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Öz 
Allah’ın nesneleri ve olayları, özellikle sorumluluk doğuran beşeri 

fiilleri ezelde planlayıp zamanı gelince yaratması şeklinde tanımlanan kader, 

geçmişten günümüze dek her devirde çok tartışılan bir konu olmaya devam 

etmiştir. Kader konusu kelam mezhepleri tarafından da çok tartışılan bir konu 

olmuş, her mezhep kendi ilkeleri doğrultusunda bu meseleyi izah etmeye 

çalışmıştır. XX. yüzyıl İslam düşünürlerinden biri olan Seyyid Kutub da bu 

mesele hakkında özgün açıklamalarda bulunmuştur. O, kader konusu da dâhil 

olmak üzere itikadi konuların izahında Kur’an ve sünnet dışındaki kaynaklara 

çok da itibar etmemiştir. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet, Mu’tezile, Cebriye ve 

Murciye mezhepleri arasındaki uzun tartışmaların realist İslâm mantığının 

kabul edemeyeceği bir karmaşıklığa büründüğünü söylemiştir. Ancak o, 

doğrudan mezhepler arasındaki bu tartışmalara müdahil olmasa da, kader 

konusundaki yaklaşımı ile Ehli Sünnet fırkalarıyla aynı doğrultuda görüş 

beyan ederken, Cebriyye, Kaderiyye, Mutezile gibi fırkalara muhalif 

kalmıştır.   

Anahtar Sözcükler: Kader, Hidayet, Dalalet, Kötülük, Cebir. 

 

Abstract 
God’s objectsand phenomena, especiall when it comes time to create 

plans anddefined as theim memorial humanacts giveri setoliabilitiy kader in 

alleges, from the past to the present continues to be a hotly debated topic. 

Kader subject an issue that has been much discussed  by kalam sect, each sect 



has tried to explain this matter in accorddance with its principles. One of 20 

th century  İslamic tinker Sayyid Qutb, was found original  description about 

the issu. He explained the  theological issues, including the fate of the issue, 

sources other than the Qur’an and Sunnah is ignored. Therefore Ahl al-

Sunnah, Mu’tazila Cebrian and long discussions between Murcia 

denominations, has said that he became a complexity that can not accept 

theologic of realist İslam. But he although not directly involved in these  

discussions between the sects, while Sunni sect Express an poinion in line 

with the approach  to fate Cebriyya, Kaderiyya remained sects, such es the 

opposition Mutezile.    
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               Giriş  

  Kader, Allah’ın nesneleri ve olayları, özellikle sorumluluk 

doğuran beşeri fiilleri ezelde planlayıp zamanı gelince yaratması 

anlamındadır (Yavuz, “Kader”, s. 58). İnanılması zorunlu iman 

esaslarından olarak görülen kader çok tartışılmış, üzerine çok söz 

söylenilmiş bir konudur. Bu konu Hz. Peygamber döneminde de 

gündeme gelmiş ancak Hz. Peygamber’in ashabı bu konuda 

konuşmaktan nehyetmesi ile bu problem ortadan kalkmıştır 

(Taftâzânî, Kelam İlminin Belli Başlı Meseleleri, s. 160). 

Emeviler döneminde ise kader meselesi çok tartışılmış bir 

konu olmuştur. Emevi yönetimi yapmış olduğu haksızlık ve zulümleri 

kader olarak nitelendirmiş ve bu şekilde yaptıklarına meşruiyet 

kazandırmaya çalışmışlardır. Emevilerin bu tutumuna Gaylan ed-

Dımışki ve Mabed el Cüheni gibi kader’i şeklinde isimlendirilen 

kişiler itiraz etmiş ve Emevilerin yaptıklarının Allah’ın taktiri ile 

değil, kendi özgür iradeleri ile gerçekleştiğini ifade etmişlerdir. Bu 

görüşün tam zıt kutbunu ise Cebriyye olarak isimlendirilen Cehm bin 

Safvan ve Ca’d bin Dirhem gibi isimler teşkil etmektedir. Bunlara 

göre insanın filleri kendi iradesi ile olmayıp, tamamen kaderin 

tecellisidir (Kadı Abdülcebbar, Şerhu’l Usûl’ül Hamse, s. 770). 

           Mutezile de, Allah’ın kulların fiillerini yaratmadaki rollerini 

inkâr etmiş, kulun hayır ve şerrin, iman ve küfrün, sevap ve günahın 

yapıcısı olduğunu, bundan dolayı da fiillerinden sorumlu olduğunu ve 

karşılığını göreceğini iddia etmiştir (Nesefi, Metni Hakaiki Akaid, s. 

179; Sâbunî, el-Bidaye, s. 76; Eş’ari, el-İbane, s. 266; a.y. Makalatü’l 

İslamiyyin, s. 234; Taftazani, Şerhü’i-Akaid, s. 38; Mâtüridi, Kitabü’t-

Tevhid, s. 59). Selef ve Ehli Sünnet âlimleri ise insan fiilleri de dâhil 

olmak üzere kâinatta meydana gelen her şeyin Allah’ın ilmi ve iradesi 

ile meydana geldiğini, ancak kulun fiiline kendi iradesi ile yöneldiğini 

ve bu nedenle de fiillerinden sorumlu olduğunu söylemiştir (Mâtüridi, 

Te’vilâtü’l Kur’an, s. 27). 



İslâm kelam tarihinde bu denli tartışmalara sebebiyet veren kader 

konusu daha  sonraki devirlerde de yine çok tartışılan bir konu olaya 

devam etmiştir. Birçok İslam düşünürü kader konusunda fikir beyan 

etmiştir. Bu düşünürlerden biri de 1906 senesinde Mısır’ın Muş’a 

köyünde dünyaya gelen ve ömrü İslâm davası uğrunda mücadele 

vermekle geçen Prof. Dr. Seyyid Kutub’tur (Seyyid Kutub, 1906 

yılında, Arap yarımadasının kuzeyinde bulunan Asyut vilayetinin 

Muşa köyünde dünyaya gelmiştir.  İlkokulu Sıbyan Mektebi’nde, orta 

ve lise tahsilini ise Ezher’de tamamlamıştır. Akabinde Dar’ul-Ulum 

fakültesine girmiş, edebiyat öğrenimi yapmıştır. İngiliz Edebiyatı ile 

yakından ilgilenmiş ve çevirileri okumakla meşgul olmuş, tarih, 

coğrafya, Arap edebiyatı, sosyoloji, pedagoji, İngilizce, riyaziyat, 

fizik, felsefe ve dini ilimler okumuştur. 1933’te bu fakülteden 

birincilikle mezun olmuş, yine aynı yıl içinde aynı fakülteye edebiyat 

hocası olarak atanmıştır. 1952 yılında İhvan-ı Müslim’e katılmış ve bu 

cemiyet içinde etkin bir şekilde faaliyet göstermiştir. 1965 yılında 

yayınladığı “Yoldaki İşaretler” isimli eseri gerekçe gösterilerek 

hükümet tarafında 1966 senesinde idam edilmiştir. Yılmaz, Seyyid 

Kutub, s. 102). 

  Biz bu makalemizde Seyyid Kutub’un kader ve kelam 

ilminde kader ile ilişkilendirilen konulara dair özgün düşüncelerini 

sunmaya çalışacağız.  

 

1. Kader 

Kutub’un, kader hakkındaki görüşleri daha ziyade teslimiyetçi 

bir özellik göstermektedir. Ona göre her şey yeri, zamanı, miktarı, 

şartları, sebep ve sonuçlarıyla takdir edilmiştir. Hiçbir şey tesadüfî 

değildir. Kâinatta anlamsız hiçbir şey mevcut değildir. İnsanın 

nefsinde ve bütün hayatta manasız bir şey yaratılmamıştır (Kutub, el-

Mer’e, s. 121-122). Vuku bulan her şey ancak çizilmiş ve olacağı 

Allah tarafından bilinen kaderdir (Kutub, İslam Düşüncesi, s. 331). 

Kutub’a göre, her hareket özel bir hikmet ve bilinen bir 

gayeye dayalı olarak, Allah’ın takdiri ile gerçekleşmekte ve 

yönlendirilmektedir. Dolayısıyla da hiçbir kuvvet Allah’ın takdiri 

dışına çıkamaz, Allah’ın yazmış olduğunu değiştirip, bozmaya güç 

yetiremez (Kutub, İslam Düşüncesi, s. 544). Allah, üstün otorite 

sahibidir. İnsanlar da O’nun otoritesi ve hâkimiyeti altındadırlar. 

Onlar, bu otoritenin kontrolünde yaşayan zayıf kimselerdir ve onların 

ne bir güçleri, ne de yardımcıları söz konusudur (Kutub, Fi Zılâl’il-

Kur’an, s. 1123). 

 Kutub’a göre, insanın alıp verdiği her nefes bir kadere 

bağlıdır. Bünyelerinde meydana gelen her hareket, yüce Allah’ın 



içlerine yerleştirdiği kanun uyarınca meydana gelmesi bakımından, 

Allah’ın otoritesine boyun eğmektedir. İnsanların, bu otoriteye karşı 

çıkmaları mümkün değildir. İnsanın her nefes alış-verişi ve en ufak bir 

hareketi bile, bir kader doğrultusunda meydana gelmektedir (Kutub, 

Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 1123). 

“Kalpte atan her nabzın, açıp kapanan her gözün, dudakta 

her tebessümün, kâinattaki her çırpınışın, göğüste coşan her isteğin, 

yeryüzünde debelenen her ayağın ve salkıma uzanan her elin 

arkasında, Allah’ın takdiri ve mecbur kılan gücü ve kuvveti vardır” 

(Kutub, İslam Düşüncesi, s. 457). 

Yine Kutub, Tevhidin Anlamı isimli eserinde kâfirlerin savaşa 

giden ve öldürülen kardeşleri için söyledikleri “Şayet yanımızda 

olsalardı ne ölürlerdi, ne de öldürülürlerdi” (Âl-i İmrân, 3/156) sözü 

üzerinde durmakta ve kâfirlerin sözünün, hayatın ve olayların cereyan 

ettiği kanun hakkındaki inanç ve düşünceye sahip olanla, olmayan 

arasındaki farkı belirleyen kesin bir ölçü olduğunu ifade etmektedir 

(Kutub, Tevhidin Anlamı, s. 53). 

O, inananların bu konudaki tutumlarına da değinerek, inanç 

sahibinin, Allah’ın kanununu idrak ettiğini, O’nun iradesini 

kabullendiğini, kaderine rıza gösterdiğini ve Allah’ın yazdığından 

başka bir şeyin ona isabet etmeyeceğini bildiğini söylemektedir 

(Kutub, Tevhidin Anlamı, s. 53). Ona göre, bunun bir sonucu olarak da 

inanlar, meydana gelen hâdiseleri Allah’ın mutlak takdiri ve kaderi 

olarak değerlendirdiğinden, ne darlıkta, ne de bollukta aşırı tepkiler 

göstermez, olgun ve istikrarlı tavırlar sergilerler. Müminler 

hayatlarından keşke ibaresini kaldırırlar, tam bir teslimiyet içinde 

Allah’a dayanıp, boyun eğerler (Kutub, Tevhidin Anlamı, s. 53). 

Kutub’un, kader konusunda üzerinde durduğu bir diğer husus 

ise, meydana gelen her olayın ardında saklı olan bu ilahi takdirin 

sorgulanamayacağıdır. O, Din Budur isimli eserinde herkesin Allah’ın 

kulu olduğunu, kul olması dolayısıyla aciz olduğunu ve onun külli 

nizamına akıl erdiremeyeceği için Allah’ın hiçbir şekilde 

sorgulanamayacağını dile getirmektedir (Kutub, Haze’d-Din, s. 6). 

“Bu makamda niçin şeklindeki soruyu ne ciddi bir mümin 

sorabilir, ne de ciddi bir inkârcı. Mümin soramaz çünkü o zatını, 

sıfatlarını ve hususiyetlerini bildiği Allah’a karşı en ziyade edepli 

olma durumundaki kişidir” (Kutub, Haze’d-Din, s. 6). Kutub’a göre 

Allah’ın takdirine karşı niçin sorusu ne inkârcıların, ne de inananların 

sorabileceği bir soru değildir. Müminin kalbindeki iman, onun böyle 

bir soru sormaktan çekinip, edep etmesine sebep olacaktır. Mümin, 

beşeri idrakinin tabiatını, sınırlarını ve bu alanda herhangi bir girişim 



yetkisine sahip olmadığını en iyi şekilde bilendir. İnkârcı da soramaz, 

çünkü o zaten Allah’ı tanımamaktadır.  

Kutub’a göre, kader sorgulanamayacağı gibi insanın kadere 

müdahale etme gücü ve hakkı da yoktur. Kader çarkının Allah 

tarafından belirlenmiş bir hızı vardır ve bu hıza müdahale edilemez. 

“Biz insanlar zaman zaman gülünç davranışlar sergileriz... Kader 

çarkı, kendisi için belirlenen hedefe doğru normal hızı ile yoluna 

devam ediyor. Onunla birlikte tüm evrende değişmez ilahi yasalar 

doğrultusunda dönüyor” (Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 3114). 

Kutub, insanların bu çarkın dönüşünü hızlandırmak veya 

yavaşlatmak istediğini, akıllara durgunluk veren büyüklükteki koca 

evrende sadece insanların ruhlarını saran bunalım, acelecilik, benlik, 

ihtiras, arzu ve korku gibi duygulardan dolayı bu normal gidişi 

değiştirmek istediklerini söylemektedir (Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 

3114). 

Ona göre, kâinattaki canlı-cansız bütün varlıklar kendisi için 

belirlenen hedefe, belirlenen süre içerisinde gitmeye boyun eğmişken, 

sadece insan aceleci ve sıkıntılı ruhunun yapmış olduğu baskıyla bu 

akışa müdahale etmeye çalışmaktadır. “Ama biz şurada, burada 

başıboş dolaşırken kervan yoluna devam eder. O dişliden bu dişliye 

yuvarlanır gideriz, sonsuz acılar çekeriz. Oraya buraya çarpar 

paramparça oluruz. Ama kader çarkı normal hızı ile kendisi için 

belirlenen hedefe doğru yoluna devam eder” (Kutub, Fi Zılâl’il-

Kur’an, s. 3114). 

Kutub’a göre, ancak kalplerimiz gerçekten inanır, Allah’a 

gerçekten teslim olursa, varlıkların ruhu ile gerçekten bağlantı kurarsa, 

işte o zaman biz evren içinde üstlendiğimiz rolü gerçekten kavrarız, 

adımlarımızla kaderin adımları arasında ahenk oluştururuz (Kutub, Fi 

Zılâl’il-Kur’an, s. 3115). 

Kutub, ilahi takdirin kuşatıcılığını dile getirdiği bu ifadelerinin 

yanı sıra insanlara diledikleri gibi kullanmaları için yeterince özgürlük 

verildiğini de vurgulayan ifadeler de kullanmaktadır. Kutub,“Eğer 

Allah dileseydi, ne biz ve ne de atalarımız O’na ortak koşardık” 

(En’am 4/148) ayetini tefsir ederken, kelam tarihinde tartışmalı 

konulardan biri olan cebr ve ihtiyar konusuna değinmektedir. O, cebir 

(zorunluluk) ve ihtiyar (serbestlik) problemi etrafında Ehl-i Sünnet, 

Mu’tezile, Cebriye ve Murciye mezhepleri arasında, İslâm düşünce 

tarihinde uzun tartışmaların olduğunu, bu tartışmalara bir de Yunan 

felsefe ve mantığı ve Hıristiyanlık teolojisninin karıştığını, böylece 

sorunun, net ve realist İslâm mantığının kabul edemeyeceği bir 

karmaşıklığa büründüğünü söylemektedir (Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, 

s. 1226). 



Nitekim Mutezile, Allah’ın kulların fiillerini yaratmadaki 

rollerini inkâr etmiş, kulun hayır ve şerrin, iman ve küfrün, sevap ve 

günahın yapıcısı olduğunu, bundan dolayı da fiillerinden sorumlu 

olduğunu ve karşılığını göreceğini iddia etmiştir (Nesefi, Metni 

Hakaiki Akait, s. 179; Sâbûn’i, el-Bidaye, s. 76; Eş’ari, el-İbane, s. 

266; Şehristâni, Milel ve Nihal, s. 59). Mutezile’nin tam zıt kutbunu 

temsil eden Cebriyye ise kulun işlediği fiil ile ilgisini reddetmiş, kulun 

hiçbir fiili olmadığını, fiili işlemeye kudretinin de olmadığını ifade 

etmiştir (Kadı Abdülcebbar, Şerhu’l Usûl’ül Hamse, s. 770). 

Selef ve Ehli Sünnet âlimleri ise insan fiilleri de dâhil olmak 

üzere kâinatta meydana gelen her şeyin Allah’ın ilmi ve iradesi ile 

meydana geldiğini, ancak kulun fiiline kendi iradesi ile yöneldiğini ve 

bu nedenle de fiillerinden sorumlu olduğunu söylemiştir (Mâtürîdî, 

Te’vilâtü’l Kur’an, s. 70). 

Kutub ise, bu sorunun kolay ve gerçek çözümünü ortaya 

koymaya çalışmakta, “Oysa eğer Kur’an’ın dolaysız, kolay ve kararlı 

yöntemiyle sorun ele alınmış olsaydı, bu tartışmalar şiddetlenmez ve 

şu anda bulunduğu konumda olmazdı (Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 

1226) diyerek, Kur’ani yöntem takip edilerek konuya yaklaşılması 

durumunda meselenin bu kadar karmaşık hale gelmeyeceğini ve 

ulaşılan neticenin İslam’ın ruhuna aykırı olmayacağını 

vurgulamaktadır. 

Kutub’un, kulların fillerinde cebrin olup olmadığı konusunda 

tartışmalı olan kelam fırkaları arasındaki yerini belirlemek için burada 

onun bu konudaki görüşlerine değinmek yerinde olacaktır. 

Kutub öncelikle kulların fiillerinde cebrin olduğunu söyleyen 

müşriklerin iddiasını değerlendirmektedir.“Bunlar hem kendilerinin 

hem de atalarının şirklerini, Allah’ın iradesine bağlıyorlar” (Kutub, 

Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 1226) demek suretiyle müşriklerin, yapmış 

oldukları bütün çirkin ve kötü fiilleri Allah’ın takdiri olarak 

göstermeye çalıştıklarını dile getirmektedir.  

Müşrikler, Allah’ın onların şirklerinden memnun kaldığını, 

şayet bu Allah’ın hoşlanmadığı bir fiil olsaydı, Allah’ın bunu 

yapmalarına izin vermeyeceğini iddia etmiştir. Kutub ise, onların bu 

iddialarını gerçeğin çarptırılması şeklinde yorumlamaktadır. “Çünkü 

varlıklar âleminde meydana gelen her şey yüce Allah’ın iradesi 

doğrultusunda meydana geliyor. Bu doğrudur. Ne var ki, insanın 

doğru yolu ve sapıklığı seçme gücüne ve yetkisine sahip olması da 

yüce Allah’ın iradesinin gereğidir” (Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 

3181). 



Kutub, burada Allah’ın ezeli takdirinin yanı sıra, insanlara 

bahşedilen irade üzerinde durmakta ve bu irade sayesinde insanların 

doğruyu yanlıştan ayırabildiklerini dile getirmektedir.  

Ayrıca Kutub, Allah’ın iradesinin insanın doğru yolu veya 

sapıklığı seçebilme yeteneğine sahip olarak yaratılmasını öngördüyse 

de, insanın doğru yolu seçmesini emrettiğini de söylemektedir (Kutub, 

Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 3181). 

Yine o, Hasâisü’t-Tasavvuri’l-İslâm isimli eserinde de İslâmi 

düşüncenin insanın etkinliğini kabul ettiğini ve bu sebeple de 

insanların fiillerinden sorumlu olduğunu dile getirmektedir. “İslami 

düşünüş, insanın etkinliğini kabul ettiği gibi, aynı şekilde hiçbir sınır 

taşımayan ilahi iradeyi de kabul etmekte, hatta bu iradenin 

etkinliğinin dışında bir etkinliğin varlığını kabul etmemektedir. İşte bu 

İslâm akidesindeki kader anlayışıdır” (Kutub, Hasâisut Tasavvuri’l-

İslam, s. 14) diyerek kader konusunu özetlemektedir. 

Netice olarak Kutub’un, kulların fiillerinde cebrin olmadığı 

yönündeki görüşleriyle Cebriyye’den ayrıldığı görülmektedir. Kutub, 

âlemde meydana gelen bütün fiillerin Allah’ın takdiri ile meydana 

geldiğini, bununla birlikte Allah’ın insanlara irade bahşettiğini ve bu 

sayede de onları fiillerinden dolayı sorumlu tuttuğunu söylemektedir. 

Kutub’un, bu görüşüyle de Mutezile ve Kaderiyye’den ayrıldığı, Selef 

ve Ehli Sünnet âlimleri ile ittifak içinde olduğu anlaşılmaktadır.  

 

2. Kadere Teslimiyette Sahabe Örneğini Analiz 

Kutub’a göre, ilk İslâm cemaati tüm yönleri ile kendilerini 

gerçek manada Allah’a teslim etmişti. Bu nedenle kâinattaki fıtrat 

kanunu ile barışık ve hareketleri genel rolleri ile uygunluk arz 

ediyordu (Kutub, el Mere, s. 136). Müslümanların ne öz varlıkları ve 

ne de davranışları kendilerine ait değildi. Hem öz varlıkları ve hem de 

ellerinde olan her şey Allah’a aitti. O dilediği gibi onları yönetir, 

kendileri için neyi isterse onu seçerdi (Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 

2866). 

“Evrenin yaratıcısı ve yöneticisi, onları bu evren ile birlikte 

hareket ettiriyordu. Koca evren senaryosu içindeki rollerini 

bölüştürüyor, evren sahnesindeki hareketlerini belirliyordu. Onlar bu 

sahnede oynayacakları rolü kendileri seçemezlerdi” (Kutub, Fi 

Zılâl’il-Kur’an, s. 2866) diyen Kutub, sahabenin bu koca kâinatta 

kendisine düşen vazifeyi eda etmekle mükellef olduğunun bilincinde 

olarak, evrenle uyumlu bir şekilde hareket ettiğine, Allah’ın kendileri 

için seçmiş olduğu rolü oynadığına dikkat çekmektedir.  

Kutub, ardından neden sahabenin itiraz etmeksizin rollerine 

razı olduğu sorusuna cevap vermektedir.“Çünkü senaryonun 



tamamını bilmiyorlardı. Onlar canlarının istediği hareketi 

seçemezlerdi. Çünkü sevdikleri hareket, paylarına düşen rolle 

bağdaşmayabilirdi. Onlar ne senaryonun yazarları ve ne de sahnenin 

rejisörleri idi. Onlar sadece birer ücretli işçi idiler” (Kutub, Fi 

Zılâl’il-Kur’an, s. 2866). 

Ona göre, sahabe kendisinin de bir parçası olduğu evrende, 

kendisini etkisiz bir eleman olarak değerlendirmekte ve istedikleri gibi 

hareket edemeyeceklerini bilmekteydi. 

 Kutub’un, sahabenin bu gerçeği hayatlarında tatbik 

etmelerinin sonuçlarına da değindiği görülmektedir. “Özlerini tümü 

ile Allah’a adamışlardı. Öyle ki, benliklerinden kendilerine hiçbir şey 

kalmamıştı. O zaman evren bütünün yapısı ile uyuma girdi. 

Hareketleri evrenin genel dönüşü ile uyumluluk kazandı. Gezegenler 

ve yıldızlar nasıl yörüngelerinde dönüyorlarsa, onlar da 

yörüngelerinde döner oldular” (Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 2867). 

Kutub’a göre, sahabe kendinden geçercesine benliğini Allah’a 

adadı ve bu şekilde kendi hareketleri ile kâinatın hareketleri arasında 

uyum sağladı. 

Kutub, sahabenin yörüngesinden çıkmaya, evrenin bütünü ile 

uyumlu dönüşünün temposunu hızlandırmaya ya da yavaşlatmaya 

kalkışmadığını, bu nedenle de Allah’ın kaderinin sonuçlarına ve 

önlerine getirdiklerine gönülden razı olduğunu da söylemektedir 

(Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 2867). 

“Gün geçtikçe yüce Allah’ın kaderinin sonuçlarını 

beklenmedik birer sürpriz gibi karşılamaz oldular. Duygusal 

reaksiyon yerine soğukkanlılığı, acı duyma yerine sabrı koydular. 

Yüce Allah’ın kaderinin sonuçlarını, bu sonuçları bekleyen, gözleyen, 

bilge bir kişinin olgunluğu ile benimsediler” (Kutub, Fi Zılâl’il-

Kur’an, s. 2867) diyen Kutub’a göre, sahabe her türlü sonuçtan 

memnun oldu ve sabırlı davranmasını öğrendi. Sonuçlar karşısında 

paniğe kapılmadı ve sarsılmadı. 

Kutub’a göre, sahabe her zaman Allah’ın kaderinin çizdiği 

yolda yürüdü. Bu yol onları nereye götürürse götürsün, buna razı oldu. 

Kutsal amaçları uğrunda canlarını, emeklerini, mallarını feda ettiler. 

Ama yine de aceleci olmadılar ve sıkıntıya kapılmadılar (Kutub, Fi 

Zılâl’il-Kur’an, s. 2867). Olaylarda, fertlerin hareketlerinde, tüm 

durumlarda kısacası her şeyde, sahabede Allah’ın yegâne tasarruf 

sahibi olduğunu kabul eden gizli bir şuur vardı. Bu inançlarında dolayı 

Allah’ın takdirini idrak ederek, olayları güven ve gönül rahatlığı ile 

karşılıyorlardı. Yavaş yavaş bu inanç onlarda öyle bir yerleşti ki, 

ansızın başlarına gelen musibetleri Allah’ın takdirinden bildikleri için 



sarsılmadılar. Feryat yerine dayanma, elem yerine sabır yolunu tercih 

ettiler (Kutub, Mere, s. 136). 

Görüldüğü gibi Kutub, sahabenin teslimiyetçi kader anlayışı 

üzerinde özellikle durmaktadır. Bundaki temel gayesi ise, insanların 

kader konusunu sahabenin anladığı gibi anlamaları gerektiği mesajını 

vermektir. 

 
3. Levh-i Mahfuz 

Levh-i mahfüz, üzerine yazı yazılan, silinmekten ve 

değişikliğe uğramaktan korunmuş düzgün satıh (Yavuz, “Kader”, s. 

58) demektir. Kur’an’da pek çok ayet, eşyanın varlık sahasına 

çıkmadan önce ezeli bir ilimle tespit ve tayin edildiğini ve Levh-i 

Mahfuz’da kayıt altına alındığını haber vermektedir. Bu kavram, 

özellikle kelam, felsefe ve tasavvuf çevrelerinde, Allah’ın emirlerinin 

kaleme alındığı, her şeyin mukadderâtının belirlenip yazıldığı ve 

zamanı gelince icra edilmek üzere saklandığı bir kader defteri olarak 

temellendirilmiştir. (Ebu Hanife, Fıkh-ı Ekber, s. 29). 

Kutub da, gerek yeryüzünde gerek insanın kendisinde 

meydana gelen her iyi ve kötü olayın, yeryüzünde ve insanlarda henüz 

meydana gelmeden önce, somut biçimi ile ortaya çıkmadan önce, yüce 

Allah’ın katında bulunan ezeli bir kitapta kayıtlı olduğunu 

söylemektedir (Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 3493). 

Kutub, her şeyin yaratılmadan önce bir kitapta kayıtlı 

olduğunu konu edinen Hadid Suresi 22. ayeti tefsirinde bu konuya 

değinmektedir.“Şu varlık âlemi son derece ince bir plâna bağlıdır. Bu 

âlemde meydana gelen her olay mutlaka çok önceden özünde 

planlanmış, yapısında hesaplanmıştır. Bu âlemde rastlantıya yer 

yoktur. Burada hiçbir şey anlamsız ve fonksiyonsuz değildir” (Kutub, 

Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 3493) diyen Kutub, burada yaşanılan bütün 

olayların aniden, plansız ve programsız olarak meydana gelen olaylar 

olmadığına dikkat çekmektedir.  

Kutub, ayrıca Allah’ın meydana gelen hadisleri henüz vukû 

bulmadan bilmesi ve ezeli bir kitapta yazmasının şaşılacak bir durum 

olmadığına da dikkat çekmektedir. O, Allah katında zaman 

mefhumunun, insanlarınkinden çok farklı olduğunu söylemektedir. 

Ona göre bu zaman dilimleri biz ölümlülerin dünyalarında geçerlidir. 

Biz nesneleri ve olayları bu zaman dilimleri ile sınırlayarak 

algılayabiliriz. Biz zaman ve yer sınırlamaları ile belirlenmemiş 

olayları ve nesneleri algılayamayız. Fakat Allah, varlık âlemini bir 

bütün olarak gözeten mutlak gerçektir. O’na göre hiçbir kayıt, hiçbir 

sınır yoktur. Bu varlık âleminin ilk anından son anına kadar meydana 



gelen bütün olaylar ve dönemler bir bütün olarak Allah’ın bilgisinin 

kapsamındadır (Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 3493). 

Kutub, bu gerçeği bilmenin insan üzerindeki yapıcı etkisinden 

de söz etmektedir. Ona göre meydana gelen ve gelecek olan her şeyin 

henüz meydana gelmeden önce ezeli bir kitapta kayıtlı olduğunu 

bilmenin, insan vicdanına ve onun duygularına yönelik değeri, iyisi ve 

kötüsüyle başa gelen bütün olayları, güvenle ve soğukkanlılıkla 

karşılamaktır. Yani ne kötü olaylar karşısında feryadı basmak ve ne de 

sevindirici olay karşısında dengeyi kaybederek havalara uçmaktır 

(Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 3493). 

Görüldüğü gibi Kutub, Levh-i mahfûz’un mahiyeti hakkında 

teferruata girmeksizin, Allah katında her şeyin kaydedildiği ezeli bir 

kitap olduğundan ve bu gerçeğin insan psikolojisi üzerindeki 

rahatlatıcı etkisinden söz etmektedir. 

 Nitekim Muhammed bin Mufaddal er-Râgıp el-İsfahânî (ö. 

1108/502) ve Selef âlimleri de, Levh-i Mahfûz’u gayb âlemine ait bir 

husus olarak değerlendirmiş, bu nedenle keyfiyetinin 

bilinemeyeceğini ve onun keyfiyeti hakkında düşünmenin faydasız bir 

uğraş olduğunu söylemişlerdir (Ebu Hanife, Fıkh-ı Ekber, s. 20). Bu 

konuda Kutub’un da onlarla ittifak içinde olduğu görülmektedir. 

 

4. Kötülük Problemi 

Kelamda kötülük, metafiziksel kötülük ve ahlaki kötülük 

olmak üzere iki kısımda değerlendirilmektedir. Hastalıklar, tabi 

felaketler, âfetler, vahşi ve zehirli hayvanlardan gelen zararlar 

metafiziksel kötülük olup, bu tür kötülükler bir hikmete yöneliktir. 

İkinci tür kötülük ise ahlaki kötülük olup, ayıplar, kusurlar, hatalar, 

yalanlar, düşmanlık, bencillik, merhametsizlik, zulüm ve savaşlar bu 

tür kötülüğün kapsamı içindedir ve bu tür kötülükler de yine bir 

hikmete yöneliktir (Mâtûrîdî, Kitabü’t-Tevhid, s. 213; Kadı 

Abdülcebbar, el-Muhtasar, s. 110).  

Kutub, İslâm Düşüncesi isimli eserinde “İslâm’ın görüşüne 

göre ortada acı ve kötülük problemi olarak adlandırılacak bir şey 

yoktur. İslâm’a göre bu dünya gerçekte imtihan ve çalışma 

dünyasıdır. Hesap ve mükâfat diyarı ise âhirettir” (Kutub, İslam 

Düşüncesi, s. 112) demek suretiyle, kötülük problemi gibi bir sorunun 

aslında İslâm düşüncesinde mevcut olmadığına işaret etmektedir.  

Kutub’a göre, insanın başına dünyada çeşitli musibetler 

gelebilir. Bu durum, yolun sonunun geldiği anlamına gelmez. Aksine 

dünyada olanlar, uzun bir yolculuğun başlangıcıdır. Bütün bunlarla 

insanoğlu sınanmaktadır. Hesap diyarına gittiği zaman da, derecesi bu 

sınanmaya göre ortaya çıkacaktır. İyi kimselerin bu dünyada kötülerin 



yüzünden çektikleri acı ve ızdıraplar esasta çekmeleri gereken 

karşılıklar değildir (Kutub, İslam Düşüncesi, s. 112). 

Kutub, El Cihad fi Sebilillah isimli eserinde insanların başına 

gelen kötülüklerde, Allah’ın murat ettiği bir hayrın olduğunu 

söylemekte ve“Müminlerin imanının kuvvetlenmesi için elbette bela 

lazımdır. Şiddetler; gizlenmiş kuvvetleri, saklı enerjileri coşturup 

meydana çıkarır. Müminin imanı şiddet darbeleri altında daha da 

kuvvetlenir” (Kutub ve bşk., el-Cihad fi Sebilillah, s. 100) diyerek, 

insanların başlarına gelen kötülüklerin imanlarını kuvvetlendirmeye 

vesile olacak birer araç olduğuna işaret etmektedir. 

Ona göre, gerçek ölçü ve değer zorluklara karşı tahammüldür. 

Şiddette çekingenlik, hilekârlık kalmaz. Bütün bunlardan daha mühim 

olan da, fertlerin şiddet esnasında yalnız Allah’a yönelmeleri ve 

gönlünü masivadan temizleyerek, yalnız O’na bağlamasıdır (Kutub ve 

bşk., el Cihad fi Sebilillah, s. 100). 

Kutub, insanların bela ve musibetlerle imtihan edilmesindeki 

hikmetlerden birinin, beşeriyetin olgunlaşması ve fıtratının 

kuvvetlenmesi amacına yönelik olduğunu dile getirmektedir. “Hiç 

kuşkusuz yüce Allah, bu şekilde müminleri imtihan etmekle onlara 

azap etmeyi, sıkıntılara sokup denemekle onlara eziyet etmeyi 

istemiyor. Bu imtihan ve denemelerin asıl amacı, emaneti 

yüklenebilmek için gerçek anlamda hazırlanmaktır” (Kutub, Fi 

Zılâl’il-Kur’an, s. 2721). 

Çünkü Kutub’a göre, bu emanet özel bir hazırlığı 

gerektirmektedir. Bu da ancak fiili olarak meşakkat çekmekle, 

zorlukları pratik hayatta tutmakla, gerçek anlamda ihtirasları 

yenmekle, acılara karşı hakkıyla sabretmekle, imtihanın uzun süreli 

olmasına ve denemenin çok ağır olmasına rağmen, gerçekten Allah’ın 

zaferine ya da sevabına güvenmekle mümkün olmaktadır. Zorluklar, 

insan ruhunu adeta eritmekte ve kirlerini gidermektedir. İçindeki 

potansiyel güçleri uyarmakta ve yoğunlaştırmaktadır. Çekilen 

sıkıntılar sert ve şiddetli darbelerle döverek, insanın madenini 

sertleştirmekte ve parlatmaktadır (Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 2721). 

Kutub, kötülüğün bazı durumlarda insan için bir olgunlaşma 

ve imtihan vesilesi olduğunu belirtirken, bazen de kötülüğün 

insanların bizzat kendilerinden kaynaklandığını da ifade etmektedir. 

Kutub, tefsirinde Allah’ın yaratılış sırasında bütün bir 

insanlıktan, kendisini birlemeleri ve kendisine kulluk yapmaları 

hususunda söz aldığını, ancak insanların yaratılış sırasındaki 

sözleşmeyi unuttuğunu ve imanın delillerinden habersiz hale 

geldiğinde, kendilerine bir peygamber geldiğini ve peygamberin 

unuttuklarını kendilerine hatırlattığını söylemektedir. Kutub’a göre 



tüm bu uyarılardan sonra kavimler yok edilmişse, bu Allah’ın 

kullarına kötülük etmesinden değildir. Doğruluk ve iman çizgisinden 

ayrıldıkları için insanlar bu gibi felaketleri hak etmektedirler. Ona 

göre, Allah doğru yoldan ayrılıp, vermiş olduğu sözü unutanları bu 

şekilde cezalandırmaktadır (Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 2619). 

Kelam ekollerinin, kötülük problemi hakkında farklı görüşler 

beyan ettiği görülmektedir. Mutezile kelamcıları, bu konuda Ehli 

Sünnetten farklı bir yaklaşımla, şerrin ilahi fiillerin bir sonucu 

olmadığını ve dolaylı şekilde de olsa, ilahi irade kapsamına 

girmediğini iddia etmiştir (Ess,  “Nazzam’ın Teolojisinde Kötülük” s. 

257). Kutub ise, hayrın ve şerrin Allah tarafından yaratıldığını, 

kötülüklerin aslında bir hikmete yönelik olduğunu vurgulamakta ve bu 

konuda Mutezili kelamcılardan ayrılmaktadır. 

 

5. Hidayet ve Dalâlet 

Hidayet doğru yolu göstermek, dalâlet ise itikadî konularda 

gerçeğe aykırı inançları benimsemektir (Yavuz, “Hidayet”, s. 473; 

a.y., “Dalâlet”, s. 430). Hidayet ve dalâlet konusunda kelam ekolleri 

birbirlerinden farklı görüş beyan etmiştir. Mutezile’ye göre, hidayet 

Allah’ın yaratması ile olmayıp, Allah’ın doğru yolu beyan 

etmesiyledir. Dalâlet ise, Allah’ın doğru yoldan çıkanları bu isimle 

nitelendirmesidir (Hayyat, Kitabü’l-İntisar, s. 90). 

 Selef âlimleri ise, Allah’ın akıl yürütme gücünün yanı sıra 

gönderdiği peygamberler aracılığıyla doğru yolu gösterip açıklamasını 

genel anlamda bir hidayet kabul etmekle birlikte, asıl hidayeti Allah’ın 

onu kulun kalbinde yaratması olarak ifade etmiştir. Ehli Sünnet 

fırkalarından Eş’arilere göre ise, hidayet Allah’ın doğru yolu 

insanların kalbinde yaratmasıdır. Mâtürîdîler de, insan fiilleri 

konusundaki yaklaşımları gereği, hidayet ve dalâleti yaratma yönü ile 

Allah’a, yapma ve kazanma yönü ile insana has kılmıştır (Sâbûnî, el-

Bidaye, s. 77; Eş’ari, el-İbâne, s. 266; Bağdadi, el-Fark Beyne’l Fırak, 

s. 340; Taftazani, Şerhü’l-Akaid, Âmidi, Ebkârü’l-Efkar, s. 622).  

Kutub’a göre, hidayet ve dalâlet ile ilgili Kur’an’da birçok 

ayet yer almaktadır. Bütün bu ayetler göz önünde bulundurulup, 

anlamları arasındaki ahenge dikkat edilirse, tek bir yol netleşmektedir. 

“Hiç şüphesiz önümüzde netleşen bu yol, hem İslâmi fırkaların 

kelâmcıları, hem Hıristiyan teolojisi, hem de bir dizi felsefi akımlar 

tarafından genel olarak kaza ve kader konusunda körükledikleri 

tartışma ortamından tamamen uzaktır” (Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 

1400) diyen Kutub, Kur’an’ın ortaya koyduğu hidayet ve dalâlet 

mevzusunun, kelamcılar ve felsefecilerin tespitlerinden çok daha 

farklı bir tablo çizdiğine işaret etmektedir.  



Kutub, A’raf Suresi 178. ayeti tefsirinde Allah’ın doğru yolu 

bulmak için çalışanları hidayete erdirdiğini, aynı şekilde kendisi için 

sapıklık yolunu seçen, doğru yolun delillerinden ve imanın 

direktiflerinden yüz çevirenleri, kalbini, kulaklarını ve gözlerini onlara 

karşı kapayanları da sapıklığa ilettiğini söylemektedir (Kutub, Fi 

Zılâl’il-Kur’an, s. 1400). Onun bu sözlerinden onun hidayet ve 

delaletin insani irade doğrultusunda gerçekleştiği görüşünü 

benimsediği anlaşılmaktadır. 

Kutub’a göre, Allah insanı hem hidayeti hem de sapıklığı 

kabul edebilecek iki yönlü bir yetenek üzere yaratmaktadır. Bununla 

beraber insanın fıtratına, tek olan ilâhlık gerçeğini kavrayabilme ve 

ona yönelebilme yeteneği de yerleştirmektedir. Yani Allah, sapıklığı 

ve hidayeti birbirinden ayırıcı nitelikteki aklı insana bahşetmektedir 

(Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 1400). 

Bununla birlikte Kutub, insanlığın hidayetinde akılla birlikte 

diğer bir etken olan peygamberlere de dikkat çekmektedir.“Buna ilave 

olarak bozulduğunda fıtratını uyarmak, saptığında aklına doğru yolu 

göstermek için, apaçık delillerle peygamberler göndermiştir” (Kutub, 

Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 1400). Kutub’a göre, Allah insanı fıtraten hem 

hidayete hem de dalâlete meyilli olarak yaratıp, sonra da onu yalnız 

başına koymuş değildir. Hidayetten ayrılıp da dalâlete dalmaması için 

ona akıl vermekte, bunun yanı sıra bir de kendilerine rehberlik edecek, 

onlar için doğru yol kılavuzları olacak peygamberler göndermektedir.  

Kutub’a göre, Allah nihayetinde doğru yola ulaşmak isteyen 

ve bu yolda çaba sarf edenleri hidayete erdirir. Akıllarıyla 

peygamberin mesajlarına serpiştirilen hidayete iletici ayetleri 

kavramayan, görme ve işitme cihazlarını aktif bir biçimde 

kullanmayanları da saptırır (Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 1400). 

Kutub hayır ve şer, kaza ve kader de dâhil olmak üzere her 

şeyin Allah tarfından yaratıldığını, bu ilke gereğince hidayet ve 

dâlaletinde Allah tarafından yaratıldığını, ancak Allah’ın akıl 

bahşetmek ve peygamber göndermek suretiyle onları doğru yola davet 

ettiğini ve tercihi onlara bıraktığını ifade etmektedir. Kutub’un bu 

görüşleriyle Mutezili kelamcılardan ayrıldığı, Selef ve Ehli Sünnet 

âlimlerinin görüşleriyle ittifak içinde olduğu anlaşılmaktadır. 

 

6. Teklif Ma-La Yutak 

Teklif, birine yapılması güç bir işi yüklemek (Sinanoğlu, 

“Teklif”, s. 385) anlamına gelmektedir. Kelamda ise, Allah’ın kişiye 

gücünün sınırlarını aşan sorumluluklar yüklemesi meselesidir. Bu 

konuda kelam âlimleri arasında görüş ayrılığı söz konusudur. Mutezile 

kelam ekolü, Allah’ın adaleti gereği, O’nun kişiyi gücünün sınırlarını 



aşacak yükümlülüklerle mesul tutmasını doğru bulmamışlardır (Kadı 

Abdülcebbar, el-Muhtasar, s. 115). 

Bu konuda Ehli Sünnet âlimleri de, birbirlerinden farklı 

görüşler beyan etmişlerdir. Eş’ariler, Allah’ın insanı gücünün 

yetmeyeceği şeylerle mükellef tutmasının caiz olacağını 

söylemişlerdir. Çünkü Allah mutlak kudret ve irade sahibi olduğuna 

göre dilediğini yapabilir (Eş’ari, el-İbane, s. 261; Bağdadi, el Fark 

Beyne’l Fırak, s. 341; Taftazânî, Şerhü’l-Akaid, s. 43; Gazzâli, İhyâu 

Ulûmi’d Din, s. 131).  

Mâtürîdîler ise, Eş’arilerin aksine, İmam-ı Azam Ebu Hanife 

ile aynı doğrultuda görüş beyan ederek, insanın gücünün yetmeyeceği 

bir şeyle mükellef tutulmasını çirkin görmüşlerdir (Beyazizâde, İmam 

Azam Ebu Hanife’nin İtikadi Görüşleri, s. 15). “Allah her şahsı ancak 

gücünün yettiği şeyle mükellef tutar” (Bakara, 2/286) ayetini de bu 

görüşlerine delil getirmişlerdir. Çünkü gücünün yetmeyeceğini bile 

bile insanın o fiilden sorumlu tutulması faydasız bir iştir. Faydasız bir 

işin yapılması ise Allah’ın hikmetine aykırıdır (Mâtüridi, Kitabü’t-

Tevhid, s. 263). 

Kutub ise bu konudaki görüşlerine Cihan Sulhu ve İslâm 

isimli eserinde yer vermektedir. Bu eserinde “İslâm kanun ve 

ibadetlerinde kişiye taşıyamayacağı sorumlulukları yüklemez” 

(Kutub, es-Selam’ül-Alemi ve’l-İslam, s. 49) diyen Kutub, Allah’ın 

insana gücünün üstünde sorumluluklar yüklemesini mümkün 

görmemektedir. Yine bir başka eserin de ise şöyle söylemektedir: 

“Allah kişiye taşıyabileceğinden fazlasını yüklemez. Bu tecerrüdü 

Allah kendi indinden bir kerem, bir rahmet, bir lütuf olarak insanlara 

ihsan ediyor” (Kutub ve bşk., el-Cihad fi Sebilillah, s. 155). Kutub 

burada Allah’ın kuluna gücünü aşan sorumluluklar yüklememesini, 

Allah’ın bir lütfü ve rahmeti olarak değerlendirmektedir. 

Kutub’un, Allah’ın insanlara gücünü aşan sorumluluklar 

yüklemeyeceği yönündeki görüşleriyle Eşari kelamcılardan ayrıldığı, 

Selef âlimlerinden İmam-ı Azâm ve Mâtüridî kelamcılarıyla aynı 

doğrultuda görüş beyan ettiği görülmektedir.  

 

7. Kalplerin Mühürlenmesi ve Katılaşması 

İnsan, kendisine iman etmesi için verilen yetenekleri 

kullanmamak sureti ile kalbini bütün hayır ve gerçekler için kapalı ve 

her türlü kötülük için de hazır duruma getirmektedir (Yener, 

Kur’an’da Kalp ve Mühürlenmesi, s. 111). Bu durum, o kişinin 

kalbinin mühürlendiğine işaret etmektedir. 

Kutub, Tevbe Suresi 93. ayeti tefsirinde kalpleri 

mühürlenenlerin akıbetlerine değinmektedir.“Yüce Allah onların bilgi 



ve bilinç kapılarını kapatmış, sinyalleri alma ve kavrama cihazlarını 

çalışmaz hale getirmiştir. Çünkü onların kendileri alçaklığa, geri 

zekâlılığa ve tembelliğe razı olmuşlardır. Canlı, açık, hareketli ve 

atılgan bir hareket içinde bulunmaktan geri durmuşlardır” (Kutub, Fi 

Zılâl’il-Kur’an, s. 1695). Kutub’un bu sözlerinden, ona göre kalplerin 

mühürlenmesinin, bilgi kapılarının kapanması anlamına geldiği 

anlaşılmaktadır. Kutub’a göre rahatlığına düşkün olanlar, bilgiye ve 

gerçeklere kapılarını kapatır, gerçekler üzerinde müşahede etmez ve 

neticede Allah da bu kişilerin kalplerini mühürler. 

Kutub, kalplerin mühürlenmesine sebep olan diğer bir unsura 

daha değinmektedir. “Sürekli hata içindeki insanın kalbi kilitlenir, 

vicdanı söner. Bu nedenle böyle bir insana bütün kapılar kapanır ve 

azap kendisi için kesinleşir” (Kutub, es-Selam’ül Alemi ve’l İslam, s. 

49) diyen Kutub, kalbin mühürlenmesi olayının, üst üste günah 

işlemenin akabinde ortaya çıkan bir durum olduğuna değinmektedir.  

Sonuç olarak Kutub, kalplerin iki şekilde mühürlendiğini ifade 

etmektedir. Bunlardan biri sürekli günah işlenmek, ikincisi ise 

tembellik ederek aklını kullanmamaktır. Kutub’un bu noktadaki 

tespitlerinin Fazlur Rahman’ın konuyla ilgili görüşleriyle ittifak içinde 

olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Fazlur Rahman’a göre şayet bir 

kimse bir defa iyi ya da kötü bir amel işlerse, bu tür davranışı tekrar 

işleme ihtimali artarken, onun tersi olan davranışı işleme ihtimali 

onunla paralel olarak azalır. Kötü işleri yapan insanların zamanla 

kalpleri mühürlenir (Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, s. 54). 

 

8. Ecel 

Ecel, Allah tarafından her canlı için önceden takdir edilen 

hayat süresi anlamına gelmektedir (Tunç, “Ecel”, s. 380). Selef 

âlimleri ve Ehli Sünnet kelamcılarına göre, ölen herkes kendisi için 

takdir edilen vakitte eceli ile ölmüştür. Ecel bir tanedir, vaktinden 

önce ya da sonraya alınamaz. Ecel ister normal yolla olsun, ister 

öldürülme yoluyla olsun, Allah’ın önceden belirlemesi ile 

gerçekleşmektedir. Öldürülen de eceli ile ölmüş olmaktadır. Aksi 

takdirde öldüren kişi öldürdüğü kişinin ecelini öne almaya ya da 

ertelemeye muktedir olur ki, bu da kabul edilemez bir sonuçtur 

(Âmidi, Ebkarü’l-Efkar, s. 641; Şehristâni, Nihayetü’l-İkdam, s. 317). 

Bazı Kaderiye mensupları ise, Allah’ın ecel için özel bir vakit 

tayin ettiğini, katilin öldürdüğü kişinin ecelini tayin edilen zamandan 

önceye aldığını iddia etmişlerdir. Yine bazı Mutezile âlimlerinin ise, 

katilin öldürdüğü kişinin ecelini kesintiye uğrattığını, şayet ölmeseydi 

belli bir süreye kadar yaşayacağını dile getirmişlerdir. Onlara göre, 

öldürmede öldüren kişi Allah’ın ölene tanıdığı hayat süresini kesintiye 



uğratmaktadır. Öldürme olayı hür bir fiil olduğundan, Allah’ın 

kudretinin dışında insanda vuku bulmaktadır (Sâbûnî, el Bidaye, s. 

75).  

Bu konuda Kutub ise, Allah’ın her şeyi ve her canlıyı belli bir 

ecele göre yarattığını (Kutub, İslam Düşüncesi, s. 468), bireylerin 

kiminin uzun ömürlü, kiminin de kısa ömürlü olduğunu, bu sürelerin 

daha önce belirlenmiş bir plana, Allah’ın bu canlı bireylerine ilişkin 

bilgisine göre uzun ya da kısa olduğunu söylemektedir (Kutub, Fi 

Zılâl’il-Kur’an, s. 2933). 

Kutub, Tevhidin Anlamı isimli eserinde “Önceden belirlenmiş 

bir ecel vardır. Öne alınmadığı gibi geciktirilemez de… Önceden 

belirlenmiş bir yatak vardır. Zamanı gelince sahibinin gelip yatması 

kaçınılmazdır” (Kutub, Tevhidin Anlamı, s. 52) diyerek, ecelin 

önceden belirlendiğine ve bu belirlenen süre dolduğunda gecikme ya 

da ertelenmenin söz konusu olmayacağına dikkat çekmektedir.  

Kutub, Yahudi ile Savaşımız isimli eserinde de Allah’ın her 

şeyin ecelini ve ömrünü sınırlı ve ölçülü kıldığını, meydana gelecek 

bütün olayları sebep ve sonuçları ile birlikte daha önce bildiğini ve 

ezeli takdire bağlı olarak yarattığını söylemektedir. Ona göre ölmek 

veya öldürmek de bu ilahi takdire bağlıdır. Bu ilahi takdirde yer ve 

zaman da takdir edilmiştir. Kaçmanın veya korkmanın ecele hiçbir 

faydası yoktur. Takdir edilen ecel, ne bir saniye öne ne de bir saniye 

geriye alınır (Kutub, Yahudi ile Savaşımız, s. 156). 

Kutub, eceli Allah’ın gerçekleşmesi kesin bir kaderi olarak 

görmekte, ecele öne alınması ya da ertelenmesi gibi beşeri 

müdahalelerin söz konusu olamayacağını beyan etmektedir. Bu 

söylemleriyle de bazı Kaderilerden ve Mutezile kelamcılarından 

ayrılmakta, Selef ve Ehli Sünnet kelamcılarıyla aynı doğrultuda görüş 

beyan etmektedir.  

 

Sonuç 

Kader konusu her devirde gündemi meşgul eden önemli 

problemlerden biri olmuştur. Bu konu hakkında XX. yüzyıl İslam 

düşünürlerinden biri olan Seyyid Kutub da kapsamlı ve özgün bilgi 

sunmaktadır. Kutub, itikadî görüşlerini şekillendirirken, her fırsatta 

Kur’an ve Sünnet’e dayanmanın lüzumunu öne çıkarmaktadır. 

Dolayısıyla onun düşünce sisteminde, nakli delillerin öncelikli bir yeri 

vardır. O, Kur’an’a sıkı sıkıya bağlı bir tavır sergilemekte ve Kur’an 

ve sünnet dışındaki kaynaklara çok da itibar etmemektedir. Onun 

itikadi konularda takındığı bu tutum kader konusundaki düşüncelerini 

de şekillendirmektedir. 



Kutub, âlemde meydana gelen bütün fiillerin Allah’ın takdiri 

ve yaratması ile meydana geldiğini, bununla birlikte Allah’ın insanlara 

irade bahşettiğini ve bu sayede de onları fiillerinden dolayı sorumlu 

tuttuğunu söylemektedir. Kutub’un, bu görüşüyle Mutezile, Kaderiyye 

ve Cebriyye’den ayrıldığı, bununla birlikte Selef ve Ehli Sünnet 

âlimleri ile ittifak içinde olduğu anlaşılmaktadır.  

Yine Kutub, hayrın ve şerrin Allah tarafından yaratıldığını, 

kötülüklerin aslında bir hikmete yönelik olduğunu belirtmektedir. Bu 

yöndeki görüşüyle de, şerrin ilahi fiillerin bir sonucu olmadığını ve 

dolaylı şekilde de olsa, ilahi irade kapsamına girmediğini iddia eden 

Mutezile’den ayrılmakta ve Ehli Sünnet ile aynı doğrultuda görüş 

beyan etmektedir. 

 O, hidayet ve dâlalet konusunda da Selef ve Ehli Sünnet 

âlimlerinin yolunu takip etmektedir. Çünkü o, hidayet ve dalaletin 

Allah tarafından yaratıldığını, ancak Allah’ın akıl bahşetmek ve 

peygamber göndermek suretiyle onları doğru yola davet ettiğini ve 

tercihi onlara bıraktığını ifade etmekte ve bu görüşleriyle de insan 

fiillerinin Allah tarafından yaratılmadığını beyan eden Mutezili 

kelamcılardan ayrılmaktadır.  

Yine Kutub, kelamda teklif ma-la yutak başlığı altında 

incelenen, Allah’ın insanlara gücünü aşan sorumluluklar yükleyip 

yüklemeyeceği konusunda da görüş beyan etmekte ve Allah’ın, 

mükellefin gücünü aşan fiillerinden dolayı onu mesul tutmasının 

mantıklı olmadığını belirtmektedir. Bu görüşüyle Kutub, Eş’ari 

kelamcılardan ayrılmakla birlikte, Selef âlimlerinden İmam-ı Azâm ve 

Mâtüridî kelamcılarıyla aynı doğrultuda görüş beyan etmektedir. 

Kutub, ecel konusunda da Selef ve Ehli Sünnet âlimlerinin 

görüşlerine meyl etmektedir. O, eceli Allah’ın gerçekleşmesi kesin bir 

kaderi olarak tanımlamakta ve ecele öne alınması ya da ertelenmesi 

gibi beşeri müdahalelerin söz konusu olamayacağını beyan 

etmektedir. Bu söylemleriyle de bazı Kaderilerden ve Mutezile 

kelamcılarından ayrılmaktadır. 
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