
 
 

KADER VE CEBR-İ MUTAVASSIT 

M. Ali KAYA 

Giriş 

Cebr, kaçınılması imkânsız olan zorlama anlamına gelir. Cebbâr, mübalağalı ism-i fâil 

olup Allah’ın bir adıdır. Allah dilediğini zorla yaptırandır. İslam bilginleri “kullarını fiillerini 

yapmada iradenin hiçbir katkısı olmadığını ve her şeyi Allah’ın kaderi ile zorla yaptırdığını 

iddia eden görüşe sahip olanlara “Cebriye” demişlerdir.  

Cehm b. Saffan bu görüşü savunan ilk cebriyecidir ve cebriye mezhebinin kurucusu 

sayılır. Cebriyecilere “Mücbire” ve Cehm b. Saffan’a izafeten de “Cehmiye” denilmektedir. 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat mezhebinin “Eş’ârî” kolu da “Cebr-i Mutavassıt” olarak 

isimlendirilmiştir. Zira Eşârî kulun cüz’î irade ve kudretini kabul etmekle beraber te’sir-i 

hakikinin Allah’a ait olduğunu savunurlar. “İzâ câe’l-kader umiyel basar ve batala’t-tedbîr” 

derler. Yani, “Kader hükmederse göz görmez, tedbirler şaşar, müessir-i hakiki Allah’tır, 

sebepler ancak kudretin izzetini korumak için birer perdedir” derler.  İnsanın irade ve kudreti 

kudret ve irade-i ilâhiyeye tabidir, (Dehr, 76:30.) Allah dilemedikçe kul isteyemez. Ancak 

kulun iradesinin vazifesi hayra ve şerre meyletmektir, kul ancak iman, irade, meyil ve niyetle 

sorumluluğu sahiplenir, ceza ve mükafatı hak eder. 

Cehm b. Saffan İran’da dünyaya gelmiştir ve İranlıdır. İranlılar Mecusi olup cebrî bir 

anlayışa sahiptiler. Kız kardeşleri ile evleniyorlar ve buna “Allah’ın kaderi” diyorlardı. Cehm 

b. Saffan bu inançtan etkilenmiştir. Bu durum Peygamberimize (asm) haber verilince 

Peygamberimiz (asm) “Ümmetimden de böyle diyenler olacaktır. Onlar bu ümmetin 

Mecusileridir” (Kadı Abdulcebbâr, El-Münye ve’l-Amel, 1:21; M. Ebu Zehrâ, İslamda İtikadî 

ve Siyasî Mezheple, İstanbul-1983, s.129; Ahmet Emin, Fecru’l-İslam, Ankara-1976, s.401.) 

buyurmuşlardır. 

Allah’ın iradesini reddeden filozoflara 

“Deterministler” denir. Determinizme göre her 

olan bir sebebe bağlıdır. Her şey sebep-sonuç 

ilişkisine göre meydana gelir. Kâinat kurulmuş bir 

makine ve mekanizmadır, her şey düzenli bir 

şekilde işler. Allah kâinatı yaratmış ve kendi 

haline bırakmıştır. Deterministler tesiri sebeplere 

verirler ve ilim, irade ve kudretten yoksun olan 

sebepleri müessir kabul ederler. Bundan 

“Tabiatçılık” fikri doğmuştur. İslam öncesi Araplarda da cebrî bir anlayış vardı. Onların “Allah 

dileseydi ne biz ne de atalarımız şirk koşmazlardı” (En’am, 6:148.) dediklerini yüce Allah 

Kur’an-ı Kerimde bize haber vermektedir. Böylece Araplar kendi yaptıklarını Allah’a havale 

ediyorlar ve putperestliği böyle savunuyorlardı. Hatta “Biz yanlış yolda olsaydık Allah bize 

yardım ederek Kabe’yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusunu helak etmezdi. Biz o zaman Kabe’de 

putlara tapıyorduk” diyorlardı.  

İslam öncesi bu cebrî anlayış nihayet “Dehriyyun” felsefesinin gelişmesine imkân 

hazırlamıştır. İnsan hayatı dehrin, yani zamanın tesirindedir. Her şey maddenin hareketine ve 

zamana bağlıdır diyorlardı. Bundan da Materyalizm ve Ateizm doğmuştur. 



 

Kur’an ve Sünnette Kader ve Kaza Meselesi 

Kur’an-ı Kerimde yüce Allah’ın “Cebbar” olduğu ve dilediğini zorla yaptıracak kudrete 

sahip olduğunu bildirir. Varlık Allah’ın iradesine ister istemez boyun eğmek zorundadır. Yüce 

Allah Kur’ân-ı Kerimde dünyanın yaratılışını anlatırken şöyle buyurur: “Arz üzerinde sarsılmaz 

dağlar oturttu, orayı bereketli hale getirdi; gerekli besinlerini orada bunlara ihtiyacı olan 

varlıklar için eşit derecede olmak üzere uygun ölçülerle yarattı. Bütün bunlar dört günde oldu.” 

(Fussilet, 41:10.) 

Yüce Allah insan hayatının devamı için gereken sebepleri ve şartları oluşturduğunu ve 

bunu belli bir zaman ve dönemde meydana getirdiğini ifade etmektedir. Arzın bereketli hale 

gelmesi hava, su, toprak ve gıda imkanlarının oluşturulmasıdır. Dört günden maksat da dört 

evre içinde oluştuğunu ifade etmektedir. Allah Teâlâ’nın, bütün yeryüzü varlıklarına ihtiyaçları 

olan her konudaki ihsanlarını içine alacak şekilde geniş kapsamlıdır. O, her varlığa yarayışlı 

olan besinleri lütfetmiş; bir ülkede vermediğini başka ülkede, karada vermediğini denizde 

vermiştir. Bütün bu hikmetli, anlamlı ve amaçlı işler, ancak üstün bir kudretin varlığına ve 

birliğine delâlet eder; O var olduğu, bir olduğu içindir ki bu varlıklar, bu hayat ve bu hikmetli 

düzen vardır. 

“Dahası O, duman halinde olan semaya iradesini yöneltti; ardından ona ve arza, 

“İsteyerek veya istemeyerek varlık sahnesine gelin!” buyurdu. Onlar da “İsteyerek geldik” 

dediler.” (Fussilet, 41:11.) Bu ayette de insanın yaşaması için gerekli şartları oluşturduğu 

dünyayı semavattan önce düzenlediği, semavatı daha sonra düzene koyduğu anlaşılmaktadır. 

Atmosferin, oksijen, azot ve hidrojenin yaratılmasının daha sonra olduğunu anlıyoruz. 

Esasen yerin ve göklerin yaratılması aynı anda olmadığı için ikisine “gelin, buyurdu” 

cümlesini, her birini yaratmayı murat ettiğinde, “ol, varlığa gel” dedi, onlar da var oldular, 

şeklinde anlamak gerekir. “Boyun eğerek geldik dediler” cümlesi, yaratılışın her alanında 

olduğu gibi göklerin ve yerin yaratılmasında da Allah’ın irade ve kudretinin mutlak sûrette 

geçerli olduğunu, buyruğunun gerçekleşmemesi diye bir durumun düşünülemeyeceğini ifade 

eden temsilî bir anlatım olarak da yorumlanmıştır (Şevkânî, Fethu’l-Kadîr: el-câmi’ beyne 

fenneyi’r-rivâye ve’d-dirâye min ʿilmi’t-tefsîr, IV, 581.) 

 

Yüce Allah Nisa Suresinde “Her 

nerede olursanız olun, isterse tahkim 

edilmiş sağlam ve yüksek kaleler içinde 

bulunun ölüm mutlaka gelip sizi yakalar. 

Onlar bir iyiliğe kavuşsalar: “Bu, 

Allah’tandır” derler. Başlarına bir kötülük 

gelince de “Bu, senin yüzündendir” 

derler. De ki: “Nimet de, belâ da hepsi 

Allah’tandır!” Fakat bu adamlara ne 

oluyor ki, bir türlü sözü anlamaya 

yanaşmıyorlar? Sana gelen her iyilik 

Allah’tandır. Sana gelen her kötülük de 

nefsindendir. Rasûlüm! Seni bütün insanlara elçi olarak gönderdik. Buna şâhit olarak Allah 

yeter.” (Nisa, 4:78-79.) buyurarak hayrın ve şerrin yaratılmasının Allah’a ait olduğunu açıkça 

ifade eder. Bu sebeple Ehl-i Sünnet uleması “Kul ister Allah yaratır” demişlerdir. Kul iradesi 

ile ister ve meyleder, ama yaratmaya gücü yetmez. Yaratmak yine Allah’ın hikmetine ve 

kudretine bağlıdır. Dilerse yaratır, dilemezse yaratmaz. Dilemesi de ilmine ve hikmetine 

bağlıdır.  

 



Allah’ın takdiri de dilemesi ve yazmasına bağlıdır. Allah ilmi ile ezelde “Levh-i 

Mahfuza” her şeyi takdir edip yazmıştır. Bu olmadan dünyada ve ahirette hiçbir şey olmaz. 

Ancak Allah bunu vasıf olarak yazmıştır. (İmam-ı Azam, Fıkh-ı Ekber ve Beş Eseri, İstanbul-

1976, s.56.) İmanın vasıfları, küfrün vasıfları, hayrın evsafı ve şerrin sebepleri yazılmıştır. Kul 

iradesi ile bunu tesahup eder, sahiplenir. Zulmün sebeplerine iradesi ile sahiplenen “Zalim” 

vasfını, mü’minin vasıflarına iradesi ile sahiplenen “Mü’min” sıfatını, küfrün evsafını tercih 

edenler de “Kafir” sıfatını alır. Allah kullarını hür bırakmıştır. Kul iradesi ile hangi vasıflara 

sahip olursa hangisine yönelirse o vasıfların gerektirdiği hükmü irtikap etmiş ve sorumluluğu 

üzerine almış olur. Bu sebeple Fıkh-ı Ekber şarihi Aliyyu’l-Kâri “İman ve küfür kulların fiilidir, 

iradesi ile bunlara tesahup eder” (Şerh-i Fıkh-ı Ekber, İstanbul-1979, s.136.) demiştir. 

Bu hakikat Kur’ân-ı Kerimde “Allah dilemedikçe sizler isteyemezsiniz” (Dehr, 76:30.) 

ayeti ile ifade edilimiştir. Allah takdir eder, kul iradesi ile Allah’ın takdirine meyleder, akıl, 

irade ve hürriyeti ile sorumluluğu üstlenir, böylece mükafatını ve cezasını hak eder. 

 

Kur’ân-ı Kerimde Kader ve Kaza 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Allah her şeyi yarattı ve kaderini tekdir etti” buyurur. İlgi 

ayet şöyledir: “Âlemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren, göklerin ve 

yerin hükümranlığı kendisine ait olan, hiç çocuk edinmeyen, mülkünde ortağı bulunmayan, her 

şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah, yüceler yücesidir.” 

(Furkan, 24:1-2.) 

Kur’ân-ı Kerim her şeyin matematik hesapları ile takdir edildiğini, bu düzeni ve hesabı 

kendisinin yaptığını ifade eder. “Güneş de karar edeceği yere kadar akıp gider bu, üstün, hüküm 

ve hikmet sahibi mabudun takdiridir” (Yasin, 36:38.) “Güneş ve ay, hesapla hareket eyler.” 

(Rahman, 55:5.)  

 

 

Mahlukatın rızıklarını takdir eden de Allah’tır. 

Rızık yaratılan varlığın istifade ettiği ve edeceği maddi 

ve manevi her şeyi kapsar. “Rızık takdir iledir; Allah, 

dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır.” (Ra’d, 

13:26.) “Allah, kullarından dilediğinin rızkını 

bollaştırır, dilediğinin daraltır; şüphe yok ki Allah, her 

şeyi bilir.” (Ankebut, 29:62.) “Bilmezler mi ki Allah, 

şüphe yok ki dilediğinin rızkını bollaştırır ve 

dilediğinin daraltır. Şüphe yok ki bunda, inananlara 

elbette deliller vardır.” (Zümer, 39:52.) buyurur. 

Çünkü yüce Allah yarattığı hayat sahiplerini yaşatmak için gerekli olan rızkı yaratmadan o 

varlığa vücut vermez. Zira yaşatmak yaratmaktan daha önemli ve daha harikadır. Dede 

Korkut’un dediği gibi “Ahırda oğlak doğmadan dağda otu biter.” Asker silah altına kışlaya 

alınmadan terhis edileceği zamana kadar bütün ihtiyaçları belirlenir, temin edilir ve stoklanır, 

ondan sonra askere çağrılır. Yüce Allah da elbette kıyamete kadar yaratacağı varlıkları, canlıları 

önceden hesap etmiş, onları yaratmadan önce rızıklarını, ecellerini ve yapacaklarını takdir 

etmiştir. Yoksa bu mükemmel düzen devam etmez. 

Her şeyin hazinesi yüce Allah’ın katındadır. Bu hususu Kur’ân-ı Kerim “Hiçbir şey 

yoktur ki hazineleri, katımızda olmasın ve biz onu ancak belli bir miktarda indiririz” (Hicr, 

15:21.) buyurarak ifade eder. Bu sebeple her sene yağacak yağmur, yaratılacak canlı ve rızıkları 

önceden takdir edilir. “Ve gökten, ihtiyaç miktarınca yağmur yağdırdık da yağmur suyunu 

yerde kararlaştırdık, topladık ve bizim, hiç şüphe yok ki onu gidermeye de gücümüz yeter” 

(Mü’minun, 23:18.) buyurarak her şeyin takdir edildiğini ifade etmiştir. 



Ve nihayet yüce Allah “Biz her şeyi kaderle takdir ettik” (Kamer, 54:49.) buyurur. Kader 

Allah’ın ilmidir. İlmindeki her şeyin “Levh-i Mahfuz”da yazılması kader, zamanı gelince 

yaratılması ve varlık sahasına çıkmasına ise “Kaza” denir. Kur’ân-ı Kerimde Allah’ın kaza 

ettiği yani, takdir ettiği şeyin mutlaka vaki olacağı ve inananların buna rıza göstermesi 

gerektiğini belirtir. “Allah ve elçisi, bir konuda hüküm verdikten sonra, artık inanmış bir erkek 

ve kadının, kendi işlerinde tercih hakları yoktur. Ama böyle bir hakkı kendilerinde görerek, 

Allah'a ve elçisine isyan eden kimse, apaçık bir sapıklıkla sapıtmış olur” (Ahzab, 33:36.) 

“Yeryüzünü ve gökleri eşsiz, örneksiz yaratan Odur. Allah bir işin olmasını diledi mi ona 

ancak ol der, o iş oluverir” (Bakara, 2:117.) “Allah’ın işi ve emri, bir şeyin yaratılmasına taalluk 

eder, bir şeyi yaratmayı dilerse ona ol der, hemen oluverir” (Yasin, 36:82.) “O Allah onları yedi 

gök olarak iki günde yaratmış ve her göğe yapacağı işi vahyetmiştir. Ve biz dünya semasını da 

kandillerle bezedik ve koruduk. İşte bütün bunlar yüce olan ve her şeyi bilen yaratıcının 

takdiridir.” (Fussılet, 41:12.) buyurarak kaderde takdir ettiği şeyi yaratmak istediği zaman irade 

ve kudreti ile bir anda varlık sahasına getirdiğini anlatır. 

Son olarak yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Yer yüzünde yahut canlarınızda meydana gelen 

hiçbir felaket yoktur ki biz, onları yaratmadan önce onu, bir kitapta tespit etmemiş olalım; şüphe 

yok ki bu, Allah'a pek kolaydır” (Hadid, 57:22.) buyurarak başa gelecek olan her şeyin Allah 

tarafından daha önceden bilindiği ve takdir edilere “Levh-i Mahfuza” yazıldığı ifade edilir. 

Böylece her şeyin Allah’ın kaderi ve kazası ile olduğu anlaşılmış oldu. 

 

Hadislerde Kader ve Kaza 

 

1. “Allah ilk olarak “Kalem”i yarattı ve ona kıyamete kadar olacak her şeyi yazdırdı.” 

(Ebu Davud, Sünnet, 17; Tirmizi, Kader, 17.) 

2. Peygamberimiz (asm) “Sizden her birinizin cennet ve cehennemdeki yeri hazırdır” 

buyurdular. Sahabe “Ey Allah’ın Resulü! Öyle ise neden ibadet edelim?” dediler. 

Peygamberimiz (asm) “Sizler çalışın gayret edin. Herkes ne için yaratılmış ise ona 

erecektir. Herkese kendi ameli hoş gelir. Cennetliklere ibadet, cehennemliklere de 

isyan ve günah olan şeyler hoş ve kolay gelir” (Buhari, Tefsir-i Leyl, 83; Edeb, 120; 

Kader, 4; Tevhid, 54; Müslim, Kader, 6; Ebu Davud, Sünnet, 17; Tirmizi, Kader, 3.) 

buyurdular.  

3. Peygamberimiz (asm) “Herkes ameli ile 

âmildir. Herkes ne için yaratılmış ise ona 

göre hareket eder” (Müslim, Kader, 78.) 

buyurdular. Nitekim yüce Allah “Ve her 

insanın amelini boynuna dolayıverdik ve 

kıyamet günü onun için bir kitap çıkarırız 

ki, onu neşredilmiş olduğu halde karşılar” 

(İsra, 17:13.) buyurur. Böylece herkesin 

amelinden sorumlu olduğu ifade edilmiştir.  

Yine “Herkes kendi karakterine göre davranır. Rabb'in, kimin doğru yolu seçtiğini 

daha iyi bilir.” (İsra, 17:84.) ayeti de herkesin karakterine göre davranacağı ve bunun 

değişmeyeceği, bunun da Allah tarafından bilindiği anlatılmaktadır. Karakter de 

iyiye ve kötüye insanın kendi iradesiyle çevrilebilir.  

Nitekim yüce Allah “Tövbe edip inanarak salih amel işleyenlerin kötü hallerini iyiye 

çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir” (Furkan, 25:70.) ayeti şerre 

yönelen kabiliyetlerin imanla ve istiğfarla hayra çevrileceğini ifade eder. Meselâ; 

İslam’dan önce Ömer, İslam’dan sonra Ömer. Hz. Ömer (ra) cesareti ve kararlılığı 



ile Hz. Peygamberi öldürecek cesaret ve kararlılığa sahip iken İslam’dan sonra aynı 

karakteri ile Ömer-i Adil olarak insanlığa en güzel hüsn-ü misal olmuştur.  

4. “Cenin anne karnında 40 günde zigot şeklinde toplanır. Sonra 40 gün alaka, kan 

pıhtısı haline gelir. Sonraki 40 günde de et parçası olarak şekillenir. Sonra yüce Allah 

ona meleğini gönderir ve ruh üflenir. Onun rızkını, ecelini, said ve şaki olacağını 

yazar.” (Buhari, Kader, 1; Bed’ul-Halk, 6; Enbiya, 1; Tevhid, 28; Müslim, Kader, 1; 

Ebu Davud, Sünnet, 17.)  

5. “Şaki anne karnında şakî yazılandır; said de başkasından ibret alandır.” (Müslim, 

Kader, 3.) Yani yüce Allah anne karnında kişinin kaderini karakter olarak belirler. 

Sonra o kişi dünyada iradesiyle o karakterini hayra ve şerre yönlendirir. Bu sebeple 

karakteri, ailesi ve çevresi onu şekillendirir. 

6. “Şurası muhakkak ki Allah her nefsi yaratmış, onun hayatını, ölümünü, ecelini ve 

başına gelecek musibetleri yazmıştır.” (Tirmizi, Kader, 9.) 

7. “Kişi cennet ehli ameli işler nihayet sonunda cehennem ehlinin amelini işler de 

cehenneme gider. Yine kişi cehennem ehlinin amelini işler ama tövbe eder cennet 

ehlinin amelini işleyerek ruhunu teslim eder. Sonunda kendisi hakkında ne yazılmış 

ise o olur.” (Müslim, Kader, 11.) 

8. Bu ve benzeri Hadis-i Şeriflerde 

Peygamberimiz (asm) kader ve kaza meselesini 

çok açık ve net şekilde belirlemiştir. Bu sebeple 

Ehl-i Hak olan Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat 

imamları “Allah kulunu hür yaratmıştır. 

Karakterini ve kabiliyetlerini dilediği gibi 

kullanabilir. Kul ister Allah yaratır.  

 

Sorumluluğu cüz’i ihtiyarı iledir. Cüz’i ihtiyar 

kula aittir, yaratılmış değildir ki cebr ve zorlama 

olsun. Kul iradesi ile bunu kesb etmekte, 

istemekte Allah da kulun bu iradesine İrade-i 

Külliyesi ve kudreti ile cevap vermektedir” 

demişlerdir. 

 

Bu hadisler bize göstermektedir ki asıl müessir olan “İlim irade ve kudret” sahibi 

olan Allah’tır. Kulun isteği bir sebeptir, sebepler ise müessir değillerdir. Bunun için 

sorumluluk sebebe verilmez, akıl ve iradeye verilir. Silahla birini öldüren bir insan 

sorumludur, sorumluluğu sebep olan silaha verip kendisini kurtaramaz, yaratan 

Allah’a da veremez, zira o kul hür iradesiyle kendisi istemiş, fiilen tecavüz etmiş, 

kanun ve kuralları çiğnemiş, devletin ve Allah’ın emrine karşı çıkmış böylece cezayı 

hak etmiştir. Devletin kanunlarına aykırı davranan ve suç işleyen birisi hâkim 

huzuruna çıktığı zaman kanun koyucuyu ve suç aletlerini sorumlu tutarak kendisini 

temize çıkaramadığı gibi, Allah’ın kanununa aykırı davranan ve günah işleyen de 

kaderi ve sebebi suçlayarak temize çıkamaz. Suçu üzerinden atmaya çalışmak da ayrı 

bir suçtur, cezanın katmerli şekilde artmasını sağalar. 

9. “Musibet gelince ‘şöyle yapsaydım böyle olurdu’ deme. Bu şeytanın vesvesesine 

sebep olur. ‘Allah böyle takdir etmiştir. Dilediği olur’ de ve sabret, kaderine razı ol. 

‘Eğer ve şayet’ kelimesi şeytanın vesvese vermesine kapı açar.” (Müslim, Kader, 

34.) Kadere teslim ve kazaya rıza ibadettir. Allah’tan gelen her şey hayırdır. Şer de 

gelse sonunda rahmeti gadabını geçer ve o hayra ınkılap eder. Biz bilemeyiz Allah 



bilir. O halde Allah’ın rahmetinden daima ümitvar olmak ve hüsn-ü zan etmek 

gerekir. Nitekim yüce Allah “Ben kulumun zannı üzereyim. Benim hakkımda ne 

düşünürse ona öyle muamele ederim” (Buharî, Tevhid 15; 35; Müslim, Zikr 2; Tevbe 

1.) buyurmuştur. 

10. “Her ümmetin Mecusileri vardır. Bu ümmetin Mecusileri de ‘kader yoktur’ 

diyenlerdir. Bunlardan uzak durun, ölürlerse cenazelerine katılmayın. Onlar 

Deccal’ın askerleridir.” (Ebu Davud, Sünnet, 17.) 

11. “Ümmetimin iki sınıfının İslam’dan nasibi yoktur. Onlar mürcie ve kaderiye 

inancında olanlardır.” (Tirmizi, Kader, 13.) Mürcie, kader bizi zorluyor, bu sebeple 

günah işlemek kaderimizde vardır’ diyenlerdir. Kaderiye de, “Kader yoktur. Kişi 

kedi fiilini kendisi yaratır” diyen Muteziledir. Bunların her ikisi de ahir zamanda 

Deccal’ın askerleri olacaklarını Peygamberimiz (asm) haber vermiştir. 

“Kur’ân-ı Kerimde olmayan kader anlayışı hadislerde vardır. Hadisler cebrî ifade 

taşımaktadır. Kur’an’da olmayan bu anlayış Yahudilik ve Hıristiyanlıktan bize 

gelmiş, hadis ve tefsire girmiştir” diyenler maalesef ayet ve hadisleri anlamayan, 

Allah’ın “İlim, irade ve kudreti”ni bilmeyen ve şüphe edenlerdir. Bu sakat anlayış 

sahipleri maalesef felsefeden etkilenenler, sebepleri müessir bilip tesiri esbaba veren 

maddeci ve tabiatçı düşünceya kapılanlardır. Biz inancımızı Kur’an ve Hadisten mi 

yoksa Watt gibi müsteşriklerin akılcılık adı altında materyalist ve maddeci 

müsteşrikler ve onlara kapılan Prof. Hüseyin Atay gibi kaderi inkâr edenlerden mi 

öğreneceğiz? Allah insaf ve akıl versin.  

 

12. Peygamberimiz (asm) “Hiç kimse 

ameliyle hak ederek cennete girmez” 

buyurdular. “Ya Resulallah siz de mi?” 

dediklerinde “Evet! Ben de amelimle 

cenneti hak edemem. Ancak Allah 

rahmeti ile muamele eder de fazlı ile 

cennetine alır” buyurmuşlardır. (Buharî, 

Rikak, 18; Müslim, Münafikîn, 71-73.) 

Zira cennet fazl-ı ilâhi iledir, cehennem 

ise cezay-ı amel olup adl-i ilâhi iledir. 

Kur’ân-ı Kerim “Sana gelen her iyilik 

Allah'tandır. Başına gelen kötülük de kendi kusurun sebebiyledir...” (Nisa, 4:79.) 

buyurur. Nitekim Bediüzzaman “Ubudiyet, mukaddeme-i mükâfat-ı lahika değil, 

belki netice-i nimet-i sabıkadır” demiştir. Biz ibadeti bize verilen nimetlerin şükrü 

için yapıyoruz, yoksa gelecekte verilecek nimetlerin fiyatı olarak yapmıyoruz. Zira 

buna fiyat biçemeyiz. İnsan dünyada her gün sekiz saat çalışarak ömür boyu bir ev 

ve bir araba sahibi olamazken ebedi cenneti nasıl kazanacak? 

13. Peygamberimize (asm) “Dualar ve ilaçlar Allah’ın takdirini engeller mi?” diye 

soruldu. Peygamberimiz (asm) “Onların etkileri ilâhi takdire bağlı olarak görülür” 

buyurdular. (Mutahharî, İman ve Kader, s.73.)  

14. Peygamberimiz (asm) “Bir konuda alim olup neyi emredeceğini ve neden 

nehyedeceğini kesinlikle bilmeden sakın o işe girmeyin” ferman etmiş ve kader 

konusunda ileri geri konuşmayı ve münakaşayı yasaklamış ve “Sizden önceki 

ümmetler bu sebeple haktan sapmışlar ve helak olmuşlardır” buyurmuştur. (Buhari, 

Tefsir, 237.) 



Cebir anlayışı putperest Araplarda da vardı. Onlar “Allah dileseydi biz putlara 

tapmaz ve şirke bulaşmazdık derler. Onlar bu konuda bilgisizce konuşurlardı ve 

zanna uyarlardı.” (En’am, 6:148.)  

15. Hz. Ömer (ra) hırsızlık yapan ve yakalanarak huzuruna getirilen birisine “Neden 

hırsızlık yaptın?” diye sordu. O da “Allah takdir ettiği için!” deyince Hz. Ömer (ra) 

onun hem elini kesilmesine hem de Allah’a iftira ettiği için 80 sopa vurulmasına 

hükmetti ve “Hırsızlık yaptığın için elini kestim. Allah’a iftira ettiğin için de seksen 

değnek vurdurdum” dedi. (Kadı Abdulcebbar, El-Minye, Cüz, 1:18; Ebu Zehra, 

Mezhepler Tarihi, s.121.) 

Hz. Ömer (ra) Şam’da ortaya çıkan veba hastalığından dolayı Şam’a gitmekten 

vazgeçmesi üzerine Ebu Ubeyde b. Cerrah’ın (ra) “Allah’ın kaderinden mi 

kaçıyorsun?” demesi üzerine “Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderine 

kaçıyorum” diye cevap vermiştir. (İbn-i Esir, El-Kâmil fi’t-Tarih, Mısır-1349, 

s.2:392.) 

16. Hz. Ali (ra) “Seçme fırsatı vererek emreden, kaçma fırsatı vererek nehyeden Allah 

insanı itaate ve isyana zorlamamıştır” der. Sonra da Allah’ın iradesinin her zaman 

nafiz olduğunu ifade ederek “Ben Allah’ı kazasını bozması ile tanırım” demiştir. 

Şayet Allah iradesi ile kaderi değiştirmeyecek olsa bu durumda Allah’a cebir isnat 

etmiş oluruz. Kanunu koyan kaldırır da değiştirir de ama kanuna uymakla mükellef 

olanların kanuna itaat etmemesi veya kanun ve kuralları değiştirmeye çalışması 

suçtur. Durumda göre cezalandırılır ve hatta idamına sebep olur. Bu sebeple yaratıcı 

ve kaderini takdir edici olan Allah dilediği zaman kulun duası ve sadakası ile kaderini 

değiştirir ve kazasını bozar, ömrünü uzatır veya kısaltır. Bu Allah’a göre kolaydır ve 

Allah her şeye kadirdir. 

 

17. Herkes Allah’ın irade ve kudreti 

tahtında hareket eder. Allah’ın kudreti 

ile her an yaratması olmazsa hiçbir şey 

vücuda gelmez. İnsanın en basit hareketi 

olan konuşması, içmesi ve yemesi 

esnasında meydana gelen binlerce fiziki, 

kimyevi ve biyolojik faaliyetlerin 

hiçbirisi Allah’ın irade ve kudreti 

olmadan gerçekleşemez. Zira alınan bir 

nefesin insanda meydana getirdiği 

faaliyet ve etki binlerce faaliyeti 

gerektirir. Nefes ciğerde kanı temizler, vücudun ısısını sağlar, hücrelere oksijenin 

gitmesini sağlar, çıkarken harflerin mahreçlerine girerek kelimelerin teşekkülüne 

sebep olur. Bizim keşfettiğimiz ve bildiğimiz bütün bu faaliyetlerin hiçbirinde bizim 

bir etkimiz yoktur ve insanın bunlardan birisini yapması mümkün değildir. Ancak 

Allah’ın kudreti ile havayı, suyu, güneşi, vücudun bütününü büyük bir denge ile 

beraber düşünerek binlerce fizikî, biyolojik ve kimyevi faaliyet ve reaksiyon sonucu 

meydana gelen çok karmaşık faaliyetleri zincirinden meydana gelir. 

 

Bu sebeple her şeyin sahibi, yaratıcısı ve faaliyete geçiricisi Allah’tır. Her şey 

Allah’ın mülküdür ve bize emaneten verilmiştir. Masarif ve levazımatını O temin 

eder. Bize verdiği bedeni bize temlik suretinde mülk olarak vermemiş, emanet 

etmiştir. Mülk olarak verseydi masrafını da bizim tedarik etmemiz gerekirdi. Halbuki 

biz sade midemizin ihtiyacını dahi karşılamaktan aciziz. Nerede kaldı diğer 



ihtiyaçları temin edelim. Kalbimizin çalışması bize bırakılsaydı hiç kimsenin buna 

gücü yetmezdi ve başka hiçbir şey yapamaya zaman bulamazdık. Allah ilim, irade 

ve kudreti ile her yerde hazır olup her işi bizatihi yapmazsa hiçbir şey meydana 

gelmez. Onun için bir ağacın yaprağının kıpırdaması dahi Allah’ın iradesi ve kudreti 

iledir.  

18. Sıffın Savaşında bir ihtiyar Hz. Ali’ye (ra) sordu: “Savaştan çekilmemiz Allah’ın 

kaderi ve kazası ile midir?” dedi. Hz. Ali (ra) “Taneleri ve tohumları çatlatıp hayat 

veren, canlıları bir damla sudan yaratan Allah’a yemin ederim ki biz Allah’ın kaderi 

ve kazası olmadan ne bir vadiye inebiliriz ve ne de bir dağa çıkabiliriz” dedi.  

O zaman adam “Peki o zaman benim mükafatım ne olacak?” dedi.  

Hz. Ali (ra) “Allah için attığın her adımda senin ecir ve mükafatın vardır. Giderken 

de dönerken de bunun mükafatını alırsın. Zira sen buna mecbur değilsin, bunu kendi 

iradenle yapıyorsun ve bu konuda hürsün. Kader ve kaza zorlayıcı değildir. Şeyet 

bizi zorlamış olsaydı ceza ve mükafatımız olmazdı. Biz de bunu hak etmezdik. Allah 

bize peygamberini ve kitabını boşa göndermedi. Bizi hür bıraktı ve irademizle 

aklımıza hitap ederek seçmeyi bize bıraktı” dedi.  

Bu defa adam dedi: “Bana kader nedir bunu anlat” dedi. 

Hz. Ali (ra) sordu ve adam cevap verdi:  

- Dünyaya gelmeyi sen mi istedin? 

- Hayır! 

- Anne-babanı sen mi seçtin? 

- Hayır! 

- Erkek ve kadın olmanı sen mi belirledin? 

- Hayır! 

- Bedeninin ve azalarını ve şemailini sen mi belirledin? 

- Hayır! 

- Karakterini ve duygularını sen mi istedin ve seçtin? 

- Hayır!  

Hz. Ali (ra): 

- İşte kader budur. Bizim ancak hayır ve şerri tercih etme ve buna göre aklımız ve 

irademizle Allah’ın emrine uyup uymama durumumuz vardır. Bunun dışında her 

şey Allah’ın dilemesi ve takdiriyledir. Biz ancak irademizle tercih ettiğimiz, 

imanla, ibadet niyeti ile ve ihlasla amel ettiğimiz için mükafatı hak ederiz; 

inkarımızla, isyanımızla, kötü niyetimizle, kötü ahlakımızla ve Allah’ın emrine 

olan muhalefetimizle cezayı hak ederiz” dedi. 

 



 
 


