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İRADE KADER ve MES'ÜLİYET İLİŞKİSİ 

Giriş 

Prof. Dr. M. Saim YEPREM 

Marmara Üniv. İlahiyat Fak. 

"İrade Kader ve Mesuliyet ilişkisi" başlığını taşıyan bir konu işienirken 

arcışbncının muhtelif açılardan bakış yapması mecburiyeti vardır. Çünkü 

çok yönlü bir konunun tek açıdan ele alınması genellikle yarulbcı sonuçlara 

götürür. Nitekim, sempozyumun başından beri muhtelif yönleriyle ele alı

nan konumuzun her bir tebliğ açısından bakıldığında, tek başına kendi için

de tutarlı, ama diğerleriyle birlikte mütalaa edildiğinde genellikle birbirleriy

le telif edilemeyecek nitelikte çözümsüzlükler ihtiva ettiği görülmektedir. İn

sanlık düşünce talihi boytınca bu böyle olduğu gibi İslam düşünce tarihinde 

de durum farklı olmamışbr. 

Konuyu inceleyen her bir alim, irade, kader, mesuliyet kavramlarını tek 

tek ele aldığı zaman her biri için takındığı tavrı, diğer konuya geçtiğinde a

deta unutmuş, birincisinde kabullendiği prensipleri ve manbğı, ikincisinde 

rahatça terk edilebilmiş, ve hatta ortaya çıkan çelişkileri görmemiş, en azın

dan görmek istememiştir. 

Tipik örnek olarak Nureddin es-Sabı1rıl'nin Allah'ın sıfatıarını ~alır

ken kullandığı "La vasıtate beyne'I-cebri ve'l-ihtiyar" (Cebir ile ihtiyar ara

sında bir orta yol yoktur) , daha düz bir ifade ile "ya cebir vardır ya da ihti-
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yar, ortası yoktur" mantığını göstermek mümkündür. Bu düşünceyi ifade 

eden yazar, çok geçmeden kulun fiilleri, ihtiyar, :istitaat meselelerini izah e
derken rahatça cebr-i mutavassıt, tefviz-i mutavassıt gibi telifçi, orta yolcu 

düşünçeleri, de ele almakta tereddüt etmeyecektir. Bu tarz örnekleri hemen 

hemen her alimde görmek mümkündür. 

Problemin Kaynaklan 

Daha önceki tebliğlerde yer alan ve özellikle ferdi mesuliyeti temellendi

ren ayetler göz önünde bulundurulduğunda, sadece bu ayetlerle iktifa edil

mesi halinde, rahatça, Kur'an-ı Kerim'in insaru yaptığı her işten sorumlu tut

tuğunu ve bunun için de insarun bir işi yapmak veya yapmamak -fiil ve 

terk- yahut birden fazla alternatiften birini seçim, tercih ve ihtiyar gibi kabi

liyetlerinin bulunduğunu ve bu kabiliyetleri kullanmak için yeterli kudret -

İstitaat-e sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bu görüşü teyid eden onlarca 

ayeti de zikredebiliriz. 

Ne var ki, Allah'ı tenzih ve ta'zim sadedindeki ayetlere baktığımızda, 

her şeyin Allah'ın irade ve kudretinde gerçekleştiğini, Allah'ın ilminin ve 

kudretinin her şeyi kuşattığını, onun dilediği her şeyi yapan olduğunu, Al

lah dilemedikçe bizim dileyemeyeceğimizi, bizim yaptıklanmız da dahil ol

mak üzere her şeyi Allah'ın yarattığını ifade eden ve düşündüren ayetleri de 

görmekteyiz. 

Muhtemeldir ki, bizim bu sözlerimize, bahsedilen ayetlerin, verdiğimiz 

örneklerden daha farklı anlamları da olduğu şeklinde itirazlar da gelebile

cektir. Tarih boyunca telif edilmiş çok kıymetli kaynak ~serlerin hemen hep

sinde, dikkatle incelendiğinde açıkça görülecektir ki, farklı görüş sahibi ilim 

adamlan, aynı ayetleri kendi farklı görüşlerini temellendinnek için istidlale 
tabi tutmuşlardır. 

Veeh-i istidlal dediğimiz, delilleri kullanma yönü diye de açıklayabile

ceğimiz, metottan kaynaklanarak aynı ayet veya hadis tamamen zıt iki görü

şe de delil teşkil edebilmektedir. Bunun için de, kelamdan tipik örnek olarak, 

Musa aleyhisselam'ın " ~1 )ı; i ~} y j'' (Rabbim bana. kendini göster, sana 
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bakayım.) (el-A'raf 7/143) ayeti.ni, Mu'tezile'nin Allah'ın asla görülemeyece

ğine delil olarak, Elu-i Sünnet Kelamcılannın ise, tam zıddı, Allah'ın görüle

bileceğine delil olarak göstermeleri zikredilebilir. Burada, alimleri ayru delil

lerden yola çıkarak farklı sonuçlara götüren amil, kanaatimizce, Kur'an-ı Ke

rim ayetleri ve hadislerin özellikleri yanında, bu şahısların zihin yapılarını 

ve tercihlerini oluşturan ön kabulleri ile bu deliilere bakmalandır. Nitekim 

konumuzu teşkil eden irade, kader ve mesuliyet ilişkisi bahisleri bu görü

şümüzün sayısız örneklerini ihtiva etmektedir. 

Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim Hz. Peygambere müstakil bir kitap halinde 

inmerniştir. 23 yıllık bir sürede hayabn akışı içinde peyderpey, bazen bir o

lay sebebiyle sebeb-i nüzul, bazen de re'sen, ayetler şeklinde gelmiştir ve 

bizzat peygamber tarafından vahiy katiplerine, muhtelif malzemeler üzerine 

yazdınlrruşhr. İki kapak arasında müstakil bir kitap halinde cem' edilmesi 

vefattan sonra gerçekleşmiştir. Bu durum Kur'an ayetlerinin sistematik bir 

ilmi eser görünümünden ziyade, hayalın akışı içinde, hayalın her yönüyle 

dalgalanmaları da dahil olmak üzere, insanın psikolojik yapısına uygun ola

rak onları yönlendiren bir hidayet kitabı hüviyetini ortaya koymaktadır. Ta

bildir ki, bu yapı ayru zamanda konuşma üslubunu taşıyan karakteriyle de 

tamamlanmaktadır. Buna bağlı olarak tebliğ ve açıklama görevini ifa eden 

Hz. Peygamber'in hadisleri de üslub itibariyle konuşma üslubunu, genelde 

olaylara bağlı olmaları, sebeb-i vürı1dlan, itibariyle de aynı karakteri taşı

maktadır. 

Ayet ve hadislerle istidlal ederken arz ettiğimiz bu karakterin göz ö

nünde bulundurolmaması durumunda, ciddi yanlışlıklara düşülebileceğini 

söylemek isterim. Kanaatimce, günümüz de dahil olmak üzere, tarih boyun

ca ayet ve hadislerin çok farklı, hatta birbiriyle çelişkili ve hatta zıt sonuçlar

da istidlale tabi tutulmasında önemli arnillerden biri de bu husus olmalıdır. 

Genelde nasslara bağlı oluşan ilim sahalarında, özelde konumuzia ilgili 

olmak üzere, açınaziara ve çözüınsüzlüklere götüren metot problemlerinden 

biri de parçacı yaklaşımlardır. Nasslann bazen bir mezhep görüşü ve bazen 

da kişisel görüşleri t :yi d maksadıyla, önce, özenle seçilerek toplanması, son

ra da bunların özel veeh-i istidlaller ile kullanılması, bu sonucu doğurmak-
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tadır. Halbuki bir konudaki büi:Üiil nasslann birlikte mütalaa edilmesi halin

de ortaya çıkacak olan delil-i mecınu' kavramı, en:azından meselenin mahi

yetinden kaynaklanmayan görüş farkhlıklannın asgariye inmesinde etkili o

lacakbr. 

Buraya kadar konumuzia ilgili olarak, zihni alt yapısuu oluşturmaya ça

lıştığımız noktada, arz ettiğimiz bakış açısına sadık kalma gayreti içinde, i

rade, kader ve sorumluluk kavramıanna göz atabiliriz. 

Bakış Açısı 

Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki, bu konuya bakış açısı sorumluluk 

yönünden olmalıdır. Kad~r ve irade kavramlan incelenirken insanın sorum

luluğunu etkilemeleri yanında, Allah'ın sıfatlan ile ilgili beyanlarla birlikte 

mütalaa edildiklerinde, mantıki tutarlılık ön planda tutularak açıklanmalan 

halinde, mevcut müphem hususlann - konunun tabiatından kaynaklanan 

yönü hariç- bir hayli netleşeceğini düşünüyorum. Burada mantıki tut~lılık 

ifadesini biraz açmak gerekir. 

Bilindiği gibi, varlığı bir bütün halinde düşünmek mecburiyeti vardır. 

Allah'ın varlığı ile birlikte, insanın varlığı, bunlann dışındaki madde alemi

nin varlığı, özel ifadesiyle, Allah ile masiva, varlık olmalan açısından, mut

lak beraberlik halinde vardırlar. Bu kavramlardan biri olan Allah'ın sıfatları 

belirtilirken kullanılan mantık, varlığın diğer bir unsuru olan insanoğlunun 

sıfatlarında kullanılan mantık ile uyumluluk arzetmelidir. 

Burada aniatılmak istenen husus, bir yönüyle, orman-ağaç ilişkisiyle ve

ya daha güzeli, muntazam ahenkli çalışan bir otomobil motorunun bütünüy

le karbüratörünün, birbiriyle uyumlu olmak zaruretiyle ömeklendirilebilir. 

Böyle bir motorun karbüratörü motorun yapısına ve çalışma sistemine aykın 

bir yapıda ve davranışta bulunamayacağı gibi, genel varlık içinde, gerek Al

lah'ın suatlannın ye gerekse insarun sıfatlannın, kainatın sahip olduğu mu

azzam ahenk olgusu karşısında, birbirleriyle uyumsuzluk taşıyamayacağı 

zarureti ortaya çıkar . 



İRADE KADER ve MESULİYET İLİŞKİSİ 395 

O halde bu güne kadar irade, kader, sorumluhıl<, sıfatlar gibi hususların 

açıklanmasında sergilenen tutarsızlık ve çelişkili manzarada, yukarıda arz 

ettiğim tarzdaki bir genel bakışın kullarulamamış olmasının önemli etkisi ol

duğu kanaatindeyim. 

Mezheplerin ve ilimierin özel görüşlerinin detaylan ile burada zikredi

lerek tekrarlarunasını gereksiz ve zaid bulduğumu ifade etmek isterim. Çün

kü, düşünce tarihi incelendiği zaman görülecektir ki, hangi tarihi dönemde 

ve hangi killtür çevresinde olursa olsun, insanoğlu, varılması muhtemel bü

tün manhki sonuçlara, birbirlerine benzer şekillerde varmışlardır. 

Yazıya ve eseriere intikal eden bu düşünceler, bazen orijinal buluşlar 

şeklinde, telif hakkı münhasıran müelliflerine ait olacak biçimde, bazen kay

nak ve sahibi belirtilerek veya belirtitmeksizin , birbirlerinden nakiller ve et

kilenmeler tarzında, bazen ve çoğu kere, daha önceki görüşlerdeki unsurlar 

da dahil olmak üzere, orijinal yönleri de olan, eklektik, yeni kompozisyonlar 

şeklinde görülmektedir. 

Asırlar önce zikredilmiş ve kaynaklarda yer almış bir görüşe, aynı dö

nemde veya asırlar sonra, aynı yerde veya farklı coğrafi bölgelerde, önceki 

görüşten haberi olmayan bir başka şalus tarafınd~ da ulaşıldığına dair mü

teaddit örnekler vardır. Bu durumun KeHim tarihinde tipik örneği olarak 

hicri dördüncü asırda Eş'an'nin Irak bölgesinde, Matuıidi'nin ise 

Maveraünnehir'de eklektik düşüneeye gidişleri gösterilebilir. 

Konumuzia ilgili tarihi birikimin tümünde, aniabm tarzları, örnek ifade

lerin, farklılığı kazınarak, albndaki temel unsurlara ulaşıldığında, bu görüş

ler analize tabi tutulduğunda yukarıda arz ettiğimiz göriinüme ulaşılacakbr. 

İrade 

İrade en kaba ve genel anlamıyla, birden fazla, en az iki şıktan birini ter

cih anlamında kullanılmaktadır. Mesela, "Birşeyi irade ettiği zaman, Onun . . . 
(Allah' ın) emri, o şeye Ol demesi dir. O da hemen olur." " ~ ~ı} 1~! o .)"'i U:! 

1) H .:? .u J~ wi" (Yasin 36/82) ayetinde "Birşeyi irade etmek" o şeyin 
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"var olması" ile "var olmaması" şeklindeki iki şıktan birincisinin tercihi an

lamındadır. Tabiidir bu iki şıkkın her biri ayn ayrı OLABİLİR "Mümkün" 

nitelikte bulunmalıdır. Şıklardan herhangi birinin düşünillemediği "Muhal" 

durumunda veya sadece birinci şıkkın varlığı "Vacip" hükmünde, iradeden 

bahsetmek söz konusu olamaz. 

Kur'an-ı Kerim'deki irade kelimesi ve müştaklan incelendiği takdirde, 

kelimenin kullanıldığı bağlam ne olursa olsun, tercih anlamını ihtiva ettiği 

görülecektir. O halde .biz İrade kavramını, ister Allah'a, ister İnsana nisbet 

edelim, her iki kullanımda da tercih (seçme) kavramı ile ilişkilendirerek kul
lanacağız. 

Kur'an-ı Kerim'de irade, Cenab-ı Hakk'a nisbet edilmekte, özel ifadesi 

ile sıfat olarak yer almaktadır. Bu ifade, USÜL terimi ile anlabrsak, hakikat o

larak kullanıldığında, kudret, fiil, yaratma ve ilim sıfatları ile telazüm-i za.rll

ri· ilişkisi içinde bulunmaktadır. Kur'an;ı Kerim ayetleri, bütününe bakıldı
ğında, Allah'ın iradesinin -tabii ki, bütün mütelazimleri ile birlikte- girişte 

de ifade ettiğim gibi, mutlak, değiştirilemez, her şeyi kapsayan ve aksinin 

gerçekleşmesi düşünülemeyen nitelikte olduğunu belirtmektedir. 

Kur'an-ı Kerim'de insana da irade nisbet edi.l.nlektedir. Bu sıfatla birlik

te, iradeyi gerektiren fiillerin de insana nisbet edildiği ve bundan dolayı da 

sorumlu tutulduğunu ifade eden onlarca . ayet bulunmaktadır. Görüldüğü 

gibi insana nisbet edilen iradenin gerçek anlamda sonımluluğun temelini 

teşkil eden irade olabilmesi için, irade edilen şeyin, her iki şıkkının, yani fii

linin veya terkinin, fail açısından? anda mümkün olması zaruridir. 

Şıklardan birinin önceden belirlenmiş "Predeterminasyon" veya önce

den takdir edilmiş "Predestinasyon" olması durumunda ve buna bağlı bir 

şekilde, nasıl gerçekleşeceğinin önceden bilinmesinde, irade kavramı ile 

bağdaştırılamayacak aykırılıklar bulunmaktadır. 

Kelam tarihinde bu aykırılıklan ortadan kaldırmak çabasıyla hemen 

hemen bütün rnanhkl alternatiflerin denendiğini müşahede ediyoruz . 
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Tevfiz-i Mutlak ve Cebr-i Mutlak 

Bir grup, insanın irade ve fiilierinin tamamen kendisi tarafından mey

dana getirildiğini, bundan dolayı sorumlu tutulduğunu ve bu noktada Al

lah'ın müdahalesi bulunmadığını ifade ederek önceden herhangi bir takdir 

ve bilginin de mevcut olmadığını belirtmiş ve mant:ıkl bir uçta karar kılıruş

tır. Tabiidir ki mantıki diğer uç bu görüşün tam zıddJiu teşkil etmektedir. 

Her şey Allah tarafından irade ve takdir edilerek yaratılır ve bunda kulun 

herhangi bir rolü ve dahli mevcut değildir. Bundan dolayı sorumluluğu da 
yoktur. · 

Mutlak tefviz ve mutlak cebir adını alan bu her iki uç da Kur'an-ı Ke

rim' deki yeterince ayetten destek alacak tarzda istidlallerde bulunmakta, ay

kırı görüşü teyid eder mahiyetteki ayetleri de tevil etmektedirler. 

Tevfiz-i Mutavassıt 

Telifçi orta yolu seçenlerin tavn ise diğerlerinden farklı değildir. Hem 

Allah'ın hem de kulun iradesini telif için, Allah'a killll irade, insana da cüz'i 

irade, formülü gayr-ı kabil-i teliftir. Killll iradeyi Aristo'nun Beş Geneller 

"Külliyyat-ı Hams" dediği "Cin:, Nevi, Fasıl ... " gibi alanlara. tahsis edip, 

cüz'iyyat konusundaki iradeyi insana tahsis etme keyfiyeti de aykınlığı or

tadan kaldırmamaktadır. Tevfiz-i Mutavassıt olarak da adlandırılan bu gö

rüş sahipleri de her ne kadar kulun iradesi ve sorumluluğunu nisbeten ön 

plana çıkardıklarını söylüyorlarsa da hem kendi içlerinde ve hem de, kader, 

ilim sıfatı gibi konulardaki açıklamalarıyla birlikte incelendiklerinde, onların 

da açmazlardan ve çelişkilerden kurtulamadıklan görülecektir. Fikri analize 

tabi tuttuğunuzda tefviz ucuna raci olduğu ortaya çıkacaktır. 

Cebr-i Mutavassıt 

Teliiçi bir diğer grup da "Cebr-i Mutavassıt" diye isimlendirilen kesb ve 

benzeri görüşleri benimseyenlerdir. Genelde Allah'ın tenzih ve ta'zi.nrini ön 

plana çıkarmak ve bu arada kulun da sorumluluğunu temellendirmek mec

buriyeti karşısında, çıkar yol olarak bulunan kesb formülünü net olarak açık

lamak mümkün değildir. Bu karakterinden dolayı "bu konu Eş'ari'nin 
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kesbinden de ince", "Haza edakku min kesbi'l-Eş'ari" sözü meşhurdur. U

mumi görünüşüyle cebir karakteri taşıyan Kesb 11azariyesinde, Allah'ın ira-
' desi, kudreti ve fiili ile kulun varlığında yarahlan fiillerde, daha açık bir ifa-

de ile, kulun varlığının o fiilierin yarahlmasının mahalli olduğu anlayışının 

yarunda, kuiun sorumluluğunun, kulun kendi isteğiyle o fiili seçerek kabul

lerup yüklenmesinde bulunduğu, çok karmaşık ifadelerle anlablır. Bu fikri 

de analiz ettiğinizde, rahatça diğer uç olan cebir ucuna irca edebilirsiniz. 

Bir Başka Orta Yol 

Telifçi yolun manbki bir başka formülü de Allah ve kul olmp.k üzere iki 
fail, iki kudret, iki irade açıklamasıdır. Biz fiillerimizi Allah ile beraber yara
byoruz, Allah ile beraber irade ediyoruz gibi ifadelerin, tenzih ve tazim tavrı 
içinde bulunan müminlerin edep ~e nezaketine uygun düşmediğini gören a
limler, bu kavramları dolambaçlı ve edebi bir üslubla anlatrna yolunu seç
rnişler, "bir fiile iki kudret birden taalluk eder", "bir fiile iki irade birden ta
<illuk eder" gibi cümleler kullanmışlarJiır. Son dönem düşünürlerinden İk
bal' de de müşahede edilen bu yaklaşım tarzı, net olmamakla birlikte sezinti 
halinde Maturidl' de de bulunmaktadır. Mesuliyetin de iki sahibi bulunduğu 
sonucuna götüren bu çözüm de" Allah'ın sorumlu olmadığını belirten" ayet
ler karşısında problemli görülmektedir. 

Sorurnluluğun temellendirilebilmesi için iradenin hür olması zarureti 
vardır. İrade hürriyetinin biyolojik, psikolojik, felsefi boyutlarıyla ele alınma
sı, fizik kanuniarına dalınarak, determinizm, indeterminizm, insertitüd ka
nunları, quantum fiziği, atom alb dünyası vs. gibi konulara girilerek ince
lenmesi, tebliğde belirlediğim bakış açısının sınırları dışında kalmaktadır. 
Buradaki düşünceler irade ve kader konularının mesuliyetle ilişkisi sınırında 
kalacak br. 

İnsanın fiilierinden sorumlu bulunduğu görüşünü benimseyen İslam a
limleri bu görüşlerinin tabii sonucu, iradenin hür olduğunu kabullenmek 
durumundadırlar. Yukanda da arz edildiği gibi, irade bahis mevzuu iken or
taya çıkan bu kabul, kader ve Allah'ın ilim sıfab konusuna gelince birden bi
re değişmektedir. Tabii olarak bir önceki konunun manbğı ile açıkça çelişen 
ve telili mümkün olmayan izahlar yer almaktadır . 

. .... . .. ~ " 
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Kader 

Kelime olarak, ölçü, miktar, değer gibi anlamlara gelen kader kelimesi 

ve ondan türetilen fiiller ve isimler birbirlerinden farklı olmakla birlikte son 

tahlilde bu anlamlan ihtiva eden bir kullaruma sahiptir. Kur'an-ı Ke~de 

bunun örnekleri mevcuttur. İman şartı olarak kader, yay~ olarak anlaşılan 

ve anlatılan net ifadesi ile, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin dışındaki hadislerden 

destek almaktadır. 

"J"~ o\.:.Q.l:;. ~~ JS' 'U! Biz her şetji birölçüye bağlı olarakyarattık", ayetinde 

açıkça görüldüğü gibi, varlık alemindeki her şeyin ölçillebU-ir değerler cin
sinden bir ölçüsü vardır. Dolayısıyla bu ifade, bugün yaygın anlayıştaki ka
deri kapsamamaktadır. I<elamoların sıklıkla başvurduklan bir anlatım var
dır ki, bu anlatım, Allah'ın iradesini açıklamakta kullanılır. Denir ki, her şey 
şu anda taşımakta olduğu ölçülere sahiptir. "Mukadderun bi mikdarihi". Bu 
ölçüler bundan daha küçük de olabilirdi, daha büyük de ... Ama üçe indir
genen bu ihtimallerden şu andaki ölçüleri tercih edilerek yaratılmıştır. Orta
da bir tercih bulunduğuna göre, bunun bir tercih edicisinin de bulunması ge
rekir. Çünkü "tercih biln nıüreccih" aklen caiz değildir. Burada "Mukadder" 
kelimesi re·el yapının taşıdığı ölçüler anlamında kullanılmıştır. 

Kaderin, önceden tayin, belirleme, "Predeterminasyon", veya önceden 
takdir "Predestinasyon", anlamında alınması ve nassların, özellikle hadisle
rin, bu anlamı destekleyecek tarzda yorum ve istidlale tabi rıtulınası, insan 
sorumluluğu kavramıyla bağdaştırılamayacağı gibi Allah'ın adalet ve hik
met sıfatları başta olmak üzere diğer sıfatlanyla olduğu kadar, bir çok 
Kur'an ayetiyle de bağdaştırılamaz karakter taşımaktadır. Bu bağlamda mü
talaa edilen ecel, nzık gibi kavramlar iÇin de durum bundan farklı değildir. 

İnsanların sa'id veya şakl olacaklannın ezelde takdir edildiği bu duru
mun ana karnında gerçekleştiği şeklindeki rivayetlerin ya sıhhatlerinde veya 
muhtevaya bağlı olarak yorumlarında problemler vardır: Bu durumda özel
likle hadis alimlerinin sıhhatinde en küçük tereddüt gösterdikleri bu çeşit ri
vayetleri red etmek, sahih ve sağlam görünenleri ise ya tevil etmek veya tevi
lin bir başka türü olarak, o devrin mütedavil sosyal kilitürünün bir ifadesi 
olduğu değerlendirmesiyle, tarihi boyut içinde ele almak, en ihtiyatlı yol ola
caktır. 
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Kader kavramının insan sorumluluğunun temellendirilmesini engelle

meyecek, Allah'ın sıfatlan açısından problem çıkarmayacak ve insan zihnin

de çelişki rahatsızlığı uyandırmayacak, ayru zamanlıa nassiardan da destek 

alabilecek tarzda ele alınması oldukça zor ve hatta bir yönüyle imkansız gö
rünse de, oldUkça rahatlaho bir izah tarzuu denemek istiyoruz. Bu açıkla

manın, bütünüyle bu kompozisyon halinde olmasa bile, bazı unsurlannın ta

rihte muhtelif alimler tarafından ileri sürülmüş bulunduğunu biliyoruz. . 

Öncelikle kader anlayışında, insanların füllerinin, akıbetierinin ve nite

liklerinin Allah tarafından fert olarak yeri zamanı ve biçimiyle ezelde belir

lenmiş olduğu anlayışuu ihtiyatla karşılamak zarfueti vardır. Şartlara bağlı 

değişken kader "ecel-i muallak formülünde olduğu gibi" çözümler de, netice . 

itibariyle birincisinin açmazından kurtulamamaktadır. Bunun yerine kader 

anlayışuu şu tar;Zda ·ortaya koymak mümkündür: 

. Bilindiği gibi fert olarak değil de cins ve nevi olarak, mutlak manada, in
san fiilieri iyi -kötü (hüsün-kubuh), bu Hillerin sonuçlan da hayır- şer şek

linde değer hükümleri taşımaktadır. İşte bu fiiliere bu vasıflan belirleyip 
takdir eden insan aklı değil, bizzat Allah'tır. Mesela, hayra yardun etmek, 
kendiliğinden iyi değil Allah iyi dediği için iyidir. Allah bunu önceden tak
dir etmiş ve bildirmiştir. Akıl da bunu kavrama yeteneğ4ıe sahiptir. 

Akıbetiıle mükafat bağlanan fiil hayır, akıbetine ceza ve ikab bağlanan 
fiil ise şerdir. Mükafat ve cezayı belirleyip takdir eden ise Allah'hr. Nitekim 
Amentü' deki "ve bi'l-kaderi" ifadesinin açıklaması olan ''hayrihi ve şerrihi 
minallahi Teala" ibaresi çok açık bir şekilde bu espriyi anlatmaktadır. 

Tevhid inancının esaslaruu açıklayan "Amentü" cümlesinde yer alan 
"ve bi'l kaderi" (kadere de inandım) unsurunu tefsir edip açıklayan 

"hayrihi ve şerrihi minallahi TeaHi" kısmında, "kader denince kastedilenin, 
hayrın hayır tannsı, şerrin de şer tanrısı şeklinde düalist şlık anlayışı değil, 
her ikisinin de belirleyip takdir edici kaynağının sadece Allah olduğu vurgu
lanmaktadır. Kader kavramının özetle bu çerçevede ele alırunası halinde, ge
leneksel nitelikte birçok problem ortadan kalkmış olacaktır. Tabiidir ki sis
temin diğer kısımlannın da bu anlayış istikametinde gözden geçirilmesi ge
rekmektedir. 
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Kaza ve kader kelimeleri, bazen eş anlamlı, bazen biri diğerinin yerine 

kullanılan, farklı anlamlı manzaralar arzetmektedir. Bununla birlikte kaderin 

önceden takdir, kazanın ise yeri ve zamanı gelince gerçekleştirme şeklindeki 
kullanımlan bilinen yaygın telakkilerdir. Biz bu farklı kullanımlar üzerinde

ki tartışmalan konumuzun açıklanması noktasında önemli bulmuyoruz. 

Çünkü her iki anlayışta da zaten esas problemi teşkil eden önceden belirleme 

ve takdir unsuru bulunmaktadır. 

Kaderi bu anlamıyla kabul edenlerin, insan sorumlulu,ğu açısından gö

rünen sıkintıyı gidermek için bulduklan formül, kişinin kendi kaderinin ne 

olduğunu bilmediği, bu yüzden davrariışlarıru belirlemede sorumluluğun 

kendisine ait bulunduğu şeklindedir. Bu ise, kişinin bir fiili işleme veya terke 

irca edilebilecek nihai iki alternatif önünde bulunduğunu değil, önceden ya

zılmış bir senaryonun farkına varmadan rolünü oynayan aktör olduğunu an

latır ki, bu aktör, senaryoyu sahnede spontane oynaclığını ve kendi buluşla

nyla tuluat yaptığını sanmaktaclır. Tabiidir ki bu formül kişi sorumluluğunu 

temellendirmekten uzaktır. 

Bir başka formül de kişilerin bir fiili işledikten sonra, iyi ki böyle yaphm, 

yahut keşke böyle yapmasaydım gibi ifadelerle o fiili hür iradeleriyle kendi

lerine nisbet etmeleri ve sorumluluğu kabullenmeleri şeklindedir. Bu formül 

de kaderin önceden belirleme ve takdir anlarnlarının reddi halinde değer ta

şır, aksi halde bir. önceki problem, geçerliğini aynen sürdürmektedir. 

Allah'ın İlim Sıfatı 

Önceden tayin ve takdir anlamındaki kader anlayışının insanın fiilierin
deki sorumluluğu karşısında ortaya çıkardığı problemler aynı ile Allah'ın i
lim sıfatı konusundaki düşüncelerde de söz konusudur. Hatta Allah'ın ilim 
sıfatı ile ilgili açıklamalarda, sorumluluk açısından görünen problemleri pra
tik bir yolla ortaya koyabilmek için "önceden belirleme, önceden takdir" ifa
deleri yerine "önceden bilme", "ilm-i ezellsinde biliyordu" gibi ifadeleri ko
yunuz. Bakınız aynı açmQ.zlarla karşılaşacaksınız. Nasıl ve ne şekilde olacağı 
önceden bilinen birşeyin zamanı gelince başka türlü gerçekleşmesi mümkün 
müdür? Önceki bilgiden farklı gerçekleşen altematifin ezeldeki durumu ne
dir? Nasıl cereyan edeceği önceden belli ve bilinen bir fiilin faili, nasıl olur da 
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oynamak zorunda kaldığı bir rolden sorumlu olur? Bu durumun, idam kara
rım infaz eden cellad'ın, kati suçundan sorumlu tutulmasından ne farkı var
dır? Bu örnekleri çeşitlendirrnek ve çoğaltmak mütcl<ündür. 

Bu problemin çözümü için kullarulan, "ilim maluma tabidir. Allah in

sanların öyle yapacaklarını bildiği için öyle takdir etti. Yoksa Allah bildiği i
çin insanlar öyle yapıyor değillerdir. Nasıl ki müneccimler bir yıl önceden 
ayın ne zaman tutulacağıru biliyorlar ve takvime yazıyorlar? Şimdi, ay, mü
neccim tutulacağıru bildiği için mi tutuldu, yoksa ay zaten tutulacaktı da 
müneccim o yüzden mi bildi?" şeklindeki izahlar her yönüyle problem taşı
maktadır. 

İbn Rüşd'ün de dediği gibi maluma tabi olan ilim, Allah'ın ilmi değil ya
ra tılmışların ilmidir. Allah'ın ilmi ise Yaralıcı'nın ilmidir, Yaratıcı ilimdir, 

Malum ilme tabidir. "~\ J:k)Jı y. J ~ d' ~ ~i" "Yaratan bilmez mi. O 

la~] ve her şeı;deıı haberdardır" (el-Mülk 67/14) ayeti b.unu ifade eder. Özel ıstı
lahlarıyla ifade edersek insanlar için malum, illettir, ilim de ma'lüldür. Allah 
için ise ilim illettir. Malum ise ma'lilldür. Bu, sanatkar bir marangozun sanat 
eseri bir mobilyayı yaparken neyi nasıl yapacağının bilgisi ve bu bilginin o 
sırada somut esere dönüşmesi örneğiyle anlatılabilir. 

Müneccim örneğinin problemi, "zamanı gelince ay .tutulmayabilir mi?" 
sorusuyla netleşir. 

Zaman Problemi 

İrade-Kader-Mesuliyet ilişkisinde, ki biz buna ilim sıfatını da kattık, bi
zi zorlayan ve doğrudan mesuliyet kavramını etkileyen noktalarda , kanaa
timizce, gerek Allah'ın sıfatları açısından ve gerekse kulların sıfatlan açısın
dan, zaman kavramının, birlikte mütalaa edilmemesinin önemli etkisi bu
lunmaktadır. 

Bilindiği gibi biz 4tsanlar iç ve dış dünyamıza ait her şeyi zaman ve me
kan perspektifinden algılamaktayız. Kant'ın da belirttiği gibi zaman bizim 
zihnimizin iç formu, mekan da zihnimizin dış formudur. Menfi sıyga kulla
narak şöyle de söyleyebiliriz. "Biz hiçbirşeyi zamansız ve mekansız olarak 
algılayamayız". Bu bizim zaô sıfatımızdır. 
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Halbuki Cenab-ı Hakk zaman ve mekandan münezzehtir. Yaru Allah i

çin zaman ve mekan yoktur. Ona bu sıfatlar rusbet edilemez. O halde Al

lah'ın hiçbir sıfatında zaman ve mekanla ilgili her hangi bir unsuru düşüne

meyeceğirruz gibi neticede zaman ve mekan kavramına götüren hiçbir husu

su da zikredemeyiz. Çünkü, mantıkl başlangıçta onu zaman ve mekandan 

tenzih etmiş bulunuyoruz. Süleyman Çelebi Mevlid'in Mirac bahsinde ne 

güzel söylerruştir: 

Kim ne hilldir ne mili ol mahal 

Akl u fikr etmez o hali fehm u hall 

Ne mekan var anda ne arz u sema ... 

Gazzali'run belirttiği gibi Allah'ın sıfatları bize, bizde de olduğu i<.-in, bi
zim bilip idrak ettiğirıUz sıfatlar cinsinden bildirilmiştir. Aksi halde bi~im 
anlamarruz mümkün olmazdı. Bu noktadan hareketle şöyle devam edebili
riz: Allah'ın zamansızlık sıfah da bize, bizim anlayacağırruz zaman kavram
larıyla bildirilrıUş!]r. Kıdem'in zaman açısından karşılığı ezel, belli bir nokta
dan önce olmanın sonsuz boyutudur. 

Bekii'nın zaman açısından karşılığı ebed, belli bir noktadan sonra olma
nın sonsuz boyutudur. Görüldüğü gibi ezel ve ebede bu isimleri verdirten 
belli bir noktadır. O noktayı kaldırdığınızcia ne ezel, ne de ebed diyebilece-

ğiniz bir kavram kalmayacakhr. Nitekim" _r'iıJ JJ~' ~O hem evvel hem de 

ahirdir" (el-Hadid 57/3) ayeti, zamansızlığı ifade eder. Çünkü vav mutlak 
cem' için kullanıldığına göre Evvel ve Ahirin ayru anda çakışma hali, sıfır 

noktası, zamansızlıkhr. HÜVE ~ ile Zat-ı Bari'ye nisbet edilrruştir. Ayetin 

devamı "~\.:JI J ~LI2.lı J", "o hem zarur hem de bahndır", aynı manhkla 

zarur ve bahnın çakışhğı sıfır noktası, mekansızlıkhr ve ziHa ahf yoluyla 
nisbet edilrıUştir. 

Açıkça belirtildiği gibi zamansız ve mekansız bir varhk olan Zat-ı Ba
ri'ye nisbet edilerek kullanılan "o ezelde biliyordu veya ezelde takdir bu
yurdu" gibi ifadeler, zaman kavramını içerdiğinden, hakikat manasıyla Al
lah'a nisbeti, kanaatimizce caiz olmayan, tenzihe ters düşen ifadelerdir. Ni
tekim özellikle Ehl-i Sünnet kelamalannın genel kanaatine göre, Allah'a Ha-
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kikat dışında, mecaz ve kinaye yoluyla isim ve sıfat nisbet etmek de caiz de
ğildir. 

Görülüyor ki İslam Düşüncesinin önemli bir ayağuu teşkil eden Kelam 
alanındaki sıkıntılann göz ardı ·edilemeyecek sebeplerinden biri de Allah'ın 
zamandan ~e mekandan münezzeh zatı ile zaman ve mekansız i·drak kabili
yeti olmayan insanın kendisi göz önünde bulundurularak, irade -kader- me
suliyet ilişkisinde, açıklamalann ve temellendirmelerin zamansızlık açısın
dan ele aluunamasıdır. 

Sonuç 

Başlangıç noktasında bakış açınuzın mesuliyeti temellendinnek olduğu
nu ifade ederek çıktığımız yolda, irade, kader anlayışlanndaki seyri, pano
ramik olarak ele almayı yeğledik. Akademik ve bilimsel nitelikteki detaylara 
girilerek yapılacak tarhŞmanın bu alana mahsus bir toplantıda daha anlamlı 
olacağım düşündüm. En azından başlı başına bir sempozyumun gündemini 
teşkil edecek cesametteki, irade hürriye~ ve kader konularının, kısa bir tebliğ 

çerçevesinde, mesuliyetle ilişkisi açısından bütününün iskelelinden düşünce 
örnekleri gösterecek şekilde takdim edilmesini daha yararlı buldum. Bu dü
şüncemde yanılmış olabileceğimi de şimdiden kabul ve itiraf eylerim. 

Özetle şunu ifade etmeliyim ki, yukanda arz ettiğim düşünce tarzı ile 
konunun, mantıkl bütünlük içinde, hem insan sorumluluğunu temeliendire
cek ve hem de Allah'ın tenzih ve ta'ziminde herhangi bir kusura yol açma
yacak biçimde, Allah'ın sıfatları bahsinin yeniden ele alınmasına, bütün yön
leriyle kader inancına ait bahislerin yeniden gözden geçirilmesine, tabiidir 
ki, bu faaliyetlerde Kur'an ayetleri ve hadislerin istidla.Je tabi tutulması ve 
yorumlanması sırasında son derece kıymetli tarihi birikimin yanında çağı
mızın yeni ve güncel verilerinden de azami ölçüde yararlanılmasına ihtiyaç 
vardır. 

Böyle bir çaba sonunda düşüncedeki problemlerin, tamamı olmasa bile, 
hiç olmazsa bazı yönlerinin düne nazaran bir hayli azalacağını ümid ettiğimi 
belirtir, dinlemek lütfunda bulunduğunuz için teşekkürlerimi ifade eder 
saygılar si.ınanm. 




