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SUNU

Ş
İbnu's-Sid

el-Batalyevsi diye şöhret bulan Ebü lUnhammed Abdul!ah b. 1\l;uhammed, 444 h/1502 m. tarihinde Endülüs'ün Batalyevs
(Badajoz) şehrinde doğmuş ve aynı yerde yetişmiştir. Bil3.hare
Be!cnsiye (Valausiya) şehrine yerleşen İbnu's-Sid, Arab ilili ve
edebiyatı..nda bir otorite lmbül edilmiş ve bu konuda eserler vermişti!'. Uısfü-i din ve Ha<Us üzerinde de eser veren müellif, güzel
anlayışı ve cazip üslübuyla da ken<lini beğen<lirmiştir. İbnu's-Sid
521 h/1127 m. yılında aynı yerde vefat etmiştir.
Aşağıda

tercemesini sunduğumuz kısım, İbnu's-Sid'in "el-İnsaf"
adlı risalesinden alımnıştırı. l\Iüellif, bu risalesinde, hepsi de nassiarm özelliğinden ve tefsir edilme şeklinden doğan 8 kadar ihtuaf
sebebini ele alarak açık!ar. Müslümanlar arasmda görüş ayrılıkla
rının çıkmasına vesile olan bu arnillerden biri de, "ifrad ve terWb"
metoiHaru1ır. l\Iüellifimize göre "ifrad", bir mevzu ile ilgili n.assların sadece bir kısmını ele alıp onlardan
neticeye varmaktır.
"Terliib" ise bir mcvzu ile ilgili bulunan bütün nassları, imkan
nisbetinde, toplayıp tümünü dikkate alınak ve bir terkib ve te'lif
sonunda neticeye varmaktır.. Şüphe yok ki terkib metodu, ifrad
meto<lmıa tercih edilir. Umum,iyetle yanlış hülrumlere sevkeden ifracl metoclu.--ıun lmilamlması, Iıerhal<le, delillerin hepııine vakıf olaummak veya peşin hU.kümle işe ba5Iamak gibi bazı sebeplerden
doğmuştur.

İbnu's-Sid el-BatalyeYsi, risalenin bu bölümünde (s. 66-91) ifrad ve terltib meta<Uarı haklanda miaiHiere ciayanarak izahat
verdikten sonra önemli bi.r misal olması bakımından KADER babsh;.! ele alır. Tercemesini sunduğumuz bu kısımda (s. 82-91), kısa
bir girişten sonra, Imder. mevzuunda ifraıl metodunu kullanan ve
aşu:ı uçları teşkil eden CEBRİYYE ile KADERİYYE'nin görüşle
rini serdeder. l\iüteakılıen terkib metoduyla mu'teılil ve isabetli
yolu buian üçüncü grupa, yani EHL-İ SÜNNET'e ge!,ler.

(1) el-İnsti:f fi't-tenbih ale'l-eshabi'lleti evcebeti'l-ilıtilaf beyne'l-muslimin fi araihim, 1\fı
sır, 1319 lı., 136 s.
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MUellifin, delillerini kısaca naklettiği nın'tedil grupun görfi§•
lerini güzel bulasa ettiğini söylemeliyiz. Bilhassa kader gibi ~ok
ehemmiyetli ve tehlikeli bir mevznda, insanlar arasmda sürdürülen
mllnakaşalarm, ashnda bir ''münazara'' zihniyetiyle yapıldığını ve
bütün miislümanlarm, ibadet hayatlarında mn'tedil bir psikoloji
i!}inde bulundoklarını teıı.ıhis etmesi, ııaydn-ı takdirdir. Çllnkll ister
Cebriyye'den, ister Kaderiyye'den olsun -,-elbet Ehl-i SUnnet Mbil- mllslllmanlar, bütün samimi mü'minler, Allilh'a el açar, kendilerini günah işiemekten kornınasmı O'ndan niyaz ederler.
"Allilh'un, beni günah i§lemekten koru! .." derler. lyi dllıı.ıtlnUldüğU
takdirde böyle bir ifade, hem lrolun kendi iradesiyle fiii işieyebil
diğini (günah), hem de Allah-u TedWmn -mnrdıl ettiği takdirde- ona müdahale ettiğini (günahtan koruma) itiraf etmektedir.
Böyle bir dnayı bile yapmaktan ı.ıekinen bir müslüman ( !) varsa,
onunla, kaderden önce konnıı.ıulup halledilmesi gereken başka meselelerimiz varılır.
Metinde geı.ıen dyet ve hadislerin yerleri imkdn nisbetinde gösterilmiştir. Başlıklar tarafımızdan ilave edilmi§tir.

!frad ve terkib bahsinin ilgi çekici hususiyetlerinden biri de, bazan birbirine zıt iki ayrı görü§lln ortaya çıkmasına sebep te§kil etmesidir. Fakat bu
görü§lerin her ikisi de yanlı§tır; halr, ikisine nisbette mutedil sayılan üçüncü
bir görü§tedir. Bu üçüncü görü§ ifrat ve tefrit uçlarından hiçbirine yakın değildir. Müslümanlar arasmda itilrad silhasında ortaya çıkan görüş ayrılıklarmı
ve bunların meydana getirdiği farklan inceleyecek olursanız, çogunun bu nitelikte olduğunu görürsünüz. Halbuki Rasfılullah (S.A.S.) bu mevzuda bizi
uyarmı§tir: "Allah'm dini, aşın giden ile ı.ıok geri kalamn tutnınları arasmdadır"S, Bu ifade, üzerinde durduğumuz mesele hakkında açık bir beyan ve sa~dırma mahiyetindedir. Yine Peygamber Efendimiz;
''İ§lerin en hayırbsı
mn'tedil olanlarıdır."3 buyurmu§lardır.
Birisi Hasan el-Basri'ye (vf. 110 h./728 m.) şöyle demiş:
"Bana nın'tedil bir din öğret, öyle ki ne büsbUtun gerilerde kalsın, ne de
ilerilere gitsin 1"
"Güzel söylemişsin! İşierin en hayırlısı mn'tedil olanlarıdır.''
öyle bir mevzua girmiş bulunuyoruz ki, şayet derinleştirilmesine giri§ecek
olursak, söz pek uzayacaktır. Bu sebeple, örnek te§kil edecek kadar bir izahatla yetineceğiz.

CEBRİYYE
·Bazı müslümanlar, lrazil ve kader meselesini merak etnıi§ler ve bu mevzuda inanılması gereken haldlı:at ne ise, onu öğrenmek istemi§lerdir. Bunun
için Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i ııerifleri tedlrilr etmiııler ve ilk bakı§ta icbar ve
ikrah (kulların :irade ve hürriyetten yoksun olduğunu) ifade eden deliller bul-

nii.İ§lardır:
"Dinde aşırı gitmekten sakınınız ... " diye başlayan benzer bir hadis için b. İbn
Milce, K. el-Menil.sikf. Kadri hasa'r-raıny, 25f63.
(3) Sehil.vl, el-Makil.sıdu'l-hasene ve Aclı).nl. Keşfu'l-hafu, "hayr'' maddesi.
(!l)

4{}2.

''Eğer Allah dileseydi, onların hepsini' hidayet üzere toplardı. O halde, sakın

cithillerden olma!"4

"Allah onların kalbierini ve
de perde vardır."s

kulaklarını mühürlemiştir.

Gözlerinin üzerinde

"Hayır,

Allah, küfürlerinden dolayı onların kalbierini mühürlemiştir."6
Cebriyye, bunlara benzer daha birçok ayetten ba§ka şu . m ealde bazı ha•· ··
disler de bulrnu§lardır:
''Ebedi saıtdete eren (mü'min), annesinin karnmda mü'min diye yazılan
kimsedir; bedbaht da annesinin karnmda bedbaht diye yazılan kiınsedir.''r
Cebriyye, bu nevi ayet ve hadislerden istidlal ederek bir görü§ ortaya
koyınu§ ve bu görü§Üll esasını §U §eltilde ifade etmiştir: Kul fiilierinde mecburdur, . onun kendine has hiçbir gücü ve iradesi yoktur. Cebriyye, kader mevzuunda ba§ka türlü inanan kimsenin küfre dü§tüğiinü de söylemi§tir.

K ADERif fE
Diğer

l?ir grup alim de, aynı §eyi merak etmi§, fakat Cebriyye mezhebinin
görü§ünü bir akide olarak beğenmemi§, bu sebeple bizzat kendileri Kur'an ve
hadisi tedkik etmeye ba§lamı§lardır. Bunlar da, diğer bir kısım ayet ve
hadis bulrnu§lardır ki, bunların zahiri, kulun kendisine has bir iradeye sahip
olduğunu, kendi i§ini kendisi gördüğünü ve binaenaleyh istedigini yapabileceğini ifade ediyormu§. Mesela §U ayetler:
"0, knllarmm küfrüne ritzı olmaz.''a
"Semfid'a gelince, biz onlara da doğru yolu gösterdik, fakat onlar sapıklığı doğru yola. tercih ettiler.''o
"Biz insana yolu gösterdik, ister §ükredici olsun, ister nankör.'•ıo
Peygamber Efendimiz de §Öyle buyurmu§tur:
"Her çocuk tabü fıtrat üzerinde doğar. Nihayet anne ve
yahfidi, hristiyan veya at-eııperest yapar.''ıı

babası

onu

"Allah Teıtm buyurur ki: Ben lrullarımın hepsini }{Ötülükten arınmı§ olarak yarattnn. Falmt ııeytanlar bilahare onları dinlerinden saptırmıııtır.''ıs
Kaderiyye diyebileceğimiz bu ikinci grup da, bu nevi ayet ve hadislerden
ikinci bir görü§ ortaya çıkarmı§tır. Birine~ grupun görü§Üne muhalif olan bu
mezhebin temeli şu: Kul muhayyerdlr, · kendi i§i kendisine bırakılmı§tır, istediğini yapar, hatta Rabbının murM etmeÇliği §eye bile muktedirdir. Allah, böyle cahillerin ileriye sürdüğü §eylerden yüce, pek yücedir!
Görü§lerini bulasa ettiğimiz bu iki fırkadan, yani Kaderiyye ve Cebriyye'den her biri kendi mezhebine uymayan ayet ve hadisiere yönelmi§ ve onlan
uzak ihtiınallerle de olsa te'vile çalı§mı§tır. Bunun yanında, görü§lerini çürü(4) el-En'am, 6/35.
(5) el-Balı:ara, 2]7.
(6) en-Nisil, 4]155.
(7) Benzer hadis için bk. Muslim, K. el-KaderjB. Keyfiyyeti'l-halkı'l-ildemiyy fi batni
umınih... , 46f1: İbn Milce, Mulı:addimeJB. İctinilbi'l-bida' ve'l-cedel, 7; Ayrıca bk.
Sehilv1 ve Aclillıt, adı geçen eserler, "es-Setd.•• " ma:d.
(8) ez Zilmer, 39f7.
(9) es-Secde, 41}17.
(10) ed-Dehr, 76f3.
(11) Muslim, K. el-KaderJB. Ma'nil. külli mevlo.d.. , 46f6.
(12) Muslim, K. el-Cenn,ehf. es-Sıfati'lleU yurfeu bihll... , 51}16.
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ten hadisleri de, sahih bile olsalar, imkan bulduklan nisbette· reddetmek istemi§lerdir; tıpkı güne§i balçılda sıvamaya yeltenen ve yıkılmak üzere bulunan
bir uçurumun kenannda bina kurmaya çalıııan gibi.

EHL-i SÜNNET
u çüncü bir grup

alim, söz lmnusu edilen her iki fırkanın da görüıılerini
incelemi§, fakat hiçbirini bir akide olarak benimsememi§ ve her iki mezhebin
de hatalı olduğunu tesbit etmiştir. Çünkü Cebriyye'nin ileriye sürdüğü birinci görüş Allah Teiila'nın, yaratıklanna zulmettiği neticesini doğunnaktadır.
Kaderiyyenin savunduğu ikinci görüş ise, Yüce Yaratıcı'nİn, iradesini yaratık
lan arasında yürütemernesi gibi bir acz ifade .etmektedir. Halbuki gerek zulüm, gerek acz, bu ild s1fatın hiçbiri O'nun şiinma layık değildir. O Id .zatını
"Iıalı::imlerin hiUtin1i" ve "gücü yetenlerin en üstünü" diye
vasıflandınnı§tır.
Şam yüce Allah yine kendini şöyle tavsif etmiştir: " ... Bir yaprak düşmez Id,
onu bilmesin. Arzm karanlıklarımla bir tek dane, yaş, kurn hiçbir şey yoktur
ki apaçılr bir Iritapta bnlnnmasın."ı3
Ehl-i Sünnet iilimleri, birinci fırkanın delilleriyle amel etmek ile, iltinci
delilleriyle amel etmek arasında bir fark bulunmadığını söylemi§ler
ve hak mezhebin, her ilti tarafın delillerini birle§tiren, fakat hatalarından salim bulunan mu'tedil bir görü§te bulunabileceğini kabül etmişlerdir. Ehl-i ·
Sünnet, Kur'an ve hadisi, Cebriyye ve Kaderiyye'ye nisbetle daha sağlam bir
metodla (terltib metoduyla) tedltik etmişler ve bu sayede her ilti görü§Ü te'lif
eden, bununla beraber hatalarını da ortaya koyan. ayet ve hadisler bulmuş
fırkanın

lardır:

sana sehat
meylediverecektin." ı.ı
"Eğer

andolsun ki, sen az da olsa onlara

ona (Yusuf'a) niyyeti klll'mu.stu, eğer Rabbının
olsay<lı Yusuf da ona Irendini lmptırmış gitmişti."ıs
"Allah dilemeyillee siz dileyemezsiniz."ıs
"Kadın

miş

vermemiş olsaydık,

bürbanını

görme-

(nk iiyette olduğu gibi) sonuncu ayette de kul için bir dileme, bir irade
isbat edilmetkedir. Fal{at bu, ancak Yüce Allah'ın iradesiyle nilfiz olabiliyor:
Ehl-i Sünnet, kader teJaJdtisi bakımından tedkik ettikleri İslam ümmetinin,
cümlesini ittifakla kullandığını gönnüıılerdirır. Bu ifadede, kul için, ancak
Allah'ın yardımıyla nii.fiz olabilecel{ bir tasarruf gücü
isbat edilmektedir.
Ehl-i Sünnet düşünmüşler ki; bütün müslümanlar Allah'a el açar, O'ndan,
kendilerini günahlardan korumasını niyaz ederler. Yardımsız kalmaktan, kendi
hallerine terkedilmekten O'na sığınırlar: "Yüce Allah! Bizi kendi hiilimize
terketme ki çaresiz l{al:ıxız, bizi insanlara da teslim etme Id perişan düşer,
yok oluruz."ıa
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

ei-En'il.m, 6}59.
el-!sra', 17]74.
Y1lsuf, 12J24.
el-!nsil.n, 77]30.

"Allah'ın yardımı olmaksızın hiç bir tasarruf ve kuvvet yoktur'' meii.lindelti--bu hadis-i merfu' için bk. Muslim, K. ez-Zikr ve'd-duii.' ...•JB. İstinbabı hafdı's-sayt
bl'z-zikr, 48/13.
(18) Bu dua aynı zamanda bir hadistir, blc. 'Eb1l Dav1ld,· K. el-C!hadJB. fi'r-racul yağzu;;;
Ahmed b. Hanbel, C. V, s. 288 (değişik Hliızlarla).
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Kaza ve kader mevzuunda tedkik ve tefekkür sistemlerini açıklamaya devam ettiğimiz bu üçüncü grup alimierin dikkatini çeken noktalardan biri de,
Allah Teala'nın, Kur'an-ı Kerim'inde, "görünmeyen"i de "görünen"i ··de bildiğ'ini beyan buyurmasıdır: "0, görümneyeni de biliciılir, görüneni de."ıo Yüce
Allah'ın görünmeyeni (gaybı) bilmesi; e§ya ve hadiseleri meydana gelmeden
önce bilmesidir; görüneni (§ehade'yi) bilmesi ise, onları (var olmadan önce
bildigi gibi) var olduktan sonra da bilmesi demektir.
Ehl-i Sünnet alimleri, ilahi teklifin vaki' alınası ve olmaması bakımından
hallerini de tedkik etmi§ler ve görmü§lerılir ki Allah Teala, insana,
mutlak manada bakmayacak, dinlemeyecek, yemeyecek, içmeyecek gibi bir
mükellefiyet yüklememi§tir. O'nun emrettigi §ey, 'insanın, i§itme, görme ve
yeme... vasıtalarını bazı yerlerde (helal §eylerde) kullanması ve bazı yerlerde de (haramlarda) kullanmamasından ibarettir. O halde Allah'ın emrine
taallük etmesi veya etmemesi bakınıından, bu iki husus arasında bir fark ol~
malıdır. Bu fark §U olabilir: İnsan bu iki §ıktan birine muktedir kılınını§,
fakat öbür §lk için kendisine bir kudret verilmemi§tir. El titrernesi hastalığ'ı
na kapılmı§ kimse ile, saglam bir insanın ellerinin hareketi ayrı ayrı karakterdedir. Bu iki nevi' hareket arasında bir farkın bulundugu muhakkaktır*.
Bu fark da, ltulun kendi fiilierini icadetmekte tamamen serbest oldugunu söyleyen Kaderiyye'nin ileriye sürdüğii iddiayı doğ'rulamayacak tarzda, irade ve
kudretin varlığ'ından ibarettir.
insanın

BAZI BÜYÜKI.ERİN SÖZLERİ
Ehl-i Sünnet, Cebriyye ile Kaderiyye'nin iddialarını çürüten ve hakikatın,
ifrat ve tefrit derecelerindeki görü§lerinin ortasında bulunduğ'unu beyan eden, büyüldere ait bazı sözler de naklederler. Mesela Ca'fer es"Sadık'tan
(vf. 148 h./765 m.) rivayet edildigine göre kendisine sormu§lar:
bunların

- Kullar, fiillerini i§lemeye mecbur edilmi§ler midir?
..;.... Allah, kulunu günah işlemeye zorlamak, sonra o günahtan ötürü kendlı>ine azap vermek gibi bir zulümden münezzehtir.
- Peki, kulların i§leri tamamen kendilerine mi :terkedilmi§tir?
'- Allah, kendi müllriimle mlli"ad etınedigi bir ı')eye izin vermekten de
müiiezzehtir.
- O halde gerçek nedir?
..;.... İkiSinin ortası. Ne tam bağlılık, ne' de tam serbestlik.
Sıffin

Sava§Indan döndükten sonra Hz. Ali'nin (vf. 40 h./661 m.) huzuruna ya§h bir zat çıkmı§ ve; "Ey mü'minlerin emiri! Ne dersiniz, bizim Sıf
fin'e gidişimiz Allah'ın ımza ve kaderiyle mi olmu§tur?" diye · sormu§tur.
Hz. Ali §öyle cevap vermi§tir: "Allalı'a yemin _ederim ki her daga çıloşımız,
her vadiye inişimiz ve her a<lıın atışımız, şüphe yok ki, Allah'ın kaza ve kaderiyle olmuştur." Bu defa ihtiyar; "O halde çektigim zahınetlerin hesabını
Allah nezdinde arayacağ'ım, benim hiçbir mükafatım yok mudur?" tarzında
(19) el-H~r. 60f22.
(*) Müellifin burada ifadeye çalışbğı husus, şöylece özetlenebilir: İnsanların iki türlü
fiilieri vardır. Birincisi ızdırari fiiller olup, bunda h"Ulun iradesinin hiçbir rolü
yoktur. Kalp ve mide gibi iç organların çalışması bu kab!ldendir. İkincisi Ise, ihtiyari fiillerdir ki, kul bu tip fiilierinden mes'uldur. Kelamcılar arasındaki ihtilaf, ızdı
rari denilen fiilierde değil, "ihtiyar!" olan ikinci grup fiillerdedlr. (Diyanet)
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konU§unca, Hz. Ali şöyle karşılık vermi§tir: "Sus, ey ihtiyar, bu söylediğin,
şeytan dostları ve Allah düşmanlarının, §U ümmetin Kaderiyyecilerinin sözüdür. Allah TeiUa, kulunu muhayyer ·bırakmak sf:ı:retiyle bazı şeyleri emretmiş,
akıbetierinin tehlikeli olduğunu haber vermek meyanıoda bazı şeyleri de yasaldamıştır. Allah, kendi iradesine rağmen (mağlO.p edilmi§ olarak) asi olunmamış ve kul icbar edilmiş olarak itaat olmımamıştır." İhtiyar bunun üzerine tebessüm etmi§ ve ayağa kalkarak §U beyitleri söylemi§tir:
"Sen öyle bir imarnam ki, sana bağlılık göstermek sayesinde,
nünde Ar§ Sahibi'nden nza umanz.

kıyamet

Sen ki dinimizin güç bir meselesini açıklığa kavuııturdun. Yüce
bize. yaptığın bu iyiliğe mukabil seni ihsanla. mükii.fatlandırsm!" ·
Yukarıda Ca'fer es-Sadık'tan naklettiğimiz sözlere benzer
ibn-i Abbas'tan (vf. 68 h./687 m.) da rivayet edilmi§tir.

TERKİB

gü-

Rabbımız,

bazı

· · ·
cümleler

MEroDU

Ehl-i Sünnet, buraya kadar sıraladığunız bütün bu delillere vakıf olunca,
"Kader"e dair nazil ve varid olan ayet ve hadisleri toplamı§lar ve bunların
arasındaki münasebeti tesbite çalı§mı§lardır. Bu çalı§malar sonunda üçüncü
bir görü§ ortaya çıknıı§tır. Bu üçüncü mezhep, diğer her iki görü§ün çirkin
hatalarmdan saıım olmakla beraber, onların iyi taraflanın da cem. ve te'lif
edicidir. Ehl-i Sünnet'in görü§ü, Cebriyye'nin tefritinin fevkinde, Kaderiyye'nin a§ınlığmm da dQ.nunda bulunmu§ ve RasQ.l-i Ekrem Efendimiz'in; "Allli.h'm
dini, aşırı giden ile !;Ok geri kalamu tutumları arasındadır." mealindeki hadislerine uygun dü§mÜ§tür.
Elıl-i Sünnet'in Kaza ve Kader mevzuunda ortaya koyduğu görü§, §U esasa dayanır: Allah Team gayb ilinine sahiptir; O, olacak her şeyi olınadan önce bilir. Allah insaın yaratmış, onu, kendisine doğru yolu gösterecek bir akıl
' ve mükellef olmasun gerektirecek bir kuvvet ile mücehhez kılmıştır. Cenab-ı
Hak, gayb ilmini yaratıklarından gizlenıiş, onlara emirler vermiş, yasaklar
gönderıniŞtir. Yüce Yaratıcı, kullarını, onlar hakkında önceden sahip olduğu
bilgi bakımından değil, fakat onlara gönderdiği emirler ve yasaklar yönünden
mes'ol tutmuştur. Binli.enaleyh insanlar, "itaatkli.r" ve "asi" olmak üzere, istedikleri gibi hareket ederler. Bu arada dolayısıyla, Allah TeiUa'nm Itendileri
hakkında önceden sahip olduğu bilginin smırlaruu da aşmamış olurlar~ O halde· Allah Tealii.'nm, önceden, itaatkar olacağını bildiği kimsenin Asi, ma'siyeti
tercih· edeceğini bildiği kimsenin de itaatkar olması düşünülemez. Aksi halde
Allli.h'm ilmi, kemal derecesinde bulunmamış ve malılfikların ilmine benzenıiş
olur. Çünkü malılfikuıı ilmi, bilindiği gibi volrn' bolması da, aksinin çıkınası da
münıkün olan bir ilimdir.

Ehl-i Sünnet'in görü§üne göre, Allah Teılla'nm, vuku' bulacak hadiseleri
önceden bili§inde, Cebriyye'nin iddia ettiği gibi herhangi bir icbar balıis konusu değildir. Bir kimsenin yapmak istediği bir i§e dair sahip oldugu kudret,
ancak Allah Teala'nm ona yardım etmesiyle yahut fi'li ona havaıe ·etmesiyle ·
tam nafiz olabilir. Yüce Allah, kulunu, yapmalt istediği ~ahtan korursa,
bu bir lO.tuf olur; §ayet fi'li ona havale eder, tamamen onun isteğine bırakırsa,
bu da adi olur.
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Kulun du,rumu, Allah Teılla'nın, · hakionda önceden bir iline sahip olu§u
yönünden ele alınacak olursa, bir cebir §ekli göze çarpar. Şayet kendisine tevdi'
edilen kudret ve ona gönderilen emir ve yasaklar yönünden bakılacak olursa, her §ey kendi iradesine havale edilmi§ gibi görünür. Binaenaleyh burada
ne tam bir icbar (icbar-ı mutlak), ne de tam bir serbest bırakılı§ (tefviz-i
mutlak) vardır. Netice ikisi ortası bir durum arzetmektedir ki, bu ince n~k
ta ara§tırıcıların gözünden ve dÜ§Ünenlerin dikkatinden kaçmaktadır. !§te
mevzuti kökünden kavrayan Ehl-i Sünnet alinılerinin; "Kul ne serbest bırakılmış, ne de bağlaııııııı:ıtır." sözünden anla§llan mana da budur.
·
Kader mevzuunda nazil ve varid olup ilk bakışta "icbar" ifade eden ayet
ve hadisler şu üç şeyden biri ile yorumlanmalıdır:
ı.

Allah

Teala'ııııı,

olmadan önce e§ya ve
Kul için bu bilgi dairesinin
aksini yapmak münıkün değildir. ·
(el-ilmu's-sadık).

hadiseler
dışına

haldondaki ilmi
veya bilineniiı

çıkmak

kötü fi'lin kar§ılığı olmak üzere Allah Teala'ııııı icra ettiği
bir fiil: "Allab, kiifretmeleri sebebiyle, onların kalbierini mübürlemiştir.''2o
mealindeki ayet-i kerimede olduğu gibi.
2.

Işlenen

3. Allah TeaHi.'ııııı, dilediği i§i yapınağa gücü yettiğini bildirmek:
Allah dileseydi, · onların hepsini hidayet üzere toplardı.''2l.

''Eğer

Kader mevzuunda olup da, dış görünü§üyle ktila tam serbestlik tamyan
ayet ve hadisiere gelince; bu husus da, Allah tarafından kula gönderilen emir
ve nehiy ile yorumlanmalıdır. Bu noktada Kaderiyye'yi (yani kaderi·. inkar
edenleri) yanıltan §ey, olmadan önce e§ya ve hadiselerin Allah tarafından bilindiğini kabül etmeyi§leridir. Onlara göre Anah'ın ilmi ha.distir, yani sonradan, olacak şey olduktan sonra teşekkül eder. Halbuki Allah Teala bu gibi
cahillerin iddia ettiklerinden yüce, hem de pek yücedir!

KADER MÜNAKA.ŞASI VE NETİCE
Büyük alimierin ve Ebi-i Sünnet çoğunluğııııuıı görüşü şudur ki; kaza ve
kader mevzuuııda fazla konuşmamalı ve müııakaşaya dalıııamalıdır. Çünkü
Peygamber (S.A.S.) Efendimiz; "Kaza (ve kader) babis konusu edildiği zaman
r1i1inizi tutunuz.''!!2 buyurmuşlardır. Kurtulı.ış ve selameti tercih edem için tutulacak en güzel yol, bu yol olmuştur.
Kaza ve !tader mevzuunda şinıdiye kadaı· söylediklerimiz, konunun geni§~
liği karşısında, pek az sayılır. Doğrusu, kader bahsi tehlilteli ve güç bir bahistir. Çoğu zaman balısin derinliklerine inmek isteyen kimse, inandığının hilafma bazı filtirlere kapılabilir. Bu sebeple kader mevzuunda daha fazla söz
söylemekten çeltiniriz. Şunu da belirtmeliyiz lti, biz §U kitabımızı çe§itli görü§lerin derinliklerine dalmak için kaleme alını§ değiliz. Kitabı te'Iif edi§imizin gayesi, Islam tefekltür tarihinde görii§ ayrılıklarının doğmasma sebep
olan bazı hususları tesbit etmekti.
i(20) en-Nisii.', 4/155.
(21) el-En'il.m, 6f35.
(22) Taberil.ni'den nalden bk. Suyi'IU, el-Cil.miu's-sağir, "İza zuldra aslıabi .. " maddesi.
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Fakat §u kadarını söylemeliyiz ki, kader mevzuunda alirolerin söyledikleriyle tatmin olmayan ve onlann tavsiyelerine bakmayarak işi derinle§tirmek
isteyen kimseye, iki önemli noktaya dikkat etmesini tavsiye ederiz. Eğer çı
karacağı netice bu iki esasa uygun düşerse, bilsin lı:i o, gerçeğin ta kendisini
bulmu§tur; §ayet bunların biri veya ikisiyle tezat haline düşerse, bilsin ki,
yanılımştır, tekrar araştırmaya ve düşünıneye koyulmalıdır.
a) Birinci esas §Udur ki, Yüce Allah'dan ba§ka hiçbir hakiki fail (doğ
rudan doğruya ve ınüessir i§ gören) yoktur. O'nun dı§ındaki her fil.il, ancak
O'nun yardımıyla, O'nun lütfu ve O'nun gücünden gelen bir müdalıale ile i§
görebilir. Öyle ki Allah Teala, kulunu kendi haline terketse ve i§in görülmesini tamamen ona bıraksa, kul asla bir ·;fül sahibi olamaz.
bütün fiilieri hikmetle doludur, O'nun yaptılparında
asla manasızlılt yoktur. Allah Teala'nın fiilieri zulüm ihtimali bulunriıayan
mutlak bir adalet mahsfılüdür, onlar kusursuz bir güzellik örneği ve içinde
kötülük bulunmayan halis bir hayırdır. Bu mefhumlar zıtlarıyla birlikte söz
konusu edilecek olursa (hikmet - abes, · adaJet - znlüm, güzellilt - çirlı:inlik,
hayır - şer) ancak biz yaratıldarın fülleri için dÜ§Ünülebilir. Çüb.kü bizler için
ilahi emir ve yasak bahis konusudur, ayrıca insan olarak bizde, yaradılıştan
bir akıl gücü mevcuddur ki o, bize bazı şeyleri güzel, bazılarını da çirkin göstE:ril'. Güzellik ve çirkinlik. .. Yüce ve münezzeh Yaratıcı bu iki sıfatın hiçbiri
ile vasfedilemez. Çünkü O'nun fevkinde ne bir emreden vardır, ne de bir yasak çıkaran. Hem O, aklın bizzat yaratıcısıdır da.
b)

Yüce

Allah'ın

Hulil.sa;
Allah Teala hiçbir yönden hiçbir yaratılmışa benzemez. O halde seni, Yaratıcı ile yaratılrnı!'l arasında gerek zat, gerek :llil balrnnından teşbihe götürecek bir sözle karşılaşırsan, onn en <leğersiz bir şey gibi at, bir çöp gibi
fırlat ve bil Id hak onun dışındadır; hakkı cnun dışında ara, bulursun. Şa
yet kader mevzuunda isabetli bir neticeye varamaz ve asıl maksüdu anlayaİııazsan, bulasa ettiğinıiz bu inanışa sımsıkı sarıl.
Seni yaratan Yüce Allah'a hiknıeti konusunda dil uzatına, kudreti mevO'nunda mücadele ve münakaşaya girişme. Hiç unutmanıalısm ki O,
senden müstağnidir, fakat sen daima O'na mulıtaçsın ve eninde sonmıda, dağarcığındaki bilginle birlikte, O' n mı hnzürmıa çılmcaksın!

zuuııda

N e yücedir o Allah ki, hükümlerinde tektir!
Kararlarını temyiz edecek bir kuvvet yoktur.
Aklı erenler, adaletinden şüphe etmez.
Günahitarlar, kereminden umut kesmE z.
O'ndan ba§ka Rab yok,
O'ndan özge Ma'bud yok!
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