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islam, tabiatm, tabfat da Islam'ın ölçülerine uygundur. Uygunluğu sağlayan
antolajik ve teşrii yasalarm genel ad1 kaderdir. Ancak, kainatm düzenini sağlama
arac1 olan kader, bazen ölçüsüıfüğe ve düzensizfiğe sebep olacak derecede yanliş
veya eksik anlaşiiabifmiştir. Makalede bu yanit ş aniamanm görüldüğü bir hadis örnek
almm1ş ve kaderin, gerçek aniamma uygun düşecek şekilde yorum denemeleri
sunulmuştur.

Şaki

Subject

Islam conforms to the nature, and a!so the nature conforms to the
fundamental beliefs or rules of conduct of Islam. The general name of ontofogical
laws and legislative laws that provide this conformity is 'destiny' (kader). But by
means of forming the
of universe,
destiny had
to be understood
wrongly and deficiently in a manner of conducing to chaos and untidiness.
In this article we gave an example of a misunderstood hadith and we
interpreted the sultab/e meaning of destiny.
Destiny, Fate, Fatalism, Work, Activity, Theo!ogy, lnterpretation,
Happy, Unhappy

A·
1.
islam dini tabiata, tabiat da bu dine uygundur. Dinin fıtri olması bu demektir1.
Faydalı gıda maddelerinin helal, zararlı gıda maddelerinin haram kılınması bu
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sebeptendir Faydalı veya zararlı iş ve davranışlar için de aynı durum söz konusudur.
Şu halde islam dini, tabTattan olumlu bir şekilde yararlanma ve tabiatm zararlı
etkilerinden korunma yol ve çarelerini öğretmek için gelmiş bir kılavuzdur; yoksa
tabiatı yok etmek için konmuş değildir. Çünkü tabiatı yaratan da, dini koyan da
Al!ah'tır. Allah'ın emri lle iradesi arasında farklılık bulunabileceğinden söz
edilmektedir< Ancak bu görüş bazı tartışmalara yol açmıştır. Allah'ın koymuş olduğu
normal tabii denge bozulursa, anormal bir tabfat ortaya çıkar ve bundan cansızı ve
caniısı ile tabiat zarar görür. Zararlı madde bağımlılığı, eşcinsellik ve dengesiz eko,
islam dininin tabTattan rasyonel bir biçimde yararlanma yolundaki ilkelerine uymama
sonucu
çıkmış anormal/bozulmuş tablat ömekleridir.
işte kader, Allah'ın kainatın düzen ve dirliğini korumak için koyduğu tabii ve
dini kanunların, yani ölçü ve planiann tamamının adıdır. Şu mealdeki ayetler kaderin
asıl anlamının bu olduğunu göstermektedir: "Hazineleri bizim yammızda olmayan
hiçbir şey yoktur ve hazineleri yamm1zda olan her bir şeyi ancak belli kader (ölçü ve
plan) ile indiririz3"; "... Allah nzkt, kader (koyduğu ölçü) ile indirir ... 4"; "Biz her şeyi
kader ile (belli bir ölçüye uygun olarak) yaratt1k6"; "Güneş de kendi karargahmda
bu, her şeye hakim olan ve
şeyi en iyi bilen Allah'm takdiridir(belli bir ölçüye
göre koyduğu düzendir). Aya da (her gün yürüdüğü) konaklama yerleri takdir
ettik(her gün belli bir mesafe almasını sağladı k) ... 6"
Allah'ın belirlediği ölçülere uygun olarak koyduğu tekvlnf (ontoiojik) ve teşrTI
uyulursa kurtuluş, barış ve mutluluk, tek
kanunların bütününden ibaret olan
kelime ile hayır; ona uyulmazsa olumsuz sonuçlar, yani şer söz konusudur. Şu halde
hayır, tablatın normal kullanılışının, başka bir ifade ile ilahi iradeye uygun
davranmanın;
tabiatı kötü kullanmanın, yani ilahi iradeyle çatışmanın
kaçınılmaz sonucudur ve kader kainatın varlığı için gerekli olan bir düzerıdir.

eş-Şehristant, Ebu'I-Feth Muhammed b. Abdülker1m, el-Mi/el ve'n-Nih81, nşr. Muhammed Seyyid
Geylani, Mısır, 1387/1967, ı, 39.
2 Bkz., ei-Maturidi, Ebu MansOr Muhammed b. Muhammed, Te'vilat-ü Ehfi's-Sünne, thk. Fatıma Yusuf
ei-Haym1, Beyrut, 1425/2004, !V, 587-588.
3 ei-Hicr (15}, 21.
4 eş-ŞOra (42), 27.
s el-Kamer (54), 49.
s Yasin (36), 38-39.
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2.
Yukarıda verdiğimiz

bilgilere göre tanımlayacak olursak cebir, kainatta ve
özellikle onun önemli bir parçası olan insanın iş ve davranışlannda ölçüsüz!üğü
savunan doktrinlerin genel adıdır. Onu "hiçbir ölçüyü dikkate almadan, insaniann
sicilini iyi veya bozuk olarak yazmaktır" şeklinde müşahhaslaştırabiliriz.

Buhar!' nin ve Müsllm'in Hz. All'den ve imran b. Husayn'dan, ayrıca Müslim'in
Cabir'den rivayet ettikleri hadiste Hz. Peygamber,
olarak, her insanın Cennetlik
veya Cehennemlik olduğunun önceden yazıldığını söylemiş; bunun üzerine
oradakiler, "Sonunda varacağımız
önceden belli olduğuna göre, orayı kazanmak
için ibadet edenlerimizin çalışması neye yarar? Öyleyse, bu yazgıya dayanarak
herhangi bir şey yapmayarak, mukadeler akıbetimizi beklememiz gerekmez mi?"
deyince Hz. Peygamber, "Hayır, çahşın; çünkü Cennetlik olarak yazılan mutlular
Ehli)) buna götüren işlere, Cehennemlik olarak yazılan mutsuzlar (Şekavet
Eh!i) da ona götürecek işlere döneceklerdir. Şu halde Cennetliklerden ve
Cehennemliklerden her biri, neresi için yaratılmış ise ona uygun işler kendisine
kolaylaştınlır; yani mutlu (said} alacaklara buna uygun işler, mutsuz (şaki) alacaklara
yine ona uygun işlerde bulunmaları kolaylaştırılır" buyurmuş ve sonra "Kim verir
ve saktmrsa, en güzel o/am da tasdik ederse, biz onu en kofaya haztr!anz, onda
başanit k1fanz. Kim cimrilik edip vermez, kendisini zengin sayTp hakka boyun eğmez,
en güzel o/am da yalan/arsa, biz onu en zor olana yöneltiriz7" maalindeki ayetleri
okumuşturs.

Kaderiye/Mlltezile'nin insan fiilieri konusunda kaderi inkar ettikleri9, Eş' ariler'in
ve onların büyük oranda etkisinde kaldıklan anlaşılan Maturidlfer'in 10 ise bu hadisi ve

9

10

el-leyl (92), 5-10.
Müslim, Ebu'! Hüseyrı Müslim b. ei-Haccac, Sahfh-u Müslim, nşr. Muhammed Fuad Abdülbaki,
Beyrut, 1972, el-Kader, 6; ei-Buhari, Ebü Abdiilah Muhammed b. ismail, ei-Camiu's-Sahih, nşr.
Mustafa Deyb el-Boğa, et-Tevhid, 54.
ei-Eş'ari, Ebu'I-Hasan Ali b. isma11, Makalatü'l-islamiyyin ve ihtilafu'I-Musallfn, nşr. Helmuth Ritıer,
Weisbaden, 140011980, s. 277; ei-Bağdadl, Ebü Mansur Abdulkahir, Beyrut, el-Fark beyne'/-FI(ak,
nşr. Muhyiddin Abdülhamid, Beyrut, tsz., s. 149.
Krş. Huleyf Fethullah, Mukaddimetü Kitabi't-Tevhid, ist., 1979, m7-m10.
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Cebriyye'nin insan fiilieriyle ilgili görüşlerinden ayırmayı zorlaştıracak
şekilde yorumladıkları bilinmektedir. MCıtezile'nin insan fiilierinde kaderi ve
Cebriyye'nin kesb'i inkar etmelerinin aşırılığa kaçtığı ortadadır. Ehl-i Sünnet'in niyet
olarak bu aşırılıktan kaçtığı muhakkaktır. Ancak, orta yolu, zihinleri ranatiatacak
bir gerçektir. Bunun sebebi, yukarıda bir örneğini
şekilde ortaya koyamadığı
verdiğimiz m:ısları yorumlamadaki ihtiyatlı tutumudur. Naslan ihlal etmek, hiçbir
Müslüman'ın cesaret ederneyeceği bir davranıştır. Ancak, bu ihlale düşmeden, uygun
bazı yorumlar mümkünse, bundan kaçınmak da doğru değildir. işte bu mülahaza
içerisinde, yukarıda meali verilen hadisle ilgili olarak orta yolu gösterecek şekilde
yapılmış bir kısım kelamT yorumları, tarafımızdan yapılmış bazı ilave ve açıklamalarla
birlikte sunmayı uygun bulduk. Şimdi bu yorumlara geçelim.
1. "Çalışın, çünkü her mükellefe, ne için yaratılmış ise onu yapma kolaylığı
verilmiştir" maalindeki hadis, kimisinin zannettiği gibi, "Cennetıikler'e Cennet'e
götüren işler, Cehennemlikler'e
Cehennem'e götüren işler kolaylaştırılmıştır"
manasında değildir. "Ben cinleri ve insanlan ancak bana ibadet etmeleri için
yaratt1m 11 " mealindaki ayet, cinlerin ve insanların yaratılış hikmetinin A!lah'a ibadet
olduğunu blldirmektedir.
!tibarla, hadiste geçen "4.1 ~ ı... (Insanların
yaratılış hikmeti)", bu ayette geçen "Aifah'a ibadet" ile tefslr edilmelidir. O takdirde
hadisin manası, "Her mükellef insan Aılah'a ibadet etmek için yaratılmıştır ve her
mükellefe Al!ah'a ibadet ederek iyilerden ve dolayısıyla Cennetlikler'den olma imkanı
ve kolaylığı verilmiştir" şeklindedir1 2. Ayete de uygun olan bu manarım Cebriyye'nin
görüşü ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı ortadadır.
Sözü geçen hadisle, Cebriyye'nin iddia ettiği gibi, bir mana aniatılmak
istenseydi "Benim bir şey söylememe gerek yoktur.
her grup yaratılış gayesine
uygun bir davranış sergilemek zorunda bırakılmıştır. Başka bir ifade ile; iyi veya kötü
işlerde çalışıp çalışmamak sizin elinizde değildir. Çünkü iyi veya kötü işlerde
çalışmak veya çalışmamak mecbuıiyetinde olana herhangi bir emir vermenin bir
anlamı yoktur. Ayrıca, zorla çalışmak bir hak kazandırmaz" denilmesi gerekirdi. Oysa
böyle denilmedi ve iradeli olarak çalışmayı ifade eden bir kelime kullanılarak
çalışmak emredildi.
benzeri

11
12

nasları,

ez-Zariyat (51), 56.
ei-Makbili, Salih b. Mehdi, ei-Aiemu'ş-Şamih fı-isan'ı-Hakkı ale'l Atai ve'I-Meşayih, Mısır, 1328, s.
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Emredilen bu çalışmanın kötü işleri kapsaması, Peygamber'in marufu emr ve
münkerden nehyetmekten ibaret olan tebliğ misyonuna aykırıdır. O halde bu hadise,
muhkem naslann açıkça belirttiği ilahi adalete ve Hz. Peygamber'in gönderiliş
hikmetine uygun düşen "Çalışın! Çünkü herkese lman ve ibadet fırsatı verilmiştir''
veya "Çalışın! Çünkü hür iradenizle yapacağınız iyilikler Allah'ın sizi iman ve ibMete
muvaffak kı lmasına, yapacağınız kötülükler de onun size yardımını kesmesine sebep
olacak ve dolayısıyla Cennet'i de Cehennem'! de kendi hür iradeleriniz ile
yapacağınız iş ve davranışlar karşılığında hak etmiş sayılacaksınız" gibi manalar
vermemiz gerekir.
Söz konusu muhkem naslardan bir kısmı,
Peygamber'in, mezkur hadisin
sonunda okuduğu ayetlerdir. Bu ayetler, yukarıda verdiğimiz manayı açıkça isbat
etmektedir. Çünkü bu
bakınca, saadet ve şekavetin sebepsiz yerelkeyfi
olarak verilmediği, tam aksine saadetin ilk etapta, adalet gereği olarak herkese eşit
şekilde verilmiş yüzde elli oranının üstünde bir fırsatın iyi, şekavetin de bu fırsatın
kötü, yani yüzde ellinin nisbetinin altında olan kötülük yapma fırsatının
kullanılmasının sonucu olduğu hükmü elde edilmektedir. ilk etapta herkese eşit
olarak verilen fırsat, Peygamber'in bildirdiği inanç esasları ve bu meyanda mutluluk
yurdu olan güzel Cennet'i doğrulamak, yasaklardan sakınmak ve gerekli yerlere mali
yardımda bulunmakla iyiye, bunların zıddını yapmakla da kötüye kullanılmış olur. Eşit
olarak verilen fırsatın iyiye veya kötüye kullanılmasıyla eşitlik mükellef tarafından
bozulunca, Allah
artık eşit fırsat vermez. Fırsatı iyiye kullanana yeni fırsatlar
bağışlar, onlara kolaylık sağlar. Fırsatı kötüye kullanana da önceki fırsatı dahi
vermez. Böylece ondan yardımını keser. Allah'tan yardım alamayınca da kötülük
faktörleri devreye girer ve onların etkisiyle bu kişide kötülük eğilimi artar, bu suretle
yaşarıması hoş ve kolay olan Cennet yerine, dayanılması zor olan Cehennem
kolayca hak edilmiş olur. Başka bir ifade ile; yaşarıması hoş ve kazanılması zor
olmakla birlikte Allah'ın yardımıyla kolayca kazanılacak Cennet
lıahi yardımın
kesilmesi ve kötülük faktörlerinin etkisiyle, yaşanınası zor olan Cehennem kolayca
hak edilmiş olur.
Aklı başında olan ve ibadet etmek için fiziksel bir engeli bulunmayan,
kendisinin iyi olduğunu gösterecek işleri yapmaya gayret etmelidir. Bir kimsenin
kendisinde böyle bir gücün bulunmadığını ileri sürebilmesi için, ya fiziksel engelli
veya akıl hastası olması icap eder. ilahi emirlere uymanın ve yasaklardan
sakınınanın kaderde iyilik, aksinin ise kötülük alameti sayıldığını Kur'an
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13 Krş. ei-Maturfdi, a.g.e.,
14 et-Tevbe (9), 105.
15
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IV, 588.

ei-Bakara (2), 216.
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8. Nihayet mezkQr hadis "Siz gizli kaderi araştırmak ve ona göre hareket
etmekle değil, açık kadere, yani Allah'ın ve Resulü'nün size öğrettiklarine göre
davranmakla mükellefsiniz" şeklinde bir manaya da işaret etmiş olabilir. Esasen
kader, kapalı bir alandır. Kapalı bir alanla ihtlcac {hüccet getirmek) caiz değildir17 .
Dolayısıyla, takdir-i ilahi galib olsa da, muhatabın azaba uğrayacağı bilinse de,
marüfu emr ve münkerden nehyetme far1zası düşmez18. "içlerinden bir topluluk,
"AIIah'm hefak edeceği, yahut şiddetli azap edeceği bir kavme niçin öğüt
veriyorsunuz?" dedi. (Öğüt verenler de) dediler ki: "Rabb'inize mazeret (beyan
etmek) için, bir de belki sakınırfar diye (öğüt veriyoruz) 19" maalindeki ayet de bu
hususa işaret etmektedir.
Özet olarak; Allah'ın üstünde ve onu sorgulayacak bir güç yoktur. O, dilediğini
yapacak güçtedir. Ancak, kendi yüceliğinin
olarak, plansız, öiçüsüz, keyfi ve
gelişigüzel iş yapmaz. Kendisinin koyduğu ince plan, ölçü ve ayarlar ile oynamadığı
gibi, oynayanları da şiddetle cezalandım ve bunu yaparken zerre kadar zulmetmez.
Bunu hususu daha iyi kavramak için teknik bir örnek verelim. Mesela, elektrik
akımını teknik kurallara uygun olarak kullanır iseniz, bundan yararlanırsınız; aksi
halde çarpıhrsınız. 'Ne fayda ne zarar' diyen mantığa göre, elektrik akımından da, var
olmaktan da vazgeçmek lazım gelir. Bu ise akıl kan değildir. Varlıkian yaratmanın
hikmeti, onlardan yararlarımaktır. Yanlış kullanım sonucu karşılaşılacak tehlike
dolayısıyla yüzde doksan dokuz oranında yararli varlıktan vazgeçmek, akıl kiırı
değildir. Ve 'hassas ölçüler ve
olan kaderi, "suçsuz insanlan ezelde
suçlu yazmak" tarzında anlamak, her şeyden önce, kaderin sözlük anlamına terstir,
yani bir ölçüsüzlüktür. Eğer Müslümanlar böyle bir kader anlayışına sahip iseler,
bunun vebali, gerçeği doğru anlatmayan/anlatamayan islam alimlerine aittir.
Günahlar maddi veya manevi mikrop üretir ve onları yapanın kimyasım bozar.
"Kaıandıkfan kötülükler aniann kalplerini paslatmtşt1r20 " mealindeki ayet bu duruma
işaret etmektedir. Bu bozuk kimyanın, veraset yoluyla nesillere intikali üzerinde
araştırmalar kesin bir sonuca varamamıştır. Bunlar, böyle bir kahtım ı ortaya koyacak
şekilde sonuçlanırsa, bazı kişilerde şer eğiliminin dominant durumda olmasının
17

Krş. ei-Maturldl, a.g.e., lll, 390; ibn Teymiyye, Ahmed b. Abdülhalfm, Mecmuatu'r-Resail, Beyrut,
1403/1983, 1, 86-87.

18 et-Turtüşl,
19
20

Ebu Bekr Muhammed b. el-Velid, Kitabu'l Havadis ve'I-Bida', thk. Abdülmecid Türki,
Beyrut, 1410/1990, 1, 84.
el-Araf (7), 164.
ei-Mutaffifln (83), 14.
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sebeplerinden birisini daha bulma yolunda önemli bir mesafe alınmış olacağı
düşünülebilir. Mukabil durum, karşı kutuptaki iyilikler için de
konusudur. Hz.
Nuh'un sözünü nakleden "Onlar günahkar ve kafir nesifferden başkasm1
doğurmazlar2 1 " maalindeki ayet, günahiann bozduğu babalara ait kimyanın,
yoluyla evlatlanna intikaline işaret etmekle birlikte, kesin olarak
bunu
koyduğunu söyleyemeyiz. Çünkü ayetin Hz. Nuh'un görüşü olma ihtimali vardır.
Ayrıca Hz. Nuh'un bu ifadesi, günahkar ve ahlaksız ebeveynin, çocuklarına veya
toplumun, vatandaşlarına iyi bir eğitim vermemeleri sebebiyle ortaya çıkacak olan
soysuzlaşmayı da ifade etmiş olabilir. islam'da Adem'in günahının, Hıristiyanların
iddia ettiği gibi, eviadına intikali
konusu değildir. lntikalin mümkün olduğu
varsayılsa bile, yine söz konusu değildir. Çünkü Hz. Adem tevbe edip arınmıştır.
her hallikarda iyi veya kötü genierin veraset yoluyla geçmesi tamamen inkar
edilemez. "Ve hiçbir günahkar başkasmm günahm1 yüklenmeı22 " maalindeki ayete
gelince, birinin bir dahli, etkisi ve katkısı olmadan işlediği günahın sorumluluğu
kendisine aıt olduğunu bildirir. Şayet günah sebebiyle bozulmuş genlerin verasetle
intikali
o takdirde ana ve babanın sebep olduğu bozulmanın günahı
konusu
eviatianna değil, kendilerine aittir. Zümer suresindeki mezkur ayet
da işaret
etmiş sayılabilir.

Kur'an ve sahih Sünnet'in -en
bir kısım beyanlanndan- şu sonuçlar
net bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Cinler ailesinden olan şeytan ve omm zürriyeti de
dahil, dünyaya gelen bütün mükellef varlıklar masum ve hükmen Müslüman olarak
doğarlar. Ancak, daha sonra Allah'ın kendilerine verdiği hür iradeleri ile ya bu fıtrl
durumlarını bilinçli bir şekilde sürdürürler veya saparlar. Buna binaerı, sorumluluk
tamamen kendilerine aittir. O halde, Descartes'in de isabetle belirttiği gibi, Allah en
mükemmel var!ıktır.
kadar ı:ulmetmez ve bizi aldatmaz. 'Kairıatta kader kurbanı
bulunduğu' sözü doğru değildir. Bununla birlikte bu dünyada kişilerin irade sınırlarını
afetler, determinist veya indeterminist anlayışiara uygun olarak belirlenen
ve sonuçlar
başkalannın yanhş davranışlan ""'~"''"''
mağdur olanlar bulunabilir. Veya başka bir ifade ile: Kuru ile beraber yaş da yanabilir.
durumdakilerin hesabı kıyamette görülecek ve mutlak ilahi adalet tecelli
edecektir. "Kendi elleriniz ile tehlikeye atlfmaym23"; "... Dünyadan nasibini unutma24
2ı
22
23

Nüh (71), 27.
ez-Zümer (39), 7.
ei-Bakara (2), 195.
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... "; "Işte bu, senin iki elinin sunduğudur25 "; '"inand1k' diyen insanlardan kimisi,
insanlarm işkencesini Allah'ın aıabı gibi kabul ederler26" gibi ayetler, insanın kendi
eylem alanına giren iş ve davraruşlarında, hiç değilse, Allah'ın takdir ettiği belli bir
süre için, hür olduğunu göstermektedir.
insan, kendi eylem alanına giren iş ve davranışlarını Allah'ın kendisinde
bulunmasını dilediği hür iradesi ile yapar veya terk eder ve bu yüzden sorumlu olur.
iyilik veya kötülük alternatiflerinden birinde kullanılmaya elverişli olan bu irade;
eğitim, öğretim gibi kültürel
sosyal motifler!e vesaire ile pozitif veya negatif
yönde değişikliğe uğrayabilir.
söylediklerimiz, her Müslüman'ın bilmek zorunda
olduğu asgari bilgilerdir. Bunların ötesindekiler, bize kapalı olan, yükümlülük ve
sorumluluğumuzu
bir alana dahildir. Bu alanı "Allah kimseye en küçük bir
oranda dahi haksızlık yapmaz" diyerek Allah'a havaleeden bir iman ile aşmaktan ve
Allah'a teslim olmaktan başka yapılacak bir şey yoktur.
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ei-Kasas (28), 77.
ei-Hacc (22), 10.
ei-Ankebilt (29), 10.

