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BNÜ KAYY M ’L-CEVZ YYE’N N
@ FÂU’L-ALÎL ADLI ESER NDE
KAZA VE KADER N MERTEBELER

Hamdi GÜNDO\AR

Özet
Cslam dünyas nda kaza ve kader problemi üzerinde hicrî. I. as rdan beri yap lan tart +malar günümüzde de devam etmektedir. Cslam’ n ilk dönemlerinde kaza ve
kader meselesinde mezhep görü+ü olarak ortaya ç kan fikirler zaman m zda da birçok
ki+i taraf ndan dile getirilmektedir. Kaderin mahiyetine ili+kin yap lan tart +malar,
a) rl kl olarak insan n fiillerinde hür iradeye sahip olup olmad ) ile ilgilidir. Bunun
yan nda kaderin bir inanç esas olarak kabul edilmesinde tereddütlerin oldu)u da bilinen bir husustur. Bu çal +mam zda Kadere dair sorular n cevap bulmas na katk da bulunabilece)ini dü+ündü)ümüz Cbnü Kayyimi’l-Cevziyye’nin konuyla ilgili görü+lerini inceleyece)iz. Cbnü’l-Kayyim, orijinal diyebilece)imiz bir sistematikle kader konusunu
Kur’an ayetlerinden yola ç karak dört mertebede ele almaktad r. Kaderin dördüncü
mertebesini Allah’ n varl klar yaratmas olarak belirleyen Cbnü’l-Kayyim, insan fiillerini
de bu ba+l k alt nda ele al r ve insan n fiillerinden sorumlu oldu)unu belirtir.
Anahtar Kelimeler: Cbnü’l-Kayyim, Kaderiyye, Cebriyye, Ehl-i sünnet, kader, irade,
fiil.
DEGREES OF DESTINY ACCORDING TO IBN QAYYIM AL JAWZIYYA IN HIS
BOOK SHIFAU’L-ALIL
From I. Century (hijri) there were many discussions on the Predestination
and destiny problem in the Islamic World. Discussions about predestination are
mainly concerned human’s will and acts. Besides, there are some hesitations as to
whether predestination a principal of faith or not. In this paper we examine Ibn
Qayyim al-Jawziyya’s views about Predestination and destiny. We can say that Cbn
Qayyim al Jawziyya approaches to problem in a original way. He deals four degrees
destiny problem from the point of Qur’anic verses. According to Cbn Qayyim al Jawziyya, fourth degree of destiny is God’s create all creation and He analyses acts of
man in this title. Al-Jawziyya says that acts of man create by God but man actualizes
acts by his free will. Because of that he responsible from his acts.
Key Words: Ibn Qayyim, Qadariyya, Jabriyya, Ahl-al sunna, destiny, will, act.

GR
Kaza ve kader, kâinat hakk nda Allah’ n ilim, irade, kudret ve tekvin s fatlar yla ilgili olan bir problemdir. *nsan n hür iradesiyle gerçekle tirdi i fiiller ve iradesi d ndaki olaylar da kaza ve kaderin kapsam na girer.
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*nsan, ezelden belirlenmi bir kader çerçevesi içinde mi fiillerini gerçekle tirir, yoksa kaderden ba ms z m d r? Ba ka bir ifadeyle, ki i fiillerinde mecbur mudur, yoksa fiillerini kendisi mi yarat r? *nsan n iradesi ile gerçekle tirdi i eylerle,
istemedi i halde ba na gelen olaylar için kader denilebilir mi? Di er taraftan, kader meselesi Kur’an’da ne kadar yer almaktad r? Kader bir inanç esas olarak kabul
edilebilir mi? Bu ve buna benzer sorulara kaza ve kader meselesinde geçmi te olduu gibi günümüzde de cevap aranmaktad r.
*nsan n kaza ve kader çerçevesinde, fiillerinde mecbur veya hür oldu u konusunda *slam dü ünce tarihinin erken dönemlerinden itibaren tart malar yap lm ve bu konuda farkl görü lere sahip ekoller ortaya ç km t r. *nsan n fiillerinde
kadere tâbi olmay p, hür oldu u fikrinin ilk temsilcilerinden Ma’bed el-Cühenî (ö.
80/699) ve Gaylan ed-D me kî’ye (ö. 126/763) göre kader yoktur; bütün i ler insan n kendi iradesi ve kudretinin eseridir. *nsan, eylemlerini sahip oldu u bilgisiyle
bizzat kendisi takdir eder. *nsan yap p-etti i eylere kendi hür iradesiyle yönelir ve
sonra kendi kudretiyle o fiilleri yarat r. Allah ezelde insan n fiillerini takdir etmez.
Allah’ n iradesinin insan fiilleri üzerinde herhangi bir belirleyicili i yoktur. Allah’ n
takdir ve kudretinin insan fiillerinin ortaya ç kmas nda bir rolü de yoktur. Allah,
insan n fiillerini ancak meydana geldikten sonra bilir.1
Di er taraftan hicrî I. as rda, Cebriyye, insan n fiillerini önceden belirlenmi
olan kader çerçevesinde i ledi i ve dolay s yla onun fiillerinde mecbur oldu u görüünü dile getirmi tir.2 *slam dü ünce tarihinde cebr görü ünü ilk olarak savunan
Ca’d b. Dirhem (ö. 118/736) ve Cehm b. Safvan’a (ö. 128/745) göre insanlar fiillerinde bir mecburiyet alt ndad rlar. *nsanlar kendi fiillerini meydana getirirken hür
bir irade ve güce sahip de ildirler. *nsan, davran lar nda bitki ve cans z varl klar
gibi olup her hangi bir inisiyatife sahip de ildir. Allah’ n mülkünde ancak onun
diledi i olur. Var olaca n bildi i eyin vaktinde meydana gelmesini diledi i gibi,
olmayacak eyin de meydana gelmeyece ini dileyen Allah’t r.3
Cebriyye’nin insan iradesini yok sayan kaderci görü ü, daha sonra Mu’tezile
taraf ndan ele tiriye tabi tutulmu ve cebr görü ünün aksine, insan n özgürlü ünü
vurgulayan görü ler ortaya konmu tur.
Mu’tezile’nin kurucular ndan Vâs l b. Atâ (ö. 131/748), insan n kadere tabi
olmay p, iradesinde hür oldu u konusunda Ma’bed el-Cühenî ve ayn görü te olan
Gaylan ed-D me ki’nin yolunu takip etmi tir.4 Vas l b. Ata’ya göre Allah Teala
hakîmdir, adildir. O’na er ve zulüm izafe etmek caiz de ildir. Kullar ndan emretti ine ayk r bir eyin olmas da uygun de ildir. Allah Teala insanlara bir eyi emreder, sonra da onlar ondan sorumlu tutar. *nsan yapt
iyilik ve kötülükten,
iman ndan ve küfründen, itaati ve i ledi i günahlar ndan sorumludur. Allah insan
bu i leri yapmas için güçlü k lm t r. *nsanlar n i leri hareket, hareketsizlik, niyet-

1

0ehristanî, Ebü'l-Feth Muhammed b. Abdülkerim, el-Milel ve’-Nihal, Beyrut, 1421/2001, s. 98.
Yaz c o lu, M. Sait, “Fiil”, D.A, XIII,/ 60.
3
0ehristanî, el-Milel ve’n-Nihal, I,/ 98.
4
el-Ba dâdî, Abdülkâhir, b. Tâhir b. Muhammed, el-Fark beyne’l -F rak, Kahire,1969, s.103.
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ler, dü ünme ve bilme gibi eylerden meydana gelir. Allah’ n insana güç yetiremeyece i bir i i emretmesi imkans zd r.5
Ehl-i Sünnet ekolleri olan E ’arîlik ve Matüridiyye, kaza ve kader konusunda
orta bir yol izlemek suretiyle, insan fiillerinin kesb yönüyle insana, yaratma aç s ndan ise Allah’a ait oldu unu ifade etmi lerdir. E ’arî (ö. 324/935)’ye göre Allah
Teala kadîm bir kudretle fiilleri yaratt için yarat c faildir. *nsan ise hâdis bir
kudretle i lerini yapt için kesbeden faildir.6
*tikadi alandaki görü leriyle Matüridî (ö. 333/944) ekolü üzerinde etkileri
olan *mâm- Azam Ebû Hanîfe, insana ait fiillerin ilahî ilim ve iradeye göre meydana geldi ini ve Allah taraf ndan yarat ld n kabul etmekle beraber, bunlar n meydana geli inde insan n gücünün de etkili oldu unu belirtmi ve cebri görü ü reddetmi tir.7
E ’arîler insan n fiillerini kesb etti ini ancak bu kesbin de yine Allah taraf ndan yarat ld n , dolay s yla insan n muhtar suretinde muztar, muztar suretinde
muhtar; yani hür irade suretinde zorunluluk alt nda, zorunlu eklinde hür oldu unu belirtmi lerdir. Matüridîler ise insan n cüz’i irade sahibi oldu unu, bu iradesi ile
fiillerini kesb ettiklerini, Allah’ n da fiilleri insan için yaratt n ifade etmi lerdir.
Bu iddiaya göre fiillerin ortaya ç kmas nda Allah yaratan, insan ise kesb eden bir
konumdad r.8
*bnü Kayyimi’l-Cevziyye, itikadi konulara ili kin eserlerinde akaid meselelerini Selefiyye anlay na göre inceleyen ve kelamc lar ele tiren Hanbeli ekolüne
mensup alimlerdendir. Eserlerinde itikat konular n Kur’an ve sahih hadisler
nda ortaya koyup kan tlad n ileri süren *bnü’l-Kayyim, genel çerçeve itibariyle
hocas *bn Teymiyye’nin güçlü bir takipçisidir. *bnü’l-Kayyim’e göre itikadi konularda Hz. Peygamber (s.a.v.) ve ashab n n gitti i yolu gerçek anlamda Selefiyye’ye
mensup alimlerin görü leri temsil eder. Di er mezhepler ise Kur’an ve Sünnet’i
felsefi veya kelami görü lerine arz edip dü üncelerine uymayan k s mlar n te’vil
edip tahrif etmi ler ve kendi kanaatlerinin mutlak do rulu una inanm lard r.
*bnü’l-Kayyim’e göre naslara vazedildiklerinin d nda bir anlam yüklemek isabetli
olmad gibi onlar te’vile tabi tutman n gerekçesi de tutarl de ildir.9
*bnü Kayyimi’l-Cevziyye, (ö.751/1350) “:ifâu’l-Alîl” adl eserinde kaza ve
kader problemini incelerken Kaderiyye/Mutezile10 ve Cebriyye’nin kader anlay lar n ele alarak onlar tenkit eder. *bnü’l-Kayyim, Mu’tezile’nin kaderi inkar etti ini
ve insan n kendi kaderini belirledi ini, Allah’ n mülkünde irade sahibi olmad n ,
Yarat c n n irade etti inin de meydana gelmedi ini görü ünde oldu unu belirtmi 5

0ehristanî, a.g.e, I/ 61.
el-E ’arî, Ebu’l-Hasen, Makalatu’l-.slamiyyin, Tah, M. Muhyiddin Abdulhamid, Beyrut, 1995/1416,
II,/ 218.
7
*mam- Azam Ebu Hanife, el-F khu’l-Ekber, s. 72-73; el-F khu’l-Ebsat, s. 46-48, 60 (.mam- Azam’ n Be
Eseri” içinde, trc. Mustafa Öz, .stanbul, 1992 ); Yaz c o lu, M. S., “Fiil” Mad, D.A, XIII,/ 60.
8
Gölcük, 0erafeddin, Kelam Aç s ndan .nsan ve Fiilleri, *stanbul, 1979, s. 190,191; Gölcük, 0erafeddinToprak, Süleyman, Kelam, Konya, 1996, s. 237, 238; K lavuz, Ahmet Saim, Anahatlar yla .slam Akaidi ve Kelama Giri , *stanbul, 2007, s. 156.
9
Yavuz, Yusuf 0evki, D.A, “.bn Kayyim el-Cevziyye” mad. XX/123-124
10
*bnü’l-Kayyim, kitab nda Mu’tezile ismini nadiren kullan r, ancak Kaderiyye ismi ile hem Kaderiyye
hem de Mu’tezile’nin kastedildi i anla lmaktad r.
6
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tir. Ayn zamanda Mu’tezile’nin, hidayet ve dalaletin insan n kendi elinde oldu unu ileri sürdü ünü, söz konusu iddian n bir sonucu olarak kaderi inkar etti ini ve
bunu da adalet olarak isimlendirdiklerini ifade eder. *bnü’l-Kayyim, Mu’tezile’nin
daha sonra mezkûr dü ünceleri do rultusunda Allah’ n s fatlar n da inkar edip
bunu da tevhid diye isimlendirdi ini söyler. Mu’tezile’ye göre adalet; melek, cin ve
insanlar n fiillerinin Allah’ n kudret, irade ve yaratmas n n d nda olmas , tevhid
ise; Allah’a herhangi bir s fat n izafe edilmemesidir. Onlara göre Allah’ n görmesi,
kudreti, hayat , iradesi ve kelam yoktur. O, ne konu mu tur ne de konu maktad r.
Ne emretmi tir, ne de emretmektedir. Onlara göre söz konusu sesler ve harfler
havada yarat lan eylerdir. *bnü’l-Kayyim, Allah’ n irade etti i eyin meydana geldi ini, irade etmedi inin de vuku bulmad n belirterek, Mu’tezile’ye ait bu düüncelerin yanl oldu unu savunur.11
*bnü’l-Kayyim, Cebriyye’nin insan n irade, ihtiyar ve fiillerini tamamen yok
sayd n , insan n durumunun onlara göre cans z varl klara, örne in rüzgar n
önünde sürüklenen bir yapra a benzetildi ini belirterek bu görü ün de kabul edilemez oldu unu ifade eder. Cebriyye’nin nazar nda insan, taat, ma’siyet ve fiillerinde mecburdur. Onlara göre Allah’ n insanlara yönelik emir ve yasaklar güç yetirilemeyen i lerdir.12
*bnü’l-Kayyim, Mutezile ve Cebriyye ile ilgili zikredilen tezleri tenkit ettikten sonra, kadere ili kin kendi görü lerini aç klar. O, kaza ve kader anlay n öncelikle büyük oranda Kur’an ayetleri üzerinde temellendirmeye çal r. Ancak baz
durumlarda Hz. Peygamber (sav)’in hadislerine de müracaat eder. *bnü’l-Kayyim,
konuyla ilgilenen di er alimlerden farkl olarak, kaza ve kader problemini orijinal
diyebilece imiz tarzda dört mertebede ele alarak her mertebeyi Kur’an ayetleri
aç s ndan izah eder. *bnü’l-Kayyim’e göre ilgili mertebeler, kader inanc n n temelini te kil eder. *bnü’l-Kayyim kaderi bütün yönleriyle Kur’an ayetlerine referansta
bulunarak ortaya koyar ve kaderin tevhidin temeli oldu unu iddia eder.13 *bnü’lKayyim’in bu ifadelerinden kaderi bir inanç esas olarak kabul etti i aç kça anlalmaktad r.
*bnü’l-Kayyim’e göre kaderin mertebelerinden birincisi; yarat lmadan önce
bütün varl klar hakk nda Allah’ n ilim sahibi olmas ; ikincisi, yarat lmadan önce
mahlukat n yaz lmas ; üçüncüsü, yarat lan eyleri Allah’ n irade etmesi; dördüncüsü ise, var olan her eyin Allah taraf ndan yarat lm olmas d r.14 0imdi *bnü’lKayyim’in Kur’an’a göre s n fland rd n iddia etti i bu dört mertebenin ayr nt lar na girebiliriz.
1- ALLAH’IN VARLIKLAR HAKKINDA EZEL B LG YE SAH P OLU U
*bnü’l-Kayyim’e göre kaza ve kader meselesinde birinci mertebe; Allah’ n
mahlukatla ilgili ezelî ilmidir. Allah’ n varl klar hakk nda ezeli ilme sahip oldu una
11

*bnü Kayyimi’l-Cevziyye, :ifâu’l-Alil fi’l-Mesaili’l-Kada ve’l-Kader ve’l-Hikme ve’t-Ta’lil, Beyrut, ts. s.
4-5.
12
*bnü’l-Kayyim, a.g.e, s. 5.
13
*bnü’l Kayyim, :ifâu’l-Alîl, s. 80.
14
*bnü’l-Kayyim, a.g.e, s. 55.
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Kur’an’ n bir çok ayeti delalet eder. *bnü’l-Kayyim, konuyla ilgili ayetleri delil gösterirken, sahabi müfessirlerin yan s ra di er baz müfessirlerin görü lerine de ba vurur ve akabinde kendi görü ünü aç klar. “:üphe yok ki k yametin ilmi Allah kat ndad r. O, ya!murun ya!aca! n ve rahimlerde olan da bilir. Hiç kimse yar n ne kazanaca! n ve nerede ölece!ini bilmez. Gerçekten Allah her eyi bilir ve her eyden haberdard r.”15 “Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah’ n (halini) bildi!i için sapt rd ! , kula! n ve
kalbini mühürledi!i, gözüne de perde çekti!i kimseyi gördün mü?”16 *bn Abbas’a (ö.
68/697) göre ayetteki ilim; yarat lmadan önce yarat lacaklar hakk ndaki bilgidir,
yani Allah’ n indinde var olan bilgidir. *bn Abbas, irade edilen bu i hakk ndaki
bilginin Ümmü’l-Kitap’ta bulundu unu da söyler. Said b. Cübeyr (ö. 95/714) ve
Mukatil b. Süleyman (ö. 150/767)’a göre; Allah’ n bu konuda ezeli ilmi mevcuttur.
Ebu *shak ez-Zeccac (ö. 311/948)’a göre de Allah, ayette söz konusu edilenlerin
yarat lmadan önce sap tacaklar n biliyordu. Sa’lebî (ö. 427/1030) ve Be avî (ö.
516/1122) gibi müfessirler de benzer görü ler ortaya koymu lard r.17
*bnü’l-Kayyim, söz konusu ayetleri öyle yorumlar: “Allah, sapt rd kimselerin, sapaca n önceden bilmektedir. Onlar, yarat lmalar öncesinde ve sonras nda
slah olmayacaklar ndan, sapt r lmay hak etmi ler ve Allah taraf ndan sapt r lm lard r. Dolay s yla dalalet ehli hidayete erdirilmez. E er bunlar hidayete erdirilecek
olsayd o zaman hidayet yerli yerine konulmam ve hak etmeyen kimselere verilmi olacakt ki, bu da Allah’ n hikmetine uygun de ildir. Oysa ki Allah her eyi
yerli yerine koymu tur.”18
*bnü’l-Kayyim’e göre yukar daki ayet hayr n ve errin konumlar n n Allah
indinde kimler için tayin edildi ini bildirmekle kaderin önceden var oldu unu göstermektedir. Allah Teâlâ, ilminde, kimlerin küfre uygun olaca n ve onda srar
edece ini bildi i için kafirleri dalalette b rakm t r. Bütün bu meydana gelen eyler,
Allah’ n bunlar hakk nda sahip oldu u bilgiler do rultusunda gerçekle mektedir.19
Allah nas l ki risaleti kimlerin yapabilece ini ve bu lûtfu bah edece i kimseleri
önceden biliyor ve ona göre tayin ediyorsa, hidayete ve dalalete de kimlerin lay k
oldu unu daha önceden ilmi ile biliyor, ondan sonraki merhalede takdir ediyor ve
ona göre yarat yor.20 *bnü’l-Kayyim, bütün peygamberlerin ve ilahi kitaplar n;
Allah’ n diledi ini sapt rd ve diledi ini de hidayete erdirdi i21 konusunda ittifak
ettiklerini belirterek,22 bu konuda Kur’an’ n birçok ayetini örnek verir: “Allah kimi
hidayete erdirmek isterse onun gö!sünü .slam’a açar. Kimi de sapt rmak isterse onun da
gö!sünü gö!e ç k yormu gibi daralt r. Allah inanmayanlara azab i te böyle verir.”23
“…Allah fas klar toplulu!unu hidayete erdirmez.”24 “:üphesiz Allah yalanc ve nankör

15

Lokman, 31/34.
el-Câsiye, 45/23.
17
*bnü’l-Kayyim, :ifâu’l-Alîl, s. 56.
18
*bnü’l-Kayyim, a.g.e, s. 57.
19
*bnü’l-Kayyim, a.g.e, s. 55, 57, 58, 155.
20
*bnü’l-Kayyim, a.g.e, s. 55, 57, 58.
21
Fât r, 35/8; ez-Zümer, 39/36, 37.
22
*bnü’l-Kayyim, a.g.e, s. 118.
23
el-En’am, 6/125.
24
es-Saff, 61/5.
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olanlar do!ru yola iletmez.”25 *bnü’l-Kayyim, hidayet ve dalaletin Allah taraf ndan
oldu unu, yani bunlar n Allah’ n fiili olup kulun fiili olmad n , hidayete ula ma
ve dalalete dü menin ise kulun fiili ve kesbi oldu unu aç klar.26
*bnü’l-Kayyim; Allah’ n ezeli ilminde hidayet ve dalaletin insanlar için önceden belirlendi ini, bütün bunlar n Allah’ n bilgileri do rultusunda meydana geldi ini, yani kaderin önceden var oldu unu ileri sürmektedir. *bnü’l-Kayyim’in bu
görü ü Cebriyye’nin, “*nsan n önceden belirlenen kader d nda herhangi bir irade
ve seçme hürriyeti yoktur” görü ünden öteye gitmemektedir. *bnü’l-Kayyim’in bu
görü ü kendisinin insan fiillerini temellendirmeye çal rken ortaya koydu u fikirlerle de tam mutab k görünmemektedir. *nsan fiilleri hususunda *bnü’l-Kayyim;
“Allah insanda bir eylemde bulunma iradesi (sebep) yarat r ve bu, insan fiillerinin
nedeni olur” diyor. 27 Ba ka bir yerde ise unlar söylüyor: “*nsan n irade etti i eyin
meydana gelmesi için Allah’ n o ey hakk nda hususi iradesine ihtiyaç yoktur.”28
Burada insana bir hürriyet tan yan *bnü’l-Kayyim, kaderin önceden tespit edildi ini söylemekle bir anlamda kendisiyle çeli mektedir. *bnü’l-Kayyim, ayr ca “*nsan
fiillerinde kesb sahibidir” diyerek zaman zaman Matüridi görü e yakla m t r. Ancak bütün olarak bak ld nda *bnü’l-Kayyim’in Kur’an ayetlerini tefsirinden cebre
yak n bir anlay n ortaya ç kt n görmek mümkündür.
*b Kayy m’ n yukar da zikretti i “…Allah fas klar toplulu!unu hidayete erdirmez.”29 “:üphesiz Allah yalanc ve nankör olanlar do!ru yola iletmez.”30 vb. ayetler,
do ruyu ancak Allah’ n gösterece ini,31Allah’ n do ruyu göstermekle ve peygamber
göndermekle insanlara iyilikte bulundu unu32 ve peygamber göndermeden hiçbir
kimseye azab etmeyece ini33 aç klayan ayetlerin
nda dü ünüldü ünde hidayet
ve dalalet konusunda insan n iradesine yer verildi i anla lacakt r. Bu da, Allah’ n
insana verdi i irade hürriyetinin onun hidayete ermesinde veya dalalete dü mesinde etkin bir durumda oldu unu gösterir.34
*bnü’l-Kayyim, Allah Teala’n n peygamberlerin durumunu daha önceden
bildi ine dair Kur’an ayetlerinden örnekler verir; “Ve hiç üphesiz, daha önce .brahim’e de do!ru yolu göstermi tik. Biz onu biliyorduk.”35 Burada *bnü’l-Kayyim, “daha
önce” lafz ile peygamberlerin henüz bulû dan önceki çocukluk dönemlerinin ve
daha önceki hallerinin Allah taraf ndan bilinip takdir edildi ini söyler. *bnü’lKayyim, Zemah erî’nin (ö. 538/1144) öyle dedi ini nakleder: Allah’ n ilminin
manas udur: Peygamberlerin ba lang çtan itibaren durumlar ve s rlar , onlar n,
Allah’ n raz oldu u ve övdü ü s fatlar ve ayr ca onlar n peygamberli e ehil ve has
25

ez-Zümer, 39/3; Ayr ca bkz. *brahim, 14/ 27; el- Gafîr, 40/ 35; er-Rûm, 30/ 59; en-Nisâ, 4/155.
*bnü’l-Kayyim, a.g.e, s. 117.
27
*bnü’l-Kayyim, :ifâu’l-Alîl, s. 244
28
*bnü’l-Kayyim, a.g.e, s. 233
29
es-Saff, 61/5.
30
ez-Zümer, 39/3; Ayr ca bkz. *brahim, 14/ 27; el- Gafîr, 40/ 35; er-Rûm, 30/ 59; en-Nisâ, 4/155.
31
Bkz. Al-i *mrân, 3/20,101; el-Maide, 5/116; el-En’âm, 6/71; el-A’râf,7/43,52
32
el-Bakara,2/213; Al-i *mrân, 3/164; *brahim, 14/11; es-Sebe, 34/50; en-Nûr, 24/21
33
el-*srâ, 17/15; el-Gafîr, 40/22; Muhammed, 47/9
34
Bu konuda geni bilgi bkz. Akbulut, Ahmet, Sahabe Devri Siyasi Hadiselerinin Kelami Problemlere Etkileri, *stanbul, 1992, s. 332 vd.
35
el-Enbiyâ, 21/51.
26

34

Cbnü’l-Kayyim’de Kaza ve Kaderin Mertebeleri

35

k l nmalar n n Allah taraf ndan bilinmesidir. Bu, birisinin ahlakî durumunu bilen
ki inin; “Ben falan biliyorum” demesi gibidir ki bu kelam, o ki iye ait ahlakî güzellikleri ifade eder.36 Nitekim Allah öyle buyurmu tur: “…Allah, elçilik görevini kime
verece!ini daha iyi bilir…”37
*bnü’l-Kayyim’e göre Allah Teâlâ yaratt klar ndan kimi seçece ini ve onlardan hangisinin sapk nl a dü ece ini bilir. O, övülen sonuçlar ve büyük gayeler
aç s ndan i lerinde ve koydu u esaslarda alîm ve hakîmdir. Nitekim Allah öyle
buyurur: “Sava , ho unuza gitmedi!i halde, size farz k l nd . Olur ki, bir ey sizin için
hay rl iken, siz onu ho görmezsiniz. Yine olur ki; bir ey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz”.38 Ayette belirtildi i üzere Allah, kullar için emretti i eylerde hangi maslahatlar n oldu unu ezelî bilgisiyle bilmi ve ondan sonra
onlar emretmi tir. *nsanlar, hakk nda bilgi sahibi olmad klar için ba lar na gelen
bir durumdan ho lanmamakta, ayn ekilde yine bilgi sahibi olmad klar ndan dolay kendileri için kötü olacak olan bir duruma sevinebilmektedirler. Yukar daki ayet,
insanlar n nefislerine a r gelse de Allah’ n emirlerine uymalar gerekti ini vurgulamaktad r. Hz. Peygamber (sav) istihare konusundaki hadisinde öyle buyurmaktad r: “… Allah’ m sen takdir edersin, ben edemem; Sen bilirsin ben bilemem; üphesiz
Sen gayb bilensin. Ey Allah’ m bu i dinim, ya ay m için hay rl olacaksa onu benim
için takdir et, kolay k l ve mübarek eyle. E!er dinim, ya ay m, ak betim ve i lerim için
kötü olacaksa onu benden uzakla t r, beni de ondan uzakla t r. Hay r nerede ise bana onu
nasip et, sonra beni onunla ho nut et.”39 Hz. Peygamber’ in (sav) ilgili hadisinden anlald üzere insan kendisi için yararl ve zararl olacak eylerde kendisine ö retilenden ve verilenden ba ka bilgi ve güç sahibi de ildir.40
*bnü’l-Kayyim’e göre Allah Teâlâ, hay r ve er olarak meydana gelecek olan
bütün eyleri gökler ve yer yarat lmadan önce ilmi ile ihata etmi , onlar takdir
etmi ve kendi nezdinde yazm t r. Nitekim Kur’an’da öyle buyrulmu tur: “Bilmez
misin ki, üphesiz Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Muhakkak ki bunlar n
hepsi bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) d r. :üphesiz ki Allah’a göre bu çok kolayd r.”41
*bnü’l-Kayyim, Allah’ n yaratmadan önce insanlar n hal ve amellerinin hepsini
bildi ini belirterek, bu ilim safhas ndan sonra Allah’ n, malumu oldu u üzere onlar n amellerinin ortaya ç kmas için onlar yaratt n ve onlar , ilmine uygun olarak,
sonuçta mükâfata nail ya da cezaya müstahak olmalar için, emir ve yasak, hay r
ve er hususlar nda imtihana tabi tuttu unu söyler. “.nsanlar n hangisinin daha
güzel amel i ledi!ini denemek için biz yeryüzündeki eyleri ona bir zînet yapt k.”42 “O,
hanginizin daha güzel amel yapaca! n s namak için ölümü ve hayat yaratand r…”43 Bu
ve buna benzer ayetlerde, Allah Teâlâ, hayat ve ölümü, emir ve nehiyler hususunda insan imtihan etmek için yaratt n haber veriyor. Ayetlerde Allah’ n haber
36
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verdi i eyler, Allah’ n kendi ilminin gere i olarak meydana gelecektir. Burada bütün insanlar, cinler ve k yamete kadar ya ayacak olan herkesin devam edecek olan
imtihan söz konusudur.44
2- ALLAH’IN VARLIKLAR ALEM N ÖNCEDEN YAZMI OLMASI
*bnü’l-Kayyim, varl klar aleminde mevcut olan eylerin Allah’ n bilgisi dahilinde “Ümmü’l-Kitap” ta yaz ld n ve buna göre varl klar n meydana geldi ini,
insan fiil ve davran lar n n da yaz lan bu kadere göre gerçekle ti ini belirtmektedir. O, di er mertebelerde oldu u gibi bu hususun da Kur’an ayetleri ile sabit olduunu belirtir ve konuyla ilgili u ayetleri delil gösterir: “And olsun, Zikir’den sonra
Zebur’da da, yeryüzüne muhakkak benim iyi kullar m varis olacakt r, diye yazm t k.”45
*bnü’l-Kayyim’e göre buradaki Zebur’dan maksat, Hz. Davud’a gelen Zebur de il,
vahiyle gelen bütün ilahi kitaplard r. Zikir ise Allah’ n indindeki “Ümmü’lKitap”t r. Arz, dünyad r. Salih kullar ise Hz. Muhammed (sav)’in ümmetidir.46
*bnü’l-Kayyim, ‘Zikir’ olarak bildirilen ilk kitap için Hz. Peygamber’in (sav)
hadisinde öyle denildi ini nakleder: “Allah vard ve O’ndan ba ka bir ey yoktu,
O’nun ar suyun üzerinde idi ve ‘Zikir’ de her eyi yazd .”47 Nazil olan kitaplar
için de Kur’an ayetlerinde öyle buyrulmaktad r: “Senden önce de kendilerine vahyetti!imiz birtak m erkekleri peygamber olarak gönderdik. E!er bilmiyorsan z ilim sahiplerine sorun.”48 “(O peygamberleri) Apaç k belge ve kitaplarla gönderdik. .nsanlara kendilerine indirileni aç klaman ve onlar n da (üzerinde) dü ünmeleri için sana bu Zikri indirdik.”49 Yani aç k ayetlerle bildirdik, içinde hidayet ve nur olan kitaplarla gönderdik.
Hz. Muhammed (sav)’den önceki peygamberlere gönderilen zikirden maksat Tevrat ve *ncil’dir. Hz. Muhammed (sav)’e gönderilen zikirden maksat ise Kur’an’d r.
*bnü’l-Kayyim bu ayetlerden; Allah’ n ilminin yarat l tan önce, yazmas n n ise
ilminden sonra oldu unun anla ld n belirtiyor. 50
*bnü’l-Kayyim’in varl klar n önceden yaz ld na dair örnek verdi i ayetlerden bir di eri udur: “:üphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onlar n yapt klar n ve
b rakt klar eserlerini yazar z. Biz, her eyi apaç k bir kitapta (Levh-i Mahfuz) bir bir
kaydetmi izdir.”51 *bnü’l-Kayyim’e göre burada iki yaz m aras birle tirilmi tir. Birincisi, meydana gelmeden önceki kullar n amelleri için oland r. Di eri ise amellerle
beraber olan yaz md r. Allah, öldükten sonra onlar diriltece inden haber vererek,
onlar n amellerinin mükâfatland r laca n ve bu konuda daha önceden Allah’ n
onu yazd na dikkat çekiyor. *bnü’l-Kayyim’in nakline göre *bn Abbas, ayette
geçen “Asarahum” (eserlerini) kavram na kullar n hay r ve er ad na yapt klar anlam n vermi tir.52 Yine *bn Abbas’a göre ayetteki “*mamun mübin” (Apaç k ki-
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tap/levh-i Mahfuz) den maksat; Levh-i Mahfuz’dur. O, kitaplar n anas d r, o her
eyin yaz ld zikirdir. Levh-i Mahfuz, meydana gelmeden önce Allah taraf ndan
yaz lan kullar n fiillerini, amellerini ve di er özelliklerini içermektedir. 53
*bn Abbas’ n Levh-i Mahfuz hususunda tefsir etti i di er bir ayet udur:
“:üphesiz o, kat m zda bulunan Ana Kitap (Levh-i mahfuz)’dad r. Çok yücedir, çok hikmetlidir.”54 *bn Abbas’a göre ayette zikredilen “Ümmü’l-kitap”tan maksat Levh-i
mahfuz’dur. Mukatil ise öyle der: Levh-i Mahfuz, as l kitab n nüshas d r. Ümmü’l-Kitap ise as l kitapt r. Ve o, her eyin yaz l oldu u ana kitapt r. Kur’an, gökler ve yer yarat lmadan önce Allah taraf ndan Levh-i mahfuzda yaz lm t r.55 “Hay r o, an yüce bir Kur’an’d r. O korunmu bir levhada (Levh-i mahfuz’da)d r”56 ayetlerinde bildirildi i üzere Kur’an, önceden Levh-i mahfuz’da yaz lm t r. *bnü’lKayyim’e göre Sahabe, Tabiin ve Ehl-i sünnet’in tamam , k yamete kadar olacak
her eyin Ümmü’l-Kitab’ta yaz ld nda ittifak etmi lerdir. Kur’an, Allah’ n yaratt ve söyledi i eylerin, Ümmü’l-Kitap’ta ve Levh-i Mahfuz’da yaz ld na i aret
etmektedir. “Ebu Leheb’in elleri kurusun” kelam , Ebu Leheb var olmadan önce Levh-i
Mahfuz’da yaz lm t .57
*bnü’l-Kayyim Kur’an’ n di er baz ayetlerini de delil getirerek, Allah’ n bütün varl klar , fiil ve olaylar Levh-i Mahfuz’da yazd n zikreder. “Allah’a kar
yalan uyduran veya O’nun ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim olan kimdir? . te
onlara kitaptan paylar eri ir…”58 Said b. Cübeyr, Mücahid ve Atiyye el Kûfi (ö.
111/729)’ye göre onlara Kitap’tan ula an ey; onlar n Kitap’ta yaz lm olan kötü
ve iyi davran lar n n sonuçlar d r. “Allah, bir k sm na hidayet etti, bir k sm n da sapt rd . Çünkü onlar Allah’ b rak p eytanlar dost edinmi lerdi. Kendilerinin de do!ru
yolda olduklar n san yorlard .”59 *bn Abbas’a göre bu ayette bildirildi i gibi ekavet
ehli, Kitap’ta kendileri için yaz lan eyi ya arlar. Ona göre, onlar için olan ey,
Levh-i Mahfuz’da yaz lm t r. 0ekavet ehli, Levh-i Mahfuz’da kendileri için yaz lm olan ekavetleri ve bunun sonuçlar n ya arlar.60 Ebû 0a a Cabir b. Zeyd (ö.
93/711), Rebi’ b. Enes (ö. 140/758) ve Kurtubî (ö. 671/1273)’ye göre insanlar kendileri için Levh-i Mahfuz’da yaz lan r z k, amel ve ömrü ya arlar. “. ledikleri her ey
ise kitaplarda kay tl d r.”61 Müfessir Atâ b. Ebî Rebâh (ö. 115/733)’a ve Mukatil’e
göre bu ayette de belirtildi i üzere her ey Allah taraf ndan daha önceden Levh-i
Mahfuz’da yaz lm t r.62
*bnü’l-Kayyim, var olan her eyin Allah’ n bilgisi dahilinde “Ümmü’lKitap”ta yaz ld n ve buna göre varl klar n meydana geldi ini, insan fiil ve davran lar n n da yaz lan bu kadere göre gerçekle ti ini Kur’an ayetleriyle delillendirmeye çal m t r. Ancak Allah Teala’n n ezeli bilgisi dahilinde varl klar hakk ndaki
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bilgilerin yaz lm olmas insan n fiil ve eylemlerinde bir zorunluluk alt nda olmas n gerektirmez. Burada iki hususa dikkat çekmekte yarar vard r. Birincisi, insan
ile di er varl lar ay rmak gerekir. Çünkü insan irade sahibi bir varl kt r. Di er varl klarda irade yoktur. Dolay s yla insan d ndaki varl klar ile insan hakk ndaki
takdir ayr dü ünülmelidir. *kici husus ise insan hakk nda “Levh-i Mahfuz” da yaz lanlar n insan n iradesini cebr alt nda b rakacak bir mahiyette de il, insan insan n
fiillerinde irade ve inisiyatif kullanabilecek bir konumu bar nd racak bir mahiyette
olmas d r. Aksi takdirde Allah’ n peygamber göndermesinin bir anlam kalmayacak
ve insan için öngörülen ceza, mükâfat, dua ve niyazlar anlams z hale gelecektir.
Kald ki kitab n n bir yerinde *bnü’l-Kayyim, “Allah isterse takdir edilen ve yaz lan
kaderin hilaf na olacak eyler meydana gelebilir” demektedir63 ve *bnü’l-Kayyim’in
bu ifadeleri yukar da zikredilen görü leriyle tutars zl k arz etmektedir.
3- ALLAH’IN VARLIKLAR ALEM HAKKINDAK ME@ ET VE RADES
*bnü’l-Kayyim’e göre kainattaki varl klar n tamam Allah’ n me ieti ve iradesi do rultusunda meydana gelirler. O’nun me ietinin ve iradesinin d nda her
hangi bir olay n veya insan fiilinin gerçekle mesi mümkün de ildir. Allah’ n diledii olur, dilemedi i olmaz. *bnü’l-Kayyim’e göre bu, tevhid’in ancak onunla kaim
olaca temel direktir. Bütün Müslümanlar, Allah’ n diledi inin olaca na, dilemedi inin de olmayaca nda ittifak halindedirler. Buna muhalefet edenler Allah’ n
dilemedi inin meydana gelece ini caiz görmü lerdir. Oysa Kur’an bunlar n iddialar n geçersiz k lan ayetlerle doludur.64
*bnü’l-Kayyim, Allah’ n ilmi ve yazmas hususlar nda oldu u gibi O’nun
me iet ve iradesi konusunda da Kur’an ayetlerini delil olarak al r: “De ki, ey mülkün
sahibi Allah’ m! Mülkü diledi!ine verirsin, diledi!inden de al rs n. Diledi!ini güçlü diledi!ini zelil edersin. .yilik senin elindedir. Evet, Sen her eye gücü yetensin.”65 “De ki, Allah’ n dilemesi d nda, ben kendime ne bir yarar sa!layabilir ne de bir zarar verebilirim…”66 “Oysa Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi inan rd . .nanmalar için, insanlar sen mi zorlayacaks n?”67 “Rabbiniz, sizi daha iyi bilir, dilerse size merhamet eder
ve dilerse sizi cezaland r r. Biz seni kendilerinden sorumlu olarak göndermedik.”68
“…Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.”69
*bnü’l-Kayyim’e göre söz konusu ayetler ve Kur’an’ n di er birçok ayeti,70
insan fiilleri, hidayet ve dalaletleri konusunda Allah’ n me ietini inkar edenleri
reddetmektedir. Allah, olan ve olmayan her eyin O’nun dilemesiyle meydana
geldi ini haber verir. Bazen, e er Allah isterse meydana gelenin tersini meydana
63
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getirece ini bildirir. Ve e er O isterse takdir edilen ve yaz lan kaderin hilaf na olacak eylerin meydana gelece ini, kendisine asi olunamayaca n , dilerse bütün
insanlar bir ümmet olarak hidayet üzere yarataca n zikreder.71 Bunlar da gösteriyor ki, meydana gelen bütün hadiseler Allah’ n me ietiyledir. Meydana gelmeyen
eyler için ise Allah’ n me ieti söz konusu de ildir. *bnü’l-Kayyim’e göre bu, rububiyyetin hakikatidir ve Allah’ n yaratmas n n anlam d r. O’nun me ieti olmaks z n
yaratman n, r zk n, ölümün, hayat n, dalalet ve hidayetin, saadetin, ekavetin
olmayaca n n ifadesidir. Çünkü O’ndan ba ka malik, müdebbir ve Rab yoktur.72
Nitekim Allah öyle buyuruyor; “Rabbin diledi!ini yarat r.”73 “Onu diledi!i ekilde
biçimlendirdi.”74 “Göklerin ve yerin mülkü Allah’ nd r. Diledi!ini yarat r, diledi!ine k z,
diledi!ine de erkek çocuklar ba! lar, ya da hem erkek, hem de k z çocuklar olmak üzere
çift verir ve diledi!ini de k s r k lar. O, bilendir, gerçekten gücü yetendir.”75 Hz. Peygamber (sav) de bir hadisinde Allah’ n iradesi için öyle buyurur: “Allah diledi i zaman
ruhlar n z al r, diledi i zaman onlar verir.”76
Ayr ca *bnü’l-Kayyim, bilinmesi halinde birçok problemin halledilece ini belirtti i bir husussa dikkat çekmektedir: Allah için hem ‘halk’ hem de ‘emr’ (irade)
söz konusudur. Onun emri (iradesi) iki türlüdür: Birincisi, kevnî ve kaderî irade;
ikincisi, dinî ve er’î iradedir. O’nun iradesi, yaratmas ve emr’ine ili kindir. Böyle
olunca Allah’ n me ieti, O’nun raz oldu u ve olmad
eylere ili kin olur ve bu
anlamda her ey O’nun me ieti kapsam na girer. Bu z etmesine ra men Allah’ n
*blis’i, eytanlar , kafirleri, böbürlenenleri ve ho olmayan fiilleri yaratt
gibi.
Allah’ n me ieti bunlar n hepsine amildir. Ancak Allah’ n muhabbeti ve r zas ,
resulleri vas tas ile emretti i eylerle ile ilgili olan; meleklerin, peygamberlerin ve
mü’minlerin itaati gibi amellere ili kindir. Bunlar Allah’ n muhabbeti ve r zas na
mütealliktir ve O’nun me ietiyle meydana gelirler. Küfür, f sk, isyan gibi kötü
fiiller ise Allah’ n me ieti kapsam nda meydana gelmi olmalar na ra men, bunlar
hakk nda Allah’ n muhabbeti ve r zas yoktur. *bnü’l-Kayyim, bunlar böyle bilindii zaman; “…Kullar n n inkar etmesine raz olmaz..”77, “…Allah size kolayl k diler zorluk dilemez…”78 “…Allah bozgunculu!u sevmez”79 gibi ayetlerin kader kavram içinde
bir çeli kiye dü meden dile getirir.80
*bnü’l-Kayyim Allah’ n me ieti ve iradesi ba l alt nda önemli bir hususu
belirtmektedir. Bu husus; Allah diledi inde, takdir edilen ve yaz lan kaderin hilaf na baz eylerin meydana gelece idir. Bu durumda insanlar n hür iradeye sahip
oldu u, istek ve arzular do rultusunda tercihlerde bulunduklar , dolay s yla kendi
fiillerinin gerçekle tiricisi olarak mükâfat veya cezaya müstahak olacaklar görü ü
de teyid edilmi olur.
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4- ALLAH’IN NSANIN F L VE AMELLER N YARATMASI
*bnü’l-Kayyim, Allah’ n fiillleri yaratmas n kaza ve kaderin dördüncü mertebesi olarak kabul eder. Ona göre insan fiilleri kaza ve kader çerçevesinde Allah
taraf ndan yarat l r, insan ise bunlar gerçekle tirir. *bnü’l-Kayyim konuyla ilgili
Mutezile ve Cebriyye’nin görü lerini aktar r ve onlar n bu konudaki fikirlerini tenkit eder.
Burada unu belirtmek gerekir ki *bnü’l-Kayyim Cebriyye’nin fikirlerini iddetle tenkit etmesine ra men ifadelerinde kendisi de cebri anlay tan tamamen
uzak kalamam t r. Mutezile’yi tenkit etti i durumlarda ise zaman zaman
Mu’tezile’ye hak verir söylemler kullanmaktan kendini alamam t r. Denilebilir ki
*bnü’l-Kayyim ne Allah’ n mutlak ilim ve iradesinden ne de insan iradesinden vazgeçmek istemezken birçok defa çeli kili durumlara dü mekten kurtulamam t r.
*bnü’l-Kayyim’in Mu’tezile’ye yöneltti i hususlardan birisi udur: Mutezile,
meleklerin, peygamberlerin ve mü’minlerin taat ve ibadetlerini, Allah’ n rububiyyetinin, me ietinin ve yaratmas n n d na ç karmakta ve bahse konu olan fiillerin,
Allah’ n me ieti ve kudreti kapsam nda de il canl lar n kendi fiilleri oldu unu iddia
etmektedir. Mutezile bütün canl lar n i lerini kendi ihtiyarlar ile yapt klar n iddia
eder. Onlara göre Allah Teâlâ, sapm olan hidayete erdiremez, hidayete ereni
sapt ramaz. Müslüman Müslüman, kafiri kafir, namaz k lan musalli yapmay
takdir etmez. Bunlar, Allah’ n takdiri ile de il kendi irade ve güçleri ile olmaktad r.81 *bnü’l-Kayyim’e göre Mutezile; Allah’ n insan fiillerinin yarat c s olmad
hususunda ittifak etmi tir.82 Oysaki Kur’an, di er ilahi kitaplar, sünnet ve ak l,
Mutezile’nin görü lerini geçersiz k lar.
*bnü’l-Kayyim, Mutezile’nin zikredilen konudaki fikirlerine kar l k, Cebriyye’nin görü ünün de yanl görü oldu unu belirtir. Cebriyye’ye göre insanlar
fiillerinde mecburiyet alt ndad rlar. *nsanlar n fiillerinde iradelerinin bir tesiri yoktur. Bütün fiiller ayn ile Allah’ n fiilleridir. Cebriyye’ye göre fiiller kullara ancak
mecazen nispet edilebilir.83 Cebriyye’ye göre hakiki anlamda kâdir ve fâil olan Allah’t r. Allah’tan ba ka gerçek anlamda fâil ve kâsib yoktur.84 *bnü’l-Kayyim, Cebriyye’nin görü leri kapsam nda unu da belirtir. Allah kulunun fiilinden dolay
de il de kendi fiili olarak onu cezaland rabilir ve ebediyen cehennemde b rakabilir.
*bnü’l-Kayyim’e göre Cebriyye’nin bu görü leri, bütün peygamberlerin söylediklerine, ilahi kitaplara, akli delillere, f trat ve bedihiyyata ayk r d r.85
*bnü’l-Kayyim, insan fiilleri konusunda E ’ari’nin görü lerini de ele tirmi tir. E ’ari’ye göre insan n fiilleri hakiki anlamda Allah’ n fiilleridir86 ve sadece Allah’ n takdiriyle meydana gelirler.87 *nsan n fiil sahibi olmas mecazidir.88 Fiil ve
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fiilin s fat sadece Allah’ n kudretiyle meydana gelir. Ne fiilde ne de fiilin s fat nda
insan n kudretinin tesiri yoktur.89
*bnü’l-Kayyim, Kelam ilminin anla lmas imkans z meseleler olarak vasfetti i Ebu Ha im’in (ö. 321/933) “Hal Nazariyesi”, Nazzam’ n (ö. 230/845) “Tafra”s
ile beraber E ’ari’nin “Kesbi” ni de sayarak E ’ari’nin kesb anlay n kapal ve anlalmas imkans z fikirler kapsam nda görür.90 E ’ari’nin kesb anlay kapsam nda
insan fiilinin insana mecazen isnad olunabilece i yönündeki görü üne kar l k,
*bnü’l-Kayyim; insan fiillerinin yaratma olarak gerçek anlamda Allah’a, onlar gerçekle tiren olarak da gerçek anlamda insana ait oldu unu söylemi ve böylece
E ’ari’nin görü ünü kabul etmedi ini ortaya koyarken bu hususta Matüridili in
görü ünü benimsemi olmaktad r.91
*bnü’l-Kayyim’in görü lerini ele tirdi i bir di er Ehl-i sünnet alimi ise Kad
Ebû Bekr el-Bâk llânî (ö. 403/1013)’dir. *bnü’l-Kayyim, insan fiilleri hususunda
Bâk llanî’nin görü ünü öyle aktar r: “*nsan n kudreti e er fiilin olu una tesir etmezse onun s fatlar ndan birinde tesir eder. Bu s fat kesb ad n al r. Bu da emir,
nehiy, sevab ve cezaya ili kin olur. Taat ve masiyetten olan hareketler meydana
gelme aç s ndan mü terektirler, ancak biri di erinden taat ve masiyet olma yönünden ayr l r. Hareketin zat ve olu u Allah’ n kudret ve yaratmas yla olur. Onun
taat ve masiyet olmas ise kulun kudret ve tesiriyle olur.”92 Bâk llânî hareketin
insan n kudretiyle de il, sadece Allah’ n kudretiyle meydana geldi ini iddia eder.
Fiilin namaz, hac, zina veya h rs zl k olmas insan n kudretiyledir.93 Bu da kulun
kudreti ve ihtiyar n kullanmas yla olmaktad r.94 *bnü’l-Kayyim, Bâk llanî’nin bu
görü lerinin yetersiz oldu unu belirterek öyle tenkit eder: Kulun hareketinin taat
veya masiyet olarak Allah’ n emrine uygun veya ayk r olmas kulun kudret ve
ihtiyar yla ilgili ise bu, kulun kesbi olur. E er hareket kulun ihtiyar ile de ilse o
takdirde bu durum kul için bir kesb olu turmaz.95
*bnü’l-Kayyim ba ka bir yerde de Bâk llânî’nin görü ünü öyle ele tirir:
“Hareketin s fat e er varl a ili kin bir güç ise o zaman onun kudreti var olma
i inde tesir etmi tir ve bu durumda da onun kudreti hareketin bizatihi kendisinin
d nda de ildir. E er hareketin s fat yoklu a ili kin bir güç ise o zaman onun kudreti varl a de il, yoklu a ili kin olur. Bu da imkans zd r, çünkü kudretin tesiri
tamamen yoklukla ifade edilemez.”96
*bnü’l-Kayyim’e göre bütün mevcudat, cevherler ve fiiller Allah’ n kudretini
ispat etmektedir. Var olan her ey Allah’ n me ietiyle meydana gelir. Bütün varl klar için önceden Allah’ n kaderi vard r. *nsanlar, Allah’ n takdiri ve kazas üzere
fiillerini gerçekle tirirler ve onlar kendi ba lar na irade etmezler. *nsanlar ancak
Allah’ n me ietinden sonra fiillerini gerçekle tirirler. Allah’ n diledi i olur, dileme89
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di i de olmaz. Allah’ n ilmi, takdiri, me ieti ve yaratmas vard r. Bütün güç ve kudret Allah’a aittir. *bnü’l-Kayyim’e göre insanlar n fiillerini yapmalar da terk etmeleri de Allah’ n iradesiyledir, insanlar n iradesiyle de ildir.97
*nsan fiillerinin Allah taraf ndan yarat ld
hususu çerçevesinde, *bnü’lKayyim’e göre Allah’ n hidayete erdirdi ini kimse sapt ramaz, sapt rd n da kimsenin hidayete erdiremez. Ona göre Allah Müslüman Müslüman, kafiri kafir yapar. O, namaz k lan musalli, hareketliyi hareketli k lar. O, kullar n karada ve denizde yürütür. O yürütendir, kul yürüyendir. O hareket ettirendir, kul hareketlenendir. O mukimdir, kul kaimdir. O, hidayet edendir, kul hidayete erendir. O yedirendir, kul yiyendir.98 Burada *bnü’l-Kayyim, Ehl-i sünneti olu turan E ’ari ve Matüridilerin fiillerde yaratman n Allah’a onu kesb etmenin ise insana ait oldu u
genel görü ü do rultusunda ifadeler kulland n söylemek mümkündür. Nitekim
*bnü’l-Kayyim sözlerinin devam nda unlar söylüyor: kulun kudretinin, iradesinin, ihtiyar n n ve fiilinin mecazi de il gerçek anlamda oldu u aç kt r. *nsanlar n
davran lar , inançlar onlar n gerçek anlamda fiilleridir ve yine gerçek anlamda
Allah’ n yaratm oldu u i lerdendir. Bu fiiller Allah’ n ilim, kudret, me iet ve tekvini ile yarat l rlar. *nsanlar n onlar istemeleri, kesb etmeleri ve yapmalar yla da
kendilerinin fiili olurlar. Kullar, gerçek anlamda Müslüman, namaz k lan, oturan
ve kalkan ki iler olurlar. Allah onlar üzerinde takdir eden ve kadir oland r. Öyle ki
Allah onu onlar için dilemi ve onlar için yaratm t r. *nsanlar n dilemesi ve yapmas Allah’ n dilemesinden sonrad r. Allah dilemedikçe kullar dileyemez, Allah
yapmad kça kullar yapamaz.99 Bu konuyla ilgili olarak Matüridi’nin Kitabu’tTevhid’inde u ifadeler yer al r: “Yedirmek, giydirmek, r z kland r p beslemek Allah’a oldu u gibi100 aynen insana da izafe edilmekte fakat hiç de ortakl k gerektirmemektedir.101
Fiillerin meydana gelmesinde Allah’ n yarat c kudretinin tesiri ile insan n fiili gerçekle tirmesindeki durumunu E ’ari alimlerden Fahreddin er-Razi öyle aç klamaktad r: Fiilin meydana gelmesinde müessir olan; insan n kudretiyle beraber
Allah’ n kudretidir. Burada iki ihtimal vard r 1) Allah’ n kudreti fiile tesirde müstakildir, insan n kudreti de ayn ekilde müstakildir, ancak bu; iki müstakil müessirin
bir eser üzerinde caiz görülmesi durumunda söz konusudur. 2) Allah’ n kudreti fiile
tesirde müstakildir, insan n kudreti ise tesirde müstakil de ildir. Allah’ n kudreti
insan n kudretine ilave edilirse o zaman insan n kudreti Allah’ n kudretinin yard m yla müstakil hale gelir.”102
*bnü’l-Kayyim, kader meselesinde Ehl-i sünnetin görü ünün, Fatiha suresinin içinde yer ald n belirtir. *bnü’l-Kayyim’e göre Fatiha’n n ba ndaki “hamd”in
kemaliyle yap lmas n n bütün kainat yaratan Allah’a yap lmas ndan ba ka bir
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anlam yoktur. Allah’ n rububiyyetinin kemali de bundan ba kas n gerektirmez.
Semavat n ve arz n ehline, meleklere, cinlere, insanlara, ku lara, vah i hayvanlara
ve di er bütün varl klara sahib olmayan birisine hamdin tamam nas l yap l r? Bu
varl klar ki, kadir olmad klar ve dilemedikleri eyi yaparlar. Yapamad klar n n
ço unu dilerler, meydana gelmeyen eyi dilerler, dilemedikleri meydana gelir.103
*bnü’l-Kayyim’e göre “Sadece sana ibadet eder, sadece senden yard m dileriz”104
ayeti fiillerin yarat c s n n insan oldu unu iddia edenlerin görü lerini çürütür. Bu
ayet, insan n fiilini yapmada ve ibadetini gerçekle tirmede gerçek failin Allah olduunu, O’nun takdiri, iradesi ve yard m olmadan insan n fiillerini gerçekle tiremeyece ini belirtir.105
Fatiha’n n “Bizi do!ru yola ilet”106 ayetini de *bnü’l-Kayyim, insanlar n hidayetinin Allah’ n takdirinde oldu u hususunda delil getirmektedir. Ayette kul, hidayete kadir olan Rabb’inden hidayeti taleb etmektedir. Çünkü Allah dilerse kuluna
hidayet eder, dilemezse etmez. Hidayet hakk bilmek ve ona göre amel etmektir.
Allah kimi bu konuda alim ve amil k lmazsa onun için hidayet yolunu açmaz.
Hidayet etmek istedi i kuluna ise hidayeti sevdirir ve o yolda amel ettirir. Bu hidayet sadece Allah’a mahsustur. Peygamberler veya ba kas için söz konusu de ildir.
“:üphesiz sen sevdi!in kimseyi hidayete erdiremezsin, fakat Allah diledi!i kimseyi hidayete erdirir…”107 Bu ayette sözü edilen hidayet, Allah’ n do rudan verdi i hidayettir. Bir de Allah’ n peygamberlerin davet ve ir adlar sonucunda kullar na verdi i
hidayet vard r. “…:üphesiz ki do!ru bir yola hidayet ediyorsun…”108 ayetinde bildirildi i gibi.109
*bnü’l-Kayyim’e göre Kur’an ayetlerinden getirilen bütün deliller Allah' n
birli ini, kaderini ve bunun yan nda kullar n fiillerini de yaratt n göstermektedir
ki bu, kaderin tespiti ve tevhidin esas d r. *bnü’l-Kayyim’in nakline göre *bn Abbas
bu konuda öyle demi tir: “Kadere iman tevhidin kanunudur. Kim kaderi inkar
ederse tevhidi nakzetmi olur.”110
*bnü’l-Kayyim, kaza ve kaderin bu dördüncü mertebesinden maksad n; insan fiillerinin Allah taraf ndan yarat ld n , bunlar n da Allah’ n ilmi, me ieti ve
yazmas kapsam nda oldu unu belirterek, konuyla ilgili ayetleri zikreder: “Allah her
eyin yarat c s d r, O her eye vekildir.”111 *bnü’l-Kayyim’e göre bu ayet her eyi kapsar. Varl klar alemi, fiiller, hareketler, sükunlar bunun d nda kalmaz. Allah Teala
yarat c d r. O’nun d ndakiler O’nun mahlukudur. O, bütün kemal s fatlar na
sahip olup, noksan s fatlardan münezzehtir.112 *bnü’l-Kayyim, alemin iki k s m
oldu unu ve bunlar n varl klar ve fiiller oldu unu belirterek, Allah’ n hem varl kla-
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r n hem de fiillerin yarat c s oldu unu, hiçbir eyin O’nun ilminin, kudretinin,
yaratmas n n ve me ietinin d nda olmad n belirtir. 113
Mutezile’nin, “*nsan fiilini kendisi yarat r” tezine kar l k *bnü’l-Kayyim,
Kur’an’ n “…Allah’ n her eye gücü yeter”114; “Allah her eyin yarat c s d r, O her eye
vekildir(kefildir)”115 vb. ayetlerini delil getirerek, insanlar n fiillerinin de mümkün
eylerden oldu u, Allah’ n bütün mümkünleri yaratt n , dolay s yla insanlar n
fiillerinin de Allah taraf ndan yarat ld n söyler. *bnü’l-Kayyim, Allah’ n kudret
ve me ietiyle insanlar fiillerine fail yapt n belirterek, bu görü ünü u ayetlere
dayand r r: “…E!er Allah dileseydi, bunlar n arkas ndan gelen (millet)ler, kendilerine
apaç k deliller geldikten sonra, birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ayr l !a dü tüler. Onlardan inananlar da vard , inkar edenler de. Yine Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi.
Lakin Allah diledi!ini yapar.”116 “E!er Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanlar n hepsi
elbette topyekün iman ederlerdi…”117
*bnü’l-Kayyim, Hz. *brahim’in “Rabbim! Bu ehri güvenli k l, beni ve o!ullar m
putlara tapmaktan uzak tut”118; “Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duam kabul eyle”119 eklindeki duas n n
da Allah’ n insan fiillerinin yarat c s oldu una delil getirir.120 Allah’ n insanlar n
fiillerini yaratt na i aret eden di er bir ayet udur: “(Sava ta) onlar siz öldürmediniz, fakat Allah onlar öldürdü. Att ! n zaman da sen atmad n, fakat Allah att …”121
*bnü’l-Kayyim’e göre insan her yönüyle, yani zat yla, s fatlar yla, fiilleriyle
ve ahlak yla Allah’ n mahlukudur. Allah’ n yaratmas d nda insan n bir eyi yoktur, bilakis Allah, insan n hallerinin tamam n n yarat c s d r.122 Nitekim Allah Teala bir ayetinde insana özgü olan hallerden birisini öyle bildirir: “Muhakkak insan aç
gözlü yarat lm t r.”123
*bnü’l-Kayyim, Cebriyye ve Mutezile’yi s k s k ele tirmektedir, ancak *bnü’lKayyim’in bir önceki paragraftaki ifadeleri, onun Cebriyye’yi tenkit etmede çok
rahat olmad n göstermektedir. Çünkü ona göre “Allah’ n yaratmas d nda insan n bir eyi yoktur.” *bnü’l-Kayyim, Allah’ bütün fiillerin yarat c s olarak ve
ayn zamanda insan da ba ms z bir fail olarak görme ikileminden kaynaklanan
baz temel problemleri ele al p tart m t r. *bnü’l-Kayyim’e göre Allah insanda bir
eylemde bulunabilme iradesi yaratm t r ve bu, onun fiilinin nedenidir. Bundan
dolay insan fail konumunda olmaktad r, zira onun fiili kendi gücü, iradesi ve seçimi üzerine bina edilmi tir. Ancak bu, Mu’tezile’nin iddia etti i gibi, insan n müstakil olarak eylemde bulundu u anlam na gelmez, çünkü insan n fiiline ancak k s-
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mi olarak kendi iradesi neden olmaktad r. Fiilin gerçekle ebilmesi için Allah’ n
di er gerekli artlar sa lamas gereklidir.124
*bnü’l-Kayyim’e göre, insan n irade etti i eyin meydana gelmesi için Allah’ n o ey hakk nda hususi iradesine ihtiyaç yoktur, bilakis Allah’ n umumi me ieti, insan n fiillerinin müridi olmas için yeterlidir. Di er bir ifadeyle, Allah insanda
eylemde bulunma güdüsünü yaratsa da, O, eylemlerle var olan her eyin yarat c s
olarak genel bir tarzda ilgili olabilir. *bnü’l-Kayyim, Allah’ n insan n eylemleriyle
ilgili olan genel iradesini, O’nun, suyu ak c k lma eklinde oldu u gibi genel iradesiyle kar la t rmaktad r. Suyun her bir damlas n ak c k lmak Allah için gerekli
de ildir, ancak O’nun genel iradesi kâfidir. Benzer ekilde, Allah ruha bir eyi yapmay irade edebilecek genel bir yetenek vermi tir, ancak o iradenin her bir eylemini
yaratmak zorunda de ildir.125 Allah, insana yetenekler vermekle, insan kendi iradesini ortaya koyabilecek ve fiillerinin muhdisi olabilecek bir duruma getirmi tir.126
*bnü’l-Kayyim’in insan fiilleriyle ilgili ifadelerinin tamam göz önünde bulunduruldu unda genel olarak onun Allah’ n insan n fiillerinin yarat c s oldu u,
Allah’ n iradesi olmadan insan n herhangi bir faaliyette bulunamayaca yönündedir. Ancak yukar daki paragrafta ald m z *bnü’l-Kayyim’in ifadeleri onun kader
ve insan fiilleri konusundaki genel görü leriyle çeli mektedir. *bnü’l-Kayyim’in
“*nsan n irade etti i eyin meydana gelmesi için Allah’ n o ey hakk nda hususi
iradesine ihtiyaç yoktur, bilakis Allah’ n umûmî me ieti, insan n fiillerinin müridi
olmas için yeterlidir”127 ifadesi onun kader konusundaki cebre yak n olan dü üncesini insana inisiyatif veren bir konuma getirmektedir.
*bnü’l-Kayyim’e göre Allah, münfail olmayan yani etkilenmeyen faildir ve
fiillerin yarat c s d r. *nsan ise etkilenen faildir ve iradesini kulland için fiilleri
kendisine gerçek anlamda nisbet edilir. Cebriyye’ye göre insan n fiillerde irade ve
kesbi olmay p fiiller insana mecaz olarak isnad edilir. Mutezile ise fiillerin tamamen insana ait oldu unu iddia etmi tir. Onlara göre fiil Allah’ n me ieti ve icad
olmaks z n insan n iradesi, icad ve ihdas yla meydana gelir. Bu, Mutezile’nin kesb
görü üdür. Cebriyye’ye göre ise kesb lafzidir, onun fiilin gerçekle mesi anlam nda
bir etkisi yoktur.128
*bnü’l-Kayyim’e göre Ehl-i sünnet, söz konusu her iki mezhebin görü leri d nda, fiilin olu um a amas nda, Allah’ n konumu ile insan n konumunun farkl
oldu unu, insan fiilinin, insan n kesbi ve Allah’ n takdiri ve yaratmas yla oldu unu, ba ka bir ifadeyle fiilin; Allah’ n insan için yaratt mülkü oldu unu belirterek,
fiilin Allah’a takdir ve yaratma olarak, insana da onun tercihi ve kesbi olarak izafe
edildi ini ifade eder.129
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Ehl-i sünnetin, “Fiiller yaratma olarak Allah’a, kesb olarak insana aittir” görü üne itiraz eden Mu’tezileye *mam Matüridî öyle cevap vermi tir: “Bize göre
ihtiyari fiillerin olu umunda Allah’ n fiili gerçekte kulun fiilinden ba kad r. Kula
nispet edilen eylem O’nun fiili de il mefulüdür. Duyulur alemde bunun örne ini
bulmak zor de ildir. Meselâ iki ki inin bir eyi çekmesi sonucu kopmas ve yine iki
ki inin bir eyi yerinden uzakla t rmas gibi... Asl nda burada iki ki inin fiili ayn
olup onlar fiil sayesinde bir noktada ortak durumunda bulunurlar, o da fiilin hakikatte ikisinin mefulü olmas d r, burada yerinden uzakla t r lan nesne ve kesilen ey
de tektir, yine bu örnekte “ta nma olgusu bölünmeyen bir cüz olup onu güçleri bir
olan iki ki i ta m t r. Bu iki ki inin fiilinin hakikati farkl ysa da mef’ul ikisine ait
tek bir eydir. Kullara ait fiiller de bunu gibidir.130
*bnü’l-Kayyim, nihai olarak bütün insan eylemlerinin Allah’a dayand n ,
ancak buna ra men, insan n fiillerinden sorumlu oldu unu ifade eder. *nsan fiillerini gerçekle tirmek için iradesiyle tercih eder. Onu gerçekte tercih edenin Allah
olu u ve bu seçimin, yaln zca Allah’ n insana verdi i özellikleri yans tmas , insan n
sorumlu olmas n ortadan kald rmaz. *nsan, ruhunun hidayeti almaya elveri li
olmas yla hidayeti, olmamas nedeniyle de küfrü seçer, ancak onun ruhuna bu
özelli i veren Allah’t r.131 *bnü’l-Kayyim’in kastetti i ey, Allah hem insan n hem
de onun fiillerinin yarat c s olmas na ra men, insan fiillerini kendisi kesb etti inden dolay yap p ettiklerinden sorumlu olur. E er böyle olmasayd , Allah’ n peygamberleri vas tas yla insanlara bildirdi i emir ve yasaklar ile ceza ve mükafat n bir
anlam kalmazd .132
SONUÇ
*bnü Kayyimi’l-Cevziyye, kendine özgü bir ekilde kaderi, Allah’ n varl klar
hakk ndaki ezeli bilgisi, yazmas , iradesi ve yaratmas olarak dört mertebede ele
alm t r. O, kendi görü ünü aç klay p daha sonra görü lerine uygun ayetlere referansta bulunma yerine do rudan Kur’an’dan yola ç karak kaderin her mertebesini
ilgili ayetlerle aç klam t r.
*bnü’l-Kayyim, kadere inanmay tevhidin temel dire i olarak kabul etmi ve
bu görü ünü Kur’an ayetleri üzerine bina etmi tir. Ona göre, Allah’ n varl klar
hakk ndaki ilmi, varl klar n Levh-i Mahfuz’da yaz lm olmas , Allah’ n iradesinin
bütün varl klar kapsamas , O’nun her eyin yarat c s olmas hususundaki ayetler,
kader meselesinin Kur’an’daki yerini ve önemini ortaya koymaktad r. Bu durum
*bnü’l-Kayyim’in dü üncesinde kaderin temel bir inanç esas olmas yönünde herhangi bir tereddüte yer olmad n da göstermektedir.
*bnü’l-Kayyim’e göre kader Allah taraf ndan belirlenmi tir, ancak insan n
Hz. Peygamber (sav)’in hadisinde belirtildi i üzere çal mas ve fiillerini gerçekle tirmesi gerekmektedir. Ona göre insan ne Cebriyye’de oldu u gibi mutlak bir cebr
alt ndad r, ne de Kaderiyye’de oldu u gibi Allah’ n yaratmas ndan müsta nidir. Bir
yönüyle insan Allah’ n ilim ve iradesi dahilinde hareket ederken bir yönüyle de
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iradesini hür bir ekilde kullanarak fiil ve eylemlerini gerçekle tirir. *nsan n fiili
irade etme a amas nda ve ondan sonraki süreçlerde hep Allah’ n irade ve kudretinin etkisi alt nda oldu unu ifade eden *bnü’l-Kayyim’e göre bu durum, insan n
sorumlulu unu ortadan kald rmaz. Fiillerin yarat lmas nda etkili olan Allah olmakla beraber onlar gerçekle tiren insand r. *nsan kadere inan r ancak kaderini bilmez.
Bu sebeple insan, iradesi ve tercihini kullanarak fiillerini yapar ve sorumlu olur.
*bnü’l-Kayyim’in kader konusunu dört mertebede Kur’an ayetleri üzerinde
temellendirmesi özgün bir durum arz etmektedir. Ancak kader ve insan fiilleri
hususundaki baz görü leri, tenkit etti i Cebriyye’nin görü lerine yak n olmaktan
kurtulamam t r. Di er taraftan *bnü’l-Kayyim’in baz görü leri de insana hür
irade tan yan bir durum arz etmektedir.
*bnü’l-Kayyim’in görü leri Ehl-i sünnet alimlerinin görü lerinden çok farkl
de ildir. *bnü’l-Kayyim, E ’ar’iyi ele tirmesine ra men, “Allah’ n me ietinin ve
iradesinin d nda her hangi bir olay n veya insan fiilinin gerçekle mesi mümkün
de ildir” derken onun görü lerine paralel eyler söylemi tir. “Allah insanda bir
eylemde bulunabilme sebebi (dâi) yaratm t r ve bu onun fiilinin nedenidir”133 derken ise Fahreddin er-Razi ile benzer görü leri payla m t r. Ve yine Râzî’nin “*nsan
fiilleri dahil her eyin gerek hay r olsun ve gerekse er olsun, insan irade ve kesbiyle
beraber gerçek anlamda Allah’ n yaratma ve kudret s fatlar n n bir eseridir” eklindeki görü ünü, *bnü’l-Kayyim kendi ifadeleriyle dile getirmi olmaktad r. Ayr ca
“*nsan, fiillerinin gerçek failidir ve bundan dolay sorumludur” ifadeleri ile de *bnü’l-Kayyim’in Matüridi134 görü e yak nla t n söylemek mümkündür.
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