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BiR KELAM PROBLEMi OLARAK. DUA-KADER İLİŞKİSİ 
Fatma Bayraktar KARAHAN' 

Abstract 

The prayer concept ls a veıy essenUal role to descıibe correctly the relaU
onsh!p ofGod and manklnd. However, instead of this concept the falth con
cept was seen fatallsUcally more effecUve in Islamlc theology. Yet. prayer 
concept has an antagonlsUc meanlng to fatallsUc faith. There ls no change 
in this explanaUon meanwh!le the prayer baslcally ls a change call. 

The prayer has the ıİıeanlng of the mankind noticing h!mself as an indiv!
dual w!thout any prel!m!naıy cond!Uons. Because in the prayer whlch has 
a direct communlcatlon between the Creator and manklnd the freedam 
of indlv!dual to become !mportant in contraıy to fatallsUc fa!th which all 
acUons were predestlned. 

Key words: Prayer, faith, fatallsUcally fa!th. 

ı. Giriş: Duayı Bir Kelam Konusu Olarak Temellendirm.ek 

İslam düşünce geleneğinde dua konusu genellikle tasavvufi çevreler tarafin
dan ele alıruruştır. Oysa dua Tann-insan ilişkisine dair en önerrJi Kur'ani kav
ramlardan biridir. Kelamcıların bu konuyu ele alına konusundaki isteksizlik
lerinin teolojik gerekçeleri tartışılabilir. Ancak yeni kelam çerçevesi oluşturma 
çabalarında bu konuya gereken önem verilmelidir. Işte bu çalışma bu düşünce
den hareketle kurgulanmıştır. Dua konusunun Tann-insan ilişkisinin en varo
luşsal formunu oluşturmasının yanında, kader, irade, salah-aslah, nedensellik 
vs gibi geleneksel kelam problemerini de ilgilendiren bir içeriğe sahiptir. 

Allah'ın insanı yaratması, yaratıcının yarattığı ile ilişki içerisine girmesi, 
onu yönlendihnesi, ona hitap edip onu değerli kılması, dinin ve ilahi bitabm 
varlığını anlaınlı kılmaktadır. 

Kuran-ı Kerim'de insanın yaratılışına ayncalıklı bir yer verilmiştir. İnsan
dan beklentiler ve insana yüklenen sorumluluk da bu bağlamda ayn tutul
muştur. Yüce Allah insanı yarattıktan sonra özgür ve irade sahibi bir varlık 
olan insanla diyaloğa girmiştir. Bu diyalog, iki yönlüdür. Allah'tan insana doğ
ru olduğunda bu vahiydir. İnsandan bu sözlü mesajın rehberliği doğrultusun
da davranması istenmektedir. Nitekim bu sözlü mesajlardan biri olan Kuran-ı 
Kerim'de de insan, vahye kulak vermesi, üzerinde düşünmesi ve ona uygun 
davranış oluşturması konusunda uyarılmaktadır. 

• Dr .. Dlyanet İşiert Başkanlığı İl Valzes! 
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İnsandan Tannya doğru gönderilen talebin adı ise, duadır. (Kur'an dilinde 
namaz olarak adlandırdığımız ibadetin özgün adı olan salat'ın temelde dua 
anlamına geldiğini hatırlayalım.) Dua, insan ile Allah arasındaki ontolojik 
farklılıktan kaynaklanan "boyut, içerik, biçim ve vasıta bakımından" diğer ile
tişimiere benzemez. 1 İnsan, varlıksal olarak kendisinden çok farklı ve aşkın 
olan bir Tannyla nasıl iletişim kurabilir ya da konuşabilir? Bu soru, ontolojik 
içeriklidir ve Tanrının varlığının mahiyeti ve nasıl olduğu konusuyla ilgidir.2 

Ancak her iki tarafın varlıksal açıdan farklı olmalarına rağmen Tanndan in
sana ve insandan Tannya doğru iletişim mümkündür. Çünkü bu iki yörılü 
iletişimde mesajı gönderen ile mesajı alanın aynı düzlemde bulunması gerek
memektedir. Allah, yaratan olarak, insan ise yaratılan olarak kendi düzlem
lerinde kalmaktadırlar. Bu sebeple Tann-insan iletişimi, üst varlıksal düzey 
ile alt varlıksal düzey arasındaki iletişim şekli olup, yukarıdan aşağıya doğru 
dikey olarak gerçekleşir. 3 Nitekim dua da "aşağıda olanın yukarıda olandan bir 
şeyi elde etmek için olan isteme" şeklinde tanınılanmaktadır.4 Görülmektedir 
ki, "dua" aynı vahiy olayına benzer şekilde Allah-insan iletişiminin önenıli bir 
parçasıdır. 

Duanın imkarn meselesi, kelami bir sorundur. Çünkü kelam 'var olanla' 
ilgilenmektedir. Ancak Kelam geleneğinde dua konusunda ya çok az ya da 
dalaylı şekilde temas edilmiştir. Özellikle dua konusuna "kader" problemi içe
risinde değinilmiştir. Allah'ın takdirine aykırı duanın anlamsız olacağı vurgu
lanmıştır. Öyle ki dua, sadece insanı rahatlatan psişik bir unsur ya da Allah'ın 
emri olarak yerine getirilmesi gereken bir ibadet olarak görülmüştür. Oysa 
dua, gerek tevhit ilkesinin gereği bir yöneliş olması yönüyle gerekse Allah'ın 
kainata müdahalesini sağlaması yönüyle önenılidir. Çünkü dua, bütün aracı
ların ortadan kaldırıldığı ve bireyin doğrudan doğruya Allah ile temasa geçme
sine olanak sağlayan biricik iletişimdir. Allah'ın her bir bireye değer vermesi
nin belirgin nişanesi olarak da dua özel bir öneme sahiptir.5 

Dua, Tanrı'yı tanıma ve bu ilişkiyi anlamanın yanında, insanın kendinde 
de önenıli farklılıklara sebep olmaktadır. Çünkü dua, aynı zamanda tecrübe 
edilebilir bir olgu olup, iman ile de ilgilidir. "Din, kendi dışımızda gözlemlerren 
bir olgu, iman ise bu olgunun içimizde tecrübe edilmesidir ve o şuurlu bir iliş
kidir. "6 İman, dinsel tecrübenin çeşitliliği içinde farklı biçimlerde görülebilelir 
ve bireysel bir özellik taşır. İman gibi duanın da tecrübeye ilişkin güçlü bir 
öznel yönü bulunmaktadır. Öyle ki "dua, insanın kalbi yüksek bir duruma 

1 Pak, Yrd. Doç. Dr. Zekeriya, AUah-İnsan iletişimi. ilahiyat Yayınlan, Ankara. 2005, 17. 
2 Cook, David, Filozoflar ve İnanç. Çev. Leyla Güleç, Habere! Yayınlan. İstanbul, 2004, 149. 
3 Pak. AUah-İnsan iletişimi, 82. 
4 Et-Tehanev!, Muhammed Ali b. Ali b. Muhammed, Keşşajil Istılahatı'l Fünun. Daru'l Kütübi'I

İlmiyye, Beyrut, 1963, 11.306. 
5 Atay. Prof. Dr. Hüseyin, Kuran'da İman Esasları. Atay Yayınlan. Ankara, 1988, 21. 
6 Tolstoy, L.N. Din Nedir?, Çev. M. Çlltkaya. FurkanYayınlan. İstanbul. 1998, 30. 
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geldiğinde oluşur. Gerginlik biraz gevşeyip sabit hal arz ederse o zaman ibadet 
haline gelir.fl7 İmanın önermesel boyutuna ağırlık veren kelanıcılardan daha 
çok sufilerin dua konusuna değinmelerinin nedeni de bu olsa gerektir. Sufi 
düşünürler, imanın iradeye dayanan var oluşsal bileşeni üzerinde durmakta, 
bu nedenle de dua konusuna özel bir önem atfettikleri görülmektedir. Bu yön
leriyle dua, aynı zamanda dini bir tecrübedir. 

Dini tecrübe, insanın Tann ile buluşmasıdır. Zihinsel, duygusal ve iradeyse 
dayanan bu karmaşık olguyu anlamlandırmada bir anlam kargaşası soz ko
nusudur. Bu, olgunun çok boyutlu ve var oluşsal doğasından kaynaklanır. Ne 
ki dini tecrübeyi din fenomeninin özü sayıp bir metod olarak kullananlar da 
bulunmaktadır. 8 Sufiyye'nin yaklaşımlarında da dini tecrübenin kanıt olarak 
kullanıldığı görülmektedir. Öyle ki onlara göre, Tann hakkında bir marifete 
ulaşabilmek için teolojik bilgiye ihtiyaç yoktur. Kul ancak psişik olarak hazır 
olduğunda Allah ona kendini tanıtır.9 İnsan ruhsal hazırlığını tamamladığında 
bilgi aktıarını çalıştırması gereksizdir. 10 

Dini tecrübe, kelanı ilmi için bir değerlendirme ölçütü kabul edilmemiştir. 
Söz konusu ilmin metodu ve içeriği açısından bu yaklaşımın doğru olduğu 
açıktır. Çünkü tecrübenin birey üzerindeki etkisinin imkfull ve değeri, ke

lanı kanıtlanıalarının dışında yer alır. Örneğin dini bir tecrübe yaşayan insan, 
tecrübesinin dinsel açıdan onaylanmış bir Tann tecrübesi olduğunu kanıtla
yanıaz.1 1 Temel kanıtlama yöntemi olarak akli istidla.Ii kabul eden kelanı ilmi 
açısından, bu kişisel tecrübe, delil olanıayacak kadar öznel ve kanıilanamaz 
oluşuyla irrasyoneldir .12 

Duanın dini bir tecrübe olma yönü ve kelanı ilmi için bir metot olarak kulla
nılmaması, Müslüman kelamında dua konusu üzerinde fazla durulmanıasının 
nedenlerindendir. Diğer bir neden de, insanın talebi ve çalışması ile değişebi
lecek bir alem anlayışı yerine Tanrı tarafından önceden belirlenmiş, değişmez 
bir alem anlayışının çoğu kelanıcının anlayışını temelden etkilemiş olmasıdır. 
Nitekim "olana, olacağa, başa gelene boyun eğip hepsini hoşnutlukla karşıla-

7 İzutsu. Prof. Dr.Toshlhiko. Kuran'daAllah ve İnsan, Çev. Prof. Dr. Süleyman Ateş. Yeni Ufuklar 
Neşriyat. İstanbul, trs. 24 7. 

8 İslam dünyasında Haris el- Muhasibi, Gazali. Batı Oriaçagmda Augustlnus, modem felsefede 
Descartes. Pascal, J.J.Rousseau. yalnn zamanda Kierkegaard. Gabriel Mareel kişisel tecrübeye 
dayanarak hakikat arayışına glrnılştir. Ülken, Hilmi Ziya. Felsefeye Giriş. AÜ.İ.F.Yayınlan. An
kara. 1963. (1957) I, 34: Dlnl tecrübe metodunu kullananlar arasında W. James, Martin Buber 
ve Rudolf Otto sayılabilir. Otto. Rudolf. The Idea of The Holy. Çev. Harvey- John W. Penguln 
Books, Mlddlesex. 1959. 19-21: James. Wllllam. The Varieties ofReligiDus Experience, Penguln 
Books,London, 1985,56. 

9 Gazall, Ebu Hamid Muhammed. Mizanu'l Amel, Çev. Abdullah Aydın. Aydın Yayınlan. İstanbul, 
1971. 3 ı. 

10 Gazali, el-Munlaz mine' d Dalal, Hakikale Giden Yol, Çev. All Kaya. Semerkant Yayınlan, İstan-
bul. 2005, 51. . 

I 1 Martin, "A Religious W ay of Knowledge", New Essay ın Philosophical Theology, 86, 87. 
12 Düzgün, Prof. Dr. Şaban All. Allalı. Tabiat ve Tarih, Teoiojide Yöntem Sorwıu ve Teolojinin Meta

Pragmatik Temelleri. Lotus Yayınlan, Ankara, 2005. 183. 
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mak" vacip kabul edilmiştir. 13 Buna bağlı olarak da dua konusu ele alındığında 
da sorulan sorular, tann-merkezli olmuştur. "Allah'ın takdirine aykın dua edi
lebilir mi?", "dua, ezelde yapılan ilahi takdiri degiştirebilir mi?", "tövbe ve büyük 
günah meselesi", "duanın kabulünün şartlan" gibi sorular buna örnektir. 

Dua konusunun, insanın ve insan özgürlügünün önemsenmediğ;i kelam 
ekallerinde daha az dikkate alındıgı görülmektedir. Nitekim insanın yapıp et
melerinde yani fiilierinde insanın hiç bir etkisinin bulunmadıgını kabul eden 
Cebriye'de duaya yer yoktur. Çünkü Allah, ezelden beri her şeyi bilmektedir. 
Her şeyi takdir etmiş olan Allah, diledigini yapmaktadır. Öyle ki insanın nzkı, 
eceli, fiilleri, bütün yaşamı zaten belirlenmiştir. İnsanın burılan degiştirme
si münıkün degildir. 14 İnsan en ince ayrıntısına varıncaya degin belirlenmiş 
mukadder bir alemde yaşadıgına ve onun istekleri bile takdirin bir parçası 
kabul edildigine göre, bir insan eylemi olan, ki insana bir fiil nispet edilmesi 
de yanlıştır, duanın bir anlamı kalmamaktadır. Cebriye'nin kader görüşüne 
yakın olan Eşari ekolünde de duaya fazla yer verilmemiş olması, bu antolajik 
ve teolojik anlayış açısından tutarlı sayılabilir. 

Bir kelam konusu olarak duayı ele alırken sorun, dua edenin dua esna
sında Tarırıyla gerçekten iletişime geçip geçmediginin belirlenmesi degildir. 
Duayı anlamak, Tarırı ile konuşmanın ne anlama geldigini anlamaktır. Bu ise, 
insanın Tarırı karşısında sahip oldugu konumu ortaya koyar. Görülüyor ki 
duanın, Tarırı- insan ilişkisini açıklamada önemli bir yeri vardır. 

Duanın ne'liginin anlaşılabilmesi için nassa dayalı bilgiler önemli rol oyna
yacaktır. 15 Zira bir kavram hakkında neyin söylenip, söylenemeyeceginin sını
rını, o kavramın kullanıldıgı baglam belirlemektedir. 16 Kuran'ın dünya görü
şünün oluşmasında önemli rolü olaiı. dua kavramına, yine Kuran baglamında 
bakmak en uygun yöntem olacaktır. 

2. Kuran'ı Kerim'de Dua ve Kader Kavramı 

Bu iki kavram ele alınırken, temel sözlük anlamından17 hareket edilmeli
dir. Kelimenin somut anlamı sülasi haline ait anlamdır. Dua kelimesinin kök 

13 BkZ. El-Gelenbevi. İsmail, Haşiye ale'l- Celal min'elAkaid, Matbaatu'l Amire, İstanbul, 1316, II, 
106- 107. 

14 Gurabl, Ali Mustafa, Tarihu'l-Fırak'l-İslamiye, Mısır, 1948, s. 23; Ayrıca bkz. Abdulcebbar, Kadı, 
el- Muğni.fi ebvabi't Tevhidi ve'l adL Nşr. Vezaretu's Sekafe, Kahire, 1965, c.XX 1 IT, s.242, 243: 
Razi, Ebu Abdullah Fahrettin Muhammed b. Ömer Fahrettin, et-Tefsir-i Kebir, Mefatiluı.'l Gayb, 
Çev. Suat Yıldırım, Akçag Yayınlan. Ankara. 1988, c.5, s.97: Pazarlı, Osman, Din Psikolojisi, 
Remzi ktb, İstanbul, 1982, 198. 

15 Demirel, Muhsin, Kuran'ın Temel Konulan. M. Ü. i. F Vakfı Yayınlan. İstanbul, 2003, 37. 
16 Phllllps,, D.Z, TheConceptofPrayer, TheSeabuıyPress, NewYork, 1981,8. 
ı 7 "Temel arılam bir ses bileşiminin başlangıçta yansıttıgı asıl arılamdır. İzafi arılam Ise, lçtnde 

bulundugu özel sistem ve bu sıstemden dolayı kazandıgı arılamdır." Bkz. Aksan, Dagan, Her 
Yönüyle DU Ana Çizgileriyle DUbUim, Ankara. 1982, III. 182- 184, Aynca Bkz. İzutsu, Kuran'da 
AUah ve İnsan. 26. · 



Bir Kelam Problemi Olarak Dua-Kader İlişitisi 279 

hali olan ~J fiili; çağırmak18, teşvik etmekı9 , isteklendinnek20, kokusunu 
hissedip duyup istemek21 anlamlanna gelmektedir. Kelimenin kök anlamın
da, birbiri ardından gelmeye sebep olma. birinin birini çağırınaya ve hareket 
etmeye etki etme anlamlan da vardır. Bu, maddi varlıklarda mecazi anlamda, 
insan gibi iradeli varlıklarda gerçek olarak meydana gelir. 

Kuran-ı Kerim'de de .;r;.J kökünün farklı çekimlerde "çağırma ve ünlemeK 
anlamlanna geldiği görülmektedir. Ayetlerde bazen sadece "seslenmeK anla
mında kullanılmaktadır. Hz. İbrahim'in çamurdan yaptığı kuşa seslenmesf2, 
tutulan şahillerin şahitlik etmek üzere çağırılması23, sağırlarm ve ölülerin 
du ymadığı seslenişler24 . suçlularm ortaklanna seslenişleri25 için ~ J kökü 
kullanılmaktadır. Böylece bu ayetlerde "ünlemeK anlamı ön plana çıkmakta
dır. Bazı ayetlerde ise, söz konusu kelimenin, "çağırmaK anlamı bulunmakta

dır. Ancak bu temel anlamda değil. iza:fi anlamdadır: Şeytarım kötüye çağn
sı26, Peygamberin Hakka çağnsı27 , Allah'a çağnlmak28 gibi. 

Sad Suresi 51. ayette .;r;.J kökü "istemekK29, Bakara Suresi 23. ayette 
'yardım istemek' 30 anlammda kullanılmıştır. Kökün isteme. çağırma. ünle
me. seslenme anlamıyla ilintili bir anlamı da Allah'tan isternek 31 ve bu istek 
için Allah'a yalvarmaktır. Nitekim kökteki yalvarma anlamı Kuran-ı Kerim'de 
de ifade .edilmektedir. Araf Suresi 55. ayet bunlardan biridir. Orijinali ." 
4)9\~ ~~ f-Sj:_, l_fojiK şeklinde olan ayet, 1ürkçeye. "Rabbinize gönülden 
ve giZlice yalvarın. seslenin, çağnda bulunun, K şeklinde tercüme edilmektedir, 

' .. 
.;r;.Jikelimesi, "yalvarmakK anlamını da içermektedir. 

Tanımlarda da görüldüğü gibi duada iki önemli unsur vardır: Bunlardan 
biri davet etmektir. Kul yaratıcısını kendine çağırnıakta. davet etmektedir. Bu 
bir kaç şekilde gerçekleştirile bilir. İlki A.llah'ı övmek suretiyle kul Allah'ı davet 

18 ez-Zemahşeri. Carullah Ebi'! Kasım Muhammed b. Ömer, Esasü'lBelağa, Dar!'! Kutub'!l Mısır, Ka
hlre, 1922, !, 272: el-İsfehani, Ebu'! Kasım el-Hüseyin b. Muhammed Ragıp, el-Müfredatfl Garibi'! 
-Kuran, Daru'l Marife, Beyriıt, 1997, 169: Ebu'! Beka, KüUiyat'ul U1wn, Müesseset'ül Rlsale, Bey
rut, 1993, 2b. 446: Maluf, Louıs. el-Milnı::idfl Lugati ve'l Elam. Kalkuliyye Matbaası, Beyrut, 1949, 
213: Curr, Hal!l, Larus. Mucem'ul Arab'!l Hadis, Mektebet'ül Larus. Paris,l973, 533. 

19 ._..ll lle kullanıldığında bu anlama gellr. Ez-Zebidl, Ebu'! Feyz Muhammed Murtaza, Tacu'l Anıs 
min Cevahiıi'l kamus, Darü'l Flkr, Beyrut, 1994, 406: Maluf, el-Milnı::id, 213: en-Neccar, Mu
hammed All. Abdulkadir,. Hamlt, Zeyyat. Ahmet Hasan, Mustafa, lbrahlm, Mucem'ul Vasit, Çağrı 
Yayınlan, İstanbul. 1992, I. 286. 

20 ez-Zebidi, Tacu'lAnıs. c.l9, s.409: en-Neccar, Mucem'ul Vasit, I. 286. 
21 İbn Faris, Ebu'! Hüseyin Ahmed b, Mucem Mekayısu'l Luga, Kahlre, 1366, c.l, s.279: Maluf, el-

Müncid, 213. 
22 Bkz. Bakara 260. 
23 Bkz. Bakara 282. All-imran 61. 
24 Bkz.Enbiya 45, Nemi 80, Rum 52. 
25 Bkz. Kehf 52, Alak 17. 
26 Bkz. İbrahim 22. 
27 Bkz. Nur 63. 
28 Bkz. Nur48, 51. 
29 Aynca Bkz. Duhan 55. 
30 Aynca Bkz. Sebe 22, Yunus 38, Araf 195, Kasas 64. 
31 ez-Zebidi, Tacu'lAnıs. 405; en-Neccar, Mucemu'l Vasit, 286: İsfehani, Müfredat. 169. 
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eder. Burada tesbih, tenzih, sena ve zikir söz konusudur. Kul, bazen yapbğı 
yanlışın aifedilmesini isteyebilir. Tövbe ve istiğfar duasında durum böyledir. 
İkinci olarak kul, Allah'a kendisine verdiği nimetierin farkında olduğunu bil
dirmek suretiyle davette bulunabilir ki, bu durtırnda hamd ve şükür vardır. 
Duanın ikinci unsuru ise, "yardım istemektir." Kul, bazen de kişisel fayda sağ
lamak, rahata ermek, başkaları için yardım isternek amacıyla dua edebilir. 

Dua ile ilgili olarak kabul ve icab terinllerine de değinmek gerekir. icab, 
Y~ sülasisinden gelmektedir. "İcab"ın sülasi kökü olan y~ sözcüğü, geç
mek, yola düzülmek, memleketleri aşarak geçmek, gömleği giyrnek kuyu kaz
mak anlamları vardır.32 icab kavramı ise, soruyu cevaplandırmak, ihtiyacını 
görmeyi kabul etmek, çağnya gitmek ve cevap vermek anlamlarında kullanıl
maktadır. 33 

Kabul" kelimesi, J.:i sülasisinden gelmektedir. Bir şeyin karşısında dur
ma, bir şeyi başka şeyle karşılama, onu sevme ve ona razı olma anlamlarını 
içermektedir.34 Kelime, Kuran-ı Kerim'de farklı türevleriyle kullanılmışbr. Ka
bul, ayetlerde dua ve tövbenin değerlendirilmesi ve kabul edilmesi anlamına 
gelmektedir.35 Kulun aifedilmek için tövbe etmesinde duasının cevap bulup 
bulmadığını anlaması ile istek dualarındaki durum birbirinden farklıdır. Her 
iki tür duada da kişinin göstereceği. içtenlik ve samimiyet, duanın değerini 
belirlemektedir. Dua, Allah'ın değerlendirmesini mümkün kılmaktadır. Bu se
beple duanın kabulünde "Allah'ın dilemesi", icabeti sağlamaktadır.36 

Cevap verme ya da kabul etmenin tek bir şekilde olmayacağı da bilinmeli
dir. Bazen istenilenler, istenilen şekilde değil başka şekilde verilmektedirler.37 

Bunu duanın kabulündeki kurallılık olarak görmek mümkündür. Zira Allah, 
ilahi kurala uygun olarak duaları kabul etmektedir. 

Kuran-ı Kerim'de duanın cevap bulmasını anlamak bakımından Bakara 
suresi 186. ayet önenılidir. Zira ayette: "Kullarun, Beni sana sorarlarsa, doğ

rusu. Ben yalcınım Ben, yalcaranın yakarmasındalci çağrısına cevap veririm. .. " 

buyrulmaktadır. Ayet, duanın kabulünün istenilen şeyin hemen yerine gel
mesi şeklinde algılanmaması gerektiğini belirtmektedir. Bir diğer ifadeyle dua, 
makineye atılan madeni para gibi iş görmez. 

........ " 

Kader, ..)~ sülasinin; hazırlamak, düzeltmek, malik olmak, süre tayin 
etmek, koymak, yaklaşmak, dönmek, dolaşmak, önceden düşünerek hazır
lanmak, hazırlıklı olmak anlamlarına gelmektedir.38 Kelime meful aldığında, 

32 İbn Manzur, Lisanu'lArab, Beyrut. 1955, 1, 283. 
33 Atay,Hüseyin, İbrahim, Mustafa, Arapça- Türkçe Büyük Lugat. Ankara, 1964, ll, 309. 
34 İbn Farls. Mekayısu'lLuga. 51. 
35 Bkz. Bakara 12, 48, 127: Ali İınran 35,37, 85, 90: Malde 27. 
36 Bkz. Enam 41. 
37 Bkz. Ali-imran 35- 36. 
38 Atay. Arapça - Türkçe Büyük Sözlük, III, 30. 
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nzıklan dağıtmak 39, oranlama.k4°. miktan tayin etmek, güzel şekil vermek, 
tedbir, önlem almak, değerlendirmek 4ı anlamlarını kazanır. 

J~ kökü için en sık kullanılan anlam ölçmektir. Kader kelimesi için temel 
anlam 'ölçü'dür. Zira sözlüklerdetaksim etmek'2 , oranlama.k43 , ölçekle ölçerek 
taksim etmek, nzıklan dağıtma.k44, kıymetini, değerini bilmek, ölçüsünü bil
mek'5, zenginlik, genişlik, bolluk 46 anlamlarını içermektedirY Görüldüğü gibi 
kelime açık şekilde "miktar" ve "meblağ" ifade eden tarzda kullanılmaktadır. 

Kuran-ı Kerim'de fiilin bu temel anlamına uygun olarak kullanıldığı pek 
çok ayet-ikerime bulunmaktadır. Rad suresi 26. ayette, "Allah, dilediği kim
senin rızkını genişletir ve bir ölçüye göre verir." buyrulmaktadır. Bazı sözlük
lerde, Talak suresi 7. ayette geçen "Jffii)li ~),; ~)Je J~ c:)A'.J", Fecr suresi 
16. ayette geçen "~ :_,-,'49 .. deyimine "daraltmak, sıkıştırmak" anlamı da 
verilmektedir.48 Fahrettin Razi de bu ayetlerde geçen söz konusu deyim için 
"sıkıştırmak, daraltmak" anlamlarını uygun görmektedir. 49 

Kuran-ı Kerim'de Yunus Suresi 5. ayette geçen" Jjll4 ô:_,Jı'_j" ifadesine "aya 
yörünge hazırlamak", Yasin Suresi 38. ayette, "güneşin yörüngesinde gidişi", 
39. ayette ise, "ay için konaklar, yörüngeler tayin etmişiz" anlamlan verilmek-

39 Cubran',er-Rald Mesud, Mucemu'lLugaviyyunAsnyyun. Daru'l-İlın!'l- Melayin. Beyıut. 1967.1158: 
Firuzabadl, Mecduddin Muhammed b. Yakub. Kamusu'l Muhit. Matbaatu's Saade, Mısır. 1913, 
c.2. s. 114: ·'4~ ~:ailenin geçimini azaltmak" en- Neccar, Mucemu'l Vasit.. 718. 

40 Curr, Larus, 937. 
41 el-Cevheıi. Tacu'lLuga. Il. 786-787, Abdullatif, Muhammed, Abdulhaın!d. Muhammed Muhyid

dln, Muhtar min Sılıahı'l Lugat. Matbaat'u İstlkametı. Kahire. 1935. s.412. en-Neccar, Mucemu'l 
Vasit, 718. 

42 Ez-Zebldl, Tacu'lArus, VII. 371. 
43 Ez-Zebidi, a.g.e .. c.7. s.372: en-Neccar. Mucemu'l Vasit. 718. 
44 en-Neccar. a.g.e .. s.718: "nzıklan daraltrnak" anlamı içtn bkz. Curr, Larus Mucemu'l Arabi'l 

Hadis, 937: Cubran, Mucemu'l Lugavlyyun Asnyyun. 1158: Abdullatif, Muhtar min Sıhah. 413: 
Firuzabadi, Kamus'ul Muhit, JJ,ll4: İbn Manzıır. Lisan'ulArab, 76. 

45 İbn Faıis, Mucemu'l Mekayıs'ul Luga. VI, 63. 
46 ez-Zencani, Muhammed b. Ahmed, Tezhibu's Sıhah. Daru'l Mearif, Mısır. 1952. s.312: Abdul

latif, Muhtar min Sıhah. 413: Cubran, Mucemu'l Lugaviyyun Asnyyun, 1159: ez-Zebldi, Tacu'l 
Arus, VIJ .. 371: en- Neccar. Mucemu'l Vasit, 718. 

47 ;.ı§ ölçü, miktar, eşıt, denk, ô.;..ı§ küçük şişe, mesafe, ô.;.ıl! yürüyüş mesafesi, .;1..1§ normal 
yapıda ne uzun ne kısa boylu. orta, anlamlarına gelmektedir . .;.ıllA - .;l.ılo şekilnde geldiğinde 
ölçek, ölçü, tartı olarak tercüme edilmektedir. Esasü'l Belaga, Il, 233: ez-Zeb!di, Tacu'lArus, VII. 
371: Curr, Mucemu'lArabi'l Hadis, 938: Cubran, Mucemu'lLugaviyyunAsfl!jyun. s. 1158-1159: 
el-Cevheıi. Tacu'l Luga. c.2. s. 786: Zemahşeıi, Esasu'l Be !ağa. !1233: İbn Manzıır, Lisanu'lArab, 
79. 

48 en-Neccar. Mucemu'l Vasit, 718: İbn Faıis, Mekayıs'ul Luga, VI, 63: ez-Zebldl, Tacu'l 
Arus, VII. 371: İsfehanl. Müjredat, s.396: Bu anlam, Ankebut suresi 62. ayette ge
çen ·.U ~~..J ~~~ Q.ı ~~ uA,! (.Ü;ll h~ rıj:J a..lll" Ifadesi Için de kullanılmıştır. Fey
yuml, ef-Misbcz!ıu'l Murıir, 187: Ll~anu'l Arab'da, Enbiya suresi 87; ayette geçen, " 
~ J~ wl ul ~ ~tl:. ~:ı .lj UJlll ı:ı~" ifadesine 'sıkıntıya girmek' anlamı veıilmlştlr. 
77: Atay, "kelimenin temel anlamının lçerdlgl zengtnllk, bolluk anlamlarıyla daraltmak, 
sıkıştırmak anlamlarının uymadıgı kanaatındedlr. Bu sebeple sözü edilen ayetleıi tercüme 
ederken, daraltmak degll, yetecek kadar, belli bir ölçüde vermek anlamlarını tercih etmek
tedir." Arapça-Türkçe Büyük Sözlük. III, 30. 

49 Er-Razi, Ebu Abdullah Fahrettin Muhammed b. Ömer Fahrettin, Mefatlhu'l Gayb,Tefsirü'lKebir, 
çev. Suat Yıldırım, AkçagYayınlan. Ankara, 1988. XVI, 218. 
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tedir. Vakıa Suresi 60. ayette, "~.J.i.· u-4} ~ L:4j ~:,All r~ij) U~Ji ~" 
ifadesi, "ölümü aranızda biz tayin ettik" anlamına gelmektedir. Bu ayetler bize 
kılinattaki planlılığı, düzeni ifade etmektedir. Bu düzenlilik ise, ":,Ji" silla
si fiilinin farklı çekimleriyle ortaya konrnaktadır. Alızap Suresi 3,Ş;i,ayette ise 
Allah'ın peygamberleriyle ilgili koyduğu sosya) bir kanun "~\ ~ .. olarak 
ifade edilmekte, ayetln devamı "..).J~-4 \~Ji ~\ .):.ı i (:,llj" olarak bitmekte
dir. Ayetin son kısmı, "\~Jl4" fiili ile tamamlanrnakta, "Allah'ın emri gereği 
gibi yerine gelecektir." şeklinde tercüme edilmektedir. 

Planlamak, tasarlamak anlamında kullanılan ":_,Ji" kökünün ayetlerde 
ağırlıklı olarak fizik alemle ilgili kullanıldığı görülmektedir. Bu ise Allah'ın ya
ratmasının ölçülü ve düzenli olduğunu belirtmektedir. 

jJi kökünden türeyen kelimelerden biri de "kader ve takdir"dir.50 j'Ji 
kökü, tefil babında kullanıldığında "takdir" olarak gelmektedir. Allah'ın takdi-

z ri ise iki şekilde olmaktadır: 

• Eşyaya kudret verrnek 

• Eşyayı belli bir ölçüye göre tayin etmektir. 

Bu tasniften hareketle Allah'ın fiilleri eşya üzerinde iki şekilde gerçekleşir 
ı. Bir nesneyi ya doğrudan meydana koymak. 2. Veya bir nesneyi belli iç dina
ıniklere sahip, değişebilir şekilde var etmektir.51 Böylelikle İlahi takdir tek bir 
şekilde değil, ibda, sun', halk, teshir ve tevlid gibi pek çok tarzda kendini gös
termektedir. Takdir, eşyanın özünde ona ilişkin bir ölçülülüktür. Bu sebeple 
takdir, "varlığın yapısına yerleştirilen ontolojik kurallar bütünüdür."52 Nitekim 
Allah'ın yeryüzünde belirlediği kanunlar, Allah'ın emri anlamına gelmektedir. 
Görülüyor ki, emir kelimesi, tabialla ilgili kullanıldığında kader kelimesi ile 
anlamdaş kabul edilebilir. 

Emir kelimesi, tabiat ve insan için kullanıldığında farklı olacaktır. Tabiatın 
kendisine yönelik emre uymak zorunluluğu varken, insana yönelik emirler 
ahlaki emirlere dönüşmekte ve insan tarafından kabul ya da ret imkanına 
açık olmaktadır.53 

İnsanın ilahi kanun karşısındaki durumu, belirlenmiş bir alan içinde sıkı
şıp kalması şeklinde değildir. İnsana düşen bu ilahi yasaları keşfetmek, onlar
dan faydalanmaya çalışmaktır. Görülüyor ki, bu yasalar, insanı araştırmaya 
sevk etmektedir.54 

50 Bkz. ez-Zencani, Tezhibu's Sıhah. .321: Cubran, Mu.cemu'lLugaviyyunAsrıyywı. 1158: en-Nec
car, Mu.cemu'! V asit. 718: Abdullatlf. Muhtar min Sıhah, 412: Curr, Mu.cemu'! Arabiyyi'l Hadis, 
938: Firuzabadl, Kamusu'! Muhtt. II. 114: İbn Farls. Mu.cem Mekayısı'l Luga. V, 62: ez-Zebldi, 
Tacu'!Arus, VII, 373: İbn Marızur, Lisanu'lArab, V, 75. 

51 İsfehani, el-Müfredatfi Gaıibi'l Kuran. Çaphane-l Haydar!, Tahran, 1373, III, 278 .. 
52 Düzgün, AUah, Tabiat ve Tarih, 133. 
53 Fazlurrahınan, Ana Konulany!a Kuran. Çev. Doç. Dr. Alparslan Açıkgenç, Arıkara Okulu Yayın

lan, Ankara, 2000, 44. 
54 Sait Cevdet, Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasalan, Çev. İlhan Kutluer, İnsan Yayınlan, 

İstanbul, 1986, 58 
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Klasik fatalist yaklaşımda, 'Tann evrene müdahale etmeyi bırakmıştır. 
Tann'nın alemle yeni bir ilişkisi olmadığı gibi, zaten belirlenmiş bir akışta yeni 
hiç bir rolü yoktur. Oysa dua hareketli bir sürecin varligını gerektirmektedir. 

3. Dua-Kader ilişkisi ve De~işim 

Degişmezlik ve edilgen insan anlayışına sebep olan Müslüman kültüründe
ki kader anlayışı ile degişim çagnsı olan dua arasındaki ilişki üzerinde özenle 
durulmalıdır. 

Dua, öncelikle bir degişim çagnsıdır. Zira duada, var olan durum begenil
memekte, onun yerine farklı bir durum istenilmektedir. Özellikle istek duala
nnda Tann'nın bu dünyadaki bir durumu degiştirmesi talebi vardır. Duanın 
kabulü ile beklenilen, var olanın degişmesidir. Ancak bu degişme, Allah'ın 
iradesinde mi, yoksa dua edenin psikolojisinde mi olmaktadır? Zira duanın 
sagladıgı degişimi, dua edenin psikolojisinde görenler bulundugu gibi, duanın 
bizatihi kamatta degişmeler sağladığını düşünenler de bulunmaktadır. 55 

Duanın meydana getireceği degişime, Tann'nın kudreti noktasından bak
mak doğru değildir. ÇünküTanniçin her şey mümkündür. Zira O, her şeye 
kadir, mutlak kudret sahibidir. Ancak Tannyla her şeyin mümkün olduğu 
olgusunu, Tannyla her şeyin zorunlu olacagı şeklinde yorumlamak yanlıŞ
tır.56 İnıkan alanı içerisinde olan, hem Tann'nın değiştirecegi, hem de insanın 
degişmesini isteyebilecegi şeyler sınırlan içerisinde kalmaktadır. Duaya konu 
olan alan da işte bu imkan alanıdır. 

istek dualannın ortaya çıkardıgı degişim üç şekilde ifade edilmektedir. 

• Dua, Tannnın iradesini degiştirir. 

• Dua, dua eden insanı degiştirir. 

• Dua, koşullan degiştirir.57 

Müslüman kelamında mutlak irade ve mutlak kudret sahibi olan Allah'ın 
degişmesi mümkün degildir. Çünkü mutlak kudret, Allah'ın her şeye gücü 
yeten oldugu, kendi dışında hiç bir gücün O'nu engelleyemeyecegi anlamın
dadır.58 Tek ve degişmeyen ile imkfuılar alemi arasındaki ilginin kurulması 

55 Kişinin kendisi için duasuun kabul oldugunu düşünmesi inanca baglanılabilir. Ancak zaman 
zaman bir başkasına duanın sonuçlan üzerinde araştırmalar yapılmıştır: Yapılan bazı çalış
maların neticesinde hastanelerde yüzüne karşı yahut gıyabında kendisine dua edilenlerin dua 
edilmeyenlerden önce lyileştıkleıi ileıi sürülmektedir. (Wulff, David M., Psychology of Religion, 
169-171: Yagcı, Yasin, "Dua" Aksiyon Derg .. sy. 139, 24-31) Duanın kabulüne lllşkin bu tarz 
araştırmalan anlamsız bulanlar oldugu gibi farklı neticeler veren araştırmaların da bulundugu 
ifade edilmektedir. Bkz. Dawkins. Richard, Tanrı. Yanılgısı. Çev. Tunç Tuncay Bilgin. Kuzey Ya
yınlan. 2008, 64 v.d. 

56 Philllps. The Concept of Prayer. 129. 
57 Philllps, a.g.e. 149 v.d .. 
58 Atay, Kuran'daİman Esasları. Atay Yayınlan, Ankara. 1988, 77. 
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Allah'ın fiili sıfatlan vasıtası ile olmaktadır. Allah'ın kamatta her an yeni bir 
işte olması,59 yaratına ve irade sıfatlanyla kamatta olan değişmeleri açıklamak 
mümkündür. 

Dua, Allah'ın irade sıfatıyla ilgili olarak değerlendirildiğinde önem kazana
caktır. Ancak özellikle Allah'ın fiillerinde bir sebep, hikmet ya da amaç ara
ınayı gereksiz bulan60 Eşari kelam anlayışına göre, duanın kabulürıde de "ku
rallılık" söz konusu değildir. Oysa tövbede duanın kabulürıürı keyfi olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Çünkü bu, tövbenin anlamı ile deAllah'ın adaleti 
ile de uyuşmamaktadır. 

Mutezile ise dua konusuna adalet ve aslah prensibinden hareketle deği
nir. Kadı Abdulcebbar, "Şerhu Usuli'l Hamse" adlı eserinde dua ve duanın bir 
biçiıni olan tövbeye ilişkin açtığı müstakil bablarda, duanın kabulü üzerinde 
durmuştur. Kadı Abdulcebbar'a göre kul, kendisi için neyin maslahat olup 
olmadığını bilmemektedir. Diğer yandan bu maslahatın duaya bağlı olması 
durumu da söz konusudur. Ancak kul bunu da bilmemektedir. Öyle ise kul, 
her durumda dua etıneli, eğer kul için aslah olan kulun duasına bağlanmış 
ise duanın iki yönlü bir etkisi olmuş olacakllr. Şayet aslah olan duaya bağlı 
değil ise, bu durumda kul hem sevaba hem de duanın ona sağlayacağı güven, 
manevi huzur ve ümide sahip olacaktır. 61 

Aslah görüşü, dürıyadaki kötülükleri açıklamada da önemli bir işieve sa
hiptir. Çünkü hastalıklar, afetler, üzüntüler sonuçlan bakımından değerlendi
rilmelidir. Öyle ki, bu olumsuz durumlar, sonuçlan bakımından kişiyi bilme
yeceği faydalara ulaştırabilir ve bu yönüyle aslah olabilir. Kadı Abdülcebbar'ın 
dediği gibi, "zararın gerçek mahiyeti şudur: Elem, üzüntü, keder veya bunlar
dan birine sevk eden şeyler sonucunda, fayda doğurmayan durumlar, zara
rın bütürıürıü oluşturur. Zarar kavramının sonucunda hasen ve kabih yönler 
bulunabilir." 62 

Kul, dua ettiği Q.alde önlenmeyen bu tarz olumsuz durumlarda da yine aynı 
değerlendirme yapılabilir. Zira sonuçlan bakımından "aslah"ın ne olduğu kul 
için her zaman malum olmamakta, Allah'ın fiilleri, .bir hikmete göre cereyan 
etmektedir. Bu duanın kabulü anlamında önemlidir.63 

Diğer yandan aslında aslah görüşünürı temelinde adalet ilkesi bulunmak
tadır. Bu sebeple aslahı, "en iyi olan", "en faydalı olan" şeklinde ifade etti
ğimizde bir eksiklik ortaya çıkmaktadır. Allah'ın aslah olanı yapması O'nun 
emirlerindeki tüm niteliklere aşkın anlamda sahip olup, bunlara göre davran-

59 Ralıman 29. 
60 Bakıllanl. Ebu Bekir Muhammed b. El-Tayylb. Kitabu't Temhid. thk. Ebu Reyde- Muhammed 

Ebu'! Hadi, Kahire. 1947, 50- 51. 
61 Abdulcebbar. Muğn!, XX. 242. 243. 
62 Abdulcebbar. a.g.e, XIV. 38. 
63 Bkz. Bakara 216, İsra 1 ı. 
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dığıclır. Yani bir anlamda bu, Allah için "en mükemmel olan" dünyayı değil, 
ama en adil olan dünyayı yapma zorunluluğudur.64 

Duanın kabulü bağlamında Mutezili alimielin üzelinde durduklan önemli 
bir kavram da istihkak kavramıdır.65 

Mutezileye göre, dua, hem Allah'ın kullan tarafından yapılmasını istediği 
bir fiil, hem de insan tabiatının gereği bir davranış biçimidir. Çünkü insan, 
tabiatı icabı kendisi için yardım ve iyiyi isteme özelliğine sahiptir. Bu sebeple 
insan, başkasının lehine, aleyhine yahut kendisi için bir istekte bulunabilir. 
istihkak bütün bunlarda geçerlidir. Ancak başkasına lehte yahut aleyhte dua 
edildiğinde, kişiniri onu hak edip etmediği bilinemez. Zira kötü davranışların
dan ötürü, bir başkasına beddua edildiğinde, beddua eden onun tövbe etmiş 
olup olmadığını, yani hak edip etmediğini, bilemez. 66 Görülmektedir ki, töv
bede tam bir hak etme gerçekleşmeden, yapılan yarılışın düzeltilmesi, gerçek
leşmeden cezanın düşmesi söz konusu olmamaktadır. Kadı Abdulcebbar bazı 
suçların, küfür gibi, tövbe ile cezasının düşeceğini ifade etmektedir. 07 

Bu dünyada gerçekleşmesi istenilen somut isteklerde, rızık, sağlık v.b de 
hak etme önemli bir unsurdur. Zira kul olma, özgür, sorunılu birey olmanın 
gereğini yeline getirmeden sadece ve kolay yoldan talep eden olma, bu un
sura aykırıdır. Kulların kendi fıillerinin yaratıcısı olduğunu söyleyen, insan 
sorunıluluğu ve özgürlüğü üzelinde ısrarla duran Mutezili ekolün, dua edecek 
kişiniri önce isteğini elde etmede gereken gayreti göstermesi zorunluluğuna 
işaret edeceği açıktır. Bunun yanında olumsuz dualarda, bedduada da hak 
etme önemli bir unsurdur. Görülüyor ki, dua edenin kimliği ikinci planda kal
maktadır.68 Bu anlamda eğer haklı değilse beddua eden kim olursa olsun bu 
olumsuz içerikli duanın kabulü mümkün değildir. 

Duanın kabulü meselesini de Allah'ın iradesine bağlı olarak düşürımek 
gerekir. Nitekim bazen isteklelin gerçekleşmemesi, dua edenin yararınadır.69 

Bazen de duada dile getirilen isteklelin gerçekleşmemesi, denenmenin bir par
çası olmaktadır. 70 

Duanın sağladığı ikinci değişim alanı "dua edendir." Bu, duanın insanı de
ğiştirmesidir. Çünkü kişi, dua ettiğinde, dua ettiği konu ile uzlaşır, zihni ber
raklaşır, iradesi güçlenir. Dua, insanın aslında kendisini bilmesidir. Çünkü 

64 Ormsby, Eıic Lee. İslam Düşüncesinde Adalet Sorunu. Çev. Metin Özdemır. Kitablyat Yaymlan. 
Ankara. 200 ı. 228 

65 Abdulcebbar. Kadı Ahmed. Şerhu Usuli'l Hamse. Kahlre. 1988. 718. 
66 Abdulcebbar. a.g.e. 719. 
67 Abdulcebbar. a.g.e. 791 
68 "Kuran-ı Keıim'de Allah'a isyan eden. Insanlan kötülüge teşvik eden şeytanın lstegine de yer 

veıilmektedlr. Şeytan Allah'tan "Insanların tekrar dlrllt!lecek!eıi güne kadar ertelenmek" Iste
miştir. Yüce Allah şeytanın bu Istegini kabul etmıştır." Bkz. Araf 14: Hlcr 36- 38: Sad 77-79. 

69 Bkz. İsra ll. 
70 Bkz. Enam 42- 43. 
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dua ettiğinde insan, isteklerini, düşüncelerini, sıkıntılannı sistemli bir şekilde 
tanımlamaktadır. Bu anlarnda duada kişinin kendini bilmesi ve kararlılığı söz 
konusudur. Bu sebeple dua, insanın benliğiili oluşturan şahsiyetinin güçlen
mesine yardım etmektedir. "İman ve sevgi ile dua eden kimsenin sinir sistemi 
kuvvetlenir, ruhi ve uzvi kuvvetleri ile kabiliyeileri arasında denge kurulur."71 

Böylelikle dua, dua edenin huy, ahlak ve karakterini etkileyen bir faktördür. 72 

Ancak bu, duanın sadece bir psikolojik etki oluşturma süreci olduğu anlarnı
na gelmemelidir. Duanın, dua edendeki bu değişimleri ortaya çıkarması, Tanrı 
ile kişisel bir ilişki olmasından kaynaklanrnaktadır.73 

Dua fiilinde insan, öncelikle "sınırlı" olduğunu fark etmektedir. Sınırlılığını 
fark etmek, "bilinçli" olmasıyla ilgilidir ki, dua hem bilinçliliği, hem sınırlılı
ğı hem de farkındalığı içermektedir. İkbal'e göre dua ile "şahsiyetirnizin kü
çük bir adası, daha büyük bir hayat içinde bulunduğurnuzu birdenbire fark 
eder."74 Bu sebeple dua, "alelade istemek"ten ayrılınalıdır. Böylelikle İkbal'e 
göre, "ben" Allah ile konuşacak kadar onunla yakınlık içerisindedir. Öyle ki O, 
şah darnarından yakındır. "75 Bu yakınlığı sağlamak için insan dünyada etkin 
olarak bütün yaratıcı kabiliyetlerini kullanmalıdır. 

Dua, sınırlılığın yarattığı gerilimi azaltmaktadır. Zira insan sınırlı olmakla 
birlikte sorumlu ve özgür bir varlıktır da. İnsanın bu yapısı onda "ahlaki gergin
lik alanı" oluşturmaktadır. 76 İnsanı bu ahlaki gerginlikten kurtarmak önemlidir. 
Dua bu ahlaki gerginlikten kurtulmanın doğru bir yoludur. Ancak insan belli 
bir takım arzulara sahip olma, onlardan hoşlanrna, rahatsızlık veren şeylerden 
de kaçma özellikleri üzerine yaratılrnıştır.77 Bu sebeple insan bazen bu ahlaki 
gerginlikten kurtulmak için savunma mekanizrnalarına başvurabilir. Bu sa
vunma düzenleri bir yandan kişinin özsaygısını korumasına yardım eder, diğer 
yandan gerçeği çarpıtmak suretiyle kişinin kaygıdan kaçmasını sağlar.78 

Savunma mekanizmaları, insanın sosyal hayatla ya da bazı değerlerle ça
tışmasını önlüyor olsa da kişinin gerçeklerden kaçmasına neden oldukları için 
psikolojik hastalıklara sebep olurlar.79 Kişi, kendi yaptıklarının sorumluluğu
nu yüklenmek yerine, ahlaki gerginliğinin neticesinde ortaya çıkan olumsuz 
dururnun sorumluluğunu başkasına yükler.80 Yansıtma olarak da adlandı-

71 Pazarlı, Osman, Din Psikolojisi. Remzi ktb, İstanbul. 1982, 197. 
72 Şeıiatl, All. Dua. Çev. Keıim Güven. Bir Yayınlan. İstanbul, 1985, 159. 
73 Cook. David, Filozoflar ve İnanç. Çev. Leyla Güleç, Habere! Yayınlan. İstanbul. 2004, 151. 
74 İkbal, Muhammed, DiniDüşüncenin Yeniden Doğuşu. çev. Safi H urt. Kırkambar Yayınlan, İstan-

bul,1999, 26. 
75 Bkz. Kaf, 16. 
76 Fazlurrahman. Ana Konulanyla Kuran. 63. 
77 Matuıidl, KUabu't Tevhid. Dr. Huleyf Muk, Thk. Bekir Topaloglu. Muhammed Aruçl, 221-224. 
78 Köknel, Özcan, İnsanı Anlamak, Altın ktb, İstanbul, 1994, 118. · 
79 Özgü, Halis. Şahsiyet. Özgü Yayınlan, İstanbul, 1969. 218. 
80 Gençtan, Prof. Dr. Engin. Çağdaş İnsarıda Normaldışı Davranışlar, A.Ü.E.F. Yayınlan, Ankara. 

1978, 174. 
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nlan bu savunma mekanizmasını biz, wfatalist" düşüncede de bulmaktayız. 
Zira fatalist anlayışta sorumluluğu en yüce olana yükleme düşüncesi bulun
maktadır. w Acziyet, çaresizlik insanı 'alınyazısına' sığınınaya zorlamaktadır. "81 

Yazgıcı anlayışa göre insan, yanlış karar verdiği yahut doğru davranamadığı 
için değil, WAllah öyle yazdığı ve takdir buyurduğu" için olumsuz neticeler
le karşı karşıya kalmıştır. Savunmaya yönelik bu tutum normal dışı davra
mşların oluşmasında etkilidir.82 Depresyonun da en temel özelliği, başına o 
anda gelenin tekrarlanacağı veya artık değişmeyeceğille inanmaktır. Çünkü 
depresyonu, normal üzüntü duygusundan ayıran keder ve karamsarlık duy
gulandır.83 Oysa çabayayönelik davranışlar ve dua, her şeyin değişebileceği 
ön kabulünü ve iyimserliğini içermektedir. Bu sebeple Kuran, ahlaki gerilim 
durumundaki insanı sorunlar karşısında teslimiyete değil, mücadeleye da
vet etmektedir. Nefse karşı verilen mücadeleyi ise, en büyük mücadele olarak 
isimlendirmektedir.84 Yine Kuran tatminsizliğe, nankörlüğe, açgözlülüğe karşı 
çare olarak şükrü85 , yapılan yanlışın sorumluluğunu yüklenip kabullenme
meye karşı tövbeyi, keder ve karamsarlık duygularını önlemek için de duayı 
önermektedir. 86 

Dua, fatalist kader anlayışının aksine aktifbir süreçtir ve eylenıle içiçedir. 
Çünkü tümüyle edilgin olan bir tutumdan hiç bir üretken güç çıkamaz. Dua 
ise, üretken bir güçtür. Edilgen bir tutunıla yapılan duamn ise pek anlamı 
olmayacaktır. Öyle ki dua eden kişinin, istediği için gerekli olanlan yapmamış 
olması duamn anlamına terstir. Muhtaç olunan bir şeyi Allah'tan dilemek 
meşru bir davranıştır. Ancak kendi çabasıyla kişinin kolayca elde edebileceği 
bir şeyi istemesi abes ve anlamsız olacaktır.87 Bu sebeple Allah'tan istenen 
w şey"' 'düşürıme, bilim, sorumluluk, irade, zahmet, iş, emek ve eziyetin yerini 
alan bir wşey" olmamalıdır' 88 Bu anlamda "Allah'a yapılan gerçek dua, işin 
sonudur, sözün başı değil."89 

Duada eylem öylesine önenılidir ki, bazen ısrarlı ve sebeplere uygun eylem
ler de dua anlamı içermektedir. Bu tarz eylenılerin fiili dua olarak adlandırıl
dığını görmekteyiz. Ancak kavli, fili ve hali dua ayrınılarını çok tutarlı bulmu
yoruz. Çünkü duada, bu üç unsur bir arada bulunmaktadır. Çoğu durumda 
dua, sorumluluktan kaçmak, tembellik, eylemsizlik ifade etmekte; wdua eden 

81 Hökelekll. Prof. Dr.Hayatı. Din PsikolajisL T.D.V Yayınları, Ankara, 1996, 87. 
82 Gençtan. Prof. Dr. Engin, Çağdaş insanda Nonnaldışı Davranışlar, AÜ.E.F. Yayınları, Anka-

ral978, 94. 
83 Gençtan, a.g.e, 199. 
84 Bkz. Ankebut 6. 
85 Bkz. Nem140, İbrahim 7. 
86 Bkz. Zümer 53, Yusuf 87. Rum 36. 
87 Carrel, Aleıcts, Dua. Çev. M. Alper Yüce türk. Yagmur Yayınları. 1991. s.195: Şeıiati, Dua. 34. 
88 Şeıiati, a.g.e. 156. 
89 el- Behly. Muhammed, İnanç ve Arnelde Kurani Kavramlar, Çev. Dr. All Turgut. E. de Boccard, 

İstanbul, 1988, 185. 
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insanlar, arnelde bulunmamakta, arnelde bulunanlarm ise dua etmediği"90 

gözlernlenmektedir. Böylelikle dua eden insan, fatalizinin ortaya çıkardığı 
umutsuz, eylemsiz, kaderci zibniyetle dua etmekte; bu ise değiştiren, değişim 
çağrısı olan dua olmamaktadır. 

Kuran-ı Kerim'de de dua ile eylem iç içedir. Nitekim Şuara Suresinde, Hz. 
Musa'nın duasından bahsedilmektedir: "İlci topluluk birbirinin görüş alanma 

girdiğinde, Musa'nın adamlan 'Doğrusu yalcalandık' dediler. Musa, 'Hayır, 

asla! Doğrusu Rabbim benimle beraberdir, bana yol gösterecektir.' dedL Bunun 

üzerine, Biz Musa'ya · Değneğinle denize vur' diye bildirdik Hemen deniz ilciye 

yarıldı. her parçası yüce bir dağ gibi oldu. İşte oraya. geridekileri de yalclaştır
dılc. Musa ve beraberinde bulunanlarm hepsini leurtardık "Sı Bu ayetlerde iki 
noktaya dikkati çekmek istiyoruz. İlki, Hz. Musa'nın Firavun ve askerlerinin 
zulmünden kurtulmak için halkıyla beraber yola çıktığında duada bulunmuş
tur. İkirıci nokta, Allah'ın duanın kabulünden önce Hz. Musa'dan bir hareket
te bulunmasını istemesidir. 

Görülmektedir ki, duada iki an bulunmaktadır. İlki, benliğin kendi için
de kendi kendine konuşması, ikincisi ise, mutlak Ben ile konuşmasıdır.92 İlk 

adımda kişi içinde bulunduğu durumu fark etmekte ve bir isteğe sahip ol
maktadır. Bir olaya yüklediğimiz anlamın yahut olayla ilgili düşünce ve yoru
mun yaşanacak duyguyu biçimlendirdiği ·93 dikkate alınacak olursa, duanın 
bu ilk adımı kişide bir değişikliğe neden olur. Öyle ki, kişi içinde bulunduğu 
durumu yaralıcıya anlatırken sahip olduğu yorumlama ve düşünce sürecini 
başlatmaktadır. Yaratıcının ona cevap vereceği düşüncesi ve zibni murakabe
nin kişide oluşturduğu içsel süreç yorumlamayı harekete geçirir. Bir anlamda 
dua, kazanılmış duygu ve davranışlarm gerisinde yatan yorurnlarm, inanç 
şablonlarının ve mantıklarm değişmesini de sağlayan dinamik bir süreç olur. 
Duada hem yorumun değişmesi hem de kişinin kendisini Tanrı ile konuşacak 
kadar değerli görmesi söz konusudur. 

Her dua edenin, böyle bir değişim yaşadığını söylemek mürııkün değildir. 
Duanın "şartsız refleks" olarak adlandırılabilecek bir yönü vardır ki, inarıma
yan kimseler bile, ani olaylar karşısında dua ve yakarışta bulunabilirler.94 Bu 
dualar, kişide bir bilince sebep olmadığı gibi bir değişime de sebep olmamak
tadır. Kişiyi değiştirebilecek bir dua, insana yaşattığı içsel sürecin gücü ile 
ilgilidir. 

90 Şeriati. a.g.e, 169. 
91 Şuara 61. 
92 Hökelekli. Din Psikolojisi. 217. 
93 Özer. Doç Dr. Kadir, Üç Psikolojik Soru. Ne değişebilir, ne değişemez? Ne Olabilir, ne olamaz? Ne 

ölçülebilir, ne ölçülemez? Sistem Yayınlan. İstanbul, 2001. 13. 
94 Marinler, Plerre. Dua Üzerine Düşünceler, Çev. Sadık Kılıç. İzmir. 1991, 15: Ani durumlarda en 

sevilen yahut en güçlü kabul edilenın adının arulması bunun göstergesi olmaktadır. Bir anlamda 
"şartsız refleks" yönüyle duada kişinin bilinçaltında en güvendigı ve en sevdigınln bilinç üstüne 
çılmıası söz konusudur. Canı acıyarım "oy anam". "aman Allah'ım" lfadeleri bunun göstergesidir. 
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Başkasına dua etmenin oluşturacağı etkinin kabul edildiği, Müslümanlara 
dua edilmesi95, münafiklara edilmemesi96 konusunda teşvik içeren ayetlerde 
görülmektedir. Ayetlerde meleklerin de insana dua ettikleri ifade edilmekte
dir.97 Kadı Abdulcebbar'ın da ifade ettiği gibi," başkasının lehine ve aleyhine 
yapılan dualarda dinen meşru ve hak edilmiş olma şartı ile dua caiz olmakta
dır."98 Nitekim cenaze namazında yapılan dualar, kişinin hak etmemesi duru
munda geçerli olmamaktadır.99 Ancak bir başkasının duasını alacak şekilde 
sevgi oluşturmak da kişiye ait bir amel olarak görülmelidir. 

Dua kader ilişkisinde bir önemli nokta da "koşulların değişmesidir." Duaya 
konu olan "istek" in gerçekleşmesi bazı koşullara bağlı bulunabilir. Bu koşul
ların değişmesi ise isteğin gerçekleşmesini sağlayabilir. Bu noktada ortaya 
çıkan tartışma, kamatta gerçekleşen olayların birbiriyle ne ölçüde ve nasıl 
ilişkide olduğudur. isteği ortaya çıkaran koşul değiştiğinde, bu zorunlu olarak 
isteği gerektirir mi? sorusu determinizm100, voluntarizm101 gibi başlıklar al
tında tartışılmıştır. Müslüman kelamında da bu tartışmaların izlerini görmek 
mümkündür. Bunun yanında bu tartışmalar, kilinatın işleyişi ve Tarırı'nın 
kamatta nasıl bir sistem oluşturduğunu görmek yönünden de önemlidir. "Kai

natta hiç bir şey plansız değildir. Hepsi Allah'ın kozmos için tasarladığı büyük 
planın küçük parçalarıdır. "102 

Kainattaki bu ölçülülük, kader; değişmez kanunlllluk ise sünnetullah ve 
adetullah kelimeleriyle ifade edilmelidir. Düzenlilik ve ölçülülük, sebeplilik, 
neden-illet prensibiyle yakından ilgilidir. Çünkü duanın sağladığı değişim, 

kamattaki sebeplilik içerisinde açıklanabilir. 

Sebeplilik olarak adlandırılan bu ilkeye göre, sebep ile sonuç arasındaki 
ilişki "zorunludur." 103 Tecrübelerle fark edilen bu ilke, bilimsel gelişmelerle 
"bilimsel gerekirciliğe" dönüşmüştür. Felsefi bir doktrin olarak "determinizm" 
şeklinde isimlendirilen nedensellik, "kainatta olup biten her hadisenin sebep
lerin zorunlu sonucu olduğunu ileri sürer."104 Tanınıda da görüldüğü gibi iki 
unsur göze çarpmaktadır. İlki, her hadisenin sebebi vardır. İkincisi ise, sebep 
ile sonuç arasındaki bağ "zorunludur." Bu ise bir anlamda fatalizme yol aça-

95 Bkz. Haşr 10. 
96 Bkz. Tevbe 84. 113, 114. 
97 Bkz. Şura 5, Enfal 9- 12. 
98 Abdulcebbar. Şerilli UsuU"l Hamse. 719. 
99 Abdulcebbar. Muğnl. VII/ I. 325, 327: Abdulcebbar, Şerilli Usuli'lHamse, 689-693, 718-720. 
100 "Evrende olup biten herşeyin btr nedensellik bağlantısı içinde gerçekleştıgtrıl, tüm olgu ve olay-

ların mutlak olarak nedenleline bağlı olduğunu ve nedenieli tarafından koşullandığını savunan 
anlayış." Cevizcl, Ahmet. Felsefe Sözlüğü. Ekin Yayınlan, Bursa, 1997, 223. 

I O 1 "İradeclllk. Doğayı ve Insan tecrübesinin çeşltll yönlelini. aklı btr kıyıya bırakarak, tümüyle 
Irade kavramının ışığında yorumlayan görüş ya da felsefi akıma veıilen ad. Ahlaki, teolojlk ve 
metafizik olmak üzere üç çeşit iradecilikten söz edileblltr." Cevtzcl, Felsefe Sözlüğü. 376. 

l02Düzgün, AUah, Tabiat ve Taıih, 145. 
103 Hançerlloğlu, Orhan, Felsefe AnsUclopedisi. Remzl Ktb, istanbul, 1976, 233. 
I04İslamAnsiklopedisi. T.D.VYayınlan. IX. 216. 
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cak bir düşünüştür. Özellikle katı determinizm fikri, fatalizine imkan veren 
bir anlama sahiptir. Zira fatalizinde de katı determinizm fikrinde de insanın 
fiilierini zorunlu olarak ortaya çıkaran etkenler, harici sebeplerdir. 105 

Deterrninizme bu anlam alanı sebebiyle itiraz edildiği gibi, insan iradesinin 
özgürlüğünü korumak ve Tann'nın kamata müdahalesine imkan verrnek için 
"nedensellik" ilkesine eleştiriler yöneltilmiştir. Bunlardan biri, David Hume'un 
eleştirisidir. 

Hume, neden-etki arasındaki bağın algılanamaz olduğunu düşünmekte
dir. Bu bağ. düşünülebilir, var sayılabilir ancak algılanamaz. Aile B arasmda 
"zorunlu" saydığımız ilişki, metafizik anlamda bir zorunluluk değil, alışkanlık 
ile ilgilidir. Sebeplilik. gözlem ve deneylerimizden doğrudan çıkarılamayan zih
ni bir alışkanlıktan ibarettir. Öyle ki B olayının A olayının ardından geldiğini 
sürekli olarak görmemiz, bizde alışkanlık duygusu oluşturmuştur. Çarpan 
bir bilardo topunun çarptığı ikinci topu harekete geçireceğine ilişkin akla da
yalı bir çıkarırnda bulunamayız. Su ile bağına arasındaki ilişki de tecrübe ve 
izlenimlerimize dayarırnaktadır. Bu günlük yaşantımızda elde ettiğimiz deney 
ve gözlemlerden ardardalık izienimlerini elde ederiz, onlardan söz edilen bir 
neden sonuç arasında zorunlu bir bağ olduğu fikrini çıkarırız. 106 Böylelikle 
"bilincimiz de birbiri ardından tasavvurlar arasındaki ilgiyi yani sübjektif bir 
bağıantıyı olaylar, nesneler arasındaki bir ilgi haline sokar."107 

Müslüman düşüncesinde "sebeplilik" ilkesi önemli bir konudur. Sonlu 
ve geçici sebeplerin yüce bir sebepte toplanması, her şeyin ilk sebebi olarak 
Allah'ın kabul edilmesi anlamındadır. 108 Bu anlamda sebeplilik ilkesini kabul 
etıneyen görüş sahipleri içerisinde Eşari alimler ve özellikle Gazali'ye değin
mekte fayda vardır. 1°9 

İnsan fıilleri de dahil olmak üzere kainatta olan biteni, mekanik bir sebep
sonuç zorunluluğu içerisinde görrnek ile Tann'nın müdahale edebilmesi için 
sebeplilik ilkesini inkar ederek bir alan oluşturmaya çalışmak farklı olsa da 
benzer bir yanlışa yol açmaktadır. Oysa Kuran-ı Kerim'de ifade edilen sebep
lilik, insanın hür iradesini ortadan kaldırmamaktadır. Aklın bir ilkesi olan 
sebeplilik ilkesinin inkm durumunda hiç bir şey gerçek anlamda bilinemeye
cek, bilinse bile bunlar zan ve tahminden öteye geçmeyecektir. İbn Rüşd, bu 

105Aydın. Prof. Dr Mehmet S. Din Felsefesi. İzmır ilahiyat Vakfı Yayınlan. İzmır. 1999, 162 v.d. 
106Hume. David. Enqui.ry Corceming Human Understanding and Corceming the Principles ofMorals, 

ed. By L. A. Selby- Blgge, Ciarendon Press. Oxford, 1975, 27. 
107 Hume'un yasa fikrini bütünüyle reddettıglnl söylemek mümkün değildir. Zira onun mucize ta

nımı "yasanın ihlali" (Hume, Enqui.ry Corceming Human Understanding, 115) ifadesını !çerd!gln
den bunu anlamaktayız. Diğer yandan doğanın yasalanın oluşturan neden lle sonuç arasındaki 
bağın ne olduğunu bilmemektey!z. Bu !fade bu bağın bulunmamasını degJI. bilmesek de bir 
bağın varlığını kabul anlamına gelecektir. 

108 Nasr. Seyyid Hüseyin, İslam Kozmoloji Öğretilerine Giriş, Çev. Naztfe Şişman .. insan Yayınlan. 
İstanbul,1985, 256. 

109Ülken, Hilmi Ziya, İslamDWşüncesi. İstanbul Edebiyat Yayınlan. İstanbul. 1995, 33. 
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eleştiıiler yanında Allah'ın nesneler için belirlediği, beşeri bilginin de konusu 
olan tümel kanunlan "adet" olarak adlandırmayı doğru bulmamaktadır. Ona 
göre adet, failin kazandığı bir meleke olup fiilin sık sık tekrarlaması anlamı
na gelir. Böyle bir şey ise Allah için düşünülemez. 110 Nitekim Kuran'da; "Sen 

Allah'ın sünnetinde asla bir değişilclik bulamayacalcsm. "111 buyrulmaktadır. 

Duayı, zorunlu olacak sonucu doğuran bir sebep olarak görmemek gerekir. 
Çünkü duanın kabulü Allah'ın iradesine bağlıdır. Bu anlamda dua, bir alt 
sebep olabilir. Zira bir durumun gerçek anlamda sebep olabilmesi için aynı 
sonucu istikrarlı ve istisnasız olarak ortaya çıkarması lazımdır. 

4.Sonuç 

Tarın-alem ilişkisi. hem dinin hem de felsefenin önemli konularından bi
ridir. Özellikle Tarın'nın insanla ilişkisinin niteliği tartışmaların merkezinde 
bulurrmaktadır. Müslüman kelamında Tarın-insan ilişkisinde iki farklı yakla
şımdan söz etmek mümkündür. Bunlardan ilki, ilişkinin Tarın tasanmı üze
rinde durmakta, konuyu Tarın-merkezli ele almaktadır. Bu yaklaşımda ortaya 
konulan Tarın, insan ve kainatla sürekli ilişki içinde olmaktan çok. alemden 
tamamen farklı ve uzak kadir-i mutlak bir varlıktır. Kelamda bu yaklaşım 
baskın olduğundan Tarın insan ilişkisi, bizatihi ilişki olma yönünden dikkate 
alınmamıştır. 

Söz konusu ilişki üzerinde durulan ikinci yaklaşım ise klasik kelam kültü
ründe çok belirgin değildir. Ancak az da olsa taraflardan biri olan insan üze
rinde durulmaktadır. Özellikle insanın sorumluluğu ve özgürlüğü konulannın 
vurgulanması bu açıdan önemlidir. Diğer yandan Allah'ın kamata müdahale
sinin devam ediyor olması da, bir ilişkinin varlığını kabul anlamında önemli
dir. Zira ilişkinin bir yanında, mutlak kudret sahibi olan yüce Allah var iken 
ilişkinin diğer yanında özgür, irade ve sorumluluk sahibi varlık olarak insan 
bulurrmaktadır. Bu anlamda dua, bu ilişkiyi şekillendiren ve doğru olarak 
anlaşılınasını sağlayan temel bir kavram olmaktadır. 

Dua kavramı, fatalist kader yorumuna zıt bir anlam taşımaktadır. Yazgıcı 
yorum, kamattaki her şeyi değişme imkarn olmayan ve belirlenmiş olarak gör
mektedir. Bu belirlenmişlik, tabiattaki işleyiş anlamında bir sorun yaratmaz. 
Ancak ilişkinin taraflarından birinin yapıp etmelerinin, isteklerinin ve ilahi 
teklife cevabının dahi belirlenmiş olduğu iddiası, ilişkinin ve iletişimin yok ol
duğu anlamındadır. Bu nedenle ilişkide. insana Allah tarafından verilen etkin 
rolü görmek zorunluluğu vardır. İnsanın bu etkin rolü, kamatta onu diğer bü
tün varlıklardan ayırmaktadır. Dua fiilinin anlamı da burada başlamaktadır. 

ll O İbn Rüşd. Tutarsızlığın Tutarsızlığı. çev. Kemal Işık. Mehmet Dağ. On dokuz Mayıs Üniversitesi 
Yayınlan. Samsun. 1986. Il, 292. 

lll İsra 77. 
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Dua kavramı, Kelam geleneginde bir konu olarak ayn bir başlık altında ele 
alınnıanııştır. Bunun sebebi duanın sadece bir tür ibadet olarak algılanması 
olsa gerektir. Oysa dua, kilinatın işleyişi içinde Tanrı'nın müdahalesinin de
vam etmesi ve söz konusu ilişkide insan unsurunun etkinliginin ortaya çık
ması açılarından önemlidir. 

Duada bir iletişim söz konusu olduğundan, karşılıklılık beklenmektedir. 
Ancak taraflardan birinin farklı bir ontolojik varlık alanında olması, iletişimi 
sıradan bir iletişimden ayırmaktadır. Bu nederıle duada insanın isteğine ce
vap, farklı şekillerde gelebilmektedir: Bu ise söz konusu iletişiiDin dogasından 
kaynaklanmaktadır. 

Degişim de duanın sonuçlarından biridir. Söz konusu değişim, farklı şekil
lerde ortaya çıkmaktadır. Bu değişim bazen insanda bazen koşullarda bazen 
koşullan oluşturan alt sebeplerde olmaktadır. Ancak bizatilıi iletişim olma 
yönüyle dua, Tanrı insan yakınlıgı için önemli bir işieve sahiptir. 

Dua, sadece bir ibadet olarak degil, başlı başına Tann-insan ilişkisini şe
killendiren bir davranış biçimidir. Dua, bireyin hiç bir ön şart olmaks~ın hiç 
bir aracıya ihtiyaç hissetmeksizin, dogrudan kendini yaratarıla iletişim kur

masını saglamakta, özgür ve sorumlu insan olgusurıa vurgu yapmaktadır. 
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