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“ŞÜPHESİZ Kİ BİZ HER ŞEYİ BİR KADER İLE YARATTIK.” (KAMER: 49) 

ÂYETİNİN İ’RÂBI: 

Yüce Rabbimizin üç Âyeti ile başlayalım. 

"...Allah her şey için bir kader tayin etmiştir." (Talâk: 3) 

"İster yeryüzünde ister nefislerinizde meydana gelen bir musibet, mutlaka Bizim onu 

yaratmamızdan önce, o bir kitapta (yazılmış)dır. Şüphesiz ki bu, Allah'a çok kolaydır." 

(Hadîd: 22) 

“De ki: ‘Allah’ın bizim için yazdığından başkası asla bize isâbet etmez. O, bizim 

Mevlâmızdır. Onun için mü’minler yalnız Allah’a güvenip dayansınlar.’” (Tevbe: 51) 

Kadere iman konusunda çok iyi anlaşılması gereken Âyetlerden birisi Kamer 

Sûresinin 49. Âyetidir. Bu Âyet doğru şekilde i'râb edildiği zaman hakikat çok açık 

şekilde ortaya çıkmaktadır. Ama bu Âyetin i'râbı konusunda Ehl-i Sünnet'in 

yolundan başka yollara girenler, bâtıl fikirleri savunma tehlikesiyle karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Bu nedenle biz, ana hatlarıyla, bu Âyetin i'râbını yaptık. Genel olarak 

söylemek gerekirse; bir konuda söylenecek asıl sözler, o konuda tartışma konusu 

olmayan detaylar arasında boğulursa, anlatılan mesele anlaşılmamaktadır. Yani 

cevap gereğinden fazla uzarsa 'doğru' gizli kalmaktadır. O doğruyu elde etmek için 

de âdeta mahir bir yüzücü olmak gerekmektedir, o bilgilerin içinde... Bu nedenle 

konuların anlatımında öze odaklanmak gerekir. Biz de öyle yaptık ve 'Ehl-i Sünnet'e 

göre, Kamer: 49'un i'râbı kısaca şudur' demek istedik. Böylece açıkça anlaşılmış 

olmaktadır ki; kadere iman etmek iman ilkelerinden bir ilkedir. Selef-i Sâlihîn'in 

akîdesi budur! Bu hakikate aykırı olarak, insanları yanıltacak istikâmette, hiçbir sahîh 

söz yani sözü geçerli bir İslâm âliminin bu gerçeğe muhâlif açıklaması 

bulunmamaktadır. Olması da düşünülemez; zira kadere iman meselesi Nassların 

kat'î delâletiyle sabittir ve bu konuda icmâ vardır.  

Sahabenin son dönemlerinde, kaderi inkâr eden ilk kişi Ma'bed el-Cühenî'dir. Bu 

konu, Abdullah b. Ömer’e aktarılıp da bu meseleye dair görüşü sorulunca:  
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"Bu insanlarla karşılaşacak olursan, benim onlardan uzak olduğumu, onların da benden uzak 

olduklarını onlara haber ver. Abdullah b. Ömer’in adına yemin ettiği zat (Allah) hakkı için, 

eğer onlardan birinin Uhud dağı kadar altını bulunsa ve onu (Allah yolunda) infâk etse, 

kadere iman etmedikçe Allah ondan (infâkını) kabul etmez" (Müslim, Îmân, 1) demiştir ve 

Cibrîl Hadîsindeki, hayrı ve şerri ile kadere iman etmenin imanın bir ilkesi olduğunu 

delil olarak sunmuştur.  

Demek oluyor ki, kaderi inkâr hastalığı Selef'imiz arasında yoktu. Bu, sonradan 

çıkmış sapkın bir görüştür ve Ashâb-ı Kirâm da onları tekfîr etmiş ve bu görüş 

sahiplerinden uzak olduklarını açıkça belirtmişlerdir. Maalesef ki bu fitne, âhir 

zamanda, şeytanın da aldatıcı ve saptırıcı telkinleriyle yaygınlaşmaktadır. 

Müslümanlara düşen; Selef-i Sâlihîn'e uymaktır. Allah Teâlâ da bize bunu 

emretmektedir. İslâm akîdesine aykırı fikirlerden Allah, kullarını muhafaza 

buyursun.  

Şimdi Kamer: 49. Âyetin i’râbına geçebiliriz… 

A) EHL-İ SÜNNET’E GÖRE: 

 إنَّا كُلَّ شَيٍْئ خَلَقَْناهُ بَِقدَر  

 muzâf ve muzâfun ileyh’den oluşan bir terkîb’dir. Türkçe de “isim كُلَّ شَيْئٍ -1

tamlaması” olarak bilinir. َّكُل kelimesi, cumhûr’a göre mef’ûl-ü bih olmak üzere 

mensûb’dur.  ٍكُلَّ شَيْئ terkîbinin âmili; mahzûf (gizli) bir fiildir ki, bu durumu mezkûr 

olan  ُخَلَقْنَاه tefsîr etmektedir. Bu nedenle  َاهُخَلَقْن  ‘ya “müfessir” gizli âmil olan خَلَقْنَا ‘ya 

da “müfesser” denir.  بِقَدَر cârr ve mecrûr kelimesi ise  ُخَلَقْنَاه ‘ya müteallık’tır. 

 takdîr edilmiş olarak, takdîr) مُقَدَّرًا den hâl olur ve‘ كُلَّ kelimesi, hâ’dan ya da بِقَدَر  

edilmiş halde) takdîrindedir. Yani  ِمَكْتُوبًا ِفى اللَّْوحِ الْمَحْفُوظ (Levh-i Mahfûz’da yazılmış 

halde) demektir. 

Bu i’râba göre Âyetin takdîri:  إنَّا خَلَقَْنا كُلَّ شَيٍْئ بَِقدَر şeklindedir. 

 ,muttasıl zamiridir ve mahallen mensûb’dur, haberi ise fiil cümlesi olan نَا ,nin ismi‘ إنَّ

 .nin haberi olmak üzere mahallen merfû’dur. Bu, tefsîriyye’dir‘ إنَّ ,dur; o da‘ خَلَقْنَاهُ 
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 dır. İki Nûn’dan biri, ihtisâr (kısaltma) ve kesret-i isti’mâl (çok‘ إنَّنَا ,nin aslı‘ إنَّا

kullanım) sebebiyle hazfedilmiştir. 

Bu i’râb; Ehl-i Sünnet âlimlerinin ekserisinin görüşüdür. 

 خَلَقْنَاهُ kelimesini mübteda olarak merfû’ kabul edenler de vardır. Bu durumda كُلّ -2

mübteda’nın haberi olmak üzere mahallen merfû’ olur.   بِقَدَر cârr ve mecrûr kelime ise 

habere müteallık olur. 

B) MU’TEZİLE’YE GÖRE: 

 كُلّ yu da, ya mübteda olan‘ خَلَقْنَاهُ  .kelimesini mübteda olarak merfû’ kabul ederler كُلّ

kelimesinden ya da muzâfun ileyh olan ٍشَيْئ kelimesinden “sıfat” kabul ederler.  بِقَدَر 

kelimesini de mübteda’nın haberi yaparlar. 

Onların takdîrine göre Âyetin anlamı: Muhakkak ki bizim yarattığımız her şey ya da 

yarattığımız şeylerin hepsi bir kader iledir. Onlar bu i’râb tercihleriyle sadece 

yaratılmış her şeyin kadere tâbi olduğunu, yaratılmamış olanların mukadder 

olmadığını söylemiş olurlar. 

NOT: Hiç şüphesiz ki ّكُل kelimesinin nasb olması, yani  ُخَلَقْنَاه ‘nun ref’ mahallinde 

kabul edilen  ّكُل kelimesine sıfat yapılmaması doğru olan görüştür. Diğer taraftan 

nasb olması mahlûkâtın tamamına delâlet etmesi yönüyle de doğru olan görüştür. 

Şayet, Mu’tezile’nin yaptığı gibi,   ّكُل kelimesi merfû’ okunursa, mahlûkâtın hepsine 

delâlet etmez, sadece yaratılmış olanları içine alır. Bu takdirde, yaratılmamış olan ve 

ileride yaratılacak olanların kaderde olmadığı savunulmuş olur. Yani şu denmiş olur: 

Yaratılmış her şey kader iledir. Kulun, irâdesiyle seçip de henüz yapmadığı (ve kul 

yapmadıkça da Allah'ın yaratmadığı) şeyler kader ile değildir; yani önceden takdîr 

edilmemiştir ve Levh-i Mahfûz’da da yazılmamıştır. Bu ise bâtıl bir görüştür. Her 

şeyi yaratan Yüce Allah henüz yaratmadığı her şeyi de önceden bilir ve yaratılacak 

şeylerin tamamı da O’nun takdîrinde vardır. Çünkü O’nun ilmi, kudreti, irâde ve 

meşîeti her şeyi kuşatmıştır.  
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Mu’tezile’nin savunduğu bu görüşü, geçmişte ve bugün, kulların irâdelerine bağlı 

olan fiillerini, her şeyi bilen şanı Yüce Rabbimizin yaratmadan önce bilemeyeceğini 

iddia eden bazı kimseler savunmuşlardır.  

Mu’tezile’nin görüşü, Ehl-i Sünnet âlimleri tarafından reddedilmiştir. Bu görüş, 

menkûl ve ma’kûl tüm delillere aykırıdır. 

Mu’tezile, kader konusunda inkârcı bir tavır ortaya koymuştur. Onlar, kulların 

amellerinde sınırsız bir irâdeye sahip olduğunu ve kulun kendi fiillerinin yaratıcısı 

olduğunu söylemişlerdir.  

Mu’tezile, fiillerde irâde ve ihtiyârı insana verip, insanı fiillerinin yaratıcısı kabul 

ettiği için Kaderiyye’den sayılmıştır.  

“Ru’yetullâh” (Allah’ın görülmesi) ve “Halku’l Kur’an” (Kur’an’ın yaratılması) 

meselelerinde Cehm b. Safvân’ın görüşüne katıldıkları için Cehmiyye’den, Allah’ın 

bazı sıfatlarını kabul etmedikleri için de Muattıla’dan sayılmışlardır. Fakat onlar, bu 

isimlendirmeleri kabul etmeyip kendilerini Ehlu’l Adl ve Tevhîd (Adâlet ve Tevhîd 

Ehli) diye nitelemişlerdir. Ne kadar adâlet ve Tevhîd Ehli oldukları da, Ehl-i Sünnet’e 

yaptıkları muhâlefetlerden anlaşılmaktadır! 

Kaderiyye, kader’i inkâr eden bir tâifedir. Ehl-i Sünnet akîdesine göre, kader vardır, 

her şeyi Allah takdîr etmiştir. Kadere iman etmek, iman ilkelerinden biridir; buna 

iman etmek farzdır. Kaderi inkâr etmek ise açık bir küfürdür. 

Yukarıda zikrettiğimiz Ehl-i Sünnet’in ikinci görüşü de zayıf ve şâzz’dır. Ulemâ’nın 

ekserisinin benimsediği gibi, doğru olan ilk görüştür. 

Yusuf Semmak 


