..

..

..

GUNUMUZ

İNANÇ
PROBLEMLERİ

İLAHİY AT FAKÜLTELERİ KELAM ANABiLiM DALI

SEMPOZYUMU

7-9 Eylül2001
ERZURUM

ELMALILI'YA GÖRE KADER İNANCI
ve
İNSAN HAYA TINDAKİ YERİ
Arş.

Gör. Sabri YILMAZ*

Kelil.ın ilmi ve itikadi mezhepterin teşekkülünde önemli bir yere sahip olan
kader inancı, İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren tartışma konusu olagelmiştir .
. Aslında bu mesele, sadece İslam Dini'nde değil, diğer din ve düşünce sistemlerinde
de sürekli tartışılan, çözüm aranan bir problemdir. Zira, kader bir taraftan sonsuz
ilim, irade ve kudret sahibi olan Allah'ın hakimiyetini, diğer taraftan her yönüyle
sınırlı ve sonlu olan insanı ve onun hürriyetini doğrudan ilgilendirmektedir.
Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında Allah'ın ilim, irade ve kudretinin mutlak
oluşunu ifade eden ayetlerde, insana hiçbir hürriyet alanı bırakılmaksızın, her şeyin
önceden belidendiği şekilde meydana geldiğinin vurgulandığı görülmektedir. Buna
karşılık, insanın bütün yaptıklanndan mesul tutularak hesaba çekileceğini beyan
eden ayetler de göz ardı edilememektedir. Bu durumla karşı karşıya kalan insanların
zihinlerinde, kaçınılmaz olarak, birtakım şüpheler uyanmaktadır. İnsanların bir
kısmı kaderi "alın yazısı" olarak kabul ederek hayatın akışı içerisinde kendilerinin
hiçbir yetki ve sorumlulukları yokmuş gibi hareket etmekte, böylece çalışıp
çabalamaya gerek görmemektedirler. Diğer taraftan insanların bir kısmı da ilahi
hakimiyeti göz ardı ederek kendilerinin her istediklerini yapabilecek güç ve kudrete
sahip olduklarını düşünmekte, dolayısıyla hayatlarında kader inancına yer
vermemektedirler. Günümüzde din eğitimi ve öğretimiyle meşgul olanların, kader
inancı etrafında dönüp-dolaşan sorulara çok sık muhatap oldukları da dikkate
alındığında, insanların hayatlarının akışını ve yaşayış tarzlarını doğrudan etkileyen
kader inancı her zaman gündemde yerini alan en canlı meselelerden biri olma

özelliğini korumaktadır. 1
Osmanlı'nın son döneminde medresede yetişen Elmalılı Muhammed
Harndi Yazır( 1878-1942) Keliim ilmine dair müstakil bir eser yazınamakla birlikte,
"Hak Dini Kur'an Dili" isimli tefsirinde kelami problemlere geniş yer verdiğinden
son devrin önemli Kelam alimlerinden biri olarak addedilmektedir .Z Adı geçen
eseriyle günümüze de ışık tutan Yazır'ın kader inancı ve bu inancın insan
hayatmdaki yerine dair izahlarımn, insanlarımızın bu husustaki arayışlarına bir çıkış
yolu göstereceğini düşünüyoruz.
Lügatte asıl olarak "güç yetirme" anlamında olan kaderin hüküm, takdir,
şeref ve tazyik manalanna da geldiğini ifade eden3 Elmalılı' nın bu kelimeyi, miktar
ve ölçü anlamlarıyla ilgili olarak "sınır koyma" anlamında kullandığı görülmektedir. 4
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Bunu destekleyen başka bir açıklamasını "halaka" fiilinin anlamlanndan biri olarak
ileri sürdüğü "takdir" kelimesini tarif ederken görüyoruz: "Halk" fiili iki mana ifade
eder, birisi takdir etmek, yani bütün ayrıntılarıyla eşyanın miktar ve mertebelerini
tayin etmektir" .5 Başka bir yerde de "takdir ilmi yönden bir sınırlama demektir" 6
diyen Y azır' a göre Allah her şey için ölçü takdir etmiş, bir sınır ve miktar tahsis
etmiştir. Her şeyin hükmü ve kıymeti Allah'ın kendilerine tahsis ettiği ölçü ile
uygunluk arz etmektedir. Gerçekte bir şeyi bilmek de onu ölçü ve sınırlarıyla
temyiz etmektir.7 Her şeyin meydana gelmeden önce Allah'ın ilminde takdir edilen
bir kaderi, yani ilmi bir değeri vardır. Fiilen yaratılışı ve kazasının cereyanı o
kadere göre olur. 8
Öyle anlaşılmaktadır ki Yazır, kaderi "alın yazısı" olarak görmemektedir.
Ona göre kader, "şunlar yapılırsa şöyle bir sonuca varılır, bunlar yapılırsa şu sonuca
ulaşılır" gibi hususları ifade eden "ilmi olarak sınırlandırma" anlamında ele
alınmalıdır.

Elmalılı' nın kader kelimesine yüklediği anlamı dikkate aldığımız zaman
konuyu, önce Allah'ın ilmi ve iradesi açısından değerlendirdiğini söyleyebiliriz.
Yazır, ilm-i ilahiyi kendisinden hiçbir şeyin gizli kalmadığı bir bilgi olarak tarif
eder. 9 Al-i lmran suresinin 5. ayetini tefsir ederken bu tarifini biraz daha
açmaktadır: Muhakkak
ki ne yerde ne gökte cüz'i-külll, maddi-manevi, derOni-iifiikl hiçbir şey
Allah'a gizli kalmaz, hepsi O'nun malumudur. Hatta bütün kainatta herhangi bir
şeyin hangi durumda ve hangi tavırda varoluşu Allah'anazaran ayn-ı ilimdir. İlm-i
ilahl beşerde olduğu gibi temessüli, tasavvuri, zılll bir ilm-i hadis değil, mebnay-ı
vücud olan bir ilm-i ezelidir. 10
Görüldüğü gibi Elmalılı, Allah'ın ilmini veya ilahi bilgiyi en ince
ayrıntısına kadar her şeyi kuşatan bir bilgi olarak ele almaktadır. Allah'ın bu
mahiyete sahip olan ezeli ilmi taalluk ettiği malumun varlık alanına çıkmasını
mecburi hale getirmemektedir. Bu hususu Elmalılı şöyle izah etmektedir: Fail-i
muhtarın önden veya sondan bir şeyi bilmesi, onu yapması ve yaptırması demek
değildir. Ne bilen yapmaya mecbur ne de bilinen yapılmaya mecburdur. 11
Kader açısından Allah- insan ilişkisi değerlendirilirken Allah'ın ilim
sıfatıyla ayrılmaz bir bağı olan irade sıfatının dikkatlerden uzak tutulamadığını
görüyoruz. Çünkü mutlak ilim, irade ve kudret sahibi olan Allah karşısında, insan
iradesi ve bu iradenin eseri olan fiilierin değerlendirilişi bu meseleye bağlıdır. 12
Elmalılı'ya göre Allah, irade-i mutlak, ihtiyar-ı mutlak sahibi olup,
dilediğini yapan bir varlıktır. 13 Bu yüzden "irade-i ilahi haricinde herhangi bir
hadisenin vukuuna imkan yoktur" 14 diyerek ilahi iradenin her şeyi kapsayan genel
5
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ifade etmektedir. Ancak, ilahi iradenin iki ayrı tecelli şekli
vurgulayarak şöyle izah eder: Birincisi hiçbir sebep ve şarta bağlı
olmaksızın, baştan ve doğrudan doğruya ortaya çıktığı şeklidir. İlahi iradenin bu
tecelli şeklinde Allah'ın Cebbar ismi hakimdir, dolayısıyla bu irade cebridir.
Zorlayıcı olarak tecelli eden ilahi iradenin taalluk ettiği kulların fiilieri de
ıztıraridir. 15 Böyle olduğu için insanın bu fiilieri kendisine herhangi bir sorumluluk
getirmemektedir. Zaten bu yöne ait olan meşiet-i ilahinin tafsilatını, mazi ve
istikbaldeki taallukatını, tecelliyatını insanın tamamen bilmesi mümkün değildir.
Onları sadece Allah Tema kendisi bilir. 16 İkincisi ilahi iradenin sebeplere, şartlara
ve kulun iradesine bağlı olarak hükmünü yürüten tecelli şeklidir. 17 İlahi iradenin bu
yönünde mutlak bir zorlama değil, mükellef tutma söz konusudur. Bunun için
insana da irade verilmiştir. 18 Binaenaleyh burada ilahi irade insan iradesini takip
etınektedir. 19 Elmaldı'nın şu ifadeleri de açıkça, bunu göstermektedir: Allah'ın
rahmeı-i vasiasıyla bazı ef'alinizde size meşiet verdiği, sizin hakkınızcia kendi
meşietinin bir kısnunı sizin meşietinize, talep ve kesbinize rabt u ta'lik eylediği;
mükellefiyet ve mesuliyetinizin de bu kısma ait olduğu da muhakkaktır. Allah
dilemeden sizin bir şey yapamayacağınız nasıl bedihi ise Allah'ın bazı şeyleri de
sizin dilerneniz üzerine ve talebinizle yaptığı ve bu suretle de bir çok şeyler halk
ettiği dahi bedibidir ki işte sizin mesuliyetiniz bu noktadadır. 20 llahi buyruklar, emir
ve nehiyler, helal ve haramlar, sevap ve cezalar ilahi iradenin cebri olarak tecelli
ettiği alanda değil, kulun iradesine bağlı olarak tecelli ettiği kısımdadır. 21
Görüldüğü gibi Elmalılı'ya göre meşiet-i ilahi mutlak bir iradedir. Bununla
birlikte insanların, kendilerine verilmiş olan iradeleriyle hareket etmelerine engel
değildir. Çünkü meşiet-i ilahi insanları zorlayarak tek yöne sevk etmez, sınırlı da
olsa serbest bırakır ve dilediklerini seçerek ona göre davranmalarına imkan tanır.
Kader meselesi incelenirken dikkatlerden uzak tutulamayan önemli bir
konu da ilahi irade karşısında insan iradesinin konumudur. Çünkü Yazır' a göre
Allah Teala insanı hem iyiyi hem de kötüyü seçebilecek kabiliyette, irade sahibi bir
varlık olarak yaratmıştır. Nitekim "Dilediğinizi yapın'm mealincieki ayet insanda
iradenin mevcudiyetini gösteren özlü bir ifadedir?3 Dolayısıyla Allah insana irade
balışederek onun hür olmasını bizzat kendisi dilenıiştir. 24
Elmalılı hatıra gelmesi muhtemel olan şu soruları dile getirerek bu hususu
açıklamaya çalışır: Acaba Allah insanları irade sahibi olarak yarattıktan sonra
istikbalin mukadderatını onlara tefviz etmiş, kendisi de hicab-ı izzete çekilmiş değil
midir? O halde Allah, varlık kaynağı olması yönüyle bütün alemierin Rabb'ı olsa da
şimdiki halde insanların işlerine fiilen müdahale etmemiş, böylece geleceğin bi'lbir irade
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vasıta Rabb'ı olmuş

olmaz mı? Bu takdirde insanın alacağını zorla almak ve
sorumluluk korkusundan uzak kalmak için kaderini kendisinin belirleyip, "Yaptıklarından
hesaba çekilmeyen" 25 bir hükümdar olması gerekmez mi ?26
Elmalılı'nın bu tür sorulara açıkça karşı çıktığını görüyoruz. Ona göre
böyle soruların hatıra gelmesi, insanların sahip oldukları cüz'i iradeyi mutlak bir
külll irade kabul ederek onlara her türlü kayıttan uzak bir seçme hürriyeti verip,
onları her şeye gücü yeten, kayıtsız-şartsız hür ve fail-i muhtar bir varlık olarak
görmekten ileri gelen bir "şirk" iddiasından kaynaklanır. 27 Çünkü insan iradesinin,
Allah'ın iradesinden tamamen ayrı ve ona aykırı düşebilecek şekilde hür olduğunu
zannetmek Allah'ın alemierin Rabb'ı olduğunu hesaba katmamaktır.Z 8 Halbuki
insan beden ile ruhun, akıl ile kalbin, kabiliyet ile faaliyetin, mecburiyet ile
serbestiyetİn birleştiği bir varlıktır. Dolayısıyla insan ne mecbur-i mutlak (hiçbir
hürriyeti olmayan) ne de fail-i mutlak (dilediği her şeyi yapabilen) tır.Z9 Elmalılı,
insanın gerçek konumunu ifade etmek üzere "emrun beyne emrayn" 30 tabirini
kullanmaktadır. Buna göre gerçekte Allah irade etmeyince insan irade edemez.
Fakat Allah'ın, insanın irade etmesine izin vermesiyle muradım da irade etmiş
olması gerekmez. Nitekim insan bir şey irade eder demuradına nail olmayabilir. O
zaman Allah onun irade etmesini irade etmiş, fakat muradının meydana gelmesini
irade etınemiş, demektir. Yani Allah'ın dilemesi, muradın meydana gelmesini
gerektiren bir dilemedir. Fakat, Allah dilemedikçe kulun dilemesi muradın olmasını
gerektirmez. İnsanın hem iradesi hem de muradının meydana gelmesi için ikisinin
birden Allah'ın iradesiyle birleşme (iktiran) si şarttır. 31 Öyle anlaşılmaktadır ki
insanın iradesi mutlak bir irade değil, mutlak olan ilahi iradeye uygun olma şartına
bağlanan bir iradedir. Bu yüzden "insanın ihtiyar! fiilierinde ne mutlak cebr ne de
mutlak tefviz vardır. Aksine insan için cebr-i mahzın hakim olduğu birçok ıztırari
fiil bulunduğu halde ihtiyar-ı mahz yoktur". 32 İnsanın ne mecburiyet yönü ne de
serbestiyet yönü inkar edilebilir. Mecburiyet yönü Allah'ın kudretinin, serbestiyet
yönü de iradesinin şahididir. İnsan, Allah'ınrahmeti ile dilediğini yapmada serbest
olup, bu sayede kaderinin bir kısmını kendi isteğiyle çizer. 33
25
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Bu ifadeleri dikkate aldığımızda Elmalılı'mn "emrun beyne emrayn"
tabirini savunmada kararlı olduğunu söyleyebiliriz. Zira bir taraftan insanın ihtiyari
fiilierinde tamamen serbest olup, iyi yada kötü seçimi sonucu ortaya çıkan
davranışlanndan sorumlu tutulacağını söylerken, diğer taraftan yine aynı ihtiyari
fiilierinde tam bir serbestliğin olmadığını vurgulamaktadır.
Hayatın seyri içerisinde insanın çaresizce "kader" diyerek tevekkül ile
karşıladığı bazı hadiseler vardır. Kader inancıyla ayrılmaz bir bağı olan bu hadiselere
"musibet" diyoruz. Elmalılı'nın, musibetler karşısında insanın sergilernesi gereken
tutum ve davranışlan da kader inancı çerçevesinde değerlendirdiğini görüyoruz.
Musibeti "hedefine isabet eden menni gibi insana şiddetle dokunan hadise
ve felaket" 34 olarak tarif eden Yazır, musibeti iki kısma ayınnaktadır:
Tabiatta meydana gelen musibetler: Bunlar yeryüzünde herhangi bir zarara
sebep olan kuraklık, kıtlık, ürün veya hayvanların telef olması, zelzele vb.
afetlerdir.
İnsanın bizzat kendisi üzerinde meydana gelen musibetler: Bunlar hastalık,
açlık, işkence ve ölüm gibi cana dokunan acılardır. 35
Bütün musibetlerin Allah'ın ilm-i ezellsinde takdir edildiğini ifade eden
Elmalılı, "Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz
yüzündendir" 36 ayetinde hitabın günahkarlara mahsus olduğunu; bununla beraber
günahkar olmayanların sabretmek suretiyle sevap ve derecelerinin yükseltilmesi
için musibetlere maruz bırakıldıklarını Bakara(2), 155. ayete dayanarak ileri sürer.
Bu tür rnusibetlerde esas gayenin imtihan olduğunu vurgular. 37
Elmalılı, Nisa (4), 78. ve 79. ayetlerde geçen "hasene" ve "seyyie" kelimelerini
de musibetle bağlantılı olarak açıklamaktadır. Ona göre hasene nimetleri, seyyie de
meşakkatler ve başa gelen sıkıntılan ifade etmektedir. Allalı Ralıman ve Rahim
olduğu için iyilikler onun iradesi, takdiri ve yaratmasına dayanmakla beraber
rızasına da uygundur. İnsanın gayreti sonucu meydana gelmeyen iyilikler, yalnız
Allah'ın ihsamdır. İnsanın çalışmasıyla meydana gelen iyilikler de Allah'ın takdir
ve yaratmasına, hükmünü yürütmesine ve başarılı kılmasına, irade ve rızasına
uygun olduğu için yine onun ihsamdır. İnsanın karşılaştığı kötülüklere gelince onlar
da genel olarak "kı'illün min 'ındillah" ayeti gereğince Allah'ın takdir ve iradesi
dahilindedir. 38 Fakat Yazır, burada şöyle bir inceliğe dikkat çeker: Kötülüklerde
insanın yapma veya terk etme yönünden mutlaka bir kusuru vardır. Insan onu
iradesiyle bilerek veya bilmeyerek, bizzat veya dolaylı olarak ister. Allah da cimri
olmadığı için kulun iradesine izin verip, hükmünü yürüterek muradım halk eder.
Dolayısıyla istenen kötülük yine Allah katından gelmekle beraber, sebep ve çıkış
noktası insanın kendisi olduğu için insana nispet edilir. Sorumluluk da sebep olan
insana ait olur. 39 Her ne şekilde olursa olsun kötülükler önce insana nispet edilmeli,
insan onları kendisinden bilmeli, bununla birlikte Allah katından olduğunu da
unutmamalıdır. Bu bakımdan "külliin min 'mdillah" ifadesinden cebr anlaşılmamalı,
:ı.ı Y AZlR, a.g.e. VII, 4754.
35
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her iki ayet birlikte göz önüne alınarak ne cebr ne terk, "emrun beyne emrayn"
çerçevesinde bir adalet ve sorumluluk anlaşılmalıdır. Burada "amentü" deki
"hayrihf ve şerrihf min Allah" iman esasının güzel bir şerhi vardır. 40
Musibetlere karşı yapılması istenen dua ve tevekkülün Allah'ın takdiri
içerisinde bir yeri var mıdır? Kader inancı ile dua ve tevekkül etme anlayışı
bağdaşır mı? gibi soruların da Birnalılı tarafından cevaps1z bırakılmadığını
görüyoruz.
"Mü'minler ancak Allah'a tevekkül etsinld' 41 mealincieki ayeti Elmalılı
şöyle yorumlamaktadır: Tevekkül, bütün güç ve kudretin Allah' a ait olduğunun
bilinmesi, her hususta ona güvenilmesi; bununla beraber emrine ve takdirine gönül
boşluğu ile teslimiyet göstererek kulluk görevlerinin gereğince yerine getirilmesidir. 42
Bu arada Yazır, "tevekkül, görevin yerine getirilmesini Allah'a havaleetmek değil,
emri ve kararı Allah' a bırakmaktır" diyerek şu yanlışlığa dikkat çeker: Birçok insan
bundan gaflet ederek tevekkülün vazifeyi terk etmek olduğunu zanneder, kulluk
görevlerinin yerine getirilmesini Allah'a havale ederek emri kendisinde görmek
ister. Halbuki tevekkülün özü emre itimatile vazife sevgisidir. 43
Yazır, Yusuf (12), 67. ayeti tefsir ederken takdir ile tedbir arasındaki
ilişkiyi de izah etmeye çalışmaktadır. Tedbir almak insanın görevidir. Fakat, Allah
hakkımızda behemahal bir kaza murat etmişse, o mutlaka olur. Onun takdirine karşı
hiçbir tedbir fayda vermez. Her ihtimale karşı tedbir almak lazım ise de alınan
tedbir takdiri engelleyecek değildir. Nihayet tedbir bir yardım dilemedir. Takdire
uygun ise faydalı olur, yoksahazer (sakınına) kadere mani olmaz. 44
Duayı "insanın Rabb'inden mütevazi bir şekilde medet ve yardım
istemesi" 45 olarak tarif eden Y azır, duadan maksadın i 'lam (bildirmek) olmayıp,
kulluk göstermek, alçak gönüllülük ile müracaat etmek olduğunu ifade eder.
Dolayısıyla maksat bu olunca, kaza ve kaderine rıza göstermekle beraber Allah'a
dua etmek insanlık hissesini tercih değil, Allah'ın kudretine her şeyden fazla saygı
göstermektir.46 Yazır, Allah'ın evvel-i küll oluşundan hareket ederek şöyle der: Bu
durum iyi düşünülünce anlaşılır ki kadere mahkum olan Allah değil, yaratıklardır.
Kader önce ise Allah da kader ve kazadan öncedir. Dua bu önceliği ikrar ve itiraf
etmek olduğu için kulluğun en önemli göstergelerindendir. Bize gelince, Allah'ın
ilmi ve bu ilmin niteliği ile kader ve kaza akıllarımızın dışındadır. Kaderin sım,
meydana gelmesinden önce bilinemez. Ancak ilm-i ilahi her şeyi kuşatmış, kader ve
kaza her şeyde geçerli olmakla beraber sorumluluk da inkar edilemez. Biz hem
kanunsuz yaşayamayacağımızı biliriz, hem de irade ve azınin bir kanun olduğunu
biliriz. Talep ve azim kanunlarından biri de duadır. Bütün hadiseler sebeplere bağlı
olup, dua da o sebeplerden biridir. 47
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Duayı olayların meydana gelip-gelmemesinde sebeplerden biri olarak
telakki eden Yazır, "ezelde duaya bağlı olarak takdir edilen taleplerin de dua etmek
şartıyla meydana geleceğinin bilinmiş olması lazım gelir" der.48 Buna şöyle bir
örnek verir: Yemek yeme şartıyla dayması takdir edilmiş olan veya isternek ve
azınetmek şartıyla bir işte muvaffak olacağı takdir edilmiş olan kişinin dayması ve
başarılı olması, yemesi, istemesi ve azınetmesine bağlıdır. Bunun gibi dua ile kayıtlı
olarak meydana geleceği bilinen takdirler vardır. 49
"Bana dua edin, kabul edeyim "50 ınealindeki ayette emredilen duanın çok
önemli olduğunu belirten Yazır' a göre, burada önce insanın cüz'i iradesinin açıkça
ortaya konulması ile cebr anlayışının reddedilmesi vardır. Gerek ibadet manasında,
gerek sadece dua manasında olsun, isternek eınredilmiştir. Allah'ın karşılık vermesi
için kulun istemesi şart kılınınıştır. 51 Görüldüğü gibi Yazır, insanlara eınredilen
duayı onların irade sahibi olmalarına bir delil olarak kabul etmekte ve duanın takdir
içerisinde yeri olduğunu ifade etmektedir.
Elmalılı, dua, tevekkül ve tedbiri insanın gücünü aşan hususlarla, daha çok
da musibetlerle ilgili olarak ele almakta ve o çerçevede değerlendirmektedir.
Musibet ister insanın kusuru sebebiyle olsun, ister sabır ve tahammülünün
denenınesi için doğrudan Allah tarafından verilsin, her iki halde de başa gelınişse
yapılacak tek şey vardır. O da ilahi takdire iman ederek teslim olmaktır. Musibetler
karşısında kadere imanın kalbe kuvvet ve dayanıklılık verme, gerek acı gerekse tatlı
hadiseler karşısında insanın sarsılmamasını sağlama gibi bir faydası da vardır.
Nitekim "(Allah bunu) elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği
nimetler/e şımarmayasınız diye (açıklamaktadır)"52 ayeti insanın "Allah'ın takdiri
böyleyrniş" diyerek teselli bulmasının ve metanetini korumasının gerekliliğini ifade
etınektedir. 53 Burada Yazır'ın ıneseleyi insanın imtihan için yaratıldığı gerçeğiyle
irtibatlandırdığını görüyoruz. Bu da "Bu şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü?
diye beni sınamak üzere Rabb'imin lü{"fundandır" 54 ayetinde ifadesini bulan imtihan
durumudur. Çünkü hepsinin takdir edilmiş olduğuna inanan insan, Allah'ın hadiseler ile
ortaya çıkan acı-tatlı kaza ve kaderi karşısında, insan olarak etkilense de, kendisini
kaybetınez. Ne gaınının ıztırabına, ne de sevincin gurur ve heyecamna kapılır.
Hepsinin Allah'tan geldiğini bilerek ve rıza göstererek vazifesini icra etmeye
bakar. 55
Kader inancı, mahiyeti gereği hakkında sürekli tartışmaların cereyan ettiği
konulardan biridir. Çünkü bir taraftan aşkın varlık olan Allah'ı, diğer taraftan sınırlı
ve sonlu olan insanı ilgilendirmektedir. Elmalılı M. Harndi Yazır da 20. yüzyılın ilk
yarısında yazmış olduğu tefsirinde bu konuya dair izahlarda bulunmuştur.
Elınalılı kader inancını, Allah'ın iradesi ile insana verilen iradeyi temel
alarak izah etmeye çalışmaktadır. Allah'ın iradesini şöyle açıklaınaktadır: llahi
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irade, biri hiçbir şarta bağlı olmaksızın doğrudan doğruya; diğeri de şartlara,
özellikle de insan iradesine bağlı olarak dalaylı olmak üzere iki şekilde tecelll eder.
İrade sahibi olarak yaratılan insanın ilahi irade karşısındaki konumunu Yazır, Şii
iilimlerce kullanılan "emrun beyne emrayn" tabiri ile açıklamaktadır. Buna göre
insan; bir yönüyle hür, diğer yönüyle mecbur olan bir varlıktır. O, hürriyet ile
mecburiyeti bünyesinde toplamakta, bu yüzden sorumlu da tutulmaktadır. Zira
insanın hür olduğu alanda ilalll irade insan iradesine bağlı olarak tecelli etmektedir.
Elmalılı 'nın insanın iradi fiilieriyle ilgili olarak kaderi şöyle anladığını
söyleyebiliriz: Takdir, insanın ne yapacağının kesin olarak belirlenmesi değil, ne
yapabileceğinin sınırlarının çizildiği bir imkanlar sahasının tespitidir. lradi fiiller
alanında kaderin bu şekilde anlaşılması ve ilalll iradenin bir yönüyle insan iradesine
bağlı olarak tecelll ettiğinin ileri sürülmesi, kader inancının izahı açısından önemli
bir açıklamadır. Çünkü, irade sahibi olarak yaratılan ve sınırlı da olsa kendisine
hürriyet verilen insanın sorunılu tutulabilmesi ancak böyle mümkün olabilir.
Diğer taraftan Yazır, Allah'ın insanın her isteğini yerine getirmek zorunda
olmadığını ifade etmekle, dini teklif alanında yine de bir mecburiyetİn varlığına
işaret etmektedir. Bununla birlikte şu hususu ısrarla vurgulamaktadır: İnsan serbest
bırakıldığı alanda kendi iradesi ve tercihi sonucu ortaya çıkan olumsuzlukları
kadere yükleyerek sorunıluluktan kurtulmaya çalışmamalıdır. Ancak, kendi gücünü
aşan hususlarda metanetini kaybetmemesi açısından kadere inanmalı ve üzerine
düşen her şeyi yaparak sonucu Allah' a havale etmeli, imtihan için yaratıldığını da
unutmamalıdır.

