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Allah'ın nesneleri ve olayları 

özellikle sorumluluk doğuran 
beşeri fiilleri, ezelde planlayıp 

zamanı gelince yaratması 
anlamında terim. 

_j 

Allah'ın yaratıkianna ilişkin planını ve 
tabiatın işleyişini gerçekleştirmesini ifade 
etmek üzere literatürdekader ve kaza 
kelimeleri kullanılır. Bu iki terim alimler
ce farklı şekillerde tanımlanır. Sözlükte 
"gücü yetmek; planlamak, ölçü ile yap
mak, bir şeyin şeklini ve niteliğini belirle
mek, kıymetini bilmek; rızkını daraltmak" 
gibi manalara gelen kader, "AIIah'ın bü
tün nesne ve olayları ezell ilmiyle bilip 
belirlemesi" diye tarif edilir. "Hükmet
mek; muhkem ve sağlam yapmak; em
retmek. yerine getirmek" anlamlarındaki 
kaza ise" Allah'ın nesne ve olaylara ilişkin 
ezeli planını gerçekleştirmesi" şeklinde 
tanımlanır. Selefiyye alimleriyle Matüridi 
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ve Şii kelamcılarının ekseriyeti bu tanım
ları benimser. Eş'ari kelamcılarının ço
ğunluğuyla islam filozofları sözü edilen 
tanımları tersine çevirerek kazaya kader. 
kadere de kaza anlamını yüklemişlerdir. 
Buna göre kaza Allah'ın ezeli hükmü. ya
ni bütün nesne ve olayların levh-i mah
flızda veya külli akılda topluca var olması, 
kader ise bütün nesne ve olayların kaza
ya uygun olarak yaratılması ve dış alem de 
gerçeklik kazanmasıdır (et-Ta'rl{tlt, "15dr" 
md.). "Bir şeyin mahiyet ve niteliklerinin 
yanı sıra var oluş zamanı ve mekanını be
lirlemek" demek olan takdir de kaderle 
eş anlamlı olup bazan onun yerine kulla
nılır. Mu'tezile kelamcıları sorumlulukdo
ğuran beşeri fiilieri kader ve kazanın dı
şında tutmuşlardır. Onlara göre kader ve 
kaza insanlara ait fiilierin hükmünü açık
layıp haber vermekten ibarettir ( Kadi Ab
dülcebbar, Fazlü '1-i'tizal, s. 169-170); tak
dir de bir fiili önceden tasariayıp belli bir 
şekilde meydana getirmektir (Faruk ed
Desuki, ıı. 261-262). 

Kadr (kudret) kavramı Kur'an'da 100'
den fazla yerde isim ve fiil kalıplarında 
Allah'a nisbet edilmiştir. Ragıb eı-isfaha
ni, Allah'ın varlıklara ilişkin takdirinin iki 
anlama geldiğini söyler. Bunlardan biri 
yarattığı nesnelere güç vermek. diğeri de 
ilahi hikmetin gerektirdiği tarzda yaratık
ları nihai özellik ve şekillerine kavuştur
maktır. Allah gök aleminde olduğu gibi 
bazı nesneleri ilk merhalede yaratıp son 
şeklini vermiştir. Bazılarının da başlangıç
ta temel maddesini fiilen yaratmış, geliş
mesini ise belli ölçüler çerçevesinde za
mana bırakmıştır (bi'l-kuwe). Mesela hur
ma çekirdeği ve insan menisi gibi; bun
ların birinden hurma ağacı, diğerinden 
insan Msıl olur, başka bir şeyin oluşma
sı mümkün değildir ( el-Mü{redat, "15dr" 
md.). Kader kelimesinin Kur'an'da "ölçü, 
miktar ve güç" anlamlarında kullanıldığı 
da kabul edilir. Ayetlerde belirtilcliğine 
göre Allah'ın buyruğu düzenlenmiş bir 
kaderdir (ei-Ahzab 33/38), Allah dişilerin 
taşıdığı yavruların rahimlerde nasıl bir 
gelişme göstereceğini bilir, O'nun katın

da her şeyin bir planı (mikdar) vardır (er
Ra'd 13/8) . Her şeyin hazineleri O'nun 
nezdindedir ve her şeyi belli bir ölçü (ka
der) dahilinde indirir (ei-Hicr 15/21 ); O her 
şeyi bir kaderle (bir plana göre) yarattı 
(el-Kamer 54/49). 

Takdir kavramının yer aldığı ayetlerde 
belirtilcliğine göre Allah her şeyi amacına 
uygun bir şekilde yaratmış, tabiatını be
lirleyip hedefine doğru yöneltmiştir (ei
A'Ia 87/2-3). Yine Allah yılların hesap edi-

lebilmesi için aya evreler koymuş (Yunus 
ı 0/5). geceyi dinlenme vakti ve güneşle 
ayı zaman ölçüsü olarak belirlemiş (ei
En'am 6/96), insanların yaratılışını, rızık
larını , yaşayacakları zaman dilimini ve 
ölüm vakitlerini tayin etmiştir (Fussılet 
41/1 O, 12; el-Furkan 25/2; el-Müzzemmil 
73/20; ei-Vakıa 56/60). Bu ayetlerde de 
hem evrenin yaratılışına dair kanunların 
hem de insanların yaratılış. yaşayış ve 
ölümüne ilişkin yasaların Allah tarafın
dan düzenlendiği takdir kelimesiyle ifade 
edilmiştir. 

Kur'an'da bütün nesne ve olayların bel
li bir düzen içinde gerçekleşmesi ilahi sı
fatlarla irtibatlandırılır. Bunlar ilim. irade 
ve kudret gibi zati; yaratma, yaşatma, 
öldürme, hidayete erdirme. saptırma gibi 
fiili sıfatlardır. Kaderle yakından ilgili olan
ların başında ilim sıfatı gelir. Allah gaybı 
bilir, ilmi her şeyi kuşatmıştır. göklerde ve 
yerde olanlara, gizli açık her şeye vakıftır; 
insanların açıkladıklarından ve kalplerin
de sakladıklarından haberdardır (el-Sa
kara 2/77; et-Tevbe 9/78; en-Nahl 16/19, 
23; el-H ucurat 49/16, 18; et-Talak 65/12). 
Kur'an-ı Kerim'de, ahiret hayatında cen
net ve cehennem ehlinin talep ve temen
nileriyle yapacakları konuşmaların Allah'ın 
sebkat etmiş ilmi çerçevesine girdiğini 
ifade eden birçok ayet mevcuttur (mese
la bk. ei-A'raf 7/44-51; Fatır 35/33-37; Sad 
38/62-64) . 

Yine kaderin ilahi ilimle olan münase
beti konusunda göz önünde bulundurul
ması gereken ayetlerin bir grubu Allah'ın 
her şeyi önceden kayda (kitab-ı mübln) 
geçirdiğini beyan etmektedir (mesela bk. 
Hud 11/6; Sebe' 34/3; ei-Hadid 57/22; Re
şld Rıza, VII, 469-4 70) . Müfessirlerin bir 
kısmına göre bu tür ayetlerde geçen "ki
tab"dan maksat ilm-i ilahi veya levh-i 
mahfQzdur; bazıları da bu konuda kesin 
bir şey söylememenin daha isabetli olaca
ğını belirtmişlerdir (a.g.e., VII, 471-477) . 
Kur'an'da yer alan bir kısım ayetlerde her 
toplum için bir vade belirlendiği, bunun 
öne alınması veya geciktirilmesinin müm
kün olmadığı ifade edilir ( el-A'raf 7 /34; Yu
nus 10/49; ei-Hicr 15/5). 

Kader konusuyla bağlantılı görülen ilahi 
sıfatiardan irade hakkında Kur'an-ı Ke
rim'de yapılan açıklamalara göre Allah 
dilediğini yapar ve dilediği şekilde yara
tır. O dileyenin iman, dileyenin inkar ede
bileceğini bildirmiş, iman edeceklere hi
dayet vermeyi, inkar edenlerin de sapık
lıklarını sürdürmesini murat etmiştir. 
Eğer isteseydi herkes iman ederdi, an-



cak insanların kendi irade ve tercihleri ol
madan iman etmelerini dilememiş, on
ları serbest bırakmıştır (M. F. Abdülbaki, 
el-Mu'cem, "rvd", "şy"e" md.leri). Kader 
kavramının genel muhtevası içinde tabi
atın yaratılması ve yönetilmesi, ayrıca ta
biat içinde özel bir konuma sahip bulu
nan insanın yaratılması ve müstesna ye
teneklere sahip kılınması da yer almak
tadır (Özsoy- Güler, s. 3-48). 

Kader probleminin odak noktasını oluş
turan insanların fiilieri konusunda Kur
'an'da dileyenin iman, dileyenin inkar 
edebileceği, itaat ve isyan ın insanın ira
desine bağlı kılındığı. kişilerin işledikleri 
arneller karşılığında cennete veya cehen
neme girecekleri, iyi işlerinin lehlerine, 
kötü işlerinin aleyhlerine olduğu ve Al
lah'ın kullarına asla zulmetınediği ifade 
edilmiştir (ei-Kehf 18/29; es-Secde 32/ 
19-20; Sebe' 34/37-38; Yasin 36/54, 63-64). 
Kur'an'da insanın, irade ve gücünü iman 
ve itaat yahut inkar ve isyan doğrultu
sunda kullanmasına bağlı olarak mümin
lerle kafirler hakkında farklı ilahi fiilie
rin gerçekleşeceği de belirtilmiştir. Allah 
iman edip yararlı işler görenlerin iman
larını ve hidayetlerini arttırır. kalplerini 
huzura kavuşturup onları takva merte
besine çıkarır, kendilerine imanı sevdirir. 
inkar ve günahı çirkin gösterir, dolayısıy
la onları kimse saptıramaz (İbrahim ı4/ 
27; ei-Kehf ı8/ı3-ı4, ı7 ; ez-Zümer 39/22-
23, 37; el-H ucurat 49/7; el-Mücadile 58/ 
22). Buna karşılık Allah, inkar edip buy
ruklarına karşı çıkanların yüreklerini ka
tılaştırıp daraltır. kalplerini saptırır, mü
hürleyip perde çeker. hakkı duymalarına 
engel olmak için kulaklarına ağırlık verir. 
onlara şeytanları dost yapar. günahları
nın artması için mühlet verir, isyanların
dan ötürü inkarı güzel gösterir, cehenne
min yolunu kolaylaştırır: bununla birlikte 
onlara zulmetmiş olmaz. aksine bu du
rum kendi karar ve eylemlerinin sonucu 
olduğundan kendi kendilerine zulmetmiş 
olurlar (el-Bakara 2/7-8, 14; en-Nisa4/ı68-
169; ei-En'am 6/25, ı 10; ei-A'raf 7/27; ei
İsra I 7/45-46; es-Saf 6ı/5) . 

Kur'an'da Allah-kainat ve Allah-insan 
ilişkisi bağlamında temas edilen kader 
konusu doğrudan doğruya iman edilmesi 
emredilen esaslar arasında zikredilmemiş 
(el-Bakara 2/1 77; en-N isa 4/ı36). sadece 
Allah'ın yetkin sıfatlarına, bunun yanın
da insanın cebir altında bulunmayıp se
çim hürriyetine sahip olduğu hususuna 
vurgu yapılmıştır. Ancak konu hadislerde 
farklı bir durum arzetmektedir. Bazı ri
vayetlerde kader iman esasları arasında 

zikredilmezken (Buhar!. "İman", 37; Tir
mizi, "Fiten", 63) bazılarında hayrı ve şer
riyle birlikte kadere iman etmenin ge
rektiği belirtilmiştir(Müslim, "İman", 37; 
Tirmizi, "İman", 4). Allah önce kalemi ya
ratmış ve ona vaki olacak her şeyi yazma
sını emretmiştir (İbn E bO Asım, ı. 48-55). 
Her insanın cennette ve cehennemdeki 
yerinin yanı sıra mürnin (said) veya kafir 
(şaki) olduğu da yazılmıştır. Mürnin olan 
kimse mürninterin amelini, kafir olan da 
kafirlerin arnelini işler, herkese yapacağı 
amel kotaylaştırılır (Müslim . "!\ader", 6). 
Kul ilahi planda cennet ehlinden olduğu 
halde cehennem ehlinin arnelini işieye bi
lir, cehennem ehlinden olduğu halde cen
net ehli gibi davranabilir, fakat sonuç 
planlandığı şekilde gerçekleşir (Buhar!, 
"!\ader", 5; Müslim, "l):ader", ı2). İnsan 
faydalı o lanı yapmak için gayret göster
meli ve Allah'tan yardım dilemelidir; ba
şına bir iş gelince de, "Şöyle yapsaydım 
şöyle şöyle olurdu" dememeli, "AIIah'ın 
takdiri" demelidir(Müslim, "!\ader", 34). 
Hz. Adem'in günah işleyip cennetten çık
ması önceden belirlenmiş bir kaderle ger
çekleşmiştir (BuhM, "!\ader", ı ı; Müslim, 
"!\ader", ı 4-15). Hadis rivayetlerinin bir 
kısmında Hz. Peygamber'in dualarında 
kaderi n kötüsünden Allah'a sığındığı ve 
aynı şeyi ashabına tavsiye ettiği ifade 
edilir (Buhar!, "!\ader", ı3; İbn E bO Asım, 
I, 163-169). ResGl-i Ekrem ayrıca hastalı
ğa yakalananların tedavi görmesinin ge
rektiğini ve bunun da bir kader olduğunu 
açıklamıştır (Tirmizi, "Tıb", 2ı ). 

Kader problemi ashap arasında tartış
ma konusu olmuştur. Hz. Ömer. veba sal
gını yüzünden Şam'a girmeyip geri dön
mesini kaderden kaçış olarak değerlen
direnlere, hiçbir fiilin kaderin kapsamı 
dışında kalmadığını ve dolayısıyla bulaşıcı 
hastalık bulunan bir beldeye girmeme
nin de bir kader olduğunu söyleyerek Hz. 
Peygamber'in kader hakkında yaptığı 
açıklamayı tekrarlamış. günahları kade
rin sevkiyle işlediğini iddia eden bir kişiyi 
de cezalandırmıştır (EbO Zehre . s. 140-
ı42). Hz. Ali de bir soru üzerine her şeyin 
kaza ve kadere göre gerçekleştiğini ve 
hiçbir olayın bunun dışında kalmadığını 
belirttikten sonra kaderin insanları icbar 
altında bırakmadığını ve fiilierini hürri
yet içinde gerçekleştirdiklerini söylemiş, 
aksi takdirde mükafat veya ceza uygula
masının adalet ilkesiyle bağdaşmayaca
ğını, son tahlilde ise kaderin ilahi bir sır 
olma özelliğini koruduğunu bildirmiştir 
(Acurr'i, s. 200-2 ı 5; Kadi Abdülcebbar, 
Faidü'l-i'tizal, s. ı46-147) . 
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Hz. Peygamber'le Hulefa-yi Raşidin dev
rinde zihinlerde soru işaretleri uyandıran 
kader problemi, müslümanlar arasında 
vuku bulan siyasi ve içtimal bazı olayların 
tesiriyle ashap devrinin sonlarına doğru 
canlı bir şekilde tartışılan meselelerin ba
şında yer aldı. Bazılarının telakkisi ne göre 
Emevi saltanatını kuran Muaviye b. Ebu 
Süfyan, icraatını meşrfılaştırmak amacıyla 
kader inancını cebir doğrultusunda yorum
layarak kendisini devlet başkanı yapanın 
ve icraatını yaratanın Allah olduğunu, do
layısıyla bütün işlerinde isabetli davran
dığının kabul edilmesi gerektiğini söyle
miştir (a.g.e., s. 143-148; a.mlf., el-Mugni, 
VIII, 4). Daha sonra bu cebirci görüş Cehm 
b. Safvan'ın yanı sıra Emevller'i destekle
yen kitlelerce benimsenmekle birlikte ba
zı alimlerce eleştirilmiştir. Bunların başın
da Ma'bed ei-Cüheni gelir. Ma'bed, Erne
viler'in kadere ilişkin yorumlarını redde
derek hacası Hasan-ı Basri'nin görüşüne 
başvurmuş. o da kaza ve kaderi inkar et
menin mümkün bulunmadığını, fakat ka
deri kulları günah işlemeye zorladığı şek
linde anlamanın Allah'a yapılmış en bü
yük iftira olduğunu belirtmiştir. Ma'bed 
ei-Cüheni'nin ardından Vasıl b. Ata ve 
Gaylan ed-Dımaşki de onun görüşünü be
nimsemiştir (b k. KADERİYYE). Diğer ta
raftan cebir fikrini reddetmek amacıyla 
kaza ve kaderi inkar edenlerin durumu 
Abdullah b. Ömer'e sorulmuş, İbn Ömer 
de kendisinin onlardan. onların da kendi
sinden uzak olduğunu söylemiştir (Müs
lim, "İman", ı; Acurrl, s. 2ı7; E bO Abdul
lah İbn Mende, I, ı27-134). 

Klasik dönem kelamcıları kader proble
minin ortaya çıkışını iç sebeplere bağlar
ken çağdaş bazı yazarlar bunu yabancı 
kültürlerden kaynaklanan etkenlerle ir
tibatlandırır. Zira müslümanlar fetihler 
sonunda yahudi ve hıristiyanlarla karşı
taşıp dini konuları tartışmıştır. Bu çerçe
vede Dımaşk'ta Yuhanna ed-Dımaşkl'nin 
Ma'bed ei-Cüheni ile tartışması sonunda 
kader probleminin müslümanlar arasın
da yayıldığı kabul edilir (Abdurrahman Be
dev!, I, I I 8- I 20). Ancak bu olayı, değişik 
ketarn okullarının oluşmasında rol oyna
yan köklü bir itikadi problemin başlıca 
sebebi olarak görmek isabetli değildir. ll. 
(VIII.) yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
itikadi problemler arasında önemli bir 
yer tutan kadere dair tartışmalar daha 
çok ilim, kudret. irade ve tekvin gibi sı
fatlarla irtibatlandırılarak devam etmiş 
ve genelde kadere iman dört mertebede 
incelenmiştir. 
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1. Allah'ın Nesne ve Olayları Önceden 
Bilmesi. İnsanlara ait ihtiyar! fiiller.de da
hil olmak üzere Allah'ın bütün nesne ve 
olayları vuku bulmadan önce bilmesi ilim 
sıfatının kapsamıyla ilgili olup kaderin ilk 
mertebesini teşkil eder. Bu konuda alim
lerce üç farklı görüş ileri sürülmüştür. a) 
Allah'ın ezell ilmi mükelleflerin ileride ne 
yapacaklarına değil sadece onların hür 
olduklarına, iman ve inkarın yanı sıra ita
at ve isyan alternatiflerinden diledikleri
ni iradeleriyle tercih edeceklerine taalluk 
eder, onların tercihlerine ise ancak ger
çekleştikten sonra vakıf olur. Tercihlerini 
önceden bilseydi kulların bu H:lhl ilme ay
kırı davranmaları imkansız hale gelirdi. 
çünkü ilahi ilim gerçeğe ters düşmez. 
Kulların ilahi itme uygun tercihler yapma
ları ise fiilierinde mecbur oldukları anla
mına gelir. Allah, belli kişilerin iman et
meyeceğini önceden bilseydi peygamber
ler yoluyla emir ve talimat göndermesi
nin anlamı kalmazdı. Nitekim Hz. Musa 
ve Harün'a Firavun'a tebliğde bulunurken 
etkilenmesi ümidiyle nazik davranma
larını emretmiştir (Taha 20/43-44). Kur
'an'da da doğru sözlülerle yalancıların ve 
sabredenlerle cihad edenlerin kimler ol
duğunu bilmesi için Allah'ın insanları de
neyip imtihana tabi tuttuğu belirtilmiş
tir (mesela b k. el-Bakara 2/1 43; Al-i İ m ran 
3/140-142; ei-Kehf 18/1 2; Muhammed 47/ 
3 I; el-Mülk 67/2). Erken dönem Şii alim
lerinden Hişam b. Hakem, Mu'tezile'den 
Muhammed b. Nu'man'ın yanı sıra çağ
daş bazı araştırmacılar bu görüştedir 
(Hayyat, s. 85-86; Takıyyüddin İbn Teymiy
ye, s. 315, 335-336; Mustafa Sabri, s. 14-
1 5). Farabi ile İbn Sina da, Allah'ın sade
ce küliiieri bildiğini, cüz'lleri ve dolayısıy
la tek tek insanların ne yaptığını bilmedi
ğini belirterek buna yakın bir görüş ileri 
sürmüşlerdir (İbn Kayyim ei-Cevziyye, s. 
186-187; Faruk ed-DesOki, ll, 402-403) b) 
Yetkin bir varlık olması itibariyle Allah vu
ku bulacak her şeyi ezelde bilir, bu da bü
tün nesne ve olayların ilahi itme uygun bir 
şekilde meydana gelmesini zorunlu kı
lar: başka bir ifadeyle kulların fiilierinde 
mecbur olduklarını ve ilahi itme aykırı bir 
eylem yapma irade ve gücüne sahip bu
lunmadıklarını kanıtlar. Aksi bir telakki 
Allah'ın gaybı bilmediği sonucuna götü
rür, bu ise O'nun yetkin oluşuyla bağdaş
maz. Cebriyye'nin yanı sıra Fahreddin er
Razi ve Mustafa Sabri gibi Eş' ar! alimleri 
bu görüşü savunur(Ragıb ei-İsfahanl. el
i'tilı:adat, s. 28 ı -282; Fahreddin er-Razi. 
Mefatil:ıu'l-gayb, ll, 42-43; Mustafa Sabri, 
s. 58-59). c) Allah bütün nesne ve olayla
rı vuku bulmadan önce ezell ilmiyle bilir. 
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Kur'an'da belirtildiğine göre Hz. Adem'in 
günah işleyeceğini, bu sebeple onu cen
netten çıkarıp yeryüzünde halife yapaca
ğını Cenab-ı Hak önceden bilmiş ve bunU 
meleklere haber vermiştir (el-Bakara 2/ 
3 O-3 3). Akl! deliller de bilgisizliğin eksiklik 
doğurduğunu ve Allah'a cehil nisbet et
menin mümkün olmadığını ortaya koyar. 
Ancak Allah'ın her şeyi önceden bilmesi 
mükelleflerin fiilierini icbar altında yap
tıklarını göstermez. Zira geleceği bilmek 
geçmişi bilmek gibidir. Geçmişi bilmek 
gerçekleşmiş olayların vukuu üzerinde 
etkili olmadığı gibi geleceği bilmek de 
gerçekleşecek olaylar üzerinde müessir 
olmaz. Çünkü etki olayı onu gerçekleşti
ren failin irade ve kudretini sarfetmesi
ne bağlıdır (Takıyyüddin İbn Teymiyye, s. 
221 ). İlahi ilim kulların irade ve kudretle
rini ortadan kaldırmaz, aksine Allah kul
ların fiilierini h ür irade ve kudretleriyle 
yapacaklarını bilir. Takdir ilahi itme. o da 
malüma tabi olduğundan bilgiye konu 
teşkil eden nesne ve olaylar (mal Om) üze
rinde etkide bulunmaz. Allah hangi so
nuçların hangi sebeplere bağlı olduğunu , 

bunlara kimlerin başvuracağını ve nasıl 
bir netice elde edeceğini, yani nesne ve 
olayları sebep ve sonuçlarıyla birlikte ezel
de bilir. Kullara ait fiiller ezelde Allah ta
rafından bilindiği için bunlar vuku bul
saydı iyi fiil sahiplerinin övülmesi ve kötü 
fiil yapanların yerilmesi anlamsız kalır, so
nuç olarak bu durum adaletle bağdaş
mazdı (Ka di Abdülcebbar, Müteşabihü 'i
Kur' an, s. 170- I 7 I; Takıyyüddin İbn Tey
miyye, s. 89-9 ı; Beyazizade, s. 25 ı -252, 
280). Şu halde Allah ezelde kimin cenne
te, kimin cehenneme gireceğini bilir. Ku
lun cennete veya cehenneme girmesi ila
hi ilmin değil iyi veya kötü amel işleme
nin sonucudur. Bu sebeple kimse iyi amel 
işlemeden cennete, kötülük yapmadan 
da cehenneme girmez (Fahreddin er-Ra
zi, Me{aW:ıu'l-gayb, ll, 43-45; Takıyyüddin 
İbn Teymiyye, s. 91-92). Mu'tezm. Selefi 
ve Sünni alimler bu görüştedir. 

Kur'an'da Allah'ın genel anlamda nes
ne ve olayları vukuundan önce bildiğine 
temas edilmekle birlikte bu ilmin gaybi 
ve bilkuwe bir nitelik taşıdığını, varlık ve 
olaylar vuku bulduktan sonra ayni ve fiili 
hale geldiğini kabul etmek gerekir. Zira 
Allah nesne ve olayları ezelde gerçekleş
miş olarak değil gerçekleşecek diye bilir. 
Nesne ve olaylar vuku bulduktan sonra 
ise onları vuku bulmuş ve mevcut olarak 
bilir. Çünkü mevcut olmayan bir şeyi mev
cut olarak bilmek imkansızdır. Buna gö
re ilahi ilmin nesne ve olaylarla irtibatı iki 
türlüdür. Biri Allah'ın var olacak her şe-

yin vuku bulacağını ezelde bilmesidir, bu 
kaöımdir. Diğeri de nesne ve olayların vu
ku bulmasından sonra onları vuku bul
muş ve mevcut olarak bilmesidir, bu ise 
hadistir. İbn Teymiyye ve Reşid Rıza gibi 
Selef alimleriyle bazı Sünni kelamcıları bu 
görüşü benimser (Hayyat. s. 92; Takıyyüd
din İbn Teymiyye, s. 338; SiyalkOtl, s . 25-
26; Reşid Rıza, ll, 9; IV, 148-150). 

Z. Allah'ın Nesne ve Olaylara İlişkin İl
mini Yazması. Bu konuda da farklı görüş
ler ileri sürülmüştür. a) Allah kainatı ya
ratmadan önce kalemi ve levh-i mahfü
zu yaratmış, vuku bulacak her şeye dair 
ilmini levh-i mahfGza yazmıştır. Ancak 
bu yazma fiili nesne ve olayların tasvirin
den ibarettir. Bu, "Belli bir zamanda ve 
belli bir yerde şöyle şöyle vuku bulacak" 
tarzında bir tasvir olup "vuku bulsun" 
şeklinde bir hüküm değildir. Dolayısıyla 
kfıinata dair ilahi ilmin levh-i mahfGza ya
zılması insanları fiilierinde icbar altında 
bırakrnaz. Nitekim insan levh-i mahfGz
da ne yazıldığını bilmeden kendi h ür ira
desine göre davranır. Selefiyye, Sünni ke
lamcıları ve İsnaaşeriyye Şlası bu görüş
tedir (Fahreddin er-Razi, Me{atil:ıu 'l-gayb, 
XVI, 85; XXIX, 237; Beyazizade, s. 72,271-
279; Reşid Rıza, VII, 471-478) . b) Allah'ın 
levh-i mahfGza yazdığı olaylar sadece in
sanların başına gelecek olan felaket ve 
musibetlerdir. Mükelleflerin fiilieri levh-i 
mahfGza yazılsa bile bu yazıya aykırı fiil
ler yapabilirler. Eğer levh-i mahfüza yazı
lanlara aykırı davranmak mümkün olma
saydı insanlar önceden haklarında yazı
lanları yapmaya mecbur kalırdı. Bu aynı 
zamanda Allah'ın irade ve kudretini sınır
lar ve dilediğini yapan bir varlık olma ni
teliğini ortadan kaldırır. Mu'tezile ve Zey
diyye alimleri bu fikri savunur ( Haöı- il el
hak, ll, 38, ı 13 , 214; Kadi Abdülcebbar, 
Müteşabihü'l-Kur'an, s. 336). c) Allah'ın 
nesne ve olayları levh-i mahfüza yazması, 
bir melek olan kalemin gerçekleri düşün
mesi ve kavradığı anlamları yine bir me
lek olan levh-i mahfüza aktarmasıdır. Bu 
da İbn Sina'nın görüşüdür (Faruk ed-De
sGki, ll, 492-493). 

3. Allah'ın Nesne ve Olayları Dilemesi. 
İlahi irade ile nesne ve olaylar arasındaki 
ilişkiye dair görüşler de farklıdır. a) Allah 
iyi-kötü, hayır-şer, iman-inkar, itaat-is
yan türünden olan her şeyin vuku bulma
sını diler. Dilediği olur, dilemediği olmaz. 
Olmasını dilemediği halde hükümranlığı 
altında kötülüğün, inkar ve isyanın ger
çekleşmesi aciz olmasını gerektirir, bu ise 
muhaldir. N asiarda hiçbir varlık ve olayın 
ilahi iradenin kapsamı dışında kalmadı-



ğına işaret edilir. İnsanların hak yoldan 
ayrılmamak için Allah'tan yardım iste
meleri de ilahi iradenin enginliğini gös
terir. Aslında insan farkına varmadan ila
hi iradeye göre hareket eder. Zira onun 
karar ve davranışları zihninde bulduğu 
düşüncelere bağlıdır. bu düşünceleri zi
hinde yaratan ise Allah 'tır. Her şeyin ilahi 
iradeye tabi olmadığını iddia etmek AI
Iah'ın başka iradelere uyduğunu kabul et
mek anlamına gelir; bunun da uluhiyyet
Ie bağdaşmadığı açıktır. Şu halde her şey 
bir sebep ve hi km ete dayanmaksızın ilahi 
iradeye bağlıdır. Selefiyye'nin erken de
vir alimlerinin yanı sıra Cebriyye ve Eş'a
riyye kelamcılarının çoğunluğu bu görüş
tedir (Acurrl, s. I 50- I 67; Fahreddin er
Razi, Me{atff:ıu '1-gayb, IX, ı 07; Takıyyüd

din İ b n Teymiyye, s. 254-255 ). b) Her şey 
Allah 'ın iradesine uygun olarak gerçekle
şir. ancak ilahi irade sebepsiz ve hikmet
siz değil aksine yaratıkların tutum ve dav
ranışlarıyla imtihana tabi tutulmalarına 
ilişkin sebep ve hikmetlerle irtibatlıdır. 
Allah'ın izin vermediği ve dilemediği bir 
olayın meydana gelmesi imkansızdır. Bu 
bağlamda Allah her insanın mürnin olma
sını dilememiştir. dileseydi herkes mü
min olurdu. Herkesin kendi iradesiyle mü
min olmayı dilernediğini bildiğinden iman 
ve itaat etmek isteyenin mümin, inkar ve 
isyan etmek isteyenin kafir ve fasık olma
sını dileyip böyle bir düzenleme yapmış
tır. Zira insanları dünyada imtihana tabi 
tutmak bunu gerektirir. Şu halde Allah 
her şeyi bir hikmetin gereği olarak diler 
ve takdi r eder. Ancak i nsanların sınırlı 

bilgileriyle bütün ilahi hikmetleri kavra
maları imkansızdır. Ayrıca Allah. insanla
rın inkar ve isyan etmelerini dinl-teşrTI 
iradesiyle değil tekvinl iradesiyle diler. 
yani bunların gerçekleşmesine izin verir. 
Kullarının iman ve itaatini ise dinl-teşrTI 
iradesiyle diler ve bunlardan razı olup 
mürninleri sever; kafir ve fasıki arı ise 
sevmez. Selefiyye'nin müteahhirln devri 
alimleriyle Matürldl kelamcıları ve Ragıb 
el-isfahanl bu görüştedir ( el-i'tikadat, s. 
265; Takıyyüddin İbn Teymiyye, s. 14 7, 170-
1 72; İbn Kayyim ei-Cevziyye, s. 43-48; Be
yazlzade, s. 71, 268-269 ; Reştd Rıza, ı ı, 

4 77; VIII , 286; IX, 483-484). c) Allah sade
ce iman ve hayır türünden fiilierin vuku 
bulmasını diler, inkar ve isyan türünden 
olan şer fiilieri çirkin görüp dilemez. Zira 
Allah imanı ve hayrı emredip buna uyan
ları cennetle mükafatlandıracağını, in
karı ve isyanı yasaklayıp bu yasağı ihlal 
edenleri cehennemle cezalandıracağını 
haber vermiştir. Akli deliller emrettikle
rinin vukuunu dilernesin i. yasakladıkları-

nın da gerçekleşmesini dilememesini ge
rektirir. Yasakladığı bir şeyin vukuunu di
leyip bunun gerçekleşmesine aracılık ya
panları cezalandırmas ı makul değildir. 
Naslar Allah ' ın kullarına zulmetmeyi di
lemediğini ve kötülükleri çirkin gördüğü
nü, insana isabet eden kötülüğün kendi 
irade ve fiilierinden kaynaklandığını açık
ça beyan etmiştir. Allah 'ın masiyetleri ön
ce çirkin görüp sonra vuku bulmasını dile
mesi bir çelişkidir ve Allah hakkında mu
haldir. Naslarda müşriklerin, Allah ' ın di
Iemesinin bir sonucu olarak şirk koştuk
Iarına dair iddiaları reddedilmiş ve bunun 
gerçek bilgiye dayanmayan bir zandan 
ibaret olduğu belirtilmiş . Allah 'ın dileme
si halinde insanları zorla iman ettirebi
leceği, fakat bunu dilemeyip iradeleriyle 
inanmalarını istediği vurgulanmıştır. Dün
ya hayatındaki uygulamalar da bunu te
yit edici mahiyettedir. Nitekim dint konu
larda ilahi iradeyi mazeret gösterenler 
dünyevi konularda işlerini ilahi iradeye 
havale etmezler. aksine kendi iradeleriyle 
karar verip gerçekleştirmek için azami 
gayret sarfederler. Her şeyin Allah'tan 
olduğunu belirten naslar kadercilerce 
yanlış yorumlanmıştır. ilgili ayette kas
tedilen. insanların dinen sorumlu olduk
Iarı fiiller değil rızık , mal , hastalık gibi 
maddi anlamdaki iyilik veya kötülüklerdir 
(Ka dt Abdülcebba r, Şerf:ıu '1-Uşüli 'l-l]am

se, s. 459-476; a.mlf., Fazlü '1-i' tizal, s. 2 ı 7-
223 ). Mu'tezile ve Zeydiyye alimleriyle ba
zı çağdaş araştırmacılar bu görüşü be
nimser. 

4. Allah' ın Nesne ve Olayları Yaratma
sı. Bu hususta da farklı görüşler ileri sü
rülmüştür. a) Bütün varlık ve olaylar doğ
rudan doğruya Allah tarafından yaratılır, 
buna iman- inkar, itaat- isyan. hidayet
dalalet gibi fiiller de dahildir. Çünkü n as
lar Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğunu 
açıklamaktadı r. Bu yaratıcılık beşeri fii l
Ieri kapsamazsa insanın da yaratıcı oldu
ğunu kabul etmek gerekir. bu ise Allah'a 
ortak tanımaktır. insanın kendi fiilierinin 
oluşumuna dair ayrıntıları bilmeyi şi ve 
dilediği her fiili gerçekleştiremeyişi bun
ların doğrudan doğruya Allah tarafından 
yaratıldığını gösterir ( Eş'arl , s. ı O ı- ı 09; 
Matürldl. s. 225-235; İ bn Kayyim ei-Cev
ziyye, s. 269-270) . Cebriyye'nin yanı sıra 
Eş'ariyye. Matüridiyye ve Selefiyye alim
Ierinin çoğunluğu bu görüşü benimse
miştir. Ancak bu alimierin hepsi insanın 
fiilierindeki rolü konusunda aynı fikirde 
değildir. Cebri benimseyen alimiere göre 
Allah insanı kafir veya mürnin olarak dün
yaya getirir, dolayısıyla fiilierinin meyda-
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na gelişinde kulun hiçbir etkisi yoktur, bu
nunla birlikte fiiliere konu olduğundan 
sorumludur (Acurrl, s. I 50- I 5 ı ; Şa ' ranl, I, 
I 40- I 4 I) . Selefiyye alimleriyle Eş'ariyye 

ve Matürldiyye kelamcı larına göre insan
lara ait fiilierin aslını yaratan Allah'tır, an
cak irade ve kudretiyle f iiliere vasıf kazan
dıran insandır (İbn Kayyim ei-Cevziyye, s. 
49). Eş'arller, insanı fail değil sadece ha
dis irade ve kudretiyle fiili kesbeden bir 
unsur olarak kabul ederken Matüridller, 
onun hem kasib hem de fail olduğu ve 
fiili n meydana gelmesine tesir eden cüz'I 
iradesinin Allah tarafından yaratılmadığı 
görüşündedir (Teftazanl, Şert:ıu '1-'A ka' id, 
s. 56; Mustafa Sabri , s. 56-57) . b) insanın 
sorumlu olduğu fiiller hariç bütün varlık 
ve olaylar Allah tarafından yaratılmıştır. 

sorumlu olduğu fiilieri yaratan ise kendi
sidir. Allah mükellefi kafir veya mürnin 
olarakyaratmadığı gibi onun iman ve ita
atinin yanı sıra inkar ve isyanını da ya
ratmaz, katirieri saptırmaz . mürninleri 
fiilen hidayete ulaştırmaz. Buna karşılık 
dinini insanlara akıl ve vahiy delilleriyle 
açıkladıktan sonra iman edenlerin mü
min, küfrü seçenlerin katir olduğuna iliş
kin alametler koyarak kalplerini işaret
ler. insanların katir ve mürnin olmalarını 
engellemez (Kadi Abdülcebbar, Müteşa

bihü 'l-~ur'an , s. 54, 349-3 50, 61 ı) . Nas
Iarda iradi fiiller Allah'a değil insanlara 
nisbet edilmiş . kişin i n Allah tarafından 
yaratılan irade ve kudrete sahip kılındığı 
belirtilmiş. yaptığı fiillerden sorumlu tu
tulacağı ve Allah 'ın kullarına zulmetıne

diği açıklanmıştır. İnsanın istediği fiilieri 
yapabilmesi ve bunu tecrübe ile bilmesi . 
fiilierinin faili kabul edilerek hukuken ce
zalandırılması gibi hususlar onun fiilierini 
kendisinin yarattığın ı gösteren aklt delil
leri oluşturur. Mu'tezile ve Şla kelamcıla
rının çoğunluğu bu görüştedir (Kadi Ab
dülcebbar, Şerf:ıu '1-Uşüli 'l-l]amse, s. 336-
337, 372-373; a. mlf, Müteşabihü 'l-~ur'an, 

s. 104-1 09, 515 , 781-782 ) c) Mükellefin 
sorumlu tutulduğu fiiller Allah'ın doğru
dan doğruya değil dalaylı olarak yarat
masının kapsamına girer. Çünkü Allah 
insanı , değişik alternatifleri bulunan fiil
Ierden dilediğini seçip yapabilecek şekil
de yaratmış ve beşeri fiilieri yönetimini 
kendilerine verdiği irade ve kudret vası
tasıyla yaratmıştır. Allah kainatın yaratı
lışı ve işleyişiyle ilgili olarak tabiat kanun
Iarı koyduğu gibi beşerin tutum ve dav
ranışiarına dair sebep-sonuç ilişkisine da
yanan düzenlemeler yapmıştır. İnsan için 
dilediği fiili yapmasını sağlayan irade ve 
kudreti yaratarak onu fail kılmış. böyle
ce insana ait fiilierin de dalaylı yaratıcısı 
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olmuştur. Çünkü insana ait fiilierin sebe
bi olan irade ve kudreti yaratmak, bu 
sebeplerin sonucu olarak meydana gelen 
fiilierin de dolaylı bir yaratıcısı olmak an
lamına gelir. Cüveyni gibi bazı Eş' ari ke
lamcıları ile İbn Teymiyye, İbn Kayyim ei
Cevziyye, Muhammed Abduh, M. Reşid 
Rıza gibi Selefi ve bazı Şii alimleri bu fi
kirdedir (Ragıb e i - İ s fahanl, el-İ'ti~adat, 
s. 252-259: Cüveynl, s. 42-60: İbn Kayyim 
ei-Cevziyye, s. 91. 268-271: Reşld Rıza , VIII , 
I 00- 1 O I , 37 I-372) 

Kader ve kaza ile ilgili meselelerden bir 
diğeri kader ve kazanın değişip değişme
yeceğ i hususudur. Bu konudaki görüşler 
de şöylece sıralanabilir : 1. Allah'ın zat! il
minden ibaret olan kader değişmez, fiili 
ilminden ibaret olan kader ise değişebi
lir, bu da levh-i mahfQzda veya melekle
rin ellerinde bulunan sayfalarda insanla
rın işledikleri arnellere göre vuku bulan 
değişikliktir. Mesela insan kafirken iman 
etmek ve iyi amel işlernek suretiyle ka
derini değiştirebilir. Nitekim nasların be
lirtt i ğine göre Yunus peygamberin kav
mi iman edince dünyada zillet azabından 
kurtulmuş, müminken ilahi nimetleri in
kar edenler açlığa mahkum edilmiş , ak
rabalarına iyilik edenlere uzun ömür va
ad edilmiş, tedavi gören hastaların iyile
şeceklerine dikkat çekilmiştir (Ca' fer Süb
hanl, ı . 569-585). Bundan dolayı varlıkala
nına çıkma imkanından ibaret olan kader 
kazaya dönüşmedikçe değişebilir. Zira bir 
şeyin varlık alanına çıkması için sadece 
planlanması yeterli olmayıp gerekli şart 
ve sebeplere başvurulması lazımdır. insa
nın mürnin veya kafirolması mümkün
dür. Kişi iman ederse mürnin olur ve ka
der kazaya dönüşrnek suretiyle kesinle
şir. Aksi de bunun gibidir. Bu süreç ölene 
kadar devam eder. Ragıb el-isfahanive 
İbn Kayyim ei-Cevziyye gibi Sünni alimle
riyle Şii alimleri bu görüşü benimser (el
İ'ti~adat, s. 267-268 : Şifa'ü '1-'aLTL, s. 90-
91 ). 2. Esasını ilahi ilim teşkil ettiğinden 
kader değişmez. Naslarda geçen "'mahv 
ve isbat" (er-Ra'd 13/39) yoluyla değişik
liğe uğrayan şey kazadır. Kaza da herhan
gi bir şart ye sebebe bağlı olmayan "ka
za-i mübrem" ile şart ve sebebe bağlı kı
lınan "kaza-i muallak" olmak üzere iki çe
şittir. "Falan şöyle olsun" tarzında kesin 
olarak verilmiş bir hükmü ifade eden ka
za-i mübrem değişmez . Ancak şart ve 
sebebe bağlanan kaza-i muallak bunlara 
paralel olarak değişebilir. Tehanevi, Ka
mil Miras gibi alimierin görüşleri bu şe
kildedir (Keşşaf, ll, I 324- I 325: Tecrid Ter
cemesi, XII, 222). 3. Kader ve kaza ilahi 
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ilim açısından sabit olup değişmez. N as
larda levh-i mahfGzda yazılı hususlardan 
Allah'ın dilediğini silip dilediğini sabit bı
rakacağının belirtilmesi insanın yaratılı
şıyla ilgilidir. Şöyleki: insanın geçireceği 
her safha için meleklerin yazdığı bir kitap 
vardır. Aşılanmış bir yumurtadan tam te
şekkül etmiş bir çocuk ve nihayet yaşlı 
bir insan haline gelişiyle ilgili safhalar ta
mamlanınca bir önceki merhaleye ilişkin 
bilgiler meleklerce silinir ve yeni merha
leye dair bilgi kaydedilir. Kafir ise katir. 
müslüman olunca da müslüman diye ya
zılır. Günahkar kimse tövbe ederse gü
nahı silinir. Bu durumda ilahi ilirnde veya 
levh-i mahfQzda herhangi bir değişiklik 
meydana gelmez. Mu'tezile alimleri bu 
görüştedir (Hayyat. s. 94-95: Kadi Abdül
cebbar, Müteşabihü'L-~ur'an, s.411-41 2) . 

Kader problemi içinde irdelenmesi ge
reken bir husus da kadere rıza gösterme 
meselesidir. Bazı alimiere göre kader ve 
kazanın her türlüsüne rıza gösterip tes
lim olmak gerekir. Bir kutsi hadiste kaza
ya rıza göstermeyen ve uğradığı belalara 
sabretmeyen kişinin Allah'tan başka rab 
edinmesi gerektiği bildirilmiştir (SüyOtl. 
ll. 443; Ali el-Karl, s. 328). Cebriyye ile Se
lefiyye'ye mensup alimierin bir kısmı bu 
görüştedir (İbn Kayy im el-Cevziyye, s. 
278). Bazı alimler de kader ve kazaya rıza 
göstermenin farz değil m üstehap oldu
ğunu kabul eder. 'çünkü bir şeyin farz ola
bilmesi için kesin bir dini delile dayanma
sı gerekir, halbuki bu konuda böyle bir 
delil yoktur. ileri sürülen rivayet ise isra
iliyat'tandır. Selefiyye alimlerinin bazıları 
bu görüşü benimser (a.g.e., s. 278). Bir 
üçüncü gruba göre ise kader ve kazanın 
hayrına rıza göstermek gerekirken masi
yetlere razı olmak mümkün değildir. Mu'
tezile'nin görüşü budur. Her şeyin ilahi 
ilim ve iradenin kapsamına girmesi yö
nünden kader ve kazaya rıza gösterme
nin gerektiğini söyleyenler ise masiyet
leri kader planına dahil etmekle birlikte 
Allah'ın rızasına aykırı düştüğünden bun
lara rıza gösterilmemesi kanaatindedir. 
Selefi ve Eş' ari alimlerinin bir kısmı ile 
Matüridiyye kelamcılarının görüşü bu 
yöndedir (Nesefi, ll, 717: İbn Kayyim el
Cevziyye, s. 278-279) . 

Muhtelif gruplar tarafından kader hak
kında ileri sürülen görüşlere çeşitli eleş

tiriler yöneltilmiştir. Bunların başında, Al
lah'ın her şeyi vukuundan önce bilmedi
ğini ileri süren görüşle ilahi ilmin insanı 
icbar altında bıraktığını savunan görüş 
yer alır. Bu eleştiriler Allah'ın gaybı bilme
yişinin naslarla bağdaşmaması. insanla-

rın fiilierinde icbar altında bırakılması 
durumunda sorumlu tutulup cezalan
dırılmalarının adalet ilkesiyle çelişmesi , 

peygamber göndermenin anlamsız kal
ması, dünyevi işlerde cebre itibar edilme
yip sadece dini konularda savunulması ve 
teorik bir tartışmadan öteye geçmemesi, 
cebrin insanın fail oluşu gerçeğ iyle örtüş

memesi, suç işleyenierin hukuken ceza
landırılması , sadece cebri andıran nasla
rın dikkate alınıp hürriyeti vurgulayan 
nasların görmezlikten gelinmesi gibi nok
talarda toplanır (Hasan-ı Basri . I, 92-93: 
Fahreddin er-Razi , el-Kata ve'L-~ader, s. 
237: Thkıyyüddin İbn Teymiyye, s. 158-159): 
inkar ve masiyet türü kötülüklerin ilahi 
iradenin kapsamı dışında kaldığına dair 
görüş de eleştirilmiştir. Kötülük bir re
alitedir. Allah 'ın insanı kötülük yapabile
cek şekilde yaratması. doğrudan doğru
ya olmasa bile dalaylı olarak kötülüklerin 
var olmasını istediğini gösterir. Kötülü
ğü ilahi irade kapsamı dışında bırakmak 
sıfatiarın mutlakl ığını gerektiren yetkin
likle de bağdaşmaz (Ragıb e l - İ s fa hanl, el
İ'ti~adat, s. 260-26 1 ). Kaderinilahi kudret 
ve yaratma ile irtibatı konusunda ileri sü
rülen görüşler de eleştirilmiştir. Allah'tan 
başka hiçbir sebep, hiçbir fail ve yaratıcı 
varlığın bulunmadığı iddiasının realiteyle 
çelişmesi. Allah'ın her şeyi doğrudan doğ
ruya yarattığı i nancının nasların yanı sıra 

tecrübeyle bağdaş·maması. buna karşılık 
Allah'tan başka fail ve yaratıcının bulun
duğu tezinin tevhidi zedeleyici bulunma
sı bu eleştirilerin başında yer alır. 

Dinlerin yanı sıra felsefenin de köklü 
problemlerinden birini teşkil eden kader 
meselesini bütün itirazları sona erdire
cek ve her i.nsanı tatmin edecek açıklıkta 
çözmenin zor olduğuna öteden beri pek 
çok alim ve düşünürün dikkat çektiği bi
linmektedir. Bununla birlikte bu mesele
de öne çıkan problem sorumluluk doğu
ran fiilierde insanın bir etkisinin bulunup 
bulunmadığıdır. Karşılığında mükafat ve
ya ceza göreceği eylemlerinin oluşumun
da insanın bir rolü ve etkisinin bulunma
dığını iddia eden değişik görünümlü ce
bir anlayışlarının isabetsiz olduğu açıktır. 

Nitekim değişik ekailere mensup alimie
rin çoğunluğu ayrıntıda farklı görüşler ile
ri sürmesine rağmen insanın kendi inanç 
ve davranışları üzerinde etkili olduğunu 
kabul etmiştir. Alimierin kaderin ayrıntı
larında farklı görüşler benimsemesine 
tesir eden temel faktör ilahi ilim. irade 
ve kudreti n insanı her yönden kuşattığı 
ve onun irade hürriyetiyle eylem yapma 
gücünden yoksun bulunduğu tarzında da 



yorumlanabilecek bir grup müteşabih 
nassın esas alınıp insanın sorumlu tutul
duğu alanlarda dilediğini yapabilecek im
kanlara kavuşturulduğunu belirten açık 
anlamlı (muhkem) nasların dikkate alın
maması veya müteşabihatın ışığında yo
rumlanması gibi yanlış bir yöntemin iz
lenmesidir. Halbuki kader problemini çöz
mek için meselenin gaybl tarafını oluştu
ran ve ilahi sıfatları ilgilendiren müteşa
bih nasları. insanın irade ve kudrete da
yalı gerçek bir fail olduğuna ilişkin muh
kem ayetlerin ışığında anlamak gerekir. 
Kur'an'ın öngördüğü doğru yöntem bu
dur (krş . Al-i imran 3/7). Buna bir de insa
nın irade ve kudretten yoksun bulundu
ğu ve kaderin zorlayıcı etkisi altında ey
lem yaptığı anlamına gelen asılsız bazı ri
vayetleri de eklemek icap eder. Nitekim 
Sünni, Mu'tezil1 ve Şii bazı alimler buna 
dikkat çekmişlerdir (Kadi Abdülcebbar. 
Fazlü '1-i'tizal, s. 289; E bO Bekir ibnü'l-Ara
b\', s. 190; Ca'fer Sübhan\', I, 552-555). Bu 
husus göz önünde bulundurulduğu tak
dirde naslara yaklaşım hatasından kay
naklanan cebirci kader anlayışlarını aş
mak mümkün olur. Allah'ın, insanın. so
rumlu tuttuğu eylemlerini icbar altında 
bulunmadan gerçekleştiren bir varlık ol
masını dilemesi ve bu imkanı vererek onu 
yaratması kaderin odak noktasını teşkil 
ettiğinden ilahi sıfatlarla insanın sorum
luluğu arasındaki ilişkiyi daima bu gerçe
ğe göre kurmak gerekir. Bu husus dikka
te alımnca insana ait eylemlerin vukuun
dan önce Allah tarafından bilinip dilen
mesi ve yazılmasının hir p~oblem oluş

turmadığı görülür. z;d. Aı,ı:ıh'ın olaylc.rı 
vukuundan önce bilmc.si teoril< ~ ••'r1 n.im
seyi eyleme zorlamaz. Bilir :•;,zmaK fiil 
üzerinde zorlayıcı bir etkide buıı..nr .. adığı 
gibi bilginin "önce" ve "sonra" ke:.vrc n.la
rıyla bir arada düşünülmesi zaınanl. rıir 

varlık olan insanın algılama tarzını ye. "l:>ı
tır. Allah ise zamanlı bir varlık değildic. 
Ayrıca Allah vuku bulmamış bir şeyi "vu
ku bulmuş olarak" değil "vuku bulacak 
olarak" bilir. İrade sıfatıyla ilgili proble
min de çözümü yine insanın dileyen bir 
varlık oluşunu bilmeye dayanır. Cenab-ı 
Hakk'ın insanın irade sahibi bir varlık ol
masını dilemesi, dalaylı olarak onun ey
lemlerini kendi iradesinin kapsamına da
hil eder. Kudret ve yaratma sıfatının in
sanın eylemleriyle irtibatı da sünnetullah 
çerçevesinde kurulmalıdır. İlahi yaratma
nın sebep -sonuç düzeni içinde gerçekle
şebileceği düşünülürse insanın sorumlu 
olduğu fiilieri yine insanı sebep kılarak 
dalaylı bir şekilde yarattığını söylemek 
mümkün olur ve bu yorum dini açıdan 

herhangi bir sakınca taşımaz. Bu aynı 
zamanda aklın ve bilimin temelini teşkil 
eden illiyyet ilkesinin de bir gereğidir. 

Şunu da belirtmek gerekir ki eylem 
yapma irade ve gücüne sahip kılınmakla 
birlikte insan fiziki ve sosyal çevresinden 
bağımsız bir varlık değildir. İnsan, irade 
ve gücünü içinde bulunduğu çevrenin 
şartlarına bağlı olarak gerçekleştirebilir. 
yani çevresi onu sınırlar. Ayrıca irade ve 
gücünü aşan bazı durumlar da karşısına 
çıkar. Dünyaya gelişi. sahip olduğu fiziki 
ve psikolojik nitelikler. bulunduğu çevre 
iradesi dışındaki gerçeklerdir. Bunlar ka
der planının insanı bazı yönlerden kesin 
olarak kuşattığını gösterir. Kaderin ilahi 
sıfatlarla irtibatlı olan yanı ise onun gay
ba iman yönünün de bulunduğunu ifade 
eder. Gayba iman unsuru taşıması ise 
problemin dünya şartlarında bütünüyle 
çözülemeyen bir tarafının bulunmasını 
tabii hale getirir. Zira Allah'ın zatı gibi sı
fatları konusunda da meçhulleri tama
men ortadan kaldıracak bir bilgiye ulaş
makmümkün değildir. 
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