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İNSAN KENDİ KADERİNİ SEÇER:

İBN KAYYIM EL-CEVZİYYE'NİN KADER ANLAYlŞI*
Irnıeli

Perho

Çev. Temel Yeşilyurt'''"'
MAN CHOOSES HIS DESTINY: IBN QAYYIM al-JA WZIYYA'S VJEWS
ON PREDESTINATION

111e Hanhelile Schokır lhn Qayyım al-.lawziyya (ö.751!1350) discııssed
predestination andji·ee ıvill in his book Slı.ifa' al-'alilj/ Masc1'il qada wa-alqadar wa-al-lıikma wa-al-ıalil. Even thought Jhn Qayyım was traditionalist he
didn't rejett the teaclıings of the speculative theologians but was willing to
study the ir opinions and accept those that were in accordance witlı Qur' ôn
and Sunna. Jbn Qayyım 's open nıindedness illustrated his e.ffort to exceed the
boundaries of the school.\' and creaıe doctrinesfor ıtıe who le Sıınni commımity.
Regarding predestinatioıı, the coıTect Surıni belief was neitlıer determirıism
nor belief inji·ee will. lt was a compromise between the se two extremes, a tnıe
middle road (al-madlılıab al-wasat). This beliefackııowledges God' s omnipotence and the predestination of man' s acts, but at the same time considers .
man as a responsibie actor. Man exercises his clıoice and will, and tlıen carries out (fa ·~ala) his actioııs. The book Slıiji:r' is devoted to explaining lıow it is
possible to combine tlıese two apparentlycontradicıory views.
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Yard. Doç. Dr. Temel YEŞiL YURT

Kader ve insanın hür iradesiyle ilgili sonılar. ortaçağ Müslüman düşü
nüderi arasında taıtışına konusu idi .. İnsanın kendi fiilierini belirleme yeteneğini kabul veya reddetme bir kelaıncıyı sınıflar ve onu bir veya diğer mezhebin üyesi yapar. Aşırı görüşler Mutezililer ve Cebriyye (Cehmiyye) tarafından kabul edilmiştir: önceki insanın özgürce eylemde bulunuşunu ifade
ederken, sonraki insanın ıiizgarda sallanan bir ağaçtan daha öte bir özgürlüğü olmadığını iddia etmiştir. İnsanın bütün fiilieri Allah tarafından yaratıl
ınıştır ve görünüşte özgürce eylemde bulunuyor görünse de gerçekte kendi
fillerini belirleme irade ve gücüne sahip değildir. Sonra Eş'ar'iler, "fiili Allah
y<J.ratır, ancak aynı zamanda insanda da o fiili kesbetmeyi yaratır" diyerek bu
aşırı görüşler arasında uzlaşma· ohıştunnaya giriştiler.
Abrahamov saf ve aşırı gelenekçiyi Kur'an ve Hadisleri nakleden ancak
onları karşıla.ştınna ve akli delill,erle , maııtık'i sonuçlar çıkarmayı reddeden
bir allm olarak niteler. Selefi aliiııler~ metafizik konularda tartışmayı kabul
etmeyerek, . nazari· kelamcıları ınüminleri sapıldığı götüren hid'atçzlar
(innovators) olarak düşünürler. Onlar bu tutumlarını şu hadise dayandırdılar:
"Kaderle ilgili ,konuşmayımz. zira o Allah 'm strrıdır. öyleyse O 'nun sırrmz
(#ct etmeyin "1 Onların düşüncelerine göre, Allah. ın sıfatları, zatı ve takdiri
gibi konular tartışına ve delil getirmenin değil. imanın cüzleri olmalıdır.
Onlar bundan dolayı KclamcıJan dinleme veya onların görüşlerini tartışmayı
yasakladılar ve kaderi Ve Allah'ın sıfatlarım, mahiyetini somıaksızın (bi-lô
keyf) Kur'fuı'da anlatıldığı biçimiyle kabul etmelerigerektiğini öğrcttiler. 2
Hanbeli mezhebi, selefi hareketin ·özünü oluşturdu, ancak en azından
onlardan bazıları, karmaşık kelfunl konularda yazı yazmama ve onları tartışmada akil yöntemler kullanmama şeklindeki aşırı yaklaşımı reddettiler.
Dahası, kader ve hür irade problemi k?nusunda Hanbel'i alimierin kabul ettilderi düşüncelerin oldukça çeşitliliğine işaret etmek şaşırtıcıdır. Hanbeli
Mezhebi'nin ilk temsilcisi Ahmed b. Hanbel (ö.24l/855)'in kendisi ve İbn

Abnıhuınov' a, göre bu hadis Ebfı '1-Kiisım el-Lalakiil ( ö.41 X/1 027) taralinda n, "Şer/111

'1Usıili İ'tikddi Elıli's-Siinne ve'l-Cemaa mine'I-Kitab ve's-Silnne ve'l-İcmd ve't-Tabifn
min Ba'dihim adlı eserde nııkletıniştir. (Abnıhoınov, B., Isiamir 1/ıeology:
Traditionalism and Rationalism. Etlinhurgh. 1998). Van Ess'e göre ise bu hadis, Ebfı
Nuuyın

2

cl-Isfehiini (ö.430/I03S) tanıfıııdmı Hilyettı'l-Evliyii'dıı rivayet edilmiştir. Van
Ess, bu hadisi uydurma olarak nileler. (Ess, .1. Van, Zwishen Hadit und Tlıeologie:
Studien zlim Entstehen l'rildestinaticmislıer Oberlicfenmg. Berlin. 1975).
"bi-lu keyf' dokrini iı;:in bkz.. Abrahuınov, B .•. "The bi-la keyf" doctrine and lls
foundations in Jslaınic Theology", Arabi('{l42, s.3ôS-3fi9.
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Batta (ö.387/997) kaderci görüşler açıkladılar ve bütün insan fiilierinin Allah
tarafında belirlenip yaratıldığını ileri sürdüler. Ebu Ya'la b .. Ferta
(ö.458/l066) selefleriniı1 bu düşüncelerine katılınadı ve insanın ·kendi fiilierindeki rolüne ilişkin Eş'ar'i yanıımı benimsedi. Ebu Ya'la'ya göre, ınsan
kendi fiilierini
kes b eder ancak o fiilleri. .varatan Allah 'tır.
.
İbn Teymiyye (ö.728/1328) kader konusunu Mihlıacu's-Sünne ve Risale fi'l-İrade ve '1-Ernr adlı eserlerinde ele aldı. O. Eş'ar'i görüşler ve aynı

zamanda da Ebu Ya 'la 'nın düşüncesini reddetti ve kesb teorisinin herhangi
bir hakiki uzlaşı meydana getirmediğini ve açıkça detenninistik olduğunu
iddia etti. İnsanın hür iradesiyle ilgili lbn Teymiyye'nin ke11di göri.işil Mutezile'ninkine yaklaştı ve bu konuda Ebu'I-Hüseyin el-Basri (ö.436FI 044) gibi
Mutezilllerin Sünni görüşü (kavlu'l-ehli's-Sünne) savunduğunu ilan etmelde
hatın sayılır bir açık-görüşiiilük sergiledi. 3
İbn Teymiyye'nin öğrencisi İbn u 'l-Kayyım el-Cevziyye(ö. 751/1350)

de kader ve hür irade konusuna ilgi duydu ve Ş~fau '1-Al?lfi Meselili't-Kada
ve'l-Kader ve'l-Hiknıe ve't-Ta'lll isimli eserini bu komiya ayırdı. 4 Bütün
Selefiyye gibi, İbn Kayyım da düşüncelerini . Kur' an ve. Süıu1et temeline oturttu ve bütün doğnı fıkirlerin bu iki kayımkla uyum halinde olınak zamnda
olduğu görüşündeydi. O, bazı
kelamcıların kendi ekallerinin düşüncelerine
.
.
.
uymayan Hadisleri göm1ezlikten gelen ve reddeden eğilimlerini kabul etmedi.5 Onun düşüncesine göre, doğnı olduğu düşünülen hadisrehber olarak
kabul edilmek zamndadır ve kelaıncı kendi görüşlerini hadise uygun düşe
cek şekilde düzeltıneliydi. Bununla birlilcte İbn Kayyım, çeşitli akılcı
(kelfuni) ekallerin öğretilerini açıkça reÇldetınedi ve hacası İbn . Teymiyye
gibi onların geliştirdikleri düşünceleri araştınnak istiyordu. İbn Kayyım ·a
göre rasyonel
kelamcıların çoğu yanılınaktaydı, ancak onların bazı düşünce.
.
.
leri de doğnıydu ve bunlar kabul edilebilirdi. O, Sünni topluluğu şu veya bu
ekolün peşinden gitmeyen, bunun yerine Kur'an ve Süımet'e uygun düşen
farklı ekallerin öğretilerini toplayıp ayılday(ln ve bu kaynaklada (Kur'an ve
'

4

5

'

'

A11med b. Hanbel, ibn Balta, Ebfı Ya'lil b. FeiTii ve İbn Teymiyye'nin görüşleri
anlatılmıştır. (Gimaret, D., "Theories de l'at:te humain dans l'ecolc lıanbaliıc", 1977,
157 -178). İbn Teyıniyye 'nin kaderle ilgili düşünederi aynı şekilde Meier'de de
tartışılmıştır. (Meier, F., ·Das sauberste über die Vorbestimmung. Ein Stück lbn
Taimiyya', Saeculum, 32. 1981. 74-89).
İbn Kayyım d-Cevziyyc. Şifllu'l-Al/1 fi Mesllili'l-Kitda ve'l-Kader ve'l-Hikıne ve'tTa'ltl, Daru'l-Kutubi'l-İiıniyye, Beyrut, 1987.
hJn Kayyım, Ş({d, s.25.
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çelişenleri

de reddeden bir topluluk olarak karakterize etti. Bundan dolayı bir Müslüman' ın herhangi bir göıiişü kesin olarak reddetmemesi
ve farklı ekallerin çalışmalarını araştım1aya çaba gösterınesi zonınludur. 6
Kader konusundcı Hanbeli düşüncesindeki çeşitlilik, alimierin yalnızca
belli bir ekolün tabiileri için değil, bütün Müslümanlar için kabul edilebilir
olan göıiiş ve öğretileri formüle etme çabasını yansıtır. Erken Hanbeliliğin
basit kaderciliği (fideism), rasyonalist düşüncenin kelaıni tartışmaların bütün
alanlarına nüftız ettiği sonraki dönemlerde yeterince çekici değildi. Ebu
Ya.'.Hi, yalnızca kaderle ilgili değil aynı zamanda bir dereceye kadar nedensellikle ilgili olarak da Eş' ari doktrinleri kabul ederek Han be ll Kelfum 'na
aklf bir boyut ekledi. 7 İbn Teymiwe aynı zamanda akll deliller de kullanmak istiyordu ve vahiyle çelişmemeleri şartıyla Mutezil'i doktrinleri de benimsedi. İbn Kayyım, Sünni doktri(ü, drğişik ekallerin temsil ettiği göıiişle
rin sahih bir seçmesi olarak tanımladı ve bu tanım da bütün Sünni topluluk
için öğretiler belirleme şeklindeki Hanbel'i çabayı yansıtır.
Şifa'nın Muhatabıs
İbn Kayyım İbn-i Teymiyye'n~n düşüncelerini yayan kişi olarak tanınır
ve onun göıi'ışleri hocasınınkinden farklılık arz· etmez. İki alim arasındaki

fark esasen üsluptadır. İbn Teymiyye oldukça nadir bir nesir ile yazdı ve
doktrinal düşüncelerini çok az bir ayrıntıyla ifade etti. Aksine İbn Kayyım'ın
yazısı daha didaktiktir ve argümanlarını, farklı açılardan yaklaşarak ve ör~
neklerle açıklayarak anlaşılır kılmak için çaba sarf eder. Onun üslubu, dinleyiciye bunu düşünün (teeınmel hftza) veya ey insanlar (eyyühe'n,..nfiss) ya da
ey düşünen ldşi (eyyuhe'l-müteenunil) gibi ifadeler kıllianarak doğnıdan
hitap eden bir vaizinkine yakındır. Onun tarzı, yazılarını, yalnızca çok az
kişiıün kitap sahibi olabildiği ve çoğunlugun okuyamadığı bir toplumda ken.:
di düşüncelerini yaymak isteyen bir yazar için zorunlu olan yüksek sesle
okunabilir bir niteliğe kavuştunır. İbn Kayyım çok önemli doktrinal yenilikler ve devrimsel düşünceler getirmedi, ancak onun rolü, kendi hocasının
düşüncelerini daha geniş bir dinleyici için erişilebilir kılınası açısından önemliydi.

6

İbn Kayyım, SlıijCI,

7

EbO Ya'Hl, Kitc?bu'l-Mu'ıamad, 169vd.
Yazar burada dinleyici, izleyici anlamına gelen aıtdience sözcüğünü
Ancak biz bunu mulıaıcıp olarak Türkçe'ye akiardık. (T.Y).

8

94.
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İbn Kayyım'ın yapıtı, onun kamuoyunun eğitimine ilgi duyduğunu gös-

terir. Çalışmalarından birisi olan Zlldu '1-Me/ld, İslam hukuku ile alakah pek
çok meseleyle ilgilenir ve doğnı davranışın kurallamu verir. O, Müslümm1ları, İslfunl bir yaşayış biçimine yönlendirebilmek amacıyla yazılmış popüler
bir hukuk kitabı veya ahlak kitabı türiindendir. 9 Daha bilimsel bir anatemaya sahip olması nedeniyle, S!fi:? kitabı, Zadu 'l-Melld' dan daha az pratik
bir tavsiye önerir ve o da -insanları doğnı yola eriştirıne; bu dunnnda da,
kader ve hür irade konusundaki düşünceleri tashih etme- şeklindeki aynı
amacı taşır. İbn Kayyım, kitabın önsözünde. onu kader konusundaki bütün
yanlış düşüncelere karşı koymak ve otantik Sünni düşünceyi açıklamak için
yazdığım ifade eder. Ona göre, Müslümanların bu konudaki doğnı göriişleri
10
öğrenmeleri zonınludur. Bu ifade, onun Şiji:?'yı özellikle alimler veya yalnızca Hanbel! ekolün tabiileri için değil daha geniş bir Müslüman kitle için
yazdığmm göstergesi olabilir.
Bununla birlikte, Ş~fi:?'nın muhatap kitlesinin fiili olarak ne kadar olduğunu belirlemek güçtür. İbn Kayyım'ın argümam pekçok açıdan çok açıktır,
sıklıkla ömeklerle açıklanmıştır, ancak bazen o, kelami tartışmalarda ifade
edilen göriişler konusunda okuyucunun belli miktarda bilgi sahibi olmasını
da bekler. Bir ımıhatabın kelaıni konularm · incelikleri hakkında sınırlı bir
bilgiyle, bir cami veya medresede yüksek sesle okunduğunda metni anlaya- .
bileceğini düşünınek zordur. Diğer taraftan da, İbn Kayyım 'ın çağdaşların
dan biri olan Tacu'd-Di'n es-Subkl'nin, sıradan Müslümanları eğitmek için
Gazall'nin İhya'sının (ne çok basit ne de çok karınaşık bir kitap) yüksek
sesle okunmaya elverişli oluşunu tavsiye,. ettiğini biliyonız. 11 Aynı şekilde
Memlükler döneminde camilerde ve medreselerde okunan metinleri açıkla
mak ve yonımlamak için alimierin istihdam edildiğiı1i de biliyonız. Metin
okuma ve şerh yapılan bu tür otunımlar, mümkün olduğu kadar çok dinleyici
12
kitlesini çelanek için öğle namaznidan hemen sonra gerçekleştirilirdi.
Kelami meselelere olan ilgi alimlerle sınırlı değildi, bu nedenle İbn Kayyım,

Q

ın

ll

12

. Zllclu 'l-Mec'ld'daki sağlıklıı ilgili hadislerin bir analizi ve onların ideolojik önemiyle
ilgili tartı~ma konusunda bkz. Perho, I, The Probhet 's Medicine: a creation of the MilsUm traditionalist scholars (Hclsiııki. Fiııııish Oricııtal Socicty), 1995.
tbn Kayyım, Şifa, 7.
Sublci, Tfıcuddiıı, Kitc'lbu 'l-Mufdi 'l-Nic'lm. Lcidcıı. 1908, s. 162vd.
Farklı Sosyal sınıt1arın dini eğitimleri konusunda bkz.Berkey, J., Tlıe Transmission of
Knowledge in Medieval Cairo. Princcton NJ. Princeton University Press. 1992.
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Ş~fa'nın

bu. türden halk eğitimi toplantılarında bir ders kitabı olarak kullanılmasını amaçlamış olması mümkündür.
Kader'in Temeli
İbn

Kayyıın'a . göre,

kader inancı imanın dört ıiiknü üzerinde.
teınellendirilmektedir. Onlar:. (l)Allah'ın bir şeyi var olmadan önce bilmesi,
(2) Allah'ın o şeyi varolmadan önce takdir etmesi, (3) Allah'm bir şeyi var
olmadan önce irade etmesi ve (4) Allah'ın onu y~ratınış olınasıdır. 13 İbn
Kayyım, bu dört ıiikne olan inancı, kader inancınm önkoşulu .olarak değer
leı~dirmiştir ve bunların her birinin Kur'an'da yer aldığını düşünür. Örneğin,
ilk rükün -Allah bir şeyi varoln1adpn önce bilir- İbn Kayyıın 'a göre, şu ayet·
te ifade edilmiştir:
"Hatırla

Id Rabbin meleklere; Ben yeryüzünde bir halife yaratacağİm,·
dedi. Onlar: Bizler lıanıdinle seni iesbi1ı ve seni takdis edip dururken, )'eJyiizünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı hal~f'e kıhyorsım? dediler. Allah da onlara: Sizin bilemeyeceğiniziherhalde ben bilirim. dedi". 14
Bir açıklama olarak, İbn Kayyım. Allah' m Şeytan' ın Ade ni' e secde etmeyeceğini, ayrıca O' nun· yaratınasının peygamberleri, dindarları ve Cennette yaşayacak olan bütün insanları içereceğini bildiğini ifade eden Kur'an
yonnncularını nakleder. 15 Buna ek olarak İbn' Kayyım, bütün bu dört rülmün
yalnızca Kur'an'da değil, aynı zamanda Sünnet'te de sağlam bir temele sahip oldüğunu gösteren hadisler sunar.
.Bir Müslüman, inancın bu dört ıiiknünü kabul ettiğinde, kadere de iman
etmiş olur. O zaman bu inanç onu, Allah 'ın mevcut bütün varlıklar ve her
davranış üzerindeki mutlak bilgisini kabul eden sahih Sünni göıiişe götürür.
Ayrıca bir Sünni, insanın Allah 'ın taktirine göre hareket ettiğini ve Allah 'ın
. .
iradesine zıt eylemde bulunamayacağ~nı; ancak buna rağmen insanın yaptıklarından sonımlu gerçek bir fail olduğıımı kabul eder. İnsan kendi seçimini
(ihtiyar) ve iradesini kullanır ve sonra da eylemlerini gerçekleştirir. O, Allah
tarafından herhangi bir şeyi yapınaya zorlanınanuştır. İbn Kayyım' a göre bu,
determinizm ile hür iradeyi destekleme arasındaki bir uzlaşıyı temsil eden
'

13

İbn Kayyım, Şifa, 55.

14

2.Bakara/30.

15

İbn Kayyım, Şifa, 55.

'
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Sünni düşüncenin kader anlayışıdır: Bu. Fatilıa Sılresi'nde ifade edilen dağ
m yol anlammdaki (sıratu '1-müstakiın) "orta yol"(el-Mezlıebu 'l- Vasat)dur. 16 .
İbn Kayyım' ın düşüncesinde, ·Mutezile' den Eş' arilere kadar bütün farklı

ekoller sahih inanem bir kısmını doğru, bir kısmmı da yanlış anlaınışlardır.
Cebri ye, Allah 'ın Imdir-i mutlak oluşunu anlamış, ancak insaııın hakiki bir
mil oluşunu . kabul· etmemektc yanılmışlardır. Hür iradenin destekçileri de
insanın eylemlerinden sonımlu olduğunu ve eylemlerinin onun irade, güç ve
seçimine göre gerçekleştiğini kabul etmekte isabet etmişler ancak insanı filil
kılanın (cealehunı fô.ilfn) gerçekte Allah oluşunu anlamamışlardır. Sahih
Sünni akidesi, bu aşırılıklarm hiçbirisi değil, aksine cebriye ile hür irade
savunucularının sahih doğnı düşüncelerinin bir bileşimidir. 17
İbn Kayyım'ın yapmak istediği, insanın eylemlerini takdir etmiş olan
kadir~i

mutlak bir Allah 'a inaımıa. ve bütün bunlara rağmen. insanın hakiki
fail ve eylemlerinin ımıhclisi oluşuna :inanmanın mümkün oluşunu göstermekti. O, Kur' an' da Allah ·m Imdir-i ımı tl ak. olarak nitelemnesi ile, insanın
gerçek bir mil oluşuna göndennede bulunulan ifadeler arasında göıiinüşteki
çelişkiyi gidennek istiyordu. İbn Kayyım' a göre, bazı ayetleriıı mecaz! oluşunu düşünmekle problem çözülmüyordu. Kur'an doğm anlaşılırsa. herhangi
bir çelişki ve (dolayısıyla da) mecaz! bir yonıma ihtiyaç olmayacaktı. Benzer
şekilde hadislerdeki çelişkiler, aym şekilde yalnızca görünüşteydi. Bir Sünni
hem Allah'ın kadir-i mutlak oluşunu teyit eden hem de insaııın fiilierinden
sonuulu ·oluşunu ifade eden hadisleri kabul. edebilecekti. Hiçbir hadis bir
göıiiş lehine reddedilmemeli, ancak bunun. yerine her iki düşünceyi de kabul
edebpecek şekilde bir öğreti oluşturulmak 77prundaydı.
Fiilierin Faili Kimdir?
İbı1 Kayyım, kendi ''orta yol"unüıı- ispatını ve doğnılamasını yapmak i-

çin, Allah'
ı ·bütün fiilierin yaratıcısı olarak ve aynı zamaııda insanı da ba.
.
ğımsız bir mil olarak görme ikileminden kaynaklanan bazı temel sonılan ele
alıp tartışınıştır. İbn Kayyım 'a göre Allah insaııda bir eylemde bulunabilme
güdüsü (dai) yaratınıştır ve bu onun fiilinin nedeiıidir. İnsan fail olarak düşünülmektedir, çünkü omm fiili kendi gücü (qudra), iradesi (meşie) ve seçimi (ihtiyar) üzerine bina edilmiştir. Bu hür irade savunucularının iddia ettiği
gibi, insanın müstakil olarak eylemde bulunduğu aıılamına gelmez. Çünkü

16

17

lbn Kayyım, Şifd, 95vd.
lbn Kayyım, Şifa, 94.
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fiiline ancak kısmi olarak kendi güdüsü neden olmaktadır. Eylemin
tahaldmk edebilmesi için Allah 'ın diğer gerekli koşulları sağlaması gereklidir.
İbn Kayyım bunu, insanın gözlerini kaldırıp bir nesneye bakması için

gerekli sebeplerden bir kısmını betimleyerek açıklamıştır: eğer Allah nesneyi
yaratmasaydı ve onu bakılabilecek dunnnda kılınasaydı, insan o nesneye
bakamazdı. Allah benzer şekilde insanın bakmak için kullandığı organı yaratmış, insanı eylemde bulunabilir dunıma getirmiş ve organın yetenegi ile
nesne arasına herhangi bir engel koymamıştır. İbn Kayyım'a göre, insanın
etki alanında bulunmayan sebepler, onun hal<im olabi1diklerinden çok daha
fazladır. 18

'

İnsanın fiili, bağımsız ve salt bir eylem (fiil-i ınahz) değildir, ancak o,

Allah tarafından etkilenen bir eylemdir. Bu, Kur'an'da şöyle açıklanmİştır:
"Sizi karada ve denizde gezdiren . O'dbr" 19, "De ki: Yeryüzünde dolaşın ... " 20 •
Bu ayetler, insanı yürütenin yalnızca Allah, ancak yürümeyi gerçekleştirenin
de insan oluşumı gösterir. Aynı şekilde, insanı güldüren Allah 'tır, ancak
gülme eylemini gerçekleştiren insandır. Allah insanı sapıtır, öldürür, ancak
sapıtan ve ölen in;andır. 21 Allah insanın fiilierini bilir ve O 'nun kudreti ve
genel iradesi (meŞietu 'I-amme), her zaman fiiliere dahildir. O. insanıı1 fiillerini yaratmıştır, çünkü her şeyin yaratıcısı dır. 22
Allah'ın genel iradesinden söz etrİ1elde, İbn Kayyım. O'nun genel bir

etki edebileceğini, ancak fiilen insanın her bir eylemine iştirak etmediğini
göstermiştir. Allah insanda eylemde bulunma güdüsünü yaratsa da, O, ey·lemlerle var olan her şeyin yaratıcısı olarak genel bir tarzda (bi-tariq-alumum) ilgili olabilir. İbn Kayyım, Allah 'ın insanın eylemleriyle ilgili geıiel
iradesini, O'nun suyu akıcı kılma şeklindeki genel iradesiyle karşılaştınnak
tadır. Suyun her bir damlasını akıcı kılmak Allah için gerekli değildir, ancak
.
.
.
O'nun genel iradesi kafidir. Benzer şekilde, Allal1 nıha bir. şeyi yapmayı
irade edebilecek genel bir yetenek vermiştir, ancak o iradenin her bir eylemini yaratmak zonında değildir. 23 Allah, insana kendi belli özellik ve yete-

IN

İbn Kayyım, Ş(j'a, 244.

19

lO.YGnus/22.
6.En' fiın/1 1.

20
21

lbıı Kayyım, Şifa, 230.

22

İbn Kayyım, Ş({a, 244. 259.

İbn Kayyım, Şifa, 299.
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neğini

vennekle, insanı kendi . iradesini ifade edebilecek ve fiilierinin
muhdisi olabilecek bir yetenek venniştir. 24
İbn Kayyım, kesin olarak bütün insan fiillerinin arkasında Allah'ın bulunduğu düşüncesindeydi,

ancak insanm eylemi, Allah'ın etkin iradesi (ira. de~i nafiza) ve yaratıcı emri (emr-i kevni) arasında birkaç aracı neden bulunmaktadır. Aracı nedenler zinciri, İbn Kayyım düşüncesinde, Allah'm
insanı kişisel ·eylemi gerçekleştinneye yani adımlar atınaya zorladığı iddiası
nı anlamsız (absurd) kılar. Allah, O'nun dışında hiçbir güç ve kudret
· bulumi.1ayışı ·şeklindeki genel anlamda, bu eylemin tek yaratıcısıdır. 25
Allah'ın insan fiilierinin uzak faili olduğu düşüncesi, ~bn Kayyım'ın
ayrıntılı

olarak naklettiği Ebu'l-Mefili el-Cüveyn1 (ö.478/1085) tarafından
yazılmış
olan el-Akfdetü'n-Nizanıiyye metninde de mevcuttur. O,
Cüveynl'nin hür irade ve kader konusunda, Eş'arilerin onu, Mutezile
görfişlerini kabul etmesinden dolayı kınaınası gerçeğine rağmen, "orta yol"u
temsil ettiğini düşünmektedir. 26 Cüveyn1, insanın fiili yalnızca kesbetınesine
karşılık, onun fiilini ve fiilin tesirini yaratanın Allah olduğu görüşünü ilk
kabul eden Eş' ari alimiydi. Yaş am ının son zamanlarında yazdığı elAkfdetü'n-Nizô.miyye'de Cüveyıu, insana Hillerinde herhangi bir seçim yQlu
bırakınayan bir detenninizme doğnı gittiğini gördüğü Eş'afı kesb teorisini
terk etıüiştir. Cüveynl'nin düşüncesinde insan, yalnızca fiilierinin kesbedicisi
konumuna indirgenmeıneli, aksine onun yerine, Hillerinin hakiki ffuli olarak
düşünülmelidir. Allah insanda kendi fiilierini irade edecek bir güç yaratmış
ve bu gücü kullamnasma izin verir. Cüveyni bu noktayı, Allah ile insan
arasındaki ilişkiyi efendi ile köle arasındaki ilişkiye benzeterek açıklamıştır:
Köle özgürce efendisinin parasını kullai'iaınaz ve (yaptığı) ınüstakil akitleri
yasal olarak geçerli değildir; ancak efendisi ona alış-veriş yapma izni verirse,
akit geçerlidir. Bu alış-veriş, efendinin fiili olarak düşünülür, çünkü o, fiilin
meydana gelmesine izin verıniştir. 27

24

İbn Kayyım, Şifa,

25

233.
İbn Kayyım, Şifa, 246.

26

İbn Kayyım, Şifa, 215.

27

İbn Kayyım, Şifa,

21 O. lbn Kayyım, Cüvcyn'i'nin adını venneıniştir, ancak yalnızca ona
en-Nizamiyye yazarı olarak göndennede bulunur. Cüveyni'yi İbn Teymiyye'nin de kabul ettiğinin biliniyor oluşu gerçeği, aynı yazar oluşunu doğnılar. Cüveynl'nin kesb anlayışındaki değişim için bkz. Gimaret, D., ( 1977) 'Theorics de 1' acte huma in dans 1'
ccolc hanbalilc' , 29, (1977), 157-178. Benim Cüvcyni'nin görüşlerini betimleyişiın,
h1n Kayyım 'ın Şifa'dııki ııııkillcrim: (ss.21 0-215) daymıır.
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Allah.· insana eylemde bulunma yeteneği vermiştir, ancak insanın bağımsız eylemde · bulunamaması nedeniyle, salt yetenek fiili gerçekleştirmek
· için yeterli· değildir. Bir fiili geçekleştinnek için insan bu yeteneği kullanır,
ancak fiil, eğer ·Allah onun gerçekleşmesini irade ederse gerçeklik kazanır.
Önıeğin, Allah insanda güı1Iük ibadetleri gerçekleştirme yeteneği yaratmış
tır, ancak bu yetenek onuiı· ibadetleri yapması için yeterli değildir. İhtiyaç
duyulan şey, Allah' ın onun. bu yeteneği kullamnasına ve ibadetieri ifa etmesine izin vennesidl~ .. Eğer Allalı kişinin ibadet etmesini istemezse; o bunu
yapam~, ancak İbn Kayyım'a göre bu, kişinin ten~eld~ .ibadet etmesi~n
· takdir edilmediği anlamına gelmez. Bu nedenle, ibadet etmeme eyleı11i cezalandırılacak bir günahı oluştunıt. 28 :.

Yalnızca Allah' ın dilediği fiiÜer var olmuş ve irade etmedikleri ise var
olmamıştır. Bu, Allah'ın hem insana bu özgül eylemde bulunma yeteneğini

.kullanmasına i~ilı vererek hem de .'.onuı) gerÇekleşmesini engelleyerek her. bir
eyleme fiilen .iştirak ettiği anl~mına gelebilir. Yukarıda ifade edildiği gibi; . ·
İbn Kayyım da Allah'ın zonmlu olarak insanın her bir eylemini yaratmadı
ğılll .:Ve O'nun yalnızca her şeyin yaratıcısı olması şeklindeki genel bir atı
lamda insanın fiilierinin yaratıcisı olarak görülebileceğini iddia etmektedir.
Bund~n dolayı onu ii, inşanın. bu yeteneğini kullanabilmesi için, Allalı'ın fiili
izninin gerekli oluşiı şeklindeki ·görüşü aynı zamanda genel bir tarzda yorumlaııabilir, ·yani her bir eyleme fiilen iştirak etmek Allah için gerekli değildir, ancak O'ni.ın .·kendi aşkın iradesini kullanması yeterlidir. Bu yonım,
İbn Kayyım' ın· Allah' ın iiısana. ıiasıl yol gösterdiği veya nasıl . sapıttığıyili
ilgili açıklan-Iası tarafindan· da.destekleıunektedir. Yol gösterme, Allalı'ın bir
insanlll güdül.erini ve iradesini kurtuluşa doğnı yönlendirmesi anlamına gelir.
Bu,. O'nun insanın her eyleminde zonınlu olarak. aktif olmadığı, aksine yalnızca doğnı yolu gösterdiğini ima eder. ,Allah bir insanı sapıtınak istediğin
de~ ondaıı (yardımını) geri çeker ve onu kendisi için doğal olabilecek şekilde
eyleınde bulunmada tek başına bırakır. Allah ferdi· nılıa bir müdahalede bu. h.inııiaksızın:
yap~bilmesine izin verir. 29
.
. k~ndi seçimlerini
.
.
"

·· İlk GÜm\h ve Allah'ırt Cezası
Her şeyin yaratıcısı olarak Allah, aynı zamanda günalıları da yaratmış
. tır, aiıcak onları işleyen ve günahkar olan insandır. Günahlar önceden belirl~nmiŞierdir, anc:ik Allah insanı onları yapmaya zorlaınaz; O yalnızca insa·İbn Kayyım, Şifa, 276; ..

·flm Kayyım, Şiji1, 294.
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nın günahı işieyebilmesini mümkün kılar 30 ve o zaman insan günah işlerneyi
seçer. 31 Allah insana akıl vermekle, insanın arnelierin önemini aniayabilme-

sini ve . Allah' ın neyi doğru ve neyi de yanlış gördüğünü peygamberlerden
öğrenebilmesini mümkün kılmıştır. 32 Günah, insan içi~ı neyin faydalı ve
neyin zararlı oluşunu bilmemeye dayanır. Günah işleyen insanlar hidayeti
elde edemez ve peygamberlerin öğretilerini reddederler. Allah günahkarların
kalplerine mühür vurmuş ve onları sürekli bir cehalet içinde tutmuştur.
. · Kalbin mühürlenmesi, Kur'an'da şöyle itade edilir: "Gerçek şu ki, kafir
olanları (azap ile) korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir; iman etmezler: Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir... " 33 ; " ... Kalplerimiz kılıflanmıştır, demeleri
sebebiyle (onları lanetledik, türlü belalar verdik. Onların kalpleri kılıflı değildir;) tanı aksine küfiirleri sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur ... "34 Bir kişinin kalbine mühür konulması, Allah'ın oı)un tam da Allah'a inanınayı reddetmesi nedeniyle olan cezasıdır. İnanmayanın asli bir
inanç. eksikliği söz konusudur ve bu Allah tarafından yaratılmış değildir,
Çünkü Allah sadece var olan her şeyi yaratmıştır; eksiklik var olmayan bir
şeydir. 35 Burada İbn Kayyım, filozofların .var-olmayanın (yokluğun) fliili .
olmadığı, 36 bu nedenle de Allah'ın ilk küfrü yaratmadığı şeklindeki düşün
celerini kabul eder.
Allah herkeste inanma kudreti yaratmıştır, ancak bu kudret bireyi inanmaya zorlamaz. 37 Allah herkesi iman etmeye çağırır, ancak bazıları reddedip Allah'ın yol göstericiliği (hidayeti) olmaksızın aslı mahnımiyetle (iman yokluğuyla) başbaşa bırakılırlar. İlk küfiir, insanın kendi seçimidir,
ancak bu seçimden sonra, Allah insanın kalbine mühür vurup, onu hidayete
erişmekten alıkoyar. 38 İnsanın bunun ötesindeki günahları neyin iyi oluşunu
bilmeyişinden kaynaklanır, ve Allah onu gittikçe çok daha fazla günahtan

30
31
32

33

İbn Kayyım, Şifa.
İbn Kayyım, Şifa,
İbn Kayyım, Şifa,

233.
152. 154.
216.

34

2.Bakara/6-7.
4.Nis5/155.

35

İbn Kayyım, Şifa, 230.

36

Wolfsoıı,

37

İbn Kayyım, Şifa,

38

H.A., The

Plıilosoplıy

of Ka/am. Cambridge M.A, 1976.

180.
İbn Kayyım, Şifa, 159, 292.
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suçlu olmasına izin vermeksuretiyle
yeti aramaz. 39
.

cezalandırır,

ancak o mutludur ve hida-

Günahkarın ınemnuniyeti, İbn Kayyım' ın düşüncesinde, Allah' m her-

hangi birini günah işlemeye· zorlaınayışınııı bir delilidir, çünkü .zorlama düşüncesi, günah sahibinin kendi iradesi karşısında günah işleyeceğini ve kendi
40
günahlarından nefret 'edeceğini ima eder. Benzer şekilde, insanın günahlarının takdir edilmiş· olması gerçeği, onun günah işlemeye zorlandığı anlamı
na gelmez, çünkü Allalı onda günah işleme iradesini yaratır. 41 Günahkar,
öncelikle Allah' ın hi dayetini reddetmeyi tercih eder ve bu seçiminden ınem
nundur. Onun günahları .bu seçimi doğnılar ve onu Allah'tan uzaklaştırır.
Allalı onun günah işlemesine izin yennekle, günahkarın istediği .şeyi ve onu
mutlu edecek olam verir. 42 ·
İlk inkar, insanm seçiınidir, ancak insan, yalnızca Allah'ııı ona bunu
yapınaya izin verınesi nedeniyle l<üfıi,i seçebilir. İnsanın gücü dahilinde,
Allalı

dilerse, bireyi bu seçimi yapınaktan alıkoyabilir ve Allah insanın iman
etmesini isterse, insan ısrar edemez. İlk küfiir varlık-dışı (non-existence) ve
böylece Allah'ıp hülanü dışında kalacak olsa da, İbn Kayyım onu, Allalı'ın
insanın kalbinde iman.ı yaratmayı tercih edebileceğini ve o zaman bu imanın
varlık kazanacağını (vücut) ve inançsızlığın imkansız olacağını ifade ederek
Allah'a nispet etmiştir. İmanın yaratılması, İbn Kayyım'a göre, 43 Kur'an'da
anlatılmıştır: "Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman
ederlerdi. O halde sen, inanmaları için insanlan zorlayacak mısm?"44
'

•

•

-

1

İbn Kayyım, Allah' m eylemde bulunma irade ve kudretini yaratacağım,

ancak hidayet ve imanı onları almaya hazır olanlara verdiğini ifade etmektedir. Bu, İbn Kayyıın'a göre "şeyleri hakiki yerlerine koyma" aniamma gelen
Allah'ın adaletidir. Buna karşılık olarak adaletsizlik, şeyleri ait olmadıkları
yere koymak aniamma gelir. Bazı insanlar imanı kabul etmezler ve bundan
dolayı Allah adil davranır ve onu onlara vennez. Çünkü imanı onlara vermekle Allah, onları kendileri için doğal olmayan bir şeye zorlanlmş olurdu
ve zorla inanmak hakiki bir iman olmazdı.

40

41

42

lbn I<tıyyım, Şifa, 159, 170. 456.
İbn Kuyyı, Şifa, 241.
İbn Kayyım, Ş!fd, 256.
İbn Kayyım, Şifd, 170.
İbn Kayyım, Ş({ci, 156. 169, 292.
1O. Ylıııus/99.
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O halde bir insan neden imana elverişli. değildir? İbn Kayyım' a göre,
Allalı bazı insanları bu şekilde yaratmıştır, O isteseydi, onları farklı yanitacaktı, ancak tıpkı karanlık ve ışığı, melek ve şeytanı yarattığı gibi, bazı insanları iman edebilecek, keza diğerlerini de etmeyecek şekilde yaratmıştır.
Bu sorgulanmamalı, aksine insanın anlayaınayacağı ilahi mkmetin bir ifadesi
olarak
kabul edilmelidir.
.
.
neden küfrü kabul edecek şekilde yaratıldığmm sonıl
maması gerekse de, küfıiin bir fenomen olarak varoluş nedenleri İbn Kayyım
için yeterince açıktır. inanınayan yoksa. herkes müminse, Allah'in insana
imanı vererek gösterdiği merhameti hiç kimse takdir edemeyecektir. İnan
maına, hakiki imana yardım eder ve onun mevcudiyeti ·mümine, ondan kaçıp
ona karşı mücadele vererek Allah'a kulluk etmesine imkan verir. 45
·

Bazı insanların

Bununla birlikte, insamn kalbine vunılan mühür, her zaman çaresiz
inaııçsızlığın bir göstergesi değildir, aksine Allah' ın müm ini imtihan ettiği .
bir musibet (bela.) olarak da göıiilebilir. Eğer mümin Allalı'a yönelir, O'nun
hidayetini ister ve sapıtmak istemediğini gösterirse, Allah amın kalbindeki ·
kilidi açacak ve ona hidayeti verecektir. Ancak insan sapkınlığa razı olur ve
Allal1'a yönelmezse, hidayetsiz kalır. İbn Kayyım'a göre, kurtuluşa kapıyı
kapatan ve laı1eti tercih eden bizzat insaıun kendisidir, çünkü o, Allalı 'ın
hidayetini elde etmek için kendisine verdiği araçları,. yani ibadet ve tövbeyi
kullanmayı reddeder. 46

Gerçek Bir Tercih Var

mı?

İbn Kayyım, tartışmasında "tercil{' (ihtiyar) veya "tercih etmek" keli-

melerini kullaıunaktadır: İnsan günalı işlemeyi veya Allalı'm yasalarına itaat
etmeyi seçer. inanmamayı ve hidayeti isteınemeyi tercih eden de insandır.
Ancak aynı zamaııda İbn Kayyım, insanın eylemde bulunınasını mümkün
kilan veya onu eyleıııden men edenin de her şeye gücü yeten Allah olduğunu
ifade etmektedir. Allah'ın tercihi, O'nun insanın gerçek iradesini bilmesine
dayanır. İnsaıı gerçekten yapmak ve eylemde bulunmak istiyorsa, Allah onun
. eylemde bulunına yeteneğini kullanmasına izin verecektir. Eğer Allah insanı
eylemden men ederse, o, insaıun hakikatte eylemde bulunınak istemediğini
gösterir. Ömeğin, insan belli bir eylemi ifa etme yeteneğinde olabilir, aııcak
tembelliğinden dolayı onu gerçekleştinnek istemez. Bundan dolayı Allah

45

İbn Kayyım, Şifa, 371.

46

İbn Kayyım, ŞiJti, 158.
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insanı onu yapmaktan men eder. İbtı Kayyım'ın düşüncesinde Allah'm, insaııın

iradesinin olmayışını bilmesi, onu eylemde buluıunamaya zor1amaz,
ancak Allah onu eylemden men ederek insanın gerçek seçimini veya tercihi~ .
ni açığa vunır. 47
Allab'm açığa vıirduğu şey, O'nun yarattığı bkşeydir, Çürlkü İbn Kayyım'ın örneğinde zikredilen "tembellik" de dahil bütün insan niteliklerini
Allah yaratmaktadır. Tembel bir insanı .bir eylemi (yani ibadeti) ifa etmekten
men etmekle Allah, bizzat insana ve çevre.<;ine onun ibadet etmeme iradesini
bildirınektedir. Bu yolla, insanın kendi fiilierini veya eylemde bulunma .eksikliklerini, Allah'ın onda ve onun için ne yarattığını açığa vunır. O zaman
insan pişmanlık duyabilir v~ya duyriıayabilir, ancak tercih nihai olarak Allalı ·
tarafınd~ gerçekleştirilmektedir. Çünkü O, hem insanın pişmanlık duyinas,na izin verebilir hem de onu bunu yapın,~ alıkoyabilir. İnsan fiili gerçekleştione yeteneğine ve hem eylemde buluııma hem de bulunmama iradesine
sahip olabilir, ancak onun fıili, eğer Allah onun var olı~ıasını dilemezse, var
olamaz. 48
.
İbn Kayyım, insanın tam bir özgür iradeye sahip olduğunu iddia etmez,

ancak bütün insan eylemlerinin Allalı'a dayandığını ifade etmektedir. Buna
rağmen, İbn Kayyım'a göre insan, fiilierinden sonımludur, çünkü onları ya
eylemde buluıunak isteyerek veya eylemde buluıunak istemeyerek tercih
eder. Onu gerçekte tercih· edenin Allah oluşu ve bu seçimin, yalmzca Al- .
lalı'ın insana verdiği özellikleri yansıtması, onu ilgilendirmemektedir. İbn
Kayyım'a göre insan, nıhunun hidayeti alınaya elverişli olmanıası nedeniyle
küfrü de seçer, ancak onun nıhuna bu özelliği veren Allah'tır.
İbn Kayyım'ın bu izalılarının mantık! sonucu, insanın gerçek bir tercihe

sahip olmadığı bir deterıninizmdir. Bununla birlikte İbn Kayyım bu sonucu
çıkarınak istemedi, çünkü ona göre determinizm, Allah'ın yasalarını görmezlikten gelmeye yol açıp, peygamberler gönd~mneyi gereksiz bir eylem durunıuna düşürür. O, yaratıcı olarak Allah'ın meydana gelen her şeyin nihai
gayesi olduğunu kabul etmiş, ancak bu düşüncenin öneminin abartılması
karşısında da uyarı da buluıunuştur. Fiilin Allah'a bağımlı oluşu ve bu nedenle de engellenemeyeceği gerçeği, deterministterin ileri sürdüğü gibi, Allah'ın insam eylemde bulunmaya zorladığı anlamına gelmez. İnsanın fiilierinin gerçek faili oluşu gerçeği de, bür irade savunucularının ileri sürdüğü
47
48

İbn Kayyım, Şifa,

277.
İbn Kayyım, Şifa, 298.

306.

h1sun Kendi Kaderini Seçer: İbnKayyım el-Cevziyye'nin Kader Anl~y.şı

gibi, insanı tam anlamıyla bağımsız kılmaz. Hem aşırı detenninizmi ·hem de
mutlak hür iradeyi savunanlar, aşırıya kaçmışlardır (guluv) ve aynı şekilde
reddedilmeli dirler. 49
·
İbn Kayyım'ın kastettiği şey, Allah hem insanı hem de onun fiilierini.
yaratıp kaderini belirlemiş olmasın~ rağmen, insanın günlülç yaşamında ·
kaderin önemini abartmaması gerektiğidiL İns~, kendini· fiilierinin faili ..

olarak düşünnıeli ve sonuulu hissetmelidir, ancak o, aynı zamanda Allah'ın
kadir-i mutlaklığını da kabul ·etmelidir. · Detenninizmi. reddetmek, İbn ·
Kayyım için önemlidir. çünkü eğer insan sadece mecazi anlamda ffiil lSe, p
fiilierinden sommlu tutulamaz. Otıa göre detenninistler, müminin Allah'ı
sevme ya da gerçekte Allah' a inanma imkanını inkar etmişlerdir ve bundan
50
dolayı dini reddetmektedirler. Allah' a kul olup O' na iman edebilmek için
insan, gerçek fail olrnak zorundadır.. İbn Kayyım hür irade savunucularının
görüşlerine yaklaşmış,. ancak onları tam olarak kabul etmemiştir, Çünkü onlar
Allah'ın kadir-i mutlakh~ına inanınayı reddetmişler, bundan dolayı O'nun
hakimiyetini kısıtlamaktadırlar.
Dahası,

hür irade savunucuları, ins~nın kendi kurtuluşunu eylemleriyle ·
kazanabileceğini
iddia etmekle insan fiilierine aşırı· bir önem
atfetmektedirler. İbn Kayyım' a göre onlar, Allah' ın lütfiinü kazanılabilecek
bir şey olarak gördüler. Onların anlayışında kurtuluş, insanın itaat fiilinin
tam karşılığı, Allah'ın insana borçlu olduğu bir şeydir. İbn Kayyım, Hz.
Peygamber'in "hiç kimse yalnızca arnelleriyle Cennet 'e giremez" sözünü
nakledip, insamn fiilierinin Allalı 'ın lütfundan daha önemli olamayacağını
ifade etmektedir. O bunu, beş yüz yıl Allah'a ibadet etmiş bir adanı
öyküsüyle açıklamaktadır: Kıyamet güriü, Allah merhametiyle omın Ceımete
gireceğini söylemiş, ancak adam: 'hayır, amellerimle' cevabını vermiştir. O,
lütfu ile beş yüz yıl kulluk etmeye izin verip bunu mümkün kılanın Allah
olduğunu anlayıncaya kadar kaldığı yer olan Cehenneme gönderilmiştir. Bu
nedenle kurtuluş, bir karşılık olarak değil, dalıa ziyade bir lütuf olarak

düşü~H~ııw 1~~ri~ette

yer kazanamasa da, amelleri önemlidir. Çünkü onların
gerçekleşmesine izin vermekle Allalı, onların arkasındaki insanın gerçek
iradesini açığa vurur. İnsanm itaat fiilleri, doğru yolda olması için Allalı'ın
insana gösterdiği lütuftur. Onun günalıları, sapıtmış olmanın göstergeleridir49

so
sı

İbn Kayyım, Şifa. 243, 246.

lbn Kayyım, Şifti, 239.
İbn Kayyıın, Şifa,

105, 196.
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ler ve gerçek pişmanlık duyabilirse, onu yaratanın Allah oluşu nedeniyle,
Allah'ın tövbesini kabul edeceğine güveil duyabilir. Bu düşünce Peygamberin duasında şöyle yankı bulmuştur: "Rabbim! Beni Sana şükredenlerden
52
kıl". İbn Kayyıın'a göre, bu çeşit dua, hi.ir iradeye inanan birisi için anlam53
sız o ı aca ktır.
İbn Kayyım'ın orta yolu, aşırılıklar arasında denge kurar ve pratik bir
yaklaşım

önerir. Onun asıl amacının bu olduğunu ve mantıksal açıdan kusursuz b1r teori geliştinne arzusunda olmadığını di.işünüyonım. Dahası o, insan- .
lara determinizme düşmeksizin önceden belirlenmiş hayatlarını nasıl yaşaya
caklarını göstern1ek istemiştir. Bir mümin, kendi kaderinin Allah tarafından
belitlendiğini bilir, ancak kaderiİ1in :ne olacağını bilemez ve bundan dolayı,
kader yokmuş· gibi eylemde bulunmak zomndadır. O,. itaat t1illerini ihmal
etmez, çünkü din1 vazifelerinden yan çizerse, Allah 'ın onun için lanet hazıi
ladığını kendisine ve başkalarına isp'at edecektir. İnsan, peygamberin öğreti
lerini takip etmek, Allah'ın yasalarına uygun yaşamak için O'nun verdiği
aklı kullaımmk zonındadır, çünkü eğer itaat fiilierini yerine getirebilirse,
Allah'nı onun için bir kurtuluş yaratmış olma ihtimali bulunduğunu bilir.
Bütün fiilierinin nihai milinin Allah olduğunu bilmesine karşıh~, insan, sanki hür bir ffiilmiş gibi eylemde buluıunak ve tercih yapmak zonmdadır. Bu
anlamda o, gerçekte tercih sahibidir ve Hilleriyle kendi kaderini belirler.

Yazar burada, "şükretmek" anlıınuna gelen graıejiıll sözcüğünü kullanıp parantez içinde "Rabbi, !ci 'Ini leke şakirin" şeklindeki Arapça aslını zikretmiştir. Bu nedeııle yukarıda yaptığımız tercümenin doğnı olduğu düşüncesindeyiz. Ancak panıgrafın anlam
çerçevesi, burada şükür yerine töJibe etmek anlamına gelen bir sözcüğün kullanımını
gerekli kılıyor glirtınüyor. (T.Y).
İbn Kayyım, Şifa, 192.
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