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ÖZET 

Emevî halifesi Abdulmelik b. Mervân, o güne kadar alıĢık olunmadık tarzda 
kader üzerine görüĢ beyân eden dönemin tartıĢmasız en önde gelen âlimi 
Hasan el-Basrî'den kadere iliĢkin düĢüncelerini yazılı olarak kendisine bil-
dirmesini istemiĢtir. Bunun üzerine Hasan el-Basrî, kadere dair görüĢlerini 
içeren bir mektup yazarak halifeye göndermiĢtir. Hasan el-Basrî'nin Halife 
Abdülmelik'e gönderdiği bu risâle, Ġslâm dünyasında kadere dair kaleme 
alınmıĢ ilk yazılı metin olarak kabul edilmektedir. Tahkîk ve tercüme ederek 
yayına hazırladığımız bu risâlede yalnızca Ġstanbul Ayasofya kütüphanesinde 
yer alan orijinal el yazması nüsha esas alınmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Hasan el-Basri, Kader, Hasan el-Basrî'nin Kader 
Risâlesi. 

TWO EPİSTLES ON PREDESTİNATİON (QADAR) 

ABSTRACT 

The Amavi Caliph Abd al-Malik b. Marwan demanded from al-Hasan al-Basri 

to report his views related with predestination which were unprecedented in 
content in a written text. Upon this urge, al-Hasan al-Basri write an epistle 
containing this views on predestination and sent it to the Caliph. This epistle 
which al-Hasan sent Amavi‟s Caliph Abd al-Malik on predestination was 
evaluated the first written text on Qadar in the Islamic world. The copy 

which we designed as the reduction of the original copy and which we 
translated for publication is based on the original manuscript copy of Ġstan-
bul Sophia. 

Key Words: Al-Hasan Al-Basri, Predestination (Qadar), Al-Hasan Al-Basri's 
Epistle on Predestination (Qadar). 
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الوقدهة 
ثٌزٞ ٠ؼذ ِٓ أوذشػٍّجء  (ه 110)صؼذ ٘زٖ ثٌشعجٌز ثٌضٟ وضذٙج فغٓ ثٌذظشٞ 

ثٌضجدؼ١ٓ إٌٟ ثٌخ١ٍفز ث٤ِٛٞ ػذذ ثٌٍّه دٓ ِشٚثْ أٚي ٚع١مز رثس ثطجٌز فٟ ِٛضٛػٙج فٛي 

ِغؤٌز ثٌمذس فٟ ثٌؼجٌُ ثالعالِٟ ٚثٌضٟ ٠ظفٙج س٠ضش دجٔٙج ٟ٘ ثٌٛع١مز ثٌٛف١ذر ثٌضٟ ٚطٍش ث١ٌٕج 

 وّج ثٔٙج ثٚي سعجٌز صؼٛد ثٌٝ ػٙذ ِج لذً ثٌّؼضضٌز ثٌضٟ صؼجطشػٙذ .ِٓ ثٌفشلز ثٌمذس٠ز

.صى٠ٛٓ ثٌفىش ثٌمذسٞ فغخ لٛي ثٚدشِجْ
2

  

:  ٚ ٌٙزٖ ثٌشعجٌز ػٍٝ ِج ٔؼٍُ خّغز ٔغخ فٟ ثٌؼجٌُ

، ٟٚ٘ (1،2 -3989): إفذث٘ج ٔغخز ِىضذز آ٠ج طف١ج دئعغٕذٛي صقش سلُ- 1

 ٚٚلفٙج .ه 882ِخغٛعز ثط١ٍز وضذٙج شّظ ثٌذ٠ٓ ثٌمذعٟ فٟ ثٌمشْ ثٌضجعغ ثٌٙؾشٞ عٕز 

ٟٚ٘ ثٌضٟ ثػذدٔج٘ج ٌٍٕششٚثٌضٟ ٌُ ٠ضٕجٌٚٙجثفذ ثٌٝ ث٢ْ دسثعز ٚٔششث فغخ . أفّذ ش١خ صثدٖ

ٟٚ٘ ثطغش . ُِ (75×146 )149×238 ٚسلز دقؾُ 13صمغ ٘زٖ ثٌٕغخز فٟ . ِج ٔؼٍُ 

. فؾّج ِٓ ٔغخز وٛدشٌٟٚ ثٌضٟ عٕضٕجٌٚٙج لش٠ذج ف١ظ ثٔٙج صؼذ خالطز ٌٙج

ٚصؼذ ٘زٖ ثٌٕغخز ثٌّٛؽٛدر فٟ ِىضذز آ٠جطٛف١ج ٚثٌضٟ ثػذدٔج٘ج ٌٍٕشش ثٌٕغخز ثٌٛف١ذر 

 ثِج ثٌٕغخز ثٌّٛؽٛدر فٟ دثس ثٌىضخ ثٌّظش٠ز فٟٙ ِظٛسر ٔٛػج ِج  .ٚثالط١ٍز فٟ ثٌؼجٌُ

.  ِٓ ٔغخز آ٠جطٛف١ج

سعجٌز ثٌخ١ٍفز ػذذ ثٌٍّه دٓ ِشٚثْ : ٚ ٘زٖ ثٌٕغخز فٟ ث٤طً ػذجسر ػٓ سعجٌض١ٓ

ثٌضٟ دؼغٙج إٌٟ ثٌقغٓ ثٌذظشٞ ٠غضفغشٖ ػٓ سأ٠ٗ ثٌزٞ دٍغٗ ٚ أٔىشٖ فٟ ِغؤٌز ثٌمذس، ٚ 

.   ثٌشعجٌز ثٌضٟ أؽجح ػ١ٍٗ ثٌقغٓ ثٌذظشٞ ٚ أٚضـ فم١مز سأ٠ٗ فٛي ِغؤٌز ثٌمذس

 ٟٚ٘ ِخغٛعز ،(1598): ثٌغج١ٔز  فٟ ِىضذز وذشٌٟ دئعغٕذٛي صقش سلُ- 2

ثط١ٍز  ٟٚ٘ ثوذش فؾّج ٚثٚعغ ِٓ ٔغخز آ٠جطٛف١ج ثٌضٟ ثػذدٔج٘ج ٌٍٕششٚثٌضٟ صشىً ثالطً 

. ٌٕغخضٕج

 ٟٚ٘ ،(، ثدثح5221): ثٌغجٌغز فٟ دثس ثٌىضخ ثٌّظش٠ز دجٌمج٘شر صقش سلُ- 3

ِظٛسر ٔٛػج ِج ِٓ ِخغٛعز آ٠ج طف١ج دئعغٕذٛي ثٌّٕغٛخز فٟ ثٌمشْ ثٌضجعغ ثٌٙؾشٞ عٕز 

ٚلذ ٔشش ِضٓ ٘زٖ ثٌشعجٌز ثٌذوضٛس ِقّذ ػّجسر د١ٓ سعجةً . صمذِٕج عجدمج وّج . ه 882

ٌٚىٓ ٕ٘جن فشٚق ِّٙز د١ٓ ِج ٔشش٘ج ثٌذوضٛس . 78-73\1991ثٌؼذي ٚ ثٌضٛف١ذ ثٌمج٘شر، 

. ِقّذ ػّجسر ٚد١ٓ ِج ثػذدٔج٘ج ٌٍٕشش وّج ع١الفظٗ ثٌمجسا فٟ ثالِجوٓ ثٌضٟ ثششٔج ث١ٌٙج

ٚ ثٌشثدؼز، ٔض ثٌضٍخ١ض ثٌزٞ أٚسدٖ ٌٙزٖ ثٌشعجٌز ثالِجَ ثٌقجوُ أدٛ عؼ١ذ - 4

أعٕجء فذ٠غٗ ػٓ ثٌقغٓ ثٌذظشٞ فٟ  (.ه494-431)ثٌّقغٓ دٓ وشثِز ثٌؾشّٟ ثٌذ١ٙمٟ 

ثٌغذمز ثٌغجٌغز ِٓ عذمجس ثٌّؼضضٌز دجٌؾضء ث٤ٚي ِٓ وضجدٗ ششؿ ػ١ْٛ ثٌّغجةً، ٚ رٌه فٟ 

                                                 
, إعغٕذٛي,1997. 315.  ،ص1-5. ػ , İslam Ansiklopedisi, "  ثٌقغٓ ثٌذظشٞ "ٍّ٘ٛس س٠ضش،  1 

 .139. ص  ,Hasan al-Basri’s Treatise on Qadar”,  JAOS, LV , [1935]“ ثٚدشِجْ،ؽ٤ْٛ   2

(.1،2 -3989): ِىضذز آ٠ج طف١ج دئعغٕذٛي، سلُ ،سعجٌز ػذذ ثٌٍّه دٓ ِشٚثْ ثٌٟ ثٌقغٓ ثٌذظشٞ فٟ ثٌمذس 3  
.سعجٌز ػذذ ثٌٍّه دٓ ِشٚثْ ثٌٟ ثٌقغٓ ثٌذظشٞ فٟ ثٌمذس ٚ سعجٌز ثٌقغٓ ثٌذظشٞ إٌٟ ث١ِ٤ش ػذذ ثٌٍّه دٓ ِشٚثْ فٟ ثٌمذس 4  

.5221: ِىضذز وذشٌٟ دئعغٕذٛي، سلُ 5  
. ، ثدثح5221: دثس ثٌىضخ ثٌّظش٠ز دجٌمج٘شر، سلُ 6  
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 ٚثٌضٟ ( ح27623):  ِٓ ِظٛسر دثس ثٌىضخ ثٌّظش٠ز صقش سل74ُ-72ثٌٍٛفجس 

 . ث٠ضج78-73\1991ٔشش٘ج ثٌذوضٛس ِقّذ ػّجسر د١ٓ سعجةً ثٌؼذي ٚ ثٌضٛف١ذ ثٌمج٘شر، 

 ٚلذ ٔشش٘ج ع١ٍّجْ ػٍٟ ِشثد فٟ آخش وضجدٗ .ٔغخز ِىضذز ؽجِؼز عٙشثْ- 5

"Early Islam Between Myth and History, Al-Hasan Al-

Basri And The Formation of His Legacy In Calassical 
Islamic Scholarship "302-284. ص . 

ٚ لذ ٔمً لغّج ِٓ ٘زٖ ثٌشعجٌز وً ِٓ لجضٟ ػذذ ثٌؾذجس فٟ وضجدٗ فضً ث٤ػضضثي ٚ 

 .Hٚ لذ ٔشش ٘زٖ ثٌشعجٌز . عذمجس ثٌّؼضضٌز،  ٚ إدٓ ثٌّشصضٝ فٟ وضجدٗ عذمجس ثٌّؼضضٌز
Ritter ثٌزٞ إػضّذ فٟ ٔشش٘ج ػٍٝ ثٌٕغخض١ٓ ث٢ٔفضٟ ثٌزوش فٟ ِؾٍز  Der 

Islam دؼٕٛثْ ,21) 83- 67)أث٢ٌّج١ٔز(Edition Critique) ٖوّج ٔشش ِضٓ ٘ز 

ٚ لذ . 78-73\1991ثٌشعجٌز ثٌذوضٛس ِقّذ ػّجسر د١ٓ سعجةً ثٌؼذي ٚ ثٌضٛف١ذ ثٌمج٘شر، 

 Lütfi Doğan ٚ YaĢarصّش صشؽّز ٘زٖ ثٌشعجٌز إٌٝ ثٌٍغز ثٌضشو١ز ِٓ لذً
Kutluay ثٌز٠ٓ إػضّذث فٟ صشؽّضٙج ػٍٝ ثٌٕغخز ثٌضٟ أػذ٘ج Ritter ٔششث٘ج فٟ ِؾٍز ٚ 

 Ethem وّج أْ . (1954، عٕز 78-75، طفقز 4-3ػذد )و١ٍز ث١ٌٙ٤جس دجٔمشر 

Ruhi Fığlalı ٗأخز ٘زٖ ثٌضشؽّز فٟ وضجد  “Çağımızda Ġtikadî Ġslâm 
Mezhepleri ِج دؼذ٘ج ٌِٚٛٛد 13، طفقز 1983 ٚ ثٌزٞ عذغ دئعغٕذٛي عٕز ٚ 

. 119-113. ص“ Sivil Ġtaatsizlık"ث٠ٚجٔك فٟ وضجدٗ 

ٚ ثٌٙذف ِٓ ٔشش ٘زٖ ثٌشعجٌز ثٌّخغٛعز ٘ٛ د١جْ سأٞ ثٌقغٓ ثٌذظشٞ ثٌّؼذٚد ِٓ 

وذجس ػٍّجء ثٌضجدؼ١ٓ فٛي ِغؤٌز ثٌمذس ثٌضٟ عجٌّج أشغٍش ثٌؼجٌُ ث٤عالِٟ فضشر ع٠ٍٛز ػٍٝ 

ثٌّغضٜٛ ثٌغمجفٟ ٚ ثٌؼٍّٟ ٚ عشفٙج ٤عضفجدر ثٌذجفغ١ٓ آ١ٍِٓ أْ ٠غضف١ذٚث ِٕٙج ٚ ٠ضذ١ٕٛث 

. فم١مضٙج

ٚ لذ صُ صشل١ُ ث٠٢جس ثٌٛثسدر فٟ ثٌشعجٌز ٚ ثٌفشٚق د١ٓ ٔغخز آ٠جطٛف١ج ثٌضٟ د١ٓ ٠ذ٠ه 

ٚٔغخز دثس ثٌىضخ ثٌّظش٠ز دجٌمج٘شر ثٌضٟ ٔشش٘ج ثٌذوضٛس ِقّذ ػّجسر ٚ أعذضٕج صٍه ثٌفشٚق 

 .ٚثٌّالفظجس فٟ ثٌقجش١ز ٚ ِٓ ثهلل صؼجٌٝ ثٌضٛف١ك
 

ِقّذ وٛدجس .  د

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
. ح27623: دثس ثٌىضخ ثٌّظش٠ز صقش سلُ 7  

.79-73.  ص،1991 ِقّذ ػّجسر، سعجةً ثٌؼذي ٚ ثٌضٛف١ذ، ثٌمج٘ش، 8  
.1022: ِىضذز ؽجِؼز عٙشثْ، سلُ 9  
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رسالتاى في القدر 

 سعجٌز ػذذ ثٌٍّه دٓ ِشٚثْ إٌٟ ثٌقغٓ ثٌذظشٞ)

 (ٚسعجٌز ثٌقغٓ ثٌذظشٞ إٌٟ ث١ِ٤ش ػذذ ثٌٍّه دٓ ِشٚثْ

 لذ ٚلف ٘زٖ ثٌٕغخز ثٌؾ١ٍٍز عٍغجٕٔج ث٤ػظُ ٚ ثٌخجلجْ ثٌّؼظُ ِجٌه ثٌذش٠ٓ ٚ  (1 )

ثٌذقش٠ٓ خجدَ ثٌقش١ِٓ ثٌشش٠ف١ٓ ثٌغٍغجْ دٓ ثٌغٍغجْ ثٌغٍغجْ ثٌغجصٞ ِقّٛد خجْ ٚلفج 

. طق١قج ششػ١ج فشسٖ ثٌفم١ش ثفّذ ش١خ صثدٖ ثٌّفضش دؤٚلجف ثٌقش١ِٓ ثٌشش٠ف١ٓ غفش ٌّٙج

سعجٌز ػذذ ثٌٍّه دٓ ِشٚثْ ثٌٟ ثٌقغٓ ثٌذظشٞ فٟ ثٌمذس 

 بسن اهلل الرحوي الرحين (أ-2)

ٔغخز وضجح ػذذ ثٌٍّه دٓ ِشٚثْ إٌٝ ثٌقغٓ دٓ أدٟ ثٌقغٓ ثٌذظشٞ  سفّز ثهلل 

. ػ١ٍّٙج

: ِٓ ػذذ ثٌٍّه، أ١ِش ثٌّؤ١ِٕٓ، إٌٟ ثٌقغٓ دٓ أدٟ ثٌقغٓ

..  عالَ ػ١ٍه

فئٔٝ أفّذ إ١ٌه ثهلل ثٌزٜ ٢ إٌٗ إال ٘ٛ، ٚ ثعؤٌٗ ثْ ٠ظٍٟ ػٍٟ ِقّذ ػذذٖ ٚ .. أِج دؼذ

. سعٌٛٗ

 ػٕه لٛي فٟ ٚطف ثٌمذس ٌُ ٠ذٍغٗ ِغٍٗ ػٓ )ح-2)فمذ دٍغ أ١ِش ثٌّؤ١ِٕٓ .. ٚ دؼذ

أفذ ِّٓ ِضٝ، ٚ ال ٔؼٍُ أفذث صىٍُ دٗ ِّٓ أدسوٕج ِٓ ثٌظقجدز، سضٟ ثهلل ػُٕٙ، وجٌزٞ 

.  دٍغ أ١ِش ثٌّؤ١ِٕٓ ػٕه

ٚ لذ وجْ أ١ِش ثٌّؤ١ِٕٓ ٠ؼٍُ ِٕه طالفج فٟ فجٌه، ٚ فضال فٟ د٠ٕه، ٚ دسث٠ز 

.  ٌٍفمٗ، ٚ عٍذج ٌٗ، ٚ فشطج ػ١ٍٗ

عُ أٔىش أ١ِش ثٌّؤ١ِٕٓ ٘زث ثٌمٛي ِٓ لٌٛه، فجوضخ إٌٟ ث١ِ٤ش ثٌّؤ١ِٕٓ دّز٘ذه، ٚ 

صؤخز، أػٓ أفذ ِٓ أطقجح سعٛي ثهلل طٍٟ ثهلل ػ١ٍٗ ٚ عٍُ، ثَ ػٓ سأٞ  (أ-3)ثٌزٞ دٗ

فئٔج ٌُ ٔغّغ فٟ ٘زث ثٌىالَ ِؾجدال ٚ ال ٔجعمج . سأ٠ضٗ، ثَ ػٓ أِش ٠ؼشف صظذ٠مٗ فٟ ثٌمشثْ

. فقظً ١ِ٤ش ثٌّؤ١ِٕٓ سأ٠ه فٟ رٌه ٚ أٚضقٗ. لذٍه

.   ػ١ٍه ٚ سفّز ثهلل ٚ دشوجصٗٚ ثٌغالَ

                                                 
.٘زث ثٌمغُ إٌٟ آخشثٌؾٍّز ال ٠ٛؽذ فٟ ثٌٕغخز ثٌضٟ ٔشش٘ج ِقّذ ػّجسر 10  



Mehmet KUBAT 

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, VIII (2008), sayı:1 

356 

 رسالة الحسه البصري إلي األمير عبد الملك به مروان في القدر

 :فىضخ إ١ٌٗ ثٌقغٓ ثٌذظشٞ سفّز ثهلل ػ١ٍٗ

.بسم اهلل الرحمن الرحيم  

. ٌؼذذ ثٌٍّه، أ١ِش ثٌّؤ١ِٕٓ، ِٓ ثٌقغٓ دٓ ثدٟ ثٌقغٓ ثٌذظشٞ (ح-3)

.  عالَ ثهلل ػ١ٍه ٠ج أ١ِش ثٌّؤ١ِٕٓ

.  فئٟٔ أفّذ إ١ٌه ثهلل ثٌزٞ ال إٌٗ إال ٘ٛ

أطٍـ ثهلل أ١ِش ثٌّؤ١ِٕٓ، ٚ ؽؼٍٗ ِٓ ثٌٛالر ثٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ دغجػز ثهلل ٚ ...  أِج دؼذ

فئْ أ١ِش ثٌّؤ١ِٕٓ، أطٍقٗ ثهلل، أطذـ .  ٠ضذؼْٛ سعٌٛٗ ٚ ٠غجسػْٛ فٟ إصذجع ِج أِشُ٘ دٗ

-4) فٟ ل١ًٍ ِٓ وغ١ش ِضٛث ِٓ أً٘ ثٌخ١ش، ِٕظٛس إ١ٌُٙ ٚ ِغفٛي ػُٕٙ ٚ ِمضذٞ دؤػّجٌُٙ،
ٚ لذ أدسوٕج ٠ج أ١ِش ثٌّؤ١ِٕٓ، ثٌغٍف ثٌز٠ٓ ػٍّٛث دؤِش ثهلل، ٚ سٚٚث فىّضٗ، ٚثعضٕٛث دغٕز  (أ

سعٌٛٗ طٍٟ ثهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ، فىجٔٛث ال ٠ٕىشْٚ فمج ٚ ال ٠قمْٛ دجعال، ٚ ال ٠ٍقمْٛ دجٌشح، 

 ٚ صؼجٌٟ إال ِج أٌقك دٕفغٗ، ٚ ال ٠قضؾْٛ إال دّج ثفضؼ ثهلل دٗ ػٍٟ خٍمٗ فٟ وضجدٗ، صذجسن

ٚ ِج خٍمش ثٌؾٓ ٚ ث٤ٔظ إال ١ٌؼذذْٚ، ِج ):  ٚ صؼجٌٟ ٠مٛي، ٚ لٌٛٗ ثٌقكفئْ ثهلل صذجسن

 فؤِشُ٘ ثهلل دؼذجدصٗ ثٌضٟ ٌٙج خٍمُٙ، ٚ (أْ ٠غؼّْٛ  (ح-4 ) أس٠ذ ُِٕٙ ِٓ سصق ٚ ِج أس٠ذ

 .(دظالَ ٌٍؼذ١ذ)ٌُ ٠ىٓ ١ٌخٍمُٙ ٤ِش عُ ٠قٛي د١ُٕٙ ٚ د١ٕٗ، ٤ٔٗ صؼجٌٟ ١ٌظ 

 ٚ ٌُ ٠ىٓ أفذ ِّٓ ِضٟ ِٓ ثٌغٍف ٠ٕىش ٘زث ثٌمٛي، ٚ ال ٠قجٚي ػٕٗ ٤ُٔٙ وجٔٛث 

لً إْ ثهلل ال ):  ٚ صؼجٌٟػٍٟ أِش ٚثفذ ِضفم١ٓ، ٚ ٌُ ٠ؤِشٚث دشب ِٕىش، وّج لجي ثهلل صذجسن

ٚ وجْ ١ٙٔٗ   (أ-5. )(لً أِش سدٟ دجٌمغظ. ٠ؤِش دجٌفقشجء أصمٌْٛٛ ػٍٟ ثهلل ِج ال صؼٍّْٛ

 .(٠ؼظىُ ٌؼٍىُ صزوشْٚ)ػٓ ثٌفقشجء ٚ ثٌّٕىش ٚ ثٌذغٟ 

 فىضجح ثهلل صؼجٌٟ ف١جر ػٕذ وً ِٛس، ٚ ٔٛس ػٕذ وً ظٍّز، ٚ ػٍُ ػٕذ وً ؽًٙ، فّج 

١ٌٍٙه ِٓ ٍ٘ه ػٓ د١ٕز ٚ ): صشن ثهلل ٌٍؼذجد دؼذ ثٌىضجح ٚثٌشعٛي فؾز، ٚ لجي ػض ٚ ؽً

 .(٠ق١ٟ ِٓ فٟ ػٓ د١ٕز ٚ إْ ثهلل ٌغ١ّغ ػ١ٍُ

٠ضمذَ ثٚ  (ح-5) شجء ِٕىُ أْ ِٓ):  ففىش ٠ج أ١ِش ثٌّؤ١ِٕٓ فٟ لٛي ثهلل صؼجٌٟ

 .(٠ضؤخش وً ٔفظ دّج وغذش س١ٕ٘ز

                                                                                                         
. (ٚ ثٌغٍُ ػ١ٍه)فٟ ثٌّخغٛعز 11
. (صذشن)فٟ ثٌّخغٛعز 12
 . أ٠ضج (صذشن)فٟ ثٌّخغٛعز 13
 57-56(: 51)عٛر ثٌزثس٠جس 14
 10(: 22)، عٛر ثٌقؼ 51(: 9)،عٛسر ث٤ٔفجي 182(: 3)عٛر ثي ػّشثْ 15
.   أ٠ضج (صذشن)فٟ ثٌّخغٛعز 16
 28-29(: 7)عٛر ث٤ػشثف 17
 90(: 16)عٛسر ثٌٕقً 18
 42(: 8)عٛر ث٤ٔفجي 19

.صثةز (ف)؛ فشف ثي(فّٓ) فٟ ثٌّخغٛعز  20  
 38(: 74)عٛر ثٌّذعش 21
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 ٚ رٌه أْ ثهلل صؼجٌٟ ؽؼً ف١ُٙ ِٓ ثٌمذسر ِج ٠ضمذِْٛ دٙج ٚ ٠ضؤخشْٚ، ٚثدضالُ٘ ١ٌٕظش 

فٍٛ وجْ ث٤ِش وّج ٠ز٘خ إ١ٌٗ ثٌّخغتْٛ ٌّج وجْ إ١ٌُٙ أْ . و١ف ٠ؼٍّْٛ، ٚ ٠ذٍٛ أخذجسُ٘

٠ضمذِٛث ٚ ال ٠ضؤخشٚث، ٚ ٌّج وجْ ٌّضمذَ أؽش ف١ّج ػًّ ٚ ال ػٍٟ ِضؤخش ٌَٛ ف١ّج ٌُ ٠ؼًّ، ٤ْ 

ٚ ٠ضً ثهلل : )ٚ إرث ٌمجي.  سدُٙ (أ-6)رٌه دضػُّٙ ١ٌظ ُِٕٙ ٚ ال إ١ٌُٙ ٚ ٌىٕٗ ِٓ ػًّ 

ٚ ٠مغؼْٛ ِج أِش . ٚ ِج ٠ضً دٗ إال ثٌفجعم١ٓ ثٌز٠ٓ ٠ٕمضْٛ ػٙذ ثهلل ِٓ دؼذ ١ِغجلٗ. ثٌظج١ٌّٓ

 .(ثهلل دٗ أْ ٠ٛطً ٚ ٠فغذْٚ فٟ ث٤سع ثٌٚته ُ٘ ثٌخجعشْٚ

فذشش ػذجدٞ ثٌز٠ٓ ):  فضذدش، ٠ج أ١ِش ثٌّؤ١ِٕٓ، رٌه دفُٙ، فئْ ثهلل ػض ٚ ؽً ٠مٛي

 .(٠غضّؼْٛ ثٌمٛي ف١ضذؼْٛ أفغٕٗ أٌٚته ثٌز٠ٓ ٘ذ٠ُٙ ثهلل ٚ أٌٚته ُ٘ أٌٚٛث ث٤ٌذجح

ٚ ٌٛ أْ أً٘ ثٌىضجح ثِٕٛث ٚ ثصمٛث : )ف١ظ ٠مٛي (ح-6)ٚ أعّغ إٌٟ لٛي ثهلل صؼجٌٟ 

ٚ ٌٛ أُٔٙ ألجِٛث ثٌضٛس٠ز ٚث٤ٔؾ١ً ٚ ِج أٔضي . ٌىفشٔج ػُٕٙ ع١ؤصُٙ ٚ ٤دخٍٕجُ٘ ؽٕجس ثٌٕؼ١ُ

ٚ ٌٛ أْ أً٘ ثٌمشٞ إِٓٛث ٚ ):  ٚ لجي.(إ١ٌُٙ ِٓ سدُٙ ٤وٍٛث ِٓ فٛلُٙ ٚ ِٓ صقش أسؽٍُٙ

 .(ثصمٛث ٌفضقٕج ػ١ٍُٙ دشوجس ِٓ ثٌغّجء ٚ ث٤سع ٚ ٌىٓ وزدٛث فؤخزٔجُ٘ دّج وجٔٛث ٠ىغذْٛ

: فضّج ػٍٟ ثٌؼذجد، ٚ ٌىٓ لجي (أ-7) ٚثػٍُ ٠ج أ١ِش ثٌّؤ١ِٕٓ، أْ ثهلل ٌُ ٠ؾؼً ث٤ِٛس 

: ٚ إّٔج ٠ؾجص٠ُٙ دج٤ػّجي، وّج لجي. إْ فؼٍضُ وزث فؼٍش دىُ وزث، ٚ إْ فؼٍضُ وزث فؼٍش ٌىُ وزث

  .(فضدٖ ػزثدج ضؼفج فٟ ثٌٕجس)

ٚ لجٌٛث سدٕج إٔج أعؼٕج ): ٚ ٌىٓ ثهلل لذ د١ٓ ٌٕج ِٓ لذَ ٌُٙ رٌه، ٚ ِٓ أضٍُٙ، فمجي

 فجٌغجدثس ٚ ثٌىذشآء ُ٘ ثٌز٠ٓ لذِٛث ٌُٙ ثٌىفش ٚ .(عجدصٕج ٚ وذشثءٔج فؤضٍٛٔج ثٌغذ١ال

ٚ ٘ذ٠ٕجٖ ثٌغذ١ً ثِج شجوشث : )صؼجٌٟ ٠مٛي  (ح-7)أضٍُٛ٘ ثٌغذ١ً دؼذ أْ وجٔٛث ػ١ٍٙج، ٤ْ ثهلل 

ِٚٓ شىش فئّٔج ).  إِج ٠شىش ٘ذث٠ضٕج ٌٗ ثٌغذ١ً ٚ إٔؼجِٕج ػ١ٍٗ، ٚ إِج أْ ٠ىفش.(ٚ ثِج وفٛسث

ٚ أضً فشػْٛ ):  ٚ وزثٌه لجي ثهلل ػض ٚ ؽً.(٠شىش ٌٕفغٗ ٚ ِٓ وفش فئْ سدٟ غٕٟ وش٠ُ

  .(لِٛٗ ٚ ِج ٘ذٞ

فشػْٛ ثٌزٞ أضً لِٛٗ، ٚ ال صخجٌف ثهلل فٟ : فمً، ٠ج أ١ِش ثٌّؤ١ِٕٓ، وّج لجي ثهلل

ٌٍٙذٞ ٚ إْ ٌٕج  (أ-8)إْ ػ١ٍٕج ): لٌٛٗ، ٚ ال صؾؼً ِٓ ثهلل إال ِج سضٟ ٌٕفغٗ، فئٔٗ لجي

.  فجٌٙذٞ ِٓ ثهلل، ٚ ثٌضالي ِٓ ثٌؼذجد.(٣ٌخشر ٚ ٤ٌٟٚ

                                                 
 27-26(: 2)عٛر ثٌذمشر 22
 18-17(: 39)عٛسر ثٌضِش 23
 66-65(: 5)عٛسر ثٌٕغجء 24
 96(: 7)عٛسر ث٢ ػشثف 25
 61(: 38)عٛسر ص 26
 67(: 33)عٛسر ث٤فزثح 27
 3(: 76)عٛسر ثالٔغجْ 28
: ثال٠ز  (31)ٚ فٟ عٛسر ٌمّجْ  (فّٓ شىش فئّٔج ٠شىش ٌٕفغٗ ٚ ِٓ وفش فئْ سدٟ غٕٟ ف١ّذ) ؛ ٚ ثال٠ز فٟ ثٌّخظٛط 40(: 27)عٛسر ثٌٕقً 29

. ، فّج فٟ ثٌّخغٛعزر صقش٠ف(ٚ ِٓ ٠شىش فئّٔج ٠شىش ٌٕفغٗ ٚ ِٓ وفش فئْ ثهلل غٕٟ ف١ّذ) 12
 79(: 20)عٛسر عٗ 30
  13(: 92)عٛسر ث١ًٌٍ 31
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 ٚ .(ٚ ِج أضٍٕج إال ثٌّؾشِْٛ):  عُ فىش، ٠ج أ١ِش ثٌّؤ١ِٕٓ، فٟ لٛي ثهلل ػض ٚ ؽً

إْ ثٌش١غجْ ٠ٕضع د١ُٕٙ إْ ثٌش١غجْ وجْ ٥ٌٔغجْ ):  ٚ لٌٛٗ.(ٚ أضٍُٙ ثٌغجِشٞ): لٌٛٗ

 ٠ؼٕٟ ِج أٔضُ .(إّٔج ٠ؤص١ىُ دٗ ثهلل إْ شآء ٚ ِج أٔضُ دّؼؾض٠ٓ):  ٚ لٌٛٗ صؼجٌٟ.(ػذٚث ِذ١ٕج

أْ  (ح-8)دٕجؽ١ٓ ِٓ ػزثدٗ إْ أصجوُ ٚ ال دّّضٕؼ١ٓ ِٕٗ، ٚ ال ٠ٕفؼىُ ٔظقٟ ف١ٕتز أْ ثسدس 

. أٔظـ ٌىُ ػٕذ فٍٛي ثٌؼزثح دىُ

 ٚ لذ ػٍُ ٔٛؿ، ػ١ٍٗ ثٌغالَ، أْ ثٌؼزثح إرث ٔضي دُٙ، ٚ ػج٠ٕٖٛ ٌُ ٠ٕفؼُٙ ثال٠ّجْ ػٕذ 

فٍُ ٠ه ٠ٕفؼُٙ إ٠ّجُٔٙ ٌّج سأٚث دؤعٕج ): رٌه، ٚ لذ د١ٓ ثهلل صؼجٌٟ فٟ ث٤ُِ ثٌضٟ أٍ٘ىٙج دمٌٛٗ

 فٙزٖ عٕز ثهلل، ال صمذً ثٌضٛدز ػٕذ .(عٕز ثهلل ثٌضٟ لذ خٍش فٟ ػذجدٖ ٚ خغش ٕ٘جٌه ثٌىجفشْٚ

.  ِؼج٠ٕز ثٌؼزثح

 فئّٔج (.ٚ إ١ٌٗ صشؽؼْٛ (أ-9)إْ وجْ ثهلل ٠ش٠ذ ثْ ٠غ٠ٛىُ ٘ٛ سدىُ ): ٚ أِج لٌٛٗ

فخٍف ِٓ دؼذُ٘ خٍف ثضجػٛث ): ٠ؼٕٟ دجٌغٟ فٟ ٘زث ثٌّٛضغ ثٌؼزثح، ٚ ٘ٛ لٌٛٗ صؼجٌٟ

ٌمٟ فالْ : ٚ لذ صمٛي ثٌؼشح.  أٞ ػزثدج ث١ٌّج،(ثٌظٍٛ ٚ ث صذؼٛث ثٌشٙٛثط فغٛف ٠ٍمْٛ غ١ج

.  شذ٠ذث أٚ ػزدٗ ػزثدج أ١ٌّجث١ٌَٛ غ١ج، أٞ ضشدٗ ث١ِ٤ش ضشدج

فّٓ ٠شد ثهلل أْ ٠ٙذ٠ٗ ٠ششؿ طذسٖ ٥ٌعالَ ٚ ):  ٚ ِّج ٠ؾجدٌْٛ ف١ٗ لٛي ثهلل صؼجٌٟ

٠ظؼذ فٟ ثٌغّجء وزثٌه ٠ؾؼً    (ح-9)ِٓ ٠شد أْ ٠ضٍٗ ٠ؾؼً طذسٖ ض١مج فشؽج وؤّٔج 

 فضؤٌٚٛث، دؾٍُٙٙ، ػٍٟ أْ ثهلل صؼجٌٟ، خض لِٛج دششؿ  .(ثهلل ثٌشؽظ ػٍٟ ثٌز٠ٓ ال ٠ؤِْٕٛ

ثٌظذٚس دغ١ش ػًّ طجٌـ لذِٖٛ، ٚ لِٛج دض١ك ثٌظذٚس، ٠ؼٕٟ ثٌمٍٛح دغ١ش وفش وجْ ُِٕٙ 

ٚ ال فغك ٚ ال ضالي، ٚ ال ٌٙؤالء عذ١ً إٌٟ ِج وٍفُٙ ِٓ ثٌغجػز، ٚ ُ٘ ِخٍذْٚ فٟ ثٌٕجس 

-)سدٕج أسفُ . عٛي ث٤دذ، ٚ ١ٌظ رٌه، ٠ج أ١ِش ثٌّؤ١ِٕٓ، وّج ر٘خ إ١ٌٗ ثٌؾجٍْ٘ٛ ثٌّخغؤْ
ال ٠ىٍف ثهلل ٔفغج ثال : )و١ف، ٚ ٘ٛ ٠مٛي. ٚ أػذي ٚ أوشَ ِٓ أْ ٠فؼً رٌه دؼذجدٖ   (أ10

 ٚ إّٔج خٍك ثٌؾٓ ٚ ث٤ٔظ ٌؼذجدصٗ، فؾؼً ٌُٙ .(ٚعؼٙج ٌٙج ِج وغذش ٚ ػ١ٍٙج ِج ثوضغذش

أعّجع ٚ أدظجسث ٚ أفتذر ٠غ١مْٛ دٙج أضؼجف ِج وٍفُٙ ثهلل ِٓ ػذجدصٗ، فّٓ أعجع ُِٕٙ ف١ّج 

-10)أِش دٗ فمذ ششؿ ثهلل طذسٖ ٌإلعالَ عٛثدج ِٕٗ دغجػضٗ فٟ ثٌؼجؽً ِٓ ثٌذ١ٔج، ٠ٚخفف دٗ 

فئْ وجْ فٟ فجٌٗ ص١ه ِغ١مج . ػ١ٍٗ أػّجي ثٌذش ٠ٚغمً دٗ ثٌىفش ػ١ٍٗ ٚثٌفغٛق ٚثٌؼظ١جْ (ح

ٌؾ١ّغ ِج أِش دٗ ٚٔٙٝ ػٕٗ، ٚوزثٌه فىُ ثهلل فٟ وً ِٓ دٍغ ِٓ ثٌغجػز ِذٍغٗ ِٓ شش٠ف أٚ 

ٚض١غ، ِٚٓ صشن ِج أِشٖ ثهلل دٗ ِٓ ثٌغجػز، ٚصّجدٜ فٟ وفشٖ ٚضالٌٗ فٟ ػؾً ثٌذ١ٔج، ٚ٘ٛ 

                                                 
 99(: 26)عٛسر ثٌشؼشثء 32
 85(: 20)عٛسر عٗ 33
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 33(: 11)عٛسر ٘ٛد 35
 85(: 40)عٛسر غجفش 36
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  59(:19)عٛسر ِش٠ُ 38
. صثةذ (ِذشفج)وٍّز : فٟ ثٌٕغخز ثٌضٟ ٔشش٘ج ِقّذ ػّجسر 39
 125(: 6)عٛسر ث٤ٔؼجَ 40
   286(: 2)عٛسر ثٌذمشر 41
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 ،(طذسٖ ض١مج فشؽج، وؤّٔج ٠ظؼذ فٟ ثٌغّجء)ِغ رٌه  ِغ١ك ٌإلٔجدز ٚثٌضٛدز، ؽؼً ثهلل 

ٚثٌضٛدز ِؤِٛس دٙج، ِٚذػٛ إ١ٌٙج،  (أ-11). ػمٛدز ِٕٗ ٌٗ دىفشٖ ٚضالٌضٗ فٟ ػجؽً ثٌذ١ٔج

. وزٌه فىُ ثهلل، ػض ٚؽً، فٟ ِٓ دٍغ ِٓ ثٌىفش ٚثٌفغٛق ِذٍغٗ

 ٚإّٔج روش ثهلل، ٠ج أ١ِش ثٌّؤ١ِٕٓ، ثٌششؿ ٚثٌض١ك فٟ وضجدٗ، سفّز ِٕٗ ٌؼذجدٖ 

ٚصشغ١ذج ِٕٗ ٌُٙ فٟ ث٤ػّجي ثٌضٟ ٠غضٛؽذْٛ دٙج، فٟ فىّضٗ، أْ ٠ششؿ طذٚسُ٘، ٚصض١٘ذث 

ِٕٗ ٌُٙ فٟ ث٤ػّجي ثٌضٟ ٠غضٛؽذْٛ دٙج، فٟ فىّضٗ، صض١١ك ثٌظذٚس، ٌُٚ ٠زوش ثهلل ٌُٙ رٌه 

 ٚال ١ٌمغؼُٙ ػٓ ػفٖٛ ٚفضٍٗ،  (ح-11)١ٌمغغ سؽجةُٙ، ٚال ١ْ١ٌُِتَغُٙ ِٓ سفّضٗ 

٠ٙذٞ دٗ ثهلل ): ٚلذ د١ٓ ثهلل، ػض ٚؽً، فٟ وضجدٗ، فمجي صؼجٌٝ. ِٚغفشصٗ ٚوشِٗ، إرث ُ٘ طٍقٛث

ِٓ ثصذغ سضٛثٔٗ عذً ثٌغالَ ٠ٚخشؽُٙ ِٓ ثٌظٍّجس إٌٝ ثٌٕٛس دئرٔٗ ٠ٚٙذ٠ُٙ إٌٝ طشثط 

  .(ِغضم١ُ

ٚلجي ٠زوش أْ ثٌغٍف ثٌّجض١ٓ ِٓ طقجدز ثٌٕذٟ، ػ١ٍٗ ثٌغالَ، وجٔٛ ػٍٝ والِٗ، 

ِضغك،  (أ-12)ال٠ٕىشْٚ ِٕٗ ش١تج، ٚال ٠ؾجدٌْٛ ف١ٗ، ٤ُٔٙ وجٔٛ ػٍٝ أِش ٚثفذ ِضفك

ال٠ٕىشْٚ ِٕٗ فمج ٚال ٠قمْٛ ِٕٗ دجعال، ٚال ٠ٍقمْٛ دجٌشح إال ِج أٌقك دٕفغٗ، ٚال ٠قضؾْٛ 

.  إال دّج ثفضؼ ثهلل دٗ ػٍٝ خٍمٗ

ٚروش ١ِ٤ش ثٌّؤ١ِٕٓ أٔٗ إّٔج أفذط ثٌىالَ ف١ٗ ف١ٓ أفذط ثٌٕجط ثٌٕىشر ٌٗ، فٍّج 

ٚروش ِٓ رٌه . أفذط ثٌّقذعْٛ ثٌىالَ فٟ د٠ُٕٙ روشس ِٓ وضجح ثهلل خالفج ٌّج لجٌٛث ٚأفذعٛث

وضجح ثهلل ٚعٕز سعٛي  (ح-12)ِج ال٠ٕىشٖ أ١ِش ثٌّؤ١ِٕٓ، دً ٠ؼشفٗ ٠ٚؼشف صظذ٠مٗ فٟ 

ففٟ وضجح ثٌقغٓ دؼذ وضجح ثهلل ثٌشفجء ٚثٌذش٘جْ، ٚلذ دؼظ إ١ٌه ٠ج . ثهلل طٍٝ ثهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ

أ١ِش ثٌّؤ١ِٕٓ ٔغخز وضجح ثٌقغٓ ٌضٕظش ف١ٗ ٚصفّٙٗ ١ٌض٠ذن ثهلل ٘ذٜ إٌٝ ٘ذثن ٚػٍّج إٌٝ 

ػٍّه، فجفّٙٗ ٚصذدشٖ ٚثػًّ ف١ٗ دشأ٠ه ٚػمٍه ٌٕفغه ٌٍّٚغ١ٍّٓ، ٚالصذخً ػ١ٍٗ ف١ٗ شذٙز، 

.  فئٔٗ ٚثضـ ٌّٓ صذدشٖ ٚػمٍٗ ٚلذً ػذي ثهلل ف١ٗ

ِٓ أطقجح سعٛي ثهلل طٍٝ  (أ-13)ٚثػٍُ أٔٗ ٌُ ٠ذك ِّٓ أخز ػٓ ثٌغٍف ثٌّجضٟ 

ثهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ، أفذ ٘ٛ أػٍُ دجهلل صؼجٌٝ ٚأفمٗ فٟ د٠ٓ ثهلل ٚألشأ ٌىضجح ثهلل ِٓ ثٌقغٓ، ِغ 

طالؿ فجٌٗ ٚعمضٗ فٟ د٠ٕٗ ٚأِجٔضٗ ٚث٘ضّجِٗ دؤِٛس ثٌّغ١ٍّٓ، فؤوشِٗ وشثِز صشؽٛ٘ج عٛثح 

. ثهلل صؼجٌٝ فٟ ث٢خشر ٚث٤ٌٚٝ

 آخش ثٌشعجٌز ٚالفٛي ٚال لٛر إال دجهلل ثٌؼٍٟ ثٌؼظ١ُ، ِج شجء ثهلل وجْ ِٚج ٌُ ٠شؤ ٌُ 

ِٓ لٛي ٚػًّ، ٚثٌقّذ هلل سح   (ح-13)٠ىٓ، ٚأعضغفشٖ ٚأصٛح إ١ٌٗ ِٓ وً ِج ال٠شضجٖ 

. ثٌؼج١ٌّٓ، ٚطالصٗ ػٍٝ ع١ذٔج ِقّذ ٚآٌٗ ٚطقذٗ ثٌغج٘ش٠ٓ 

وضذٙج ثٌؼذذ ثٌفم١ش ثٌشثؽٟ ػفٛ سدٗ ثٌمذ٠ش شّظ ثٌذ٠ٓ ثٌمذعٟ فٟ ثٌؼشش ث٤ٚي ِٓ سد١غ 

 ث٢خش، عٕز ثع١ٕٓ ٚعّج١ٔٓ ٚعّجّٔجةز ٘ؾش٠ز ٔذ٠ٛز ِظغف٠ٛز

                                                 
 125(: 6)عٛسر ث٤ٔؼجَ 42
. ، دجٌظجد ثٌٍّّٙز، ٚ ٘ٛ خغؤ فٟ ثٌٕغخ ث٤خشٜ"فظٍٗ"فٟ ثٌّخغٛعزر 43
 16(: 5)عٛسر ثٌّجةذر 44
 .٘زٖ ثٌغغٛس ث٤خ١شر ال صٛؽذ فٟ ثٌٕغخز ثٌضٟ ٔشش٘ج ِقّذ ػّجسر45



KADERE DAİR İKİ RİSÂLE  

(Abdülmelik b. Mervân'ın Hasan el-Basrî'ye Gönderdiği 
Mektup ve Hasan el-Basrî'nin Abdülmelik b. Mervân'a Gön-

derdiği (Cevabî) Mektup). 

TAKDİM 

Yayına hazırlayıp tercüme ettiğimiz bu Risâle, Hasan el-
Basrî‟nin baĢta kader meselesi olmak üzere, temelde 
itikadî/kelâmî görüĢlerini içeren en önemli ve en meĢhûr ese-
ridir. Bu risâle Ġslâm dünyasında kader konusunda kaleme 
alınmıĢ en eski ve en orijinal vesîka olma özelliğine sahiptir. 
Julian Obermann‟ın deyimiyle, kader üzerine yazılan Mu‟tezile 
öncesi dönemdeki kaderî oluĢumla çağdaĢ olan bu Risâle, sa-
dece Hasan el-Basrî‟nin elinden çıkmıĢ bir çalıĢma olarak kal-
mayıp, aynı zamanda ilk dönem Müslüman kelâmına ait bize 
ulaĢan tek eserdir.1 H. Ritter tarafından “kaderî fırkasının bize 
kadar gelen yegâne orijinal vesikasıdır” Ģeklinde nitelenen2 bu 
kadîm Risâlenin bilebildiğimiz kadarıyla dünyada beĢ el yazma 
nüshası bulunmaktadır: 

1- Ġstanbul Ayasofya Kütüphanesi‟ndeki nüsha.3 Bu 
nüsha, bizim yayına hazırlayıp tercüme ettiğimiz nüshadır ve 
bilebildiğimiz kadarıyla –bu Ģekliyle- dünyada ilk kez bizim ta-
rafımızdan neĢredilmektedir. ġemsuddîn el-Kudsî tarafından 
H. 882 yılında kaleme alınan, Ahmed ġeyh Zâde tarafından 
vakfedilen, 238×149 (146×75) mm. ölçülerinde ve toplam ola-
rak 13 varaktan oluĢan bu nüsha, hacim olarak daha sonra 
sözünü edeceğimiz Ġstanbul Köprülü Kütüphanesi‟nde bulu-
nan nüshadan daha küçüktür ve onun bir bakıma özeti mahi-
yetindedir. 

Ġstanbul Ayasofya Kütüphanesi‟ndeki nüshayı esas alıp, 
tahkîk ve tercüme ederek yayına hazırladığımız kadere dair bu 
Risâle iki mektuptan oluĢmaktadır:  

I- Risâle içerisinde yer alan mektuplardan ilki, Emevî ha-
lifesi Abdülmelik b. Mervân'a ait. Halife Abdülmelik b. Mervân, 
bu mektubunda, o güne kadar alıĢık olunmadık tarzda kader 

                                                 
1 Julian Obermann, “Hasan al-Basri‟s Treatise on Qadar”, JAOS, LV , [1935], s. 

139. 
2 Ritter, “Hasan Basri”, İA, Çev. Heyet, Ġstanbul, 1997, 1V-I/315. 
3 Risâle el-Hasen el-Basrî ile’l-Emîr Abdülmelik b. Mervân, Ġstanbul, Ayasofya 

Kütüphanesi, No: 3998, 1-2. 
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üzerine görüĢ beyân eden dönemin tartıĢmasız en meĢhur âli-
mi sayılan ve ilmî, fikirleri, yaĢayıĢı, karizmatik kiĢiliği, zühd 
ve takvâsıyla öne çıkan Hasan el-Basrî'den, zamanlarında yo-
ğun bir biçimde tartıĢılan kader konusuna iliĢkin, fikirlerini 
sormakta ve bu husustaki düĢüncelerini yazılı olarak kendisi-
ne iletmesini istemektedir. 

II- Risâle içerisinde yer alan mektuplardan ikincisi ise, 
tabiîn döneminin en meĢhur âlimi Hasan el-Basrî (ö. 
21/728)'ye ait. Bu mektup, kendi döneminin tartıĢmasız en 
önde gelen âlimi sayılan Hasan el-Basrî'nin kadere dair 
Abdülmelik b. Mervân'ın sorularına verdiği cevâbî mesajlarını 
içermektedir. 

Yayına hazırladığımız bu Risâle'nin dünyada tek orijinal 
el yazma nüshası Ġstanbul Ayasofya Kütüphanesi'de bulun-
maktadır.4 Daru‟l-Kutubi‟l-Mısriyye'de bulunan bir diğer nüs-
hası ise, Ġstanbul Ayasofya Kütüphanesi'nde bulunan söz ko-
nusu bu nüshadan alınmadır ve bu nüshanın bir bakıma kop-
yasıdır mahiyetindedir.5 

Ġstanbul Ayasofya Kütüphanesi'de bulunan bu Risâle, 
bildiğimiz kadarıyla orijinal haliyle ilk kez bizim tarafımızdan 
yayınlanmaktadır. Daha sonra iĢaret edeceğimiz üzere, Mu-
hammed Ammarâ tarafından Resâilu'l-Adl ve't-Tevhîd içerisin-
de yayınlanan nüsha ise,6 yukarıda sözünü ettiğimiz Ġstanbul 
Ayasofya Kütüphanesi'ndeki orijinal nüshanın bir nevi kopyası 
olan Daru‟l-Kutubi‟l-Mısriyye'deki nüsha esas alınarak yayın-
lanmıĢtır.7 Bu nüsha, Ammarâ tarafından her ne kadar Ġstan-
bul Ayasofya Kütüphanesi'ndeki orijinal el yazma nüsha esas 
alınarak yayınlanmıĢsa da, bizim metin üzerinde iĢaret ettiği-
miz gibi, Ġstanbul Ayasofya Kütüphanesi'ndeki nüshasıyla ara-

larında bir takım farklılıklar bulunmaktadır. 

2- Ġstanbul Köprülü Kütüphanesi‟ndeki nüsha.8 Bu nüs-
ha, hacim olarak Ġstanbul Ayasofya Kütüphanesi‟nde bulunan 

                                                 
4 Risâle Abdülmelik b. Mervân ile’l-Hasan el-Basrî ve Risâle el-Hasan el-Basrî 

ile’l-Emîr Abdu’l-Melik b. Mervân, Ġstanbul Ayasofya Kütüphanesi, No: 3998-
1-2. 

5 Daru‟l-Kutubi‟l-Mısriyye, No: 5221. 
6 Muhammed Ammara, Resâilu’l-Adl ve’t-Tevhid, Kahire, 1971, I/109-117. 
7 Ammara, Resâilu’l-Adl ve’t-Tevhid, s. 105 vd. 
8 Ġstanbul Köprülü Kütüphanesi, No: 1598. 
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ve tarafımızdan neĢre hazırlanan nüshadan daha geniĢ, daha 
büyük ve daha kapsamlıdır. 

3- Daru‟l-Kutubi‟l-Mısriyye‟deki nüsha.9 Bu nüsha Ġstan-
bul Ayasofya Kütüphanesi‟ndeki nüshadan alınmadır ve onun 
bir nevi kopyası mahiyetindedir. Muhammed Ammarâ tarafın-

dan Resâilu'l-Adl ve't-Tevhîd içerisinde neĢredilmiĢtir.10 Daha 
önce de iĢaret ettiğimiz gibi, Muhammed Ammarâ tarafından 
Resâilu'l-Adl ve't-Tevhîd içerisinde neĢredilen nüshada her ne 
kadar Ġstanbul Ayasofya Kütüphanesi'ndeki orijinal nüshanın 
bir nevi kopyası olan Dâru'l-Kütubi'l-Mısriyye'deki nüsha esas 
alınmıĢsa da, bizim metin üzerinde iĢaret ettiğimiz gibi, bu iki 
nüsha arasında farklılıklar bulunmaktadır. 

4- Ġmam el-Hâkim Ebû Sa‟d el-Muhsin b. Kerrâme el-
CüĢemî el-Beyhakî (H. 421/494)‟nin Şerhu Uyûni’l-Mesâil adlı 
eserinde yer alan “Mülahhas Risâle: Muhtasar/Özet Nüsha”. 
Risâlenin Daru‟l-Kutubi‟l-Mısriyye‟de, 27263 B Numarada ve 
72-74 varak arasında bulunan bu muhtasar/özetlenmiĢ el 
yazma nüshası da Muhammed Ammarâ tarafından Resâilu'l-
Adl ve't-Tevhîd içerisinde neĢredilmiĢtir.11 

5- Tahran Üniversitesi Kütüphanesi‟ndeki nüsha.12 Bu 
nüsha Suleiman Ali Mourad tarafından hazırlanan Early Islam 
Between Myth and History Al-Hasan Al-Basri And The 
Formation of His Legacy In Calassical Islamic Scholarship adlı 
eserin sonunda neĢredilmiĢtir.13 Mourad, dipnotlarda diğer 
nüshalara da atıflarda bulunmuĢtur. 

Sözünü ettiğimiz "Kadere Dair Ġki Risâle", Kâdî 
Abdulcebbâr‟ın Fazlu’l-İ’tizal ve Tabakâtu’l-Mu’tezile‟sinde14 ve 

                                                 
9 Daru‟l-Kutubi‟l-Mısriyye, No: 5221 E-d-b.; Bu konuda bilgi için bkz. Kâdî 

Abdulcebbâr, Fazlu’l-İ’tizâl, Tunus, 1974, s. 215, (169. dipnot); Suleiman Ali 
Mourad, Early Islam Between Myth and History, Al-Hasan Al-Basri And The 
Formation of His Legacy In Calassical Islamic Scholarship, Leıden-Boston, 
2006, s. 179. 

10 Ammara, Resâilu’l-Adl ve’t-Tevhid, I/109-117.. 
11 Daru‟l-Kutubi‟l-Mısriyye, No: 27223 B.; Ammara, Resâilu’l-Adl ve’t-Tevhid, s. 

105. 
12 Tahran Üniversitesi Kütüphanesi, No: 1022. KrĢ. Mourad, Al-Hasan Al-Basri, 

s. 179. 
13 Mourad, Al-Hasan Al-Basri, s. 284-302. 
14 Kâdî Abdulcebbâr, Fazlu’l-İ’tizal ve Tabakâtu’l-Mu’tezile, NĢr. Fuad Seyyid, 

Daru‟t-Tunusiye, Tunus 1986, s. 215-223. 
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Ġbnu‟l-Murtezâ‟nın el-Münye ve’l-Emel adlı eserinde15 kısmen 
yer almıĢtır.  

Hasan el-Basrî‟nin kadere dair bu meĢhur Risâle‟si, H. 
Ritter tarafından DER ISLAM adlı Almanca dergide yayınlanan 
makalesin16 sonunda “edition critique”li olarak neĢredilmiĢ-

tir.17 Yayınlandıktan sonra dünyada olağanüstü bir ilgiye 
mazhar olan bu nüshada, Ġstanbul Ayasofya Kütüphanesi'n-
deki nüsha ile Ġstanbul Köprülü Kütüphanesi'nde bulunan 
nüshalar18 esas alınmıĢtır.  

Yukarıda da iĢaret ettiğimiz üzere, Risâle ayrıca Mu-
hammed Ammarâ tarafından Daru‟l-Kutubi‟l-Mısriyye‟de'ki iki 
nüsha esas alınarak Resâilu’l-Adl ve’t-Tevhid içinde yayınlan-
mıĢtır.19 Muhammed Ammarâ tarafından 1971 yılında 
Resâilu'l-Adl ve't-Tevhîd adlı eser içinde yayınlanan söz konusu 
nüsha ile bizim Ġstanbul Ayasofya Kütüphanesi'ndeki nüshayı 
esas alarak yayına hazırladığımız nüsha arasında eksiklikler 
ve yer yer de farklılıklar bulunmaktadır. Esasen bizim bu 
risâleyi Ġstanbul Ayasofya Kütüphanesi'ndeki nüshayı esas 
alarak yayınlamamızın bir nedeni de bu iki nüshâ arasındaki 
farklılara iĢaret etmektir. 

Ayrıca bu Risâle, Helmut Ritter‟in edition critique‟li metni 
esas alınarak Lütfi Doğan-YaĢar Kutluay tarafından “Hasan 
Basrî‟nin Kader Hakkında Halife Abdülmelik b. Mervan‟a Mek-
tubu” adıyla tercüme edilerek neĢredilmiĢtir.20 Her ne kadar 
tercümede esas alınan iki nüsha birbirlerinden farklı olsa da, 
biz çeviride neĢredilen bu tercümeyi göz önünde bulundurduk. 

Lütfi Doğan-YaĢar Kutluay tarafından neĢredilen bu 
Türkçe metin, Ethem Ruhî Fığlalı‟nın Çağımızda İtikadi İslâm 

                                                 
15 Ahmed b. Yahya Ġbnu‟l-Murtezâ, el-Münye ve’l-Emel, NĢr. M. Cevad MeĢkûr, 

Beyrut, 1990, s. 140 vd. 
16 Helmut Ritter, “Sutudien zur Geschichte der islamischen Frömmigkeit: I Ha-

san el-Basri”, Der Islam, Berlin und Leipzing, İsl., [1993], XXI, s. 1-83. 
17 Ritter, Isl., XXI, s. 67-83. 
18 Ġstanbul Köprülü Kütüphanesi, No: 1598. 
19 Ammara, Resâilu’l-Adl ve’t-Tevhid, I/109-122. 
20 Lütfi Doğan-YaĢar Kutluay, “Hasan Basrî‟nin Kader Hakkında Halife 

Abdülmelik b. Mervan‟a Mektubu”, AÜİFD, Sayı: 3-4, Ankara, 1954, s. 75-
78. 



Mehmet KUBAT 

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, VIII (2008), sayı:1 

364 

Mezhepleri21 ve Mevlüt Uyanık'ın Sivil İtaatsizlik22 adlı eserle-
rinde aynen yer almıĢtır. 

 

 

                                                 
21 Ethem Ruhî Fığlalı, Çağımızda İtikadi İslâm Mezhepleri, Ġstanbul, 1983, s. 

213 vd. 
22 Mevlüt Uyanık, İslâm Siyaset Felsefesinde Sivil İtaatsizlik Kavramı, -Hasan el-

Basrî Örneği-, Ġstanbul, 2001, s. 119-133. 



 

KADERE DAİR İKİ RİSÂLE1 

(Abdülmelik b. Mervân'ın Hasan el-Basrî'ye Gönderdiği 
Mektup ve Hasan el-Basrî'nin Abdülmelik b. Mervân'a Gön-

derdiği (Cevabî) Mektup) 

(1) Bu kıymetli nüshayı, Yüce Sultanımız, büyük hakan, 
karaların ve denizlerin hâkimi, Harameyni‟Ģ-ġerîfeyn‟in hiz-
metkârı Sultan b. Sultan es-Sultanu‟l-Ğâzî Mahmud Hân 
sahîh ve Ģer‟î bir vakıfla vakfetmiĢtir. Bu nüshayı Harameyni‟Ģ-
ġerîfeyn‟in müfettiĢi Ahmed ġeyh Zâde kaleme almıĢtır. Allah, 
her ikisini de yarlıgasın.2 

Abdülmelik b. Mervân‟ın Hasan el-Basrî‟ye Kadere Dair 
Gönderdiği Mektup 

(2-a) Rahmân ve Rahîm Olan Allah‟ın Adıyla. 

Abdülmelik b. Mervân‟ın Hasan b. Ebi‟l-Hasan el-Basrî‟ye 
(Allah her ikisine de rahmet etsin) mektubu: 

Mü‟minlerin Emîri Abdülmelik‟ten Hasan b. Ebi‟l-
Hasan‟a: 

Selâm3 (esenlik) üzerine olsun… 

Kendisinden baĢka Ġlâh olmayan Allah‟a hamd, O‟nun 
kulu ve elçisi Muhammed‟e salât-u selâm olsun. 

Bundan sonra; (2-b) senden daha önce geçen âlimlerin 
hiçbirinden duyulmamıĢ bir tarzda kader üstüne görüĢ beyân 
ettiğin Mü‟minlerin Emîri‟ne ulaĢtı. Biz, kendilerine ulaĢtığımız 

sahabeden (Allah onlardan razı olsun) hiçbirinin bu konuyu 

                                                 
1 Bu tercümede, Ġstanbul Ayasofya Kütüphanesindeki orijinal el yazması nüsha 

(No: 3998-1-2) esas alınmıĢtır. Ayrıca bu çeviride, metnin aynı ya da benzer 
olduğu kısımlarında, Risâle'nin Helmut Ritter tarafından edition critique‟li 
olarak yayınlanan nüshasının esas alınarak “Hasan Basrî‟nin Kader Hak-
kında Halife Abdülmelik b. Mervan‟a Mektubu” adıyla Lütfi Doğan-YaĢar 
Kutluay tarafından yapılan tercümesinden (AÜİFD, Sayı: 3-4, Ankara, 1954, 
s. 75-78) istifade edilmiĢtir. 

2 Orijinal nüshada yer alan bu paragraf, Risâle‟nin Muhammed Ammara tara-
fından neĢredilen nüshasında bulunmamaktadır.   

3 Orijinal nüshada bu kelime (السلن) olarak geçmektedir. Doğrusu (السالم) olmalıdır. 
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senin izah ettiğin gibi anladığını ve hakkında fikir yürüttüğünü 
bilmiyoruz. 

Oysa Mü‟minlerin Emîri, senin iyi halini, dindeki fazileti-
ni, ilme karĢı olan anlayıĢ, istek ve titizliğini bilmektedir. 

Mü‟minlerin Emîri, (kadere dair) senden aktarılan görüĢü 

beğenmemiĢ (kabul etmemiĢ) bulunmaktadır. Bu nedenle bu 
konudaki fikrini Mü‟minlerin Emîri‟ne yaz. (3-a) Bu iddianda 
Rasûlullah (s)‟ın ashâbından birinin görüĢüne mi, kendi fikri-
ne mi ya da Kur‟an‟ın doğruladığı bir hükme mi dayanıyorsun? 
Biz senden önce bu konuda tartıĢan veya fikir yürüten bir 
kimse (nin olduğunu) iĢitmedik (böyle bir kimseyi tanımıyo-
ruz). Bu nedenle Mü‟minlerin Emîri‟ne bu konudaki görüĢünü 
bildir ve açıkla.  

Allah‟ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. 

Hasan el-Basrî‟nin Abdülmelik b. Mervân‟a Kader‟e Dair 
Gönderdiği Mektup 

Hasan el-Basrî, Allah ona rahmet etsin, Abdülmelik b. 
Mervân‟a (cevaben Ģöyle bir) mektup yazdı: 

(3-b) Hasan b. Ebî‟l-Hasan el-Basrî‟den Mü'minlerin 
Emîri Abdülmelik‟e… 

Allah‟ın selâmı üzerine olsun ey Mü‟minlerin Emîri! 

Zâtından baĢka Ġlâh olmayan Allah‟a hamd ederim. 

Ġmdi; Yüce Allah, Mü‟minlerin Emîri‟ni salâha erdirsin. 
Onu Allah‟a itaat ile amel eden, Rasûlü (s)‟ne tâbi olan ve Al-
lah‟ın emrettiği Ģeylere uymakta sürat gösteren idarecilerden 

kılsın. Mü‟minlerin Emîri, Allah onu salâha erdirsin, örnek 
olan, itimat edilen ve iĢlerinde kendilerine uyulan geçip gitmiĢ 
birçok iyilik ehli insanların birkaçı arasında yer alır. (4-a) Ey 
Mü‟minlerin Emîri! Biz, Allah‟ın emriyle amel eden, O‟nun 
hikmetini gözeten ve Rasûlullah (s)‟ın Sünneti'ne uyan geçmiĢ 
(selef) âlimlerden birçoğuna ulaĢtık. Onlar gerçeği inkâr etmez, 
bâtılı hak/gerçek gibi göstermez, Yüce4 Allah‟ın kendi nefsi-
ne/Zâtına isnat ettiğinden baĢka Ģeyleri O‟na isnat etmez ve 
Allah‟ın yaratıklarına karĢı Kitabı‟nda gösterdiği delillerden 

                                                 
4 Orijinal nüshada bu kelime (تبرك) Ģeklinde geçmektedir. Bu kelimenin doğrusu 

     .olmalıdır (تبارك)
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baĢka bir delil getirmezlerdi. Sözleri Ģüphesiz doğru olan Yüce5 
Allah Ģöyle buyuruyor: “Ġnsanları ve cinleri ancak bana 
ibâdet/kulluk etmeleri için yarattım. Onlardan ne bir rızık, ne 
de beni beslemelerini istiyorum.”6 (4-b) Yüce Allah, kendisine 
kulluk etmeleri için yarattığı kullarına ibâdet etmelerini em-
retmiĢtir. Allah kullarını bir iĢ için yaratıp, sonra iĢle onlar 
arasına girmiĢ değildir. Zira Yüce Allah “kullarına karĢı zulme-
dici”7 değildir. Daha önce geçen (selef) âlimlerden hiçbiri bu 
sözü inkâr etmemiĢ ve tartıĢmaya açmamıĢtır. Çünkü onların 
hepsi bu konuda tek bir fikir etrafında toplanmıĢ bulunuyor-
lardı. Onlar, çirkin iĢleri (münker) emretmemiĢlerdir. Yüce8 Al-
lah Ģöyle buyuruyor: “De ki: ġüphesiz Allah çirkin iĢler 
(münker) i emretmez. Siz bilmediğiniz Ģeyleri Allah‟ın üzerine 
mi atıyorsunuz? De ki: Rabbim adâleti emretti.”9 (5-a) O‟nun 
nehyi (yasaklayıĢı), hayasızlık (fahĢâ), çirkin iĢler (münker) ve 
azgınlık (bağy) sayılan Ģeylere yönelikti. “O, düĢünüp tutasınız 
diye sizlere öğüt veriyor.”10  

Allah‟ın Kitabı, her (kalbi) ölmüĢ olan kimse için hayat, 
her tür karanlık için aydınlık (nûr) ve her tür cehâlet için de 
bilgi/ilimdir. Yüce Allah, Kur‟an ve Peygamber‟den sonra kul-
ların mazeret olarak sunacakları bir hüccet/delil bırakmamıĢ-
tır. Nitekim Yüce Allah Ģöyle buyurmuĢtur: “…Ölen açık bir 
delille ölsün, yaĢayan da açık bir delille yaĢasın. ġüphesiz Al-
lah, hakkıyla iĢiten ve hakkıyla bilendir.”11 

Ey Mü‟minlerin Emîri! Yüce Allah‟ın,12 “Ġçinizden ileri 
gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için (cehennem el-
bette bir uyarıcıdır). (5-b) Herkes kazandığına karĢılık bir 
rehîndir (her nefis kendi kazancına bağlıdır)”13 âyeti üzerinde 

                                                 
5 Orijinal nüshada bu kelime yine (تبرك) Ģeklinde geçmektedir. Daha önce de iĢa-

ret ettiğimiz gibi bu kelimenin doğrusu (تبارك) olmalıdır. 
6 Zâriyât, 51/56-57. 
7 KrĢ. Âl-i Ġmrân, 3/182; Enfâl, 9/51; Hacc, 22/10. 
8 Orijinal nüshada bu kelime yine (تبرك) Ģeklinde geçmektedir. Daha önce de iĢa-

ret ettiğimiz gibi bu kelimenin doğrusu (تبارك) olmalıdır. 
9 A‟râf, 7/28-29. 
10 Nahl, 16/90. 
11 Enfâl, 8/42. 
12 Orijinal nüshada âyette geçen (هي)  edatının baĢına yanlıĢlıkla bir (ف)  harfi 

eklenerek (فوي)  Ģeklinde yazılmıĢtır. Buradaki (ف)  harfi zâidtir. 
13 Müddessir, 74/37-38. 
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iyice düĢün. Yüce Allah, insanlara kendisiyle ileri gitmek ve 
geri kalmak isteyecekleri bir güç vermiĢ; nasıl amellerde bulu-
nacaklarını ve neleri haber vereceklerini görmek için de onları 
imtihana tabi tutmuĢtur. ġayet mesele, yanlıĢ düĢünce sahip-
lerinin dedikleri gibi olsaydı, bu durumda insanların ileri gitme 
ve geri kalma imkânları olmaz; ilerleyenin yaptığı amele karĢı 
mükâfatlandırılması, geride kalanın da (yapması gerekirken) 
yapmadığı ameller konusunda kınanması söz konusu olmazdı. 
Çünkü onlar (yanlıĢ görüĢte olanlar) a göre, ileri gitme ve geri-
de kalma gücü kendilerinden değildir. Zira bunlar (kendileri-
nin değil) Rablerinin iĢidir. (6-a) Bu durumda (yanlıĢ görüĢte 
olanların bu iddiası doğru olsaydı, Yüce Allah), “Allah, 
zâlimleri saptırır”14 ve “…Allah onunla ancak fâsıkları saptırır. 
Onlar Allah‟a verdikleri sözü, pekiĢtirilmesinden sonra bozan, 
Allah‟ın korunmasını emrettiği bağları (iman, akrabalık, beĢerî 
ve ahlâki tüm iliĢkileri) koparan ve yeryüzünde bozgunculuk 
yapan kimselerdir. ĠĢte onlar ziyana uğrayanların ta kendileri-
dir”15 demezdi. Ey Mü‟minlerin Emîri! Yüce Allah‟ın, “Sözü din-
leyip de onun en güzeline uyanlar var ya, iĢte onlar Allah‟ın 
hidâyete erdirdiği kimselerdir. ĠĢte onlar akıl sahiplerinin ta 
kendileridir”16 buyruğunu anlayarak üzerinde iyice düĢün.  
Yine Yüce Allah‟ın Ģu sözünü de dinle: (6-b) “Eğer kitap ehli 
iman etselerdi ve Allah‟a karĢı gelmekten sakınsalardı, mu-
hakkak onların kötülüklerini örterdik ve onları Naîm cennetle-
rine koyardık. Eğer onlar Tevrat‟ı, Ġncil‟i ve kendilerine indiri-
leni (Kur‟an‟ı) gereğince uygulasalardı elbette üstlerinden ve 
ayaklarının altından bol bol rızık yiyeceklerdi.”17 Yine Yüce Al-
lah Ģöyle buyurmuĢtur: “Eğer o ülkelerin halkları iman edip 
kötülüklerden sakınsalardı, göğün ve yerin bereket kapılarını 
yüzlerine açardık. Fakat onlar yalanladılar, biz de onları iĢle-

dikleri günahlardan dolayı cezaya çarptırdık.”18 Ey Müminlerin 
Emîri! BilmiĢ ol ki, Allah kullara iĢleri mecbur kılmamıĢtır. (7-
a) Fakat Ģöyle yaparsanız size böyle yaparım, böyle yaparsanız 
size Ģöyle yaparım, diyor ve, “(Ģöyle derler: Ey Rabbimiz! Bunu 
bizim önümüze kim sürdüyse) cehennemde onun azabını bir 

                                                 
14 Ġbrahim, 14/27. 
15 Bakara, 2/26-27. 
16 Zümer, 39/17-18. 
17 Mâide, 5/65-66. 
18 A‟râf, 7/96. 
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kat daha arttır”19 âyetinde buyurduğu gibi, onlara ancak yap-
tıkları amellerin karĢılığını verir (yaptıkları amellere göre onları 
cezalandırır veya mükafatlandırır). Fakat Yüce Allah insanlara 
yolu göstererek onları saptıranın kim olduğunu, (sapan kimse-
lerin ağzından) “yine Ģöyle diyecekler: „Ey Rabbimiz! Biz önder-
lerimize ve büyüklerimize itaat ettik de, onlar bizi yoldan sap-
tırdılar”20 (Ģeklinde) aktararak bize açıklamıĢtır. Yöneticiler ve 
büyükler, onlara küfrü öneren ve onlar (doru) yol/hidâyet üze-
re iken onları saptıranlardır. Zira Yüce Allah, (7-b) “Biz ona yo-
lu gösterdik; (artık o) ya Ģükredici olur ya da nankör”21 bu-
yurmuĢtur. (Yani kiĢi) ya bizim ona yol göstermemize ve nimet-
ler vermemize Ģükreder, ya da nankörlük eder. (Bu hususta 
Yüce Allah Ģöyle buyuruyor:) “Her kim Ģükrederse ancak ken-
disi için Ģükreder, her kim de nankörlük ederse, Ģüphe yok ki, 
Rabbim her Ģeyden müstağnîdir, büyük ihsan sahibidir.”22 Yi-
ne Yüce Allah Ģöyle buyuruyor: “Böylece Firavun kavmini yan-
lıĢ yola sürükledi ve doğru yola götürmedi.”23 Sen de ey 
Mü‟minlerin Emîri, Allah‟ın dediği gibi, kavmini dalâlete sü-
rükleyenin Fir‟avn olduğunu söyle. Bu konuda Allah‟ın sözle-
rine muhâlefet etme. Allah‟ın kendisine izâfe edilmesine razı 
olduğunun dıĢında O‟na bir Ģey izâfe etme. Zira O Ģöyle bu-
yurmuĢtur: (8-a) “Bize düĢen yalnızca doğru yolu göstermektir. 
ġüphesiz âhiret de dünya da bizimdir.”24 Hidâyet Allah‟tan, da-
lâlet ise kullardandır. 

Ey Mü‟minlerin Emîri, Yüce Allah‟ın Ģu âyet(ler)ini de iyi-
ce düĢün! “Ve bizi hep o mücrimler (günahkârlar) dalâlete dü-
ĢürmüĢtü (saptırmıĢtı).”25 “Sâmirî onları dalâlete düĢürdü 
(baĢtan çıkardı).”26 “Çünkü Ģeytan aralarına fesat sokar. ġüp-

                                                 
19 Sâd, 38/61. 
20 Ahzâb, 33/67. 
21 Ġnsan, 76/3. 
22 Neml, 27/40. Orijinal el yazması nüshada bu âyet ( فوي شكر فإًوا يشكر لٌفسه و هي كفر

وهي شكر ) :Ģeklinde yanlıĢ yazılmıĢtır. Âyetin doğru Ģekli Ģöyledir فإى ربي غٌي حويد

 Bu âyetteki bazı lafızların Lokman sûresinin .(فإًوا يشكر لٌفسه و هي كفر فإى ربي غٌي كرين
12. âyeti ile karıĢtırıldığı belli olmaktadır. Lokman sûresinin 12. âyeti ise 
Ģöyledir: (و هي يشكر فإًوا يشكر لٌفسه و هي كفر فإى اهلل غٌي حويد) . 

23 Tâhâ, 20/79. 
24 Leyl, 92/12-13. 
25 ġuara, 26/99. 
26 Tâhâ, 20/85. 

ب- 7  
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hesiz Ģeytan, insan için apaçık bir düĢmandır.”27 “Onu size 
ancak dilerse Allah getirir ve siz onu aciz bırakacak değilsi-
niz.”28 Yani siz, baĢınıza geldiğinde Allah‟ın azabından kurtu-
lacak değilsiniz ve ondan kendinizi de koruyamazsınız. Size 
azap geldiğinde, sizin için nasihat etsem/öğüt versem de, (8-b) 
nasihatimin/öğüdümün size bir faydası olmaz. Nûh (a.s.), 
kendilerine azap indiğinde ve azabı gördükleri esnada iman 
etmelerinin kavmine bir yarar sağlamayacağını bilmiĢtir. Yüce 
Allah, helâk ettiği kavimlerle ilgili Ģöyle bir açıklamada bulun-
maktadır: “Fakat Ģiddetli azabımızı gördükleri zaman inanma-
ları, kendilerine bir fayda sağlamadı. Allah'ın kulları hakkında 
eskiden beri yürürlükte olan yasası budur. ĠĢte o zaman kâfir-
ler ziyana uğramıĢlardır.”29 Bu Allah‟ın kanunu/yasasıdır. 
Azap müĢahede edildiği vakit, artık yapılan tövbe kabul edil-
mez. 

Yüce Allah‟ın, “Eğer Allah sizi saptırmak istiyorsa, (ben 
size öğüt vermek istesem de, öğüdüm size fayda vermez). 
(Çünkü) O sizin Rabbinizdir (9-a) ve (nihayet) O'na döndürüle-
ceksiniz”30 sözünde vârid olan “ğayy”den maksat “azap”tır. Yü-
ce Allah‟ın, “Sonra bunların ardından öyle bir nesil geldi ki, 
namazı terk ettiler, hevâ ve heveslerine uydular; onlar bu taĢ-
kınlıklarının karĢılığını mutlaka göreceklerdir. (Cehennemdeki 
“Gayya” vadisini boylayacaklardır)”31 âyetindeki “ğayy (ı boyla-
yacaklardır)” sözü, “elîm/Ģiddetli bir azaba dûçar olacaklardır” 
anlamındadır. Nitekim Araplar, “Falan kiĢi bugün ğayy‟a atıldı” 
dediklerinde, bu cümleden emîrin söz konusu kimseyi Ģiddetli 
bir Ģekilde dövdüğünü32 veya Ģiddetli bir cezaya çarptırdığını 
kastederler.  

Yüce Allah‟ın Ģu âyeti üzerinde de münakaĢa etmiĢlerdir: 

“Allah kimi doğru yola iletmek isterse, onun gönlünü Ġslâmi-
yet‟e açar. Kimi de sapıklıkta bırakmak isterse, onun da gön-
lünü darlaĢtırır, sıkıĢtırır ve bu adam (9-b) zorla göğe yükseli-

                                                 
27 Ġsrâ, 17/53. 
28 Hûd, 11/33. 
29 Mü‟min (Ğâfir), 40/85. 
30 Hûd, 11/34. 
31 Meryem, 19/59. 
32 Muhammed Ammara‟nın neĢrettiği nüshada (burada) yer alan (هبرحا) kelimesi 

zâiddir; bizim yayınladığımız bu nüshada (Ġstanbul Ayasofya Kütüphanesi, 
No: 3998/1-2.) yer almamaktadır. 
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yormuĢ gibi olur. Allah, inanmayanları iĢte böyle pislik içinde 
bırakır.”33 Bu âyeti bilgisizlikleri yüzünden Ģöyle tevil ettiler: 
“Yüce Allah sâlih amel iĢlemedikleri halde bazı insanların gö-
ğüslerini (Ġslâm‟ı kabul etmeye) açmıĢ; bazı insanların da kü-
für, fısk ve sapıklıkta olmadıkları halde, göğüslerini darlaĢtır-
mıĢ ve sıkıĢtırmıĢtır. Bu kimselerin, (isteseler dahi), Allah'ın 
kendilerini mükellef kıldığı dinî yükümlülükleri yerine getirme 
imkânları yoktur. Bunlar ebediyen cehennemde kalacaklardır.” 
Ey Müminlerin Emîri! Hakikat câhillerin iddia ettikleri gibi de-
ğildir. Rabbimiz kullarına karĢı en merhametli, (10-a) en âdil 
ve en kerîm olduğu için, onlara (kullarına) böyle yapmaz. O, 
“Allah bir kimseye gücünün yetmeyeceğini yüklemez. Herkesin 
kazandığı iyilik kendine, iĢlediği fenâlık yine kendinedir”34 bu-
yurmuĢken, nasıl kullarına karĢı bunu yapar (gücünün yet-
meyeceğini yükler)? O, insanları ve cinleri Kendisi'ne ibâdet 
etsinler diye yaratmıĢtır. Allah kullarına, kendilerine teklif etti-
ği ibâdetlerin birkaç katını yapabilecek kudrette iĢitme, görme 
ve sezme kabiliyeti vermiĢtir. Ġnsanlardan her kim 
emrolunduğu Ģeyler hususunda itaat ederse, Allah, emredilen 
Ģeyleri yapan kimsenin, yaptığı iyiliklerinin karĢılığı olarak bu 
dünyada göğsünü Ġslâm‟a açar; ona iyi amelleri yapmayı kolay-
laĢtırır; (10-b) küfür, fısk ve isyân gibi fiilleri yapmayı da zor-
laĢtırır. Büyük olsun küçük olsun, taat bakımından bu merte-
beye ulaĢan herhangi bir kimse hakkında Allah‟ın hükmü böy-
ledir. Yüce Allah, tövbe ve itaate güç yetirdiği halde, dünyada 
kendisine emredilen Ģeyleri yapmaktan imtinâ edip küfre de-
vam eden kimsenin göğsünü, sanki o kimse göğe yükseliyor-
muĢ gibi, daraltır/sıkıĢtırır.  Bütün bunlar,  onun bu dünyada 
irtikap ettiği küfür ve sapıklığının cezasıdır. (11-a) Tövbe, Al-
lah‟ın emrettiği ve insanları davet ettiği bir iĢtir. Küfür ve 

fâsıklıkta ileri dereceye varmıĢ olan bir kimse hakkında Al-
lah‟ın hükmü yine böyledir. 

Ey Mü‟minlerin Emîri! Yüce Allah Kitabı‟nda, kullarına 
rahmet olarak ve onları kabul edilmesini umdukları amellere 
teĢvik etmek üzere “ferahlık” ve “darlığı (sıkıntıyı/stresi)” zik-
retmiĢtir. Yüce Allah hikmeti gereği, yapmayı istedikleri amel-
lere yönlendirmek üzere, kullarının göğüslerine ferahlık ver-

                                                 
33 En'âm, 6/125. 
34 Bakara, 2/286. 
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meyi murad etmiĢtir. Yine hikmeti gereği göğüslere sıkıntı 
vermeyi de murad etmiĢ, (fakat) bunu onlara açıklamamıĢtır. 
Bunun sebebi, onların (kendilerine sebepleri açıklanmamıĢ 
olan hususların açıklanması yönündeki) beklentilerinin önünü 
kesmek içindir. Yoksa onları Kendi rahmet (11-b) ve fazlın-
dan35 ümitsiz olmaları, durumlarını düzelttikleri takdirde ken-
di af, mağfiret ve kereminden mahrum etmek için değil. Yüce 
Allah Kitabı'nda bu hususu beyân ederek Ģöyle buyuruyor: 
“Allah, rızasını gözetenleri onun (Kitap)la, selâmet yollarına 
eriĢtirir ve onları izni ile karanlıklardan aydınlığa çıkarır. On-
ları doğru yola iletir.”36 

Peygamber (s)‟in sahabelerinden olan geçmiĢ/önceki 
Müslümanlar Allah‟ın kelâmına bağlıydılar; ondan hiçbir Ģeyi 
inkâr etmezlerdi ve onun hakkında tartıĢmazlardı. Çünkü on-
lar bir tek görüĢ üzere ittifak etmiĢlerdi. (12-a) Onunla ne bir 
gerçeği (hakk) inkâr ederlerdi, ne de bir bâtılı gerçek olarak 
gösterirlerdi. Allah‟ın kendi nefsine atfetmediği bir vasfı O‟na 
nispet etmezlerdi. Allah‟ın yaratıkları aleyhine delil olarak gös-
terdikleri dıĢında baĢka bir delil göstermezlerdi. 

(Hasan el-Basrî) Mü‟minlerin Emîri‟ne, insanlar kaderi 
inkâr ettikleri dönemde, bu hususta (kader üstüne) konuĢtu-
ğunu söyledi. Bid‟atçiler (dinde daha önce olmayan yeni görüĢ-
ler ileri sürerek dine eklemlemelerde bulunanlar), dinleri hak-
kında tartıĢma yaptıklarında, ben onların söyledikleri ve uy-
durdukları görüĢlere karĢı aksi yönde Allah‟ın Kitabı‟ndan 
âyetler zikrettim. (Yine Hasan el-Basrî) Mü‟minlerin Emîri‟nin 
inkâr etmediği, aksine bildiği ve (12-b) Kitap (Kur‟an) ve 
Rasûlullah (sa.v.)‟ın Sünnet‟inde bunu tasdîk eden delilleri bil-
diği Ģeyleri de zikretti. Dolaysıyla Allah‟ın Kitabı‟ndan sonra bu 

konuya dair Ģifa verici (doyurucu) deliller Hasan‟ın 
risâlesinde/mektubunda vardır. Ey Mü‟minlerin Emîri! Yüce 
Allah hidâyetine hidâyet, ilmine ilim katsın ve onu anlayıp in-
celeyesin diye Hasan‟ın risâlesinden bir nüshayı sana gönder-
di. Onu anla ve üzerinde iyice düĢün. Hem kendin ve hem de 
Müslümanlar için aklın ve görüĢünle onunla amel et. 

                                                 
35 Orijinal nüshada “fazlından” Ģeklinde tercüme ettiğimiz kelime (فصله) olarak, 

-Ģeklinde, (yani noktalı) ol (ض) ,(فضله) harfi noktasız yazılmıĢtır. Doğrusu (ص)
malıdır. 

36 Mâide, 5/16. 
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Risâle/mektup hakkında herhangi bir Ģüphe yaratma. Çünkü 
bu risâle/mektup, ondaki Allah‟ın adâletini kabul edip akleden 
ve üzerinde iyice düĢünenler için gayet açıktır. 

37Bil ki, Hz. Peygamber (s)‟in sahabelerinden ve geç-
miĢ/selef âlimlerinden (13-a) bilgi elde edenler arasında Hasan 

kadar Allah‟ı bilip tanıyan, O‟nun dinini anlayıp algılayan ve 
Kitabı‟nı okuyup tefekkür eden kimse yoktur (kalmamıĢtır). 
Bununla birlikte Hasan, düzgün bir hale sahiptir. Dinde güve-
nilir, emîn ve Müslümanların dertleriyle dertlenen biridir. Hem 
âhirette ve hem de dünyada sevabını Yüce Allah‟tan bekleyece-
ğin bir biçimde ona ikramda bulun. 

Bu mektubun (Risâle'nin) sonudur. Yüceler yücesi olan 
Allah‟tan daha büyük ve güç sahibi bulunan hiç kimse yoktur. 
Allah‟ın dilediği olur, dilemediği ise olmaz. O‟ndan mağfiret di-
liyorum. O‟nun hoĢuna gitmeyen her tür söz ve amelden tövbe 
ediyorum. (13-b) Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a hamd olsun. 
O‟nun salat ve selamı Efendimiz Hz. Muhammed (s), tertemiz 
ailesi ve ashabının üzerine olsun.38 

(Bu risâle), Yüce Rabb‟in mağfiretini dileyen fakîr kulu 
ġemsuddîn el-Kudsî tarafından, Rebîulâhir H. 882 senesinde 
yazılmıĢtır.39 

 

                                                 
37 Metnin içeriğinden, bu paragrafın sonuna kadar olan kısmının Hasan el-

Basrî‟ye ait olmadığı, onun kadere dair risâlesini Halife Abdülmelik b. 
Mervân‟a ileten görevliye ait olduğu anlaĢılıyor. KrĢ. Fazlur Rahman, İslâm, 
Çev. Mehmet Dağ-Mehmet Aydın, Ankara, 1992, s. 78. 

38 Orijinal nüshada yer alan bu paragraf Muhammed Ammara tarafından neĢ-
redilen nüshada bulunmamaktadır. 

39 Yine orijinal nüshada yer alan bu paragraf da Muhammed Ammara tarafın-
dan neĢredilen nüshada yer almamaktadır. 
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