; Mac Donald, Kader md., İslam Ansiklopedisi., 
VI/42; Ahmet Akbulut, Sahabe Devri Siyasi Hadiselerinin Kelami 
Problemlere Etkileri, Birleşik Yay. İstanbul 1992, s.318. 

·1 Bkz. Hüseyin Atay, Kur'ô.n'a Göre İman Esas/an, Ank.l972, s.90; Akbulut, 
ag<:>., 321. 

--···-------
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Mücebbire (ya da Mücbire)'nin görüşüne aykırıdır.4 

Bu durumda "kadr" ve "kader" lafızlarının Mu'tezile \a

rafından çeşitli anlamlarda kullanıldıklarını görüyoruz. Bu 

lafızlar ise "kadera" ve "kaddera"kelimelerinden türetilmiş ve 

birbirine benzer vecihlerde kullanılmıştır. "Mu'tezile, "Allah 

insanların fiilierini yarattı" şeklindeki ayetleri yorumlamış 

(te'vil), "kadera" lafzını da insanın istemini (ihtiyar) terk etmek

le beraber, "faraza" anlamında açıklamış oldukları gibi, "kıyas 

etti, açıkladı ve kulların fiilierini yaratmaksızın bildi" anlamın

da da kullanmışlardır. s 

Kader, "takdir" demektir; yani fiilierin kendisine ni s pet 

edildiği şeyler hakkındaki hükümler bakımından "görüş ve 

düşünce" demektir. Kader insana özgü kılınan şeyler hakkında 

düşünülünce, Allah'ın kaza ve kaderi ile insanın fıillerine taal

luk etmez. Sadece i 'him, ihbar ve beyan bakımında.'ı taalluk 

eder. Bunun icab (zorunluluk) anlamında kulla.."lılması, "kulla

rın fıilleri, Allah'ın kaza ve kaderiyledir" sözü gibi doğru ola

maz. Bununla i'lfun ve ihbar kasdolunur ki doğrusu budur. 

Eğer ilzam kasdedelirse, bu diğer bazı şeylerde geçerli olur. 

Halk (yaratma) kasdolunsa, bu, kulların fiilleri hakkında ge

çerli olmaz. Aynı şekilde bu durum, kudret hakkında da böyle

dir: Bu, ancak Allah'ın yaptığı ve yarattığı şeyler için söylenir. 

Failin kendisine özgü olanların dışında geçişli olan fiillere özgü 

kılınmaz. Bu nedenle Yüce Allah'ın yaptığı ve yarattığı her şey 

için, 'bu O'nun kazasıdır' demek doğru olur."6 

Mu'tezile, Kur'an'daki lafızlardan mezhep ve görüşlerine 

yarayan lugavi analizlerle yetinmeyip Resülullah (a.s.)ın Hadis

i Şerifleri, Halifeler ve Sahabeden rivayet edilen hitap ve ko-

4 Kasım b. Muhammed b. Ali, el-Esd.s li Akaidi'l-Ekyas, (Thk.: Albert Nasri 
Niider), L Bs., Daru't-Tiilia, Beyrut 1980, 

s.ll9. 
" Zühd! Hasen Carullah, el-Mu'tezile, ei-Mektebetul Ehliye, (ll. Bs.) Beyrut 

1974 ve Beyrut 1990, s.95. 
'' Kadı Abdulcebbar b. Ahmed el-Hemedani:, el-Muhft bit-Teklif, (Thk.: .Josef 

Hopen). Il.bs., Beyrut 1965, I/440; Semih Değim, Felsefetu'l-Kuder fi'l 
Fikri'/ i'v1u'tezilc, (ll. Bs.) -Dani't-Tcnvir, Bcyrut 1985. s.60. 

1 
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nuşmalardan da yararlanmıştır. Mesela, Mu'tezili İbn Ebi1 

Hadid, Hz. Ali'nin hutbelerinden birindeki "yarattığını takdir 

etti ve takdirine göre hükmetti" sözünü şöyle açıklar: "Bunun 

anlamı; "Allah yarattığı eşyayı takdir etti ve onları takdir ettiği 

şeye göre muhkem kıldı. Takdir ise burada lugavi olarak "hü

kümler ve tedbir" anlamında alınıp kullanılmıştır. Bu durum

da "işler, amaçlarına ve kendileri için mukadder hudutlarına 

göre düzenlenmiş oluyor. Bu nedenle Allah şahini av için, atı 

da binrnek için hazırlamıştır. Yine kalemi de yazmak için ha

zırlamıştır. Bu sözden mutlaka zorlamayı anlamamak gerekir. 

Aksine Allah'ın irade ve meşietine göre mecazi bir açılama bi

çimi olarak alınmış olması gerekir. 7 Buradaki kaza ve kader

den maksat iknlh ve ıztırar değil, Allah'ın emri ve hükmüdür.s 

Mu'tezile, Yüce Allah'ın küfür ve masıyyetleri ve kendisi 

dışındakilerin herhangi bir fiilini yaratmadığı konusunda gö

rüş birliği içerisindedir. Mu'tezile'den sadece Salih Kubbe (ö.?), 

Allah'ın küfür, masıyyet ve insan fiilierinin isim ve hükümlerini 

yaratmakta olduğunu iddia etmiştir. Mu'tezile, Abbad b Sü

leyman hariç, Allah'ın imanı güzel, küfrü de çirkin kıldığını 

kabul etmiştir. Bunun anlamı: O, "adlandırmayı imana ait kıl

dı ve hükmünün de 'güzel' olduğunu bildirdi. Küfrü adlandırdı 

ve bununda hükm olarak çirkin olduğunu bildirdi. Allah kafiri 

kafir olarak yaratmamıştır, kafir kendisi sonra küfre girmiştir, 

iman için de durum aynıdır. Ab bad ise Allah 'ın küfrü belli bir 

yön üzere kıldığını veya kafir ve mü'mini -kafir ve mü'min ola

rak-yaratmış olduğunu inkar etrniştir.9 

El-Murteza el-Yemani'nin, Mu'tezile'nin kudret konu

sundaki konumunun anlaşılması noktasında; -Mu'tezile'nin 

insan gücünü öne çıkararak konuya yaklaşmasına karşın

Ehl'i Sünnet'in irade meselesindeki amacının "Allah'ın mağlub 

' İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belağa, Beyrut: Daru'l-İhytü't-Turasi'I-Arabi, 
tsz.,VI/ 145-146. 

~ İbn Ebi'l-Hadid, Şerhu Nehci'l-Belağa, XVIII/278. 
" Bkz. Ebu'I-Hasen el-Eş'arı, Makô.latu'l-İslamiyyfrı l!e'fı-tilajil'l-Musallfn, (Thk.: 

ivı. rı.iJLiwiıa.mıÜJ, ::,a.nı i <1'7·+. s. IL0. 
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olmayan bir ğalib olması"nı vurgulaınak olduğunu ileri sürdü

ğü bildirilir. Zira ona göre "Yüce Allah, işi üzerinde Galib ve 

Kadir olandır."ıo 

Mu'tezile, insan fiillerinin Allah'a izafe edilmesini, yani 

bu fiilieri yarataıım Allah olmasına dair düşünceyi reddederek; 

Mücebbire'nin aksine, 'Allah insan fıillerini yaratır' şeklindeki 

bir yorumu kabul etmezler. Ayrıca masıyyetler de Allah'ın kud

retiyle ya da hükmüyle değildir 11 derler. 

Onlara göre kader sözü ile "beyan" ve ((ihbar" kastedilir. 

Yani işi/durumu açıklamak ve onu ilan etmektir. Nitekim Yüce 

Allah "Ancak onun (Hz. Nuh'un) karısı hariç ... Bu kadının ge

ride kalıp boğulanlardan olmasını takdir ettik"I2 buyurur. B_u

radaki "takdir", bu kadının durumunu "haber vermek" ve ba

şına gelmiş olan şeyi "açıklamak" olup, bunu yaratması ve bu

na hükmetmesi değildir.ı3 Burada fiili Allah 'a izafe temelinde 

"takdir" (belirleme) olduğunu anlamaya imkan yoktur. Yoksa 

teklif ortadan kalkardı. 

II. Kader Kelimesinin Diğer Anlamlan 

Bu kelimeyle bazen de "kudret" ve "ahkam" zikredi

lir."Biz her şeyi bir kader ile yarattık" 14 ayetiyle de ilim, hetm 

(kesinlik), ecel, ahkam, kıyas ve mümasele (benzeşme) 

kasdedilir. Bütün bunlar, Mücebbire'nin aksine, Allah'ın kud

retiyle bunları yaratması anlamında değildir. ıs 

Şimdi bu kavramları irdeleyelim: 

1. "İlim" anlamınQ,aki kader: 

"Şayet Allah, kulları için nzkı bollaştırsaydı, yeryüzün-

·----- ·-----
i\1 M. Kamil Ahmed, fi Tefsiri'l-I\Ilu'tezile li'l-Kur'arıi'l-Kerim. Beyrut 1983, 

s.208 
11 Kasım b. JV1uhammed Ali, el-Esas fi Akaidi'l-Ekyas, (Thk.: Allıert Nasri 

N ader). l.Bs., Beyrut 1980, s. 118 
ı2 Nem! 27/57. 
1:ı Bkz. Kadı Abdulcebbar, Müteşôbihul-Kur'an, (Thk.:Adnan Zerzür), Kahire 

ı 960, ll 1 4 71 . 
ı.ı Kamer 54/ 49. 
1' Kasım b. Muhammed b. Alı, el-Esô.s. 118; Değim, age .. 220: Kadı 

Ahduk<>bbar Mıitesabih, ll/606. 
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de azarlardı. Fakat O, nzkı dilediği kadar (.bikaderin) indiri

yor., 16 yani bu ayetteki 'kader' sözü 'ölçü' anlamında kullanıl

mıştır. 

Kadı Abdulcebbfu bu ayette geçen "kader" kelimesinin 

"bildirme" anlamına geldiğini şöyle açıklar: "Çünkü Yüce Allah, 

kullardan azgınlığın ortaya çıkmaması için kendilerine rızkı bol 

vermediğini haber vermekte/ bildirmektedir."17 Ayrıca Kadı bu 

ayetle, küfür ve azgınlığın (bağy) Allah tarafından yaratılma

mış olduğunu; bunların, insanların kendi fıilleri (ile ortaya 

çıkmış) olduğunu bildirir. ıs 

2. "Ecel" ve "Hetm" anlamındaki kader: 

Ecel: Belli bir süre demek olup, bu sürenin bitimine 

kadar geç~n zamandır. "İşte o suyu belli bir süreye kadar (İla 

kaderin ma'lüm) sağlam bir yere yerleştirdik." 1 9 Ayetinde ge

çen kader bu anlamdadır. 

Hetm: Kesinleşmiş, kararlaştırılmış ve takdir edilmiş bir 

durum. "Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek makdür bir ka

derdir.(Ve kane emn.ıllahi l;:.aderan mal;:.duranf'20 ayetinden de 

kesinlikle, Allah'ın, kullarının fıillerini yaratan olduğu değil, 

aksine burada Allah 'ın emirlerinin ma 'kUl olduğu, yani akla 

uygun, ölçülü ve anlaşılır olması demektir. Makülun da 

muhdes olması gerekir. Makdür, failin ihdası ve tahkikiyle ger

çekleşen şeydir. Mevcudun önceki durumundan makdür oldu

ğu ve bunun da zikrettiğimiz gibi, 'işlerin olmasını gerektirdiği' 

anlaşılır. 21 

3. "Ahkam" (sağlam hükümler} anlamındaki kader: 

Kamer süresi 49. ayette bu anlamda gelmiştir.22 Ayrıca 

Hı Şura 42/27. 
I7 Kadı Abdulcebbar, Müteşabih, ll/606; Kasım b. Muhammed b. Ali, el-Esas, · 

118. 
ıs Kadı Abdulcebbar, age., ay. 
ı•ı Mürselat 77/22. 
20 Ahzab 33/38. 
21 Kadı Abdulcebbar. Müteşabih, II/566. 
2.: GL:. Kdı>ım b. MuhammeJ b. Ali, el-E:suı>. 118. 

--- ------------------------------------------
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herkesin kendi ölçüsünde yaratılmış olduğu da kastedilir .. Si

yakıyla birlikte okunursa, "herkesin kendi hak ·ettiği ölçüde 

azap göreceği' ortaya çıkar. Yani, "Allah'ın fiilieri ölçülüdür"23 

demektir. 

Kader kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de çoğu yerde mikdar, 

ihbar, i'lam ve beyan anlamlarında da kullanıldığını bildiren 

Kadı Abdulcebbar, ilgili ayetleri bütün detaylarıyla açıklar. 24 

Bu kelime Kur'an'da "masdar" ve "fıil" olarak gelmiştir.25 

Kaderin anlamı "takdir" ve "bir şeyi münasib bir durum

da koymak"tır. Kadir süresi birinci ayetin tefsirinde Kadı 

Abdulcebb?J şöyle der: "Kadr gecesinde indirilmesinin .anlamı, 

onun sonradanlığına delildir ve Allah'ın Kur'an'ı indirmek için 

"belli bir vakti" seçtiğini gösterir. Çünkü 'bir durumdan başka 

bir durumda' indirilmesini seçmiştir.26Yani Allah onu, belli bir 

zaman diliminde indirmeyi uygun görmüştür. Mu 'tezile insa

nın kaderi konusunda "tesbit ve gözlem rolü" hariç, bütün ak

tiviteyi Allah'tan olumsuzlar.27 

Takdir, bir işin "tesviyesi" hakkında "görüş" ve "düşün

ce" olup; işin bir plana göre hazırlanması, icraya yönelik önceki 

samimiyet olunca, insanın da Yaratıcı olarak nitelen dirilme

sinde herhangi bir sorun yoktur. Mu'tezile yaratmayı takdir 

olarak kabul eder.2s Kadı Abdulcebbar da, fıilin sahibinden 

mukadder olarak çıktığını göz önüne alarak, bu kelimenin hem 

insan, hem Allah hakkında kullanılabileceğini ileri sürer.29 

n Bkz. Kadı Abdulcebbar, Müteşabih, II/635636. 
2~ İlgili ayetlerden bir kaçı: Ra' d, 13/1 7; Neml,27 / 57; Kamer, 54 /49; bkz. 
Kadı Abdulcebbar, el-Muhit bi't- Teklif (Thk.: Josef Hopen), 2. Bs., Beyrut 
1965, I/420; Şerhu'l-Usüli'l-Hamse, (Thk.: Abdülkerirrı Osman), I. Bs., 
Mektebetü'n-Nahda, Kahire 1965, 1988, s.310; Müteşabih, II/431. Ayrıca 
bkz. Hüseyin Atay, İslamın İnanç Esastan, Ank. 1992, s.217. 

25 Bkz. Kadir 97 /1; Kamer 54/49; Mürselat 76/22; Ahzab 33/38. 
2n Kadı Abdulcebbar, Müteşô.bih, Il/697; Değim, age., 58. 

n Watt. W. M., Hür İrade ve Kader, (Çev.: Dr. Arif Aytekin), İstanbul 1996, 
s.87. 

28 Bkz. Muhammed U mara, el-Mu 'tezile ve Müşfdletü '1-Hürriyeti'!İnsaniyye, I. 
Bs., Bevrut 1972, s. 78. 

2" Bkz. Kadı Abdulcebbar, ei-Muğni f1 Ebvabi't-Tevhidi ve'f-Adl, Kahire 1960-
1965, Vlll/283. 
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Bu bağlamda Buhar! ve Müslim'in Sahih1erinde Hz. 

Muhammed (a.s.)'in "iman nedir?" sorusuna verdiği iki farklı 

cevap bulunmaktadır. Bunlardan birinde "kadere iman" geç

ınediği halde, diğerinde geçmektedir. Bu Hadis-i Şerifler şun

lardır: 

1-Ebü Hureyre bildiriyor: İman nedir? sorusuna 

Res·ülullah şöyle cevap verdi: "Allah'a, Meleklerine, Kitaplarına, 

Allah'a kavuşmaya, Resullerine iman etmen ve öldükten sonra 

dirilmeye inanmandır. "30 

2-Allah'a, Meleklerine, Kitaplarına, Ona kavuşmaya, Re

süllerine inanman ölüm sonrası dirilişe ve Kadere iman et

mendir."3ı Bu iki hadisteki "Allah'a kavuşma" ibarelerinden 

'' ahiret" anlamı çıkarılabilir. 

İmanın şartları olarak nitelendirilen bu hususlar, birinci 

Hadiste kader meselesi geçmeksizin altı, ikinci Hadiste ise ka

der maddesi ile birlikte yediye çıkmaktadır. Ayrıca bazı Hadis

lerde kader meselesiyle birlikte "haynn ve şerrin Allah'ta..-rı gel

diğine iman etmen" eklemesi de bulunur.32 (Eğer Allah'a ka

vuşma ile öldükten sonra dirilme bir kabul edilirse, birincisin

de beş, ikincisinde sayı altı olur). 

Bu Hadisler Mu'tezile tarafından kritik edildiği gibi, gü

nümüzün bazı araştırınacılarına göre de mütevatir değildir.33 

Buna rağmen, kader inancı Müslümanların akidesinde kesin

leşmiş gibidir. Hadiste geçen "kadere, hayrın ve şerrin Al

lah'tan olduğuna inanmanın, bunları "Allah'ın yarattığına 

inanmak" olarak açıklayıp, ancak "O'nun mutlak iyiyi yarattığı 

halde mutlak kötüyü yaratmadığını; kötülüklerin yaratıklar 

arasındaki menfaat çatışmasından doğduğunu"; kaderin "İlahi 

nizarn ve ölçü" demek olduğunu bildirenler vardır.34 Nitekim 

bu durumda "Biz her şeyi bir kadere göre yarattık'' ayeti, bir 

lt> Müslim, Sahfh, 1/5. 
ıı Müslim, Sahfh, 1/7; Buhari, Sahfh, 50/4777. 
12 Bkz. Buhari, Sahfh, I/ 18; Müslim, Sahfh, l/28-31: (Bkz. Cibrll Hadisi). 
Jı Bkz. Atay, İslô.mm İnanç Esas lan, 217-218, vd. 

r')1. ·- "'. . . . ~- . 
LJI:'...L. ~ \.u_.ı._} , c..ı..5\.., u.~ . 

- -----. ----
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"düzen ve ölçüye göre" yarattık anlamına gelir.3s 

B. Kaza Kelimesinin Mu'tez:He Açısından Kavramsal 

Çözümlemesi Ve Kader İle İlişkisi 

Kaderden bahsederken "ka.Za" kavramına da değinmek 

gerekiyor. İnsan özgürlüğü hakkında yapılan bütün çalışma

larda bu konu mutlaka incelenmiş, her şahıs veya mezhep 

mensubu konuya kendi görüş açısından yaklaşmıştır. Biz ise, 

mümkün olduğu kadar tarafsız kalmaya özen göstererek, bu 

konuyl.ı sadece Mu'tezile'nin yaklaşım biçimini vererek açıkla

yacağız. 

"Kaza," lügatte "emir", yapılan "bir işin tamamlanması", 

bir gayeye yönelik "planlı ve emsalsiz iş yapma", yapılan bir işi 

"sağlam ve sanatkarane yapma", "bildirme", "bir işi yerine ge

tjrme" ve "bitirme", "sorumluluktan kurtulma" gibi pek çok 

manayı ifade eder. En meşhur manası "hüküm" olduğu gibi, 

"ölüm"' "öldürme"' "yaratma"' "infaz" ve "icab" manaları üze

rinde durarılar da vardır. 36 

Mu'tezile'nin kaza ve kader anlayışı geleneksel ortodoksi 

anla:yışı temsil eden Ehl-i Sünnet'ten çok farklıdır. Çünkü 

Mu'tezile'nin kanaatına göre, kulların fiillerinin yaratılmasının 

Allah 'a izafeti kabul edilemez. Ama Allah'ın fiilleri için, "Al

lah'ın kaza ve kaderiyledir" denilmesi Mu 'tezile'ye göre de caiz

dir. Çünkü Allah'ın fiilleri, Kadir ve Mürid olması itibariyle Al

lah 'ın zatı ile ilişkilidir. 37 

Şu ayette ''i1am" ve "ihbar" anlamında kullanılmıştır: 

"Biz kitapta İsrailoğulları'na; 'sizler yeryüzünde iki defa fesat 

çıkaracak ve büyük bir kibre kapılacaksınız' diye bildir-

.ı~ Kamer 54/49. 
o(' Bkz. Kadı Abdulcebbar, el-Mugni, VIII/283; Hüdaverdi Adam. 11/Jühyiddfn b. 

el-Arrıbf'ye Göre Kaza ue Kader, Sakarya 1998, s.l64; .ibn Manzur. 
Lisanu'l-Arab, Be)TUt 1412/1912, XI/209: Kaza bina. kader onun temeli
dir. (Bkz. age., ay.); Firuzabadi, el-Kamüsu'rMuhft, Beyrur 1413/1913. 
1708. 

:c Kadı Abrlulct"bb<'lr. Serh. 771-772. 
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dik.(Kaza)."3s 

Kadı Abdulcebbar bu ayet hakkında şöyle der: 

"Yüce Allah, gelecekte fesadın ortaya çıkacağını istikbal, 

kazayı da m azi kipinde (vech) üzere açıklamıştır. Eğer bu kaza 

kelimesi "halk"/ yaratma anlamına alın saydı, bu doğru olmaz

dı. Çünkü kaza lafzı "ila" ile teaddi ederse (geçişli olursa), "ha

ber"demek olur. Bununla fıil kasdedilirse, 'ila'nın dışında bir 

şeyle geçişli olur. Yada herhangi bir harfle geçişsiz olur. Du

rum böyle olunca, bununla açıkça yüce Allah'ın, onların "orta

ya çıkan" fesadlarını haber vermiş olduğu görülmektedir. Bu 

bir maslahat örneği olmaya da delildir ve inkar ederneyeceği

miz bir husustur. 

Mu'tezile, Kur'an'da geçen kaza ve kader kelimelerinin 

anlamını "beyan, i'lam, ve ihbar" olarak yorumlar. Mesela Kadı 

A. Cebbar şu ayeti bu mealde açıklar:" Ve lakin liyak.Zıyellahu 

emran kane mefulen"="Fakat Allah gerekli olan emri kaza et

mek için böyle yaptı"39 Her "meful (ortaya çıkan iş}" hakkında, 

bunun "i 'lam" ve "ihbar" anlamında Allah'ın kazası olduğu söy

lenir. Bu ister mücmel, ister mufassal olsun böyledir.4o 

Yine Hicr süresi 66. ayet olan "sabah çıkarlarken mut

laka onların (Lut kavmi)kökü kesilmiş olacak diye ona (Lut'a) 

bu durumu kaza ettik " İlahi kelamındaki kaza kelimesi de 

i'lam ve ihbar (bildirme ve haber verme)dır. Önde gelen müfes

sirlerin bir bölümü bu "kaza"nın "bir şeyden boşalmak, bir işi 

bitirmek, o şeyi sonuna ve gayesine eriştirmek" olduğunu bil

dirmişlerdir. Mu'tezile bilginleri de irade özgürlüğü konusunda 

bunu görüşlerine delil getirmişler; Allah'ın kulların fiilierini -

tamamen-yaratmadığını ve gerçekte bu fiilleri kaza etti deme

ninaklen doğru olmayacağını söylemişlerdir. Bu durumda, bu 

fıillerin durumlannın "bilinmesi" açısından "ihbar etme" oldu-

3x isra ı 7/74. 
3" Enıaı 8/42. 
•o Bkz. Kadı Abdulcebbii.r. el-Mugnl, VIII/313; el-Muhit, 420: Serh, 771. M. K. 

/\hmed, age .. 204. 
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ğu ortaya çıkar."Ayrıca kaza, vaciblerin ve emirlerin mükellefi 

bağlayıcı olması hakkında da söylenebilir. Çünkü bağlayicılık 

(ilzam), ihbardan daha kesindir. Bunun için Mu'tezile bilginle

ri, kulların fiilierinin kayıtlanmadığını ileri sürüp, Allah'ın ka

zasıyla olduğu hususunu da mutlak görmemişlerdir. Bu, bo

zuk bir görüşe meydan vermemek ve din hakkında bunun uy

gun olmadığını göstermek içindir."41 

Bütün bunlara kıyasla, gerçekte kulların fiillerini "ta

mamlanmış" anlamında Allah kaza etmiştir denemez. Çünkü 

bu fiiller "tamam olarak" yaratılmamıştır. Tamam olma duru

mu, "Allah'ın fıilleri" ve bunlar hakkındaki "Allah'ın haberleri" 

hakkında söylenir."42 

"Kaza" sözcüğü «icab (emir)"da kastedilir: "Rabbin sade

ce kendisine kulluk etmenizi, anne ve babaya da iyilik etmenizi 

emretti. (Kaza)." 43 

Mu'tezile'ye göre kaza ve kaderden maksat, "Allah'm fiil

Ierinin kendisinden 'mukadder olarak' meydana geldiğidir. Ka

za, fıilin bitmesi ve tamam olmasıdır: Nitekim ayette "Böylece 

Allah onları, iki günde yedi gök olarak yarattı (kaza) ve her gö

ğe kendi işini (vazifesini) vahyetti"44 buyrulur. Kadı A. Cebbar, 

kazanın "fesad"a taalluk etmediğini ileri sürerek şöyle demiş

tir: 

"Şüphesiz biz Allah'ın "halk", "icad", "takdir" ve "tedbir" 

anlamındaki fesadı kaza eder görüşünü reddediyoruz. Çünkü 

böyle bir anlayışta hamd ve zemmin (övme ve yerme)nin orta

dan kaldırılması ve teklifin lüzumsuzluğu söz konusu olduğu 

gibi, bunda bozgunculuğa rızanın ya da kazasına rıza gerek

meyen şeylerin bulunduğu anlayışı da var olmuş olur."4 5 

Kazanın yukarıdaki kullanım şekillerinden başka, bazı 

ı ı Kadı Abdulcebbar, Müteşabih, II/431; M. Kamil Ahmed, age., 205. 
42 Kadı Abdulcebbar, age, 432. 
+:ı isra ı 7/23. 
Ll FussilC'ı 41/1 2. 
4 Ö Ki'ıdı Ahdukebbii.r, rvhiiPşnhih, ll/450. 
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ayetlerde "mütearif'anlamda hakikat, diğer bazı yerlerde ise 

"is bat" gibi kullanılmıştır. 46 

Kaza, lügatte "bir şeyin bitirilmesi, sonuna eriştirilmesi 

ve o şeyin sonuçlanmasıdır. "47 Bu nedenle "haber" anlamında 

kullanılırsa, bir işin hallini/çözüme bağlandığını gösterir. Me

sela, hakimin hükmüne göre gerekli olan şey için "kaza" deni

lir. Allah ile ilgili olan şeyler için "maslahatın gerektirdiği bir 

hususta, O'nu tamamen yaratması bağlamında "buna hük

metti (yaptı, bitirdi)" denir. Nitekim Neml süresi 78. ayette 

"Rabbin aralarında hükmünü yerine getirdi.(kaza)" 

buyuruluyor.48 Bu durumda Kadı'nın dediği gibi "haber"i "ka

za"ile nitelendirmek mümkün değildir. Ancak haber verilen şey 

hususunda bu anlam gerekli oluyorsa, hakimin haberi için 'bu 

kazadır' denilir. Başkasının haberi hakkında ise söylenmez. 49 

Kadı A. Cebbar, insan fiilierinin Yüce Allah'a izafe edi

lemeyeceğini şöyle ispat eder: "Eğer kulların fıilleri Yüce Al

lah'ın kaza ve kaderiyle olsaydı, bunların hepsine razı olmak 

gerekirdi. İçinde küfür ve ilhadın bulunması dolayısıyla da 

küfre rıza küfür olur(du)."so 

Bu konuda İmam A'zam Ebü Hanife'nin de (ö.IS0/867) 

benzer yaklaşımları vardır. Ebu Hanife'ye göre Allah kafir için 

küfrü dilemiş, ama kafire küfrü emretmediği halde ondaki küf

rü yaratmıştır. Allah, emrettiği ve emrine göre gerçekleştirilen 

her şeyden razıdır ama, dilediği her şeyden razı değildir. Razı 

olmadığı, ama Allah'ın iradesi dahilinde insanların yaptığı kü

für ve masıyyet türü fiilierinden dolayı da kullarına azap eder. 

Söz gelimi Allah herkese imanı emretmiş, ama bir kısım insan

ların İslam'a girmemesi, bir kısmının da girmesi O'nun iradesi 

~6 Kadı Abdulcebbar, Şerh, 770. 
F Kadı Abdu!cebbar. Müteşabih, II/ 431. 
ıs Kadı Abdulcebbar, Müteşabih. II/432. 

-•<J Bkz. Kadı Abdulcebbar, Müteşabih, ll/432. 
=\(}T/~,.l:~ 1\.l-..rJ .... J,...roJ.-.ı~..; .... Q!"rı .. '7"71 

.......... ~~ ··~._ .................................. A~ Y'-· .• , '. ~. 
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dahilinde gerçekleşmektedir. sı Y almz burada şöyle bır fark 

vardır: Ebu Hanife ve daha sonraki Sünni düşünürlerin çoğu, 

küfür ve masiyet türü bütün fıilerin irade edeni ve yaratanı 

olan Allah'ın bunların işlenmesine rızası yoktur. Mu'tezile a

limleri ise bu fiilierin ne irade, ne de yaratma yönünden Allah'a 

izafe edilerneyeceği kanaatindedir. 

Kaza ve kader lafızları hakkında Mu'tezile Kur'fu.-ı'da tek

life hak kazanma konusunu açıklığa kavuşturmuştur. 

Zemahşeri de Allah'ın 'Levh'te yazdığı sözlerin, insanla-

rm haklarmda sabit olduğunu bildirerek, "bunun malUm bir 

yazma olup, mukadder ve munid bir yazma olmadığını" ileri 

sürer.s2 Yani Allah bunları bilmekte, fakat bu bilgi onlar hak

kında belirlenen ve istenen şeyler olmamaktadır. 

Mu'tezile'den olsun veya olmasın hiçbir Müslüman Al

lah'ın bilmediğini söylemez ve söyleyemez. Ama Allah'ın daha 

önceden ezelde bilmesi, insanın iradesini zorlamış olmaz mı 

sorusu ortaya çıkıyor. "Şöyle bir misili ile Allah'ın bilgisinin 

insanı mecbur etmediği açıklanabilir: Balıklar denizde doğup, 

büyüyüp yaşamakta ve ölmektedir. Denizin içinde istediği gibi 

hareket etmektedir. Deniz onun hareketini tayin etmemekte ve 

onu zorlarna.rnaktadır. İşte Allah'ın ilmi de böyledir. Onda 

geçmiş ve gelecek yoktur. İnsanın bütün hareketleri ve işleri 

Allah'ın ilminin içindedir. O'nun bilgisinin dışında değildir."s3 

Allah 'ın ilminin, insanların ilimleri gibi algılanamayacağmı ifa

de eden ve insan fıillerinin ''O'nun belirlediği alan içerisindeki 

serbest davranışlar" anlapıma geldiğini ihsas ettirmeye çalışan 

büyük müfessir ve mütekellim Zemahşeri ile benzer açıklama 

biçimi ortaya koyanlar da vardır. 54 Zemaı.l-ışeri.'den tam üç asır 

sı Bkz. Ebu Hanife, el-Fı.khu'l-Ebsat (İmam-ı Azam'ın Beş Eseri içinde) (Çn·.: Mus 
tafa Öz), İstanbul 1992, Arapça kısmı: s. 59-60 

~2 Bkz. Ebü'I-Kasım Camllah Mahmud b. Ömer el-Hevarizmf (ö.538jl143), 
ei-Keşş(l{ 'an-Hakdikı Gavdmizi't- Tenzil ve 'Uyüni'l-Ekavil _fı Vücühi't- Te'vil, 
Daru'l-Ma'rife. Beymt. tsz., Il/87. 

":ı Atay, İslrim'm İnanç &>aslan, Ankara 1992, s.219. 220. 
"~ Bkz. Atay. ag<"., ay. 
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önce yaşamış, Mu'tezile önderlerinden Ebu '1-Huzeyl el-Allaf bu 

konuda şöyle diyor: "Şüphesiz Yüce Allah Kur'an'ı kafırler 

aleyhine huccet olsun diye indirdi, lehlerine hüccet olsun diye 

değil. Şayet bu ayetlerle (cebri çağrıştıran ayetler) sizin (Cebri

ler) zikrettiğiniz şeyler kasdedilseydi, Araplar Nebi (a.s.)'ye şöy

le derlerdi: "Allah kalplerimizi mühürlemiş olduğu halde, bize 

imanı nasıl emredersin?! İçimizde Allah küfrü yarattığı halde 

bizi küfürden nasıl engellersin?" Böyle bir durum nübüvveti 

küçük düşürücü ve yerici en güçlü delillerden biri olmuş olur

du! Bu böyle olmayınca, amaçlanan şeyin sizin (Cebriler) söy

lediklerinizden başka olduğunu bilmiş olduk"SS 

Mu'tezile'nin önem verdiği en önemli mesele kader me

selesidir. Bu meselenin kendine özgü pratik bir özelliği bulun

maktadır. Bu konuya giren diğer meseleler de önemli olmakla 

birlikte biz bunun pratik yönünü açıklıyoruz. Çünkü hem bu 

illernde hem diğer illernde kişinin gidişatı buna bağlıdır. İnsan 

fiilinin ne olduğunu, kaynağını ve hükümsel ölçülerinin bütün 

yönleriyle ortaya çıkışını araştırmaya yöneiten mesele kader 

meselesidir. 56 

İnsan fiili, her hangi birine nisbet edilmeye imkan veren 

her hangi bir izafetten öznel olarak bağımsız olursa, bu fiilin 

üzerinde bir kudretin olması gerekir. Zira fiil yokluk halinden, 

gerçeklik alanına çıkmak için bir kudrete muhtaçtır. Bu, "üze

rinde bir başka kadirin bulunduğu şeydir."S7 İnsan fiili aslında 

bir "kadr", yani bir "değer" ve "ölçü" dür. Yapıcısı ile ilişkisi 

bakımından bir değeri ve ölçüsü vardır. 

İşte onlar "kader" ile "kadr" ve "kuder" (kudretler-güçler) 

kavramları arasında böyle bir bağlantı vardır. 

Mu'tezile kaza ve kaderi, Allah'ın fiilieri kabul edip, bu

nun O'ndan "mukadder" olarak, yani belli bir "ölçü" ve "düzen" 

s;; Şeyh Salih el-Mukbili el-Yemani (ö.l 108/ 1695), el-İlmu'ş-Şamihfi İsari'l-Hakki 
ale'l-aböi ve'l-Meşayıh, Kahire 1318 h., s.243. 

~h Zühdi Hasen Carullah, el-Mu'tezile, II. Bs., el-Mektebetü1-Ehliyye, Beyrut 
1974, s.! 10. 

:;; Kadı Abdulcebbar. Şerhu ·z-üsuli'i-Hamse, 324, 408. 
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içe~isitıde meydana geldiğini ileri sürer. Kaza ise onlara. göre 

fiilin bitirilmesidir. Nitekim "Yedi göğü iki günde bitirdi.(kaia)"ss 

buyurulmuştur. Buna göre kazanın, 1-İşin sortuçlanması, 2-

"İca.b'' (emir=farz kılma)s9, 3-"İlan" ve "ihbar"(bildirme)6ü, olmak 

üzere üç manası vaİdır.6: Kader "kudret ve hükümler" anla

mındadır.62 Kamer süresi 49. Ayetteki "Biz her şeyi bir kadere 

göre yarattık" söz'l.i.nü Cebriler gibi anlamayan Mu'tezile, bu 

ayetin-öncesine bakarak "Cehennem ile cezalandırılma yı hak 

edenlerin rLer birinin kendi hak ettiği ölçüde azaplandırılacağını 

ifade ettiğini" kabul eder. Yine bu ayet genele tahmil edilirse, 

Yüce Allah'ın sehv ve gailet ile değil, ölçülü (mukadder) olarak 

iş yaptığının anlaşılması gerektiğini ileri süren Mu 'tezile, . !:ıu

nun da O'nun ilmi ve hükümleriyle ortaya çıktığını savunur.63 

"İlan ve ihbar" anlamındaki ''kaza" ile "kader" kelimeleri bu 

noktada aynı anlama gelerek örtüşmektedie Hz Lut'un karısı

nın "geride kalıp boğulanlardan olmasını takdir ettik"64 ayetin

de geçen 'kadderna' (takdir ettik) ifadesini de, yukarıda bildiri

len kaza kelimesinin üçüncü anlamında olduğu gibi, meydana 

gelmiş olan bir işi "haber vermek," onun durumunu "beyan 

etmek" olarak açıklanır. 65 

Mu'tezile "kaddera" ve "kadera" (takdir etti ve ölçtü-biçtil 

kavramlarının insan için de kullanılabileceğini uygun görür. 66 

Furkan süresi 2. Ayette geçen "O her şeyi yaratmış ve takdir 

etmiştir" ifadesinin anlamının ise "Allah'ın, kullarm fiillerini 

ihdas etmeyip, onları takdir ettiğini (kadderaha), onları tedbir 

ettiğini (deberraha) ve durumlarını açıklamış (beyyene 

öH Fussilet 41/ 12. 
s<ı isra 17/23. 
rın Bkz. isra 17/4. 
1ıı Bkz. Kadı Abdulcebbar, Müteşô.bih, II/456. 
!ıl Kasım b. Muhammed b. Ali, el-Esas li Akaidi'/-Ekyas, (Thk.: A. Nader), ı. Bs., 

Daru't-Tali'a-Beyrut 1920, s.ll8. 
fı3 Bkz. Kadı Abdulcebbar, Mılteşabihu'l-Kur'an, II/235-236. 
r,; Nem! 27/57. 
b'i Bkz. Kadı Abdulcebbar, Müt<>şabih. ll/43 ı. 
''1' Bkz. Kadı Abdulcf:'bbar, el-!~;Juhft, l/440; Kasım b Muhammed, Kitahu'i-Esas, 

ı 18. 

--------------------------~--~-------------------~ 
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ahvrueha) olduğunu ileri sürer. 

Mu'tezile kendi görüşlerini açıklarken kullandığı lafızla

ra çok dikkat ederek, bu lafızların lugavi ve ıstılahi kullanımla

rı arasında ayırım yapar. Onlar iki anlam farkını verirken çok 

ayrıntıya giderler. Fakat genelde ıstılahi anlamı tercih ederler. 

Bir lafzı açıklarken lugavi tahlillerle onu doyurmaya ve destek

lemeye çaba gösterirler. En sonunda da onu kendi zihni tasav

vurlarına ve fikri durumlarına yarayacak bir konuma sokarlar. 

Müteşabih ayetlerde ise, sadece lugavi yönünü alırlar. Yaptık

lan yorum bu lugavi yönü aşmaz. Kadı Abdulcebbar olsun, 

diğerleri olsun; Allah'ın Kitabı'nda bulunan yorumlarının iki 

temel dayanağı vardır: Bunlar: Akıl ve lügattir. 67 

Mu'tezile, Arap diline ve lügatine hakimdi. Bu yüzden 

akli yorumlarında (te'vil) bundan çok yaralanmışlar; adeta la

fızları kendilerine boyun eğdirmişlerdir! Ayrıca onlar eski Arap 

şiirlerinden de yararlanıp; görüşlerini kuvvetlendirmişler; böy

lece bu yöntemle 'kader' lafzının da insanların fıillerinin önce

den belirlenmesi demek olmadığını açıklamışlardır. 

Kadı Abdulcebbar "halk (yaratma)" lafzının görünüşte, 

"kaddera" ve "debbera" yı gerektirip; lügatte, "şunu yaptı ve 

ihdas etti"biçimindeki bir anlamı gerekli kılmadığını (icab)" ileri 

sürerek, bir şairin şu beytinde geçen "halefs.a" kelimesinin 

"tedbir ve takdir" (planlama) anlamına geldiğini ispat etmeye 

çalışır: "Ve le ente tefri ma fıalafs.te. Ve ba'zu'l-kavmi yehlufs.u 

sümme la yefri".( ı..j~ 'i~ j1.:...,ı ı" _,ili~ J ..::.iili. L.. ..;.fo ..::..ı.;'JJ) 

Anlamı:"Şüphesiz sen yarattığını (planladığını) çok il

ginç(acaip) yapıyorsun. Bazıları yaratıyor (planlıyor), fakat son

ra da ilginç yap(a)mıyor."68 "Allah her şeyin yaratıcısıdır. Öy

leyse O'na kulluk ediniz"69 ayetinde geçen 'yaratma' kelimesi

nin anlamının, Allah'ın cisimlerdeki nimetleri yaratması ve bu

nun da onlardaki lezzetlerle ilgili olup; insanların fiilieriyle ilgi-

b~ Bkz. Kadı Abdulcebbiir. Müteşabih:. Mukaddime Kısmı, I/45. 
1'" Bkz. Kadı Abdulcebbar, Müteşabih, I/251-253. 

L.-li dlli U f i_l.j_2 
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si bulunmadığını bildiren Kadı Abdülcebbar, ilgili ayetin, haki

katte ibadetin lüzumuyla ilgili olduğunu ileri sürerJO 

Buna göre takdir, halk (yaratma) anlamına gelmemek

tedir. İşte bu bağlamda ve bu manaya uygun düştüğü için 

Mu'tezile düşünurleri insana 'hlliık' demişlerdir. Nitekim her 

insan kendi işini takdir eder, gereken önlemini (tedbir) alarak, 

yapacağı işin sonucunu düşünür. 

İbn Ebi1--Hadid, Hz All'nin hutbelerinde geçen "Fe · 

l}addera ma naleka fe ahkema tal}dirahu" (~.J:l..ıli p..:..l! ~ \..., J:iiS) 

cü.mlesini, "Allah, yarattığı şeyleri takdir etti ve takdirini de 

sağlam olarak hükme bağladı" şeklinde açıklamıştır.· Takdir' 

burada, "hüküm" ve "tedbir" demektir. Bu da, "işleri sonuçla

nna ve kendileri için mukadder hudutlarma göre yönlendirme'; 

anlamındadır. Nitekim Yüce Allah, şahin kuşunu avlarnak, atı 

da binilmek üzere yaratmış, kalemi de yazmak için hazırlamış

tır. Bu sözden mutlak cebir anlaşılmamalıdır. Bunlar Yüce 

Allah'ın irade ve meşietinin nüfuzunu açıklama bağlarnındaki 

mecazlardır. "?ı O halde kaza ve kaderden kasdedilen iknih 

(baskı) ve ıztırar (zoriama) değil, "Allah'ın Emri ve Hük

mü'dür."72 Mu'tezile'nin 'el-Kadr' ve 'el-Kader' lafız1anna ve 

bundan türetilmiş 'kadera' ve 'kaddera' fıillerine değişik mami

lar verdiğini görüyoruz. Bu lafızlar birbirine benzer şekillerde 

kullanılıyor. Ayrıca onlar insana da halk (yaratma) ve icad (bu

lu~) yetkisi tammışlardır. Çünkü bir şeye gücü yetenin, bu şey 

(makdür) üzerinde etkisinin olması gerekir kanısında olmuş

lardır. Bu etkinin varlık için belirlenmesi gerekir. Çünkü fiilin 

oluşumu varlıkla olur, varhğa bitişik ve beraber bir nitelikle 

olmaz."73 

Kaza ve kader'e, hayr ve şerriyle birlikte iman etmeyi 

farz kılma hususunda varid ola..l'l Hadis-i Şeriflere gelince: Kadı 

7rı Bkz. Kadı Abdulcebbar, Mıltesdbih, av. 
7 ! İbn Ebi'! Hadid, Şerhu Nehci'l-Belô.ğa, C. ll, cüz: 6, 145146. 
72 İbn Ebi'! Hadi d, age, C. IV, cüz: 18, s. 278. 
''Bkz. Carullah, age .. 95: Değim, age .. 63. 
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Abdulcebbar 'şerr' kavramını 'zarar' olarak açıklamıştır. Kadı, 

zarar lafzının zahiren alınması durumunda, 'kabih' (çirkin iş) 

anlamına geleceğini, bunun da Allah'a izafe edilmesinin doğru 

olmayacağını söyler. Eğer zarardan, kabihin dışında bir şey 

kasdedersek, sahiplerine Allah'ın bir bedeli olarak karşılığında 

bir sevap bulunan elemler ve hastalıklar gibi-bunların bu an

lamda Allah'a izafesi caiz olur. 

Yaşlı bir adam Sıffin Savaşı'nda Hz. Ali'nin karşısına ge

çerek; Kitap (Kur'fuı)' ta Allah'ın kazasına razı olmayı vacib 

kılan haberleri zikretmişti. Eğer şer ile zarar kasdedilirse, ha

yır ve şerri Allah'ın yarattığını söylemenin caiz olduğu bildiril

di. Yok eğer bu 'şer' lafzı ile kabih (çirkin iş) kasdedilirse, bu

nun Allah'a izafesi doğru olmaz. "Menfaat ve zarar verir" sözü

nü bu bağlaında O'na ıtlak etmek caizdir. Çünkü zarar, 'çirkin 

iş yapmak' anlamına gelmez. 74 

Mu'tezile düşüncesinde "kader" ve "kadr" kavramları, 

hem Allah hem de insan için söz konusu olmaktadır. Onların 

düşüncesinde yaratma, takdirden başka bir şey değildir. Bu 

anlamdaki yaratma ya da takdir, "ilk defa ortaya çıkarma, bir 

şeyi ilk yapma (ibda') demek, yani her hangi bir maddeden ve 

önceki bir misali olmaksızın bir şeyi yaratma anlamında değil

dirJS İbda' ya da ibtida' sadece Allah'ın fıilidir. "Allah her şeyin 

yaratıcısıdır"76 ayetinde geçen yaratmadan maksat, kitabet, 

delalet ve beyan ile bütün fıillerde ortaya çıkan ve bütün fiilie

re yayılan 'takdir' demektir. Ya da "nimetlerde sonradan mey

dana gelen lezzet vs. gibi şeyler" olup, bu, mübalağa yoluyla 

bütün lafza ait kılınmış olmaktadır. "Allah, sizi ve yaptıklarını

zı yarattı"'' sözü ile Yüce Allah, mfunülu (yapılan nesne

yi==putu) kasdetmiş ve yapılan putları (mamulleri) kötülerneyi 

hedeflemiştir. Bunlar da oyulup-yontulmuş tahta veya taş gibi 

putlardır. Yoksa ayette zikredilen o topluluk taş olan fıilerine 

7 -+ Bkz. Kadı Abdulcebbar, el-Muhft, I/439. 
7 ·"' Bkz. İbn Ebi'l-Hadid, age., C. Il, Cüz: 6, 146. 
7

" En'fun 6/ 102. 
' 7 Saffat 37/96. 
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tapmıyorlardı. Bu kelime, örfi olarak da kendisi üzerinde yapı

lan amel için yaygın olarak kullanılmaktadır. Mesela, bu, 'sı

vacımn veya marangozun işidir' denir. Burada amaç yapılan iş, 

yani ortaya konulan somut bir şeydir. Buna ilişkin ayetler ve 

onlar hakkında irad olunan sözler uzundur. 78 

Mu'tezile ve Ehl-i Sünnet'in kendilerine delil olarak ka

bul ettikleri bir çok ayet vardır. Yukarıdaki ayetin siyak ve si

bakından Mu'tezile'nin daha delilli ve daha tutarlı bir yol izle

diği ortaya çıkıyor. Ancak Kur'an-ı Kerim'e tarafsız bir yöntem

le baktığımızda, bunun her yerde aynı anlamı taşıdığını gör

müyoruz. Yani "yaptıklarınızı size haber verir."79 "Yaptıkları

nızdan haberdardır."so "Yaptıklarmız sebebiyle azabı tadın."sı 

Yaptıklarınızı görüyor."82 Yaptığınız şeylerden başka bir şekilde 

karşılanmazsınız."83 "Allah, sizin yaptıklarınızın çoğunu bilmez 

sandınız"84 "İstediğinizi yapın! O yaptıklarınızı görüyor"ss gibi 

bir çok ayet farklı bağlamlarda kullanılmıştır. 

İsla..ın düşüncesinde kader konusunda Mu'tezile'ye en 

yakın görüşler ileri sürenler Matüridi:lerdir. Zira bunlar da Ka

der'i şöyle tanımlarlar: "Husn ve kubh, yarar ve zarar ne varsa 

her şey ezelde Allah'ın tahdididi-r'. Kaza ise; "hükümlerde ziya

clesiyle birlikte olan bir fiil"dir. 86 Tahdid, "tanımlama" demek

tir. Buna "belirleme" anlamı verilirse, cebr olur. Halbuki 

Mu'tezile gibi Matüridiler cebir anlayışına karşıdırlar. 

Matüridiler 'kaza'nın, kulun fiilleri ve ihtiyarında etkisi 

olmadığını ileri sürmüşlerdir. Çünkü kaza, 'kadı'nin sıfatıdır. 

Sıfat, birini bir işe mecbur kılmadığı gibi, Allah'ın kaza ve ka

deri, kullarını mecbur kılmaz. Kulların fılleri Allah'ın kazası ile 

7x Kadı Abdulcebbar, el-Muhft, l/439. 
7CJ Ankebüt 29/8, Lokman31/15; Zümer 39/7. 
c<rı Lokman 31/29; Ahzab 33/2. 
>ı ı Secde 12/14. 
h2 Ahzab 33/9; Se be 34/ ı ı. 
Hı Yasin 36/54; Saffat,35/39. 
s,: Fussiiet 41/22. 
R'i Fussikt 41 /40. 
s,, Sevhzack. Nazmu1-Fenlid ve Cem·ul-Feuô.id. ;vıısır 1317 h .. s.28. 

~}> 
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olsa da, O, kimseyi buna mecbur etmez. 

Matüridiler bu konuda Mu'tezile'ye yakın durmakla bir

likte, Ehl-i Sünnet Mezhebi'nin gerekli kıldığı belirli sınırları 

koruma ve gözetme noktasında ise Eş'arilere daha yakındırlar. 

Mesela Matüridiler, ihtiyar (seçme özgürlüğü) meselesinde, 

insanın hür-mükellef olduğunu kabul ettiler, fakat Eş'arilerin 

"kesb" nazariyesine de yakın durdular. Allah'ın, hikmeti kendi 

zatına vacib kıldığını kabul eden Matüridiler, O'nun mütilere 

sevab, asilere de azab vereceğini ileri sürmüşlerdir. Mu'tezile 

de bu sorunu, Allah üzerine vacip kılma yönüyle ele almıştır. 

Matüridilerle, Mu'tezile arasındaki bu farklılık ve ihtilafın lafzi 

olduğunu görüyoruz.S7 Bu konuyla ilgili olarak bazı araştırma

cılar da, Matüridilerin "gizli Mu'tezile" olduğunu ileri sürmüş

tür.ss 

Eş'arilerin önemli ismi Bakıllani, kaza ve kader kavram

larının bir çok anlamlarını verir. Ona göre kaza 'yaratma' an

lamına geldiği gibi, 'ihbar' (bildirme), 'kitabe'(yazma) ve 

'ilzam'(emir) anlamlarına da gelir. Sonuçta Allah'ın masıyyetleri 

kaza ettiğini, fakat emir ve ilzam yönüyle değil, halk, ihbar ve 

i'lam yönüyle bunları takdir ettiğini bildirir. Kadı Ebu Bekir el

Bakıllani, Allah 'ın kaza ve kaderine razı olmak gerektiğini ileri 

sürerek; insan fiillerini, yaratma yönüyle Allah'a nisbet etmiş

tir. Yalnız Bakıliani bu hususta şöyle bir ayırım yapar: "Biz 

Allah'ın yaratması olan kazasına razı oluyoruz. Bu bizim iste

diğimiz ve O'nun razı olduğumuz şeyi bize "emrettiği" şeydir. 

Bizeyasaklamış olduğu şeyden ise razı olmayız. O'nun önüne 

geçmez ve hükmüne itiraz etmeyiz. (Bizim için) Allah'ın kazası 

olan küfür ve masıyetlere razı oluyorlar denirse, onlara şöyle 

cevap veririz: Biz kazaya rızayı genel anlamda kullanıyor, bü

tün Müslümanların genel olarak söylediği gibi, belirsiz husus

larının ayrıntısına girmiyoruz. Müslümanlar "eşya (varlıklar) 

~~ Bkz. Abdulkerim Osman, Nazariyyetu 't-Teklif, Mısır 1317 h., s.350. 
>ıK Bkz. Louis Gardet ve George Anawati, Felsefetu'l-Fikri'd-Dini, (Arapçaya çev.: 
Şeyh Sübh1 S5.lih ~~-c f'crid Cib:r}, Dcy;-"U~ 1967. I/l07. 
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AHah ındır- derler, fakat "çocuk Allah ındır, sahıbe, zevce ve 

şerik O'nundur diyerek ayrıntıya girmezler. Halk yok olur ve 

batıl olur denir, fakat Allah'ın delilleri batıl olur denmez." İşte 

buna benzer hususlarda bir yönden kullanılır, bir yönden kul

lanılmaz."89 

Bakıliani gibi ilk Eş'arilerin birçoğtı, 'Allalı'ın kaza ve 

kaderine rıza' sözünü kulla.-rımışlardır. Ancak Bakıllani bu işi 

bir nedene bağlamaya çok çaba göstermiştir. İnsani yönden 

ise, insanın bu yaratıcılık özelliği, bütün baskı ve dış zorlaı-na

lardan bizzat bağımsız olarak şuurunda tecelli eder. "İnsan, 

Allah tarafından yaratılmış, fakat O'nun tarafından kurulma

mıştır. Kısaca insan bilinçli, sorumlu ve hür bir varlık olup, 

Allah 'ın yeryüzündeki "halifesi"dir." go 

Böylece insarı iş yaparken kendi zatının kendine ve çev

resine odaklanması ışığında dış alemi bilip tanımaya ve onu 

kendine göre anlamlandırmaya ve ona şekil verebilecek bir do

nanıma sahip olan üstün ve şerefli bir varlıktır. 

Sonuç: 

Sonuç olarak, Mu'tezile bilginleri, sanıldığının aksine 

kaderi tümden reddeden bir anlayışa sahip olmayıp; sadece 

insan fiillerinin Yüce Allah tarafından "daha önceden belirlen

mesi ve yaratılması anlamındaki insan özgürlüğünü sınırlayan 

ya da yok sayan kader anlayışlarını reddetmiş, kainatın ve 

içindeki varlıklarm oluşumu ile insan iradesi dışında gelişen 

olaylar bağlarnındaki kaza ve kader anlayışını ise kabul etmiş

tir. Fakat günümüz Müslümanlarının yüz yıllardır etkisinde 

kaldığı Cebriler ve Eş'arllerin aksine, Mu'tezile kelamcıları in

sana Tann karşısında çok geniş bir özgürlük alam bırakarak, 

insanın kendini gerçekleştirmesi, ilerietmesi ve yüceltmesinin 

srı Bkz. Kadı Ebu Bıckir d-Bakıllani, et-Temhid (Temhidu'l-Euail ue Telhfsu'd
Delai/, (Yay.: Meki'msi), Be}Tut 1957, s.327; Değim, age., 65-66. 

'JO Ahmet Akbulut, "Jl.llah'ın Takdiri Kulun Tedbiri'', AÜİFD., Ank. 1992, Sayı:33, 
129-153; bkz. Bakara 2/30; Sad 38/26; Zemahşeri, Keşşaf, l/62: Elmaiılı M. 
ilamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili; Vl/4093; Hüsevın Atay. "A.llahm Halı(esi. 

İnsan", AÜİFD., Ank.1970-1972, Savı: XVIII/74. 
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yolunu açmışlardır. Mu'tezile bilginleri, evrenin oluşum seyri, 

tabiattaki varlık düzeni, dengesi ve işleyişi hakkında İlahi tak

diri kabullenirlerken, insanın kendi isteğine bağlı eylemlerini 

gerçekleştirme hususunda tamamen özgür ve bu tür eylemle

rinden de sorumlu bir varlık olduğunu ileri sürerek farklı bir 

Tanrı-insan ilişkisi geliştirmişlerdir. 

Buna göre insan kendi doğasına uygun bir seçme yete

neğine sahiptir, iyi veya kötü olarak nitelendirilen işleri kendi 

isteği doğrultusunda gerçekleştirir, kendi kaza ve kaderi de bu 

husustaki, tercih veya seçeneğine uygun olarak ortaya çıkar. 
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