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ÖZET 

 

Şans tanrıçası Fortuna, büyük bir çark çevirirken tasvir olunur çoğunlukla. Bu çarkın 

üstünde ve altında; her yanında ondan medet uman insanlar vardır. Bu insanlar “eşek” suretinde 

tasvir olunur. 

Fortuna elindeki çarkla insanları önce yükseltir, sonra alçaltır ki bu da çark-ı felek 

kavramının Klasik Türk Şiiri algısındaki karşılığı ile birebir örtüşür. Dünya; denîdir, alçaktır, 

orada huzur bulmak mümkün değildir. Tam merkezinde bulunulan hayatın zorlukları ile başa 

çıkmaktaki bunalımlar bizi “kader” kavramına da götürür. Fortuna ve onun en iyi yansıtıldığı “O 

Fortuna” isimli Carmina Burana adlı sahne kantatasının en bilinir parçasını izah ederken 

rastladığımız “tavır” Divan Şiiri için sıraladığımız örneklerden farklı değildir. Genel eğilim kaderi 

sorgulamak yönündedir.  

İslamiyetin kader anlayışını izah ederken çizilen çerçevenin ne kadar kapsayıcı olduğunu da 

görürüz bu vesile ile. Homer, “Kader lanettir, hiçbir doğan ondan dışarı çıkamaz.” derken 

Cebriyyeci’ler gibi çıkar sesi. Nietzsche, Mutezile alimleri gibi insanı çeker başrole: “Yüzlerce 

ruhun tesiri ile senin hayatın senin kaderin olur.” “Kaderi açıklamaya çalışan kişi kader gibi 

belirsizliğe düşer.” diyen Kierkegaard, Meryem Suresi 2-9 ayetleri okusaydı muhtemelen fikri 

değişmezdi.  Eşâri gibi orta bir yol tutar Newton: “Kader şansla ilgili bir mesele değildir, bilakis 

seçimlerle ilgilidir.” 

                                                           
1 Johannes Gutenberg-Universität / Mainz: Orientkunde- Turkologie; Doğu Bilimleri-Türkoloji/ Karşılaştırmalı Edebiyat- 
doktora öğrencisi. 
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Feleğin çarkında en yukarıya ulaşan insan Fortuna’nın tekerleğine bir kez yapıştığı vakit 

Kraliçe Hecuba’nın akıbeti uğramak kaçınılmazdır.  

 

Anahtar kelimeler: 
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DİE BEZİEHUNG ZWISCHEN DEM RAD DER GLÜCKSGÖTTİN FORTUNA 

UND 

 DEM METAPHER "ÇARK-I FELEK" ALS  ELEMENT DES GLAUBENS  

AN “SCHİCKSAL”  

Mehmet Akif Duman 

ZUSAMMENFASSUNG 

 

Glücksgöttin Fortuna, wird stets beim Drehen eines Großen Rades dargestellt. Oben und 

unten dieses Rades, überall befinden sich Menschen die um Hilfe hoffen. Diese Menschen werden 

als „Esel“ dargestellt.  

Fortuna bringt die Menschen mit dem Rad erst mal nach oben, danach degradiert sie diese 

Menschen, dies ist das Verständnis von dem Begriff „çark-ı felek“, welches im klassischen 

Türkischen Gedicht identisch ist. Die Welt ist niederträchtig, verrucht, auf ihr findet man keinen 

Frieden. Die Hindernisse und die daraus folgenden seelischen Verengungen in der Mitte des 

Lebens bringen uns auf den Begriff Schicksal. Fortuna und wo sie am besten dargestellt wird in  

‘‘O Fortuna’’ dem berühmtesten Teil von Carmina Burana wurde erklärt, dass die Klarstellung der 

Haltung identisch wie im Divan Gedicht ist. Die allgemeine Tendenz ist die Klage des Schicksals.  

Durch diesen Anlass können wir die Breite des Begriffs "Schicksal" im Islam sehen. ‘‘Das 

Schicksal ist unheilvoll. Keiner, der geboren wurde, entrinnt ihm. ” sagt Homer wie die Cebriyye. 

Wie die Wissenschaftler des Mutezile, zieht Nietzsche die Menschen in die Hauptrolle: 

‘‘Verwandlung durch hundert Seelen, das sei dein Leben, dein Schicksal!” Kierkegaard sagte 

‘‘Wer das Schicksal erklären soll, der muß ebenso zweideutig wie das Schicksal sein.’’, wenn er 

Miriam 2-9 durchgelesen hätte, wäre er wahrscheinlich mit seinen Gedanken gleich geblieben. 

Newton wählt wie Eşari einen mittleren Weg: “Schicksal ist nie eine Frage der Chance, sondern 

eine Frage der Wahl.” 

      Für den Menschen der im Schicksalsrad ganz oben angekommen ist, ist es auch für ihn 

unvermeidlich das Schicksal der Königin Hecubas zu teilen. 
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FORTUNA! VELUT LUNA STATU VARİABİLİS 

Latince, “şans, kader” anlamlarına gelen Fortuna, Roma mitolojisindeki şans ve kader 

tanrıçası olarak bilinir. Yunan mitolojisindeki Tyche’ye karşılık gelir. Tyce, Zeus’un kızıdır.2 

Tyce, tesadüf (bilhassa tesadüfi karşılaşmalar) tanrıçasıdır aynı zamanda; ki şans ve tesadüfün aynı 

olmadığı aşikar. Çoğu zaman kolunda Plutos ile tasvir olunur. Bu küçük çocuk “zenginlik” 

tanrısıdır (Geisau, s. 957-958). 

Tanrıça kral Servius Tullius tarafından Roma İmparatorluğu'nun başında popüler hale 

getirilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Tullius, Fortuna için 26 tapınak adar, her biri ayrı bir 

epikles'e sahiptir.  

Fortuna gözleri bağlı olarak çark-ı feleği çevirmektedir. Fortuna çoğunlukla çevrilmekte 

olan bir çark, yahut bir küre ile tasvir olunur. Burada temsil olunan şey kararsız ve öngörülemeyen 

şansın “kötü”lüğüdür aynı zamanda. Bunu anlamak Orta Çağ insanı için bile mümkün olmuştur ki 

çarkın etrafındaki figürler “eşek” olarak tasvir edilmiştir. Tepedeki ise kısa sürecek saltanatın 

tadını çıkarmaktadır, bir süre sonra aşağı düşeceğini/ineceğini unutmuş olarak...  

Horaz, antik mahzenlerin şaraplarını ister; kraliçe akla zarar bir yıkıma uğramadan; her şey 

yok olup gitmeden önce.3 Zira çark dönmekte, “eşek”ler devr-i daim etmektedir: 

 

 

                                                           
2
 Herzog-Hauser, 1948, s. 156-163; Vry, 1996; Strohm, 1940; Busch, 1937. 

3
 antehac nefas depromere Caecubum/ cellis avitis, dum Capitolio/ regina dementis ruinas/ funus et imperio parabat (Horaz 

s.795) 
 



Resim 14 

 

 

Verona'daki San Zeno'nun5 saçağına kazınmış bir dörtlük aslında resmi gayet güzel izah 

etmektedir: 

Yalnız başıma ölümlülere kader eklerim 

Yükseltir, alçaltır; iyiyi veririm tıpkı kötü gibi 

Çıplağı giydirir, giyiniği soyarım 

Sonra; kim üstümde ise ortaya koyacak maskaralığını6 

 

 

Fortuna da diğer tanrılar gibi bir ihtiyaç neticesi doğmuştur. Gücü kısmen şeytani kudrete 

dayanır. İlk ortaya çıktığı zamanlarda daha pozitif bir anlama sahipken Roma kültü olarak daha 

fazlasını ifade eder. Bu, en azından Servius Tullius için öyle olmalıdır. Köle kökenli birisi ilk kez 

pleblere danışılmadan kral olmuştur zira.7 Kral, Fortuna adına inşa ettirdiği tapınaklar ile 

şükranlarını defalarca ifade eder. Oldukça eski figürlerinde ve resimlerinde örtülüdür; ki bu haliyle 

eskiden bilhassa Roma halkının fantazisinde "üreme tanrıçası" sayılması muhtemeldir. Zira bu 

surette bir kadın, kendisine dokunulmasına müsaade olunmayarak utangaçlık için verilen bir ders 

hüviyetindedir. (Fortuna Virgo) (Preller, s.552-566) 

Sonraları Fortuna'nın Romalı’ların dini anlayışındaki yeri artar ve onu "kader" olarak 

adlandırırlar. Roma İmparatorluğundan çok sayıda tapınak ona adanır, ona hitaben inşa edilir.  

Fortuna Romalı'lar tarafından "Fortuna privata" (özel/hususi tanrıça) ve  "Fortuna Populi Romani" 

adıyla bir nevi resmi tanrı hükmü kazanır. (Herder Lexikon, s. 78) 

                                                           
4 Badische Landesmuseum Karlsruhe, Katalog der Sonderausstelleung (12.04-17.08.2008) 
Tarot kartlarından olan "kaderin tekerleği"ndeki kadın figür yine tanrıça Fortuna'yı sembolize eder. 
 
5 12.-13. asırda inşa edilen meşhur bir kilise. Büyük oranda gotiköncesi yani romanik bir yapı gösteren kilisenin çatısı gotik 
formdadır. Campanile (çan kulesi) bilhassa etkileyicidir; 1973’te Basilica minor ile onurlandırılır. (Papa'nın özel bir onur 
bahşetmesi, yahut bir kiliseyi külliyen kutsaması olarak izah edilebilir bu minor. Basilica minor vermekteki /bahşetmekteki 
maksat kiliselerin Roma'ya bağlılıklarını artırmak ve çevresi için kilisenin önemini vurgulamaktır.) Tarihi 4. asra kadar 
uzanır kilisenin, 9. asırda Kral Pippins’in emri ve mimar Pacifico tarafından yeniden yaptırılır. Tarihi ziyadesi ile uzun olan 
bu kilisenin ehemmiyeti bizim için “şans/talih”in o zamanlar dahi insaları hangi durumlara düşürdüğünün bilhassa mühim 
dini kesimlerce tespit edilen bir mesele olmasıdır. (Durliat, 1983 ve Brakmann, 1994.) 
 
6 En ego fortuna moderor mortalibus una,/Elevo, depono, bona cunctis velmala dono/ Induo nudatos, denudo veste paratos./ 
Inme confidit si quis, derisus abibit. (Schilling , s.2) 
Yazıdaki birkaç husus da oldukça ilgi çekicidir. “Çark” ile rulet masaları ve “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasının 
logosu vs. arasında kurulan ilişkiler oldukça mantıklı bir şekilde izah edilmiştir.  
 
7 Ogilvie, s. 62–70: “.... kraliyet tahtına bir köle oğlu olarak kader tanrıçasının teveccühü ile geldi.” 
 



Fortuna'yı Tanrı'nın bir hizmetkarı olarak tabiat işlerine bakar vasfetmek 12. asır manastır 

okullarında başlar. Elbette bu Hıristiyanlık fikri ile uyuşmamaktadır, sonraları daha akademik 

ortamlarda tartışılır hale gelir. Çok sık eleştirilmesine rağmen felsefi tavır bu atfedişten uzak 

durmaz. Fortuna genellikle kararsız, karmaşık karakterli bir tanrıça olarak anılır; insanlara bolluk 

da verebilir kıtlık da, şans da verebilir, talihsizlikte; bu tamamen insanların itibar göstermelerinden 

uzaktadır. Onun taşıdığı ilk dini anlam "bereket" tanrıçası oluşu iledir; bu daha sonraları şans ve 

kader atıfları tarafından bastırılmıştır. Bu aynı zamanda bir Ortaçağ vanitas8 motifi olarak 

ikonografik "hayatın tekerleği" (feleğin çarkı) resmi ile de bağlantılıdır. Bir kehanet tanrıçası 

olarak Fortuna sık sık geleceği okumaya memur edilir. Kutsal rahipler onun yol göstericiliği ile 

küçük tahta parçalarının oluşturduğu hatlara anlamlar vererek geleceği okumaya çalışırlar.  

Bizim çark-ı felek tabiri ile birebir örtüştüreceğimiz bu ortaçağ el yazması kaynaklı figür 18. 

ve 19. asır şans oyunlarında dış mekanların, dekorasyonun ve hatta jetonların vazgeçilmez 

figürlerinden biridir. 

 

CARMİNA BURİNA 

1935-1936 yılında besteci Carl Orff9, "Carmina Burana"10sının ilk ve son kısımlarını aynı 

adlı bu Latince antolojinin ilk ve son kısımlarına ayırmıştır: 

                                                           
8 Latince, "değersizliki boşunalık" ve aynı zamanda "fanilik" anlamlarına gelir.  Özellikle Barok dönem bir natürmort resim 
türüdür. Faniliği çağrıştıran, cansız objeler (bilhassa kuru kafa) sıklıkla kullanılır. (Stadler, s. 167-176) 
 
9 Carl Orff (1895-1982) Bilhassa Carmina Burana adlı sahne kantatası ve müzik öğretme tekniklerindeki başarısı ile tanınan 
meşhur Alman besteci.  Bir subay oğlu olarak daha beş yaşında iken  piyano, çello ve org (erganun) dersleri alır. Daha o 
yaşta ilk kompozisyonunu yazar. Annesinin piyanoda çaldıklarına eşlik ve kilise korosuna iştirak ile geçen bir çocukluk 
ardından müziğin çeşitli dallarında sıkı bir eğitim süreci geçirir. 1924'te Dorothee Günther ile birlikte "Günther-Schule 
München - Ausbildungsstätte vom Bund für freie und angewandte Bewegung e.V.” (Günther Okulu Münih- serbest ve 
uygulamalı hareketler için devlete bağlı çalışan mesleki eğitim okulu) isimli okulu kurararlar. İsmin çeviri esnasında taşıdığı 
garabeti azaltmak için bir nevi konservatuar ve güzel sanatlar fakültesi karışımı bir kurum olduğunu söylemek iktiza ediyor. 
Jimnastik, müzik ve dans gibi sahalarda eğitim veren kurum üniversite seviyesinin altındadır. Orff bu okuldaki müzik 
bölümünün sorumluluğunu tek başına alır. Hareketlerdeki müzik- ritm duygusunu ortaya çıkarma esasına dayalı bir fikri 
uygulamaya çalışır. Sonraları çalışma arkadaşı Gunild Keetmann ile birlikte bu eğitim sistemini geliştirirler. 1936’da “Einzug 
und Reigen der Kinder” isimli kısa bir kompozisyon yazar. Bu XI. Olimpiyatlarda (Berlin) çalınır. 1972 Münih yaz 
olimpiyatlarında da kullanılan bu parça ile “O Fortuna” bestecisi arasında benzerlik bulmak mümkün değildir. Zaten bizim 
daha çok üzerinde duracağımız kısım 24 parçadan müteşekkil Orta Çağ el yazmaları bütünü/kitabı olan “Carmina 
Burana”daki Fortuna bahsidir.  
4 kez evlenen besteci uzun bir hastalık süreci ardından 1982’de ölür.  
Külleri isminin yazılı olduğu bir tablet ve haç işaretinin altındadır. Baş ucunda da şöyle yazar: "Summus finis" yani 
“mukaddes son”. 
Bu vesile ile Carl Orff’un “O Fortuna” isimli çalışmasının dinlenmesini de en azından makalenin muhtevasına intibak 
açısından tavsiye ediyoruz. (Liess, 1988; Gersdorf, 2002; Weinbuch, 2010; Orff, 1992) 
 
10 Latince “Beurer Şarkıları” diye çevirebileceğimiz "Carmina Burana" isminden de anlaşılacağı üzere yukarı 
Bayern/Bavyera (oberbayern) bölgesi halklarından Benedikbeuern'de yaşayanlara (1081 metre yüksekliğindeki Benedik 
duvarı/seddi dibindeki Alp başlangıç bölgesine ait Bad Tölz-Wolfratshausen'da) ait eser bir nevi antoloji niteliğindedir. 
Eserdeki 254 (kilisenin resmi sitesinde 250 deniyor) parçanın çoğu orta Latince ile kaleme alınmıştır. Nadiren orta-yüksek 
Almanca, eski Fransızca veya provensal (Fransa'nın azami pastoral bölgesi provence'e gönderme ile) şarkı ve dramalar ile 
birleştirilmiş eser 1803'te Benediktbeuern Manastırı kütüphanesinde bulunmuştur. Metinler ahlakî (!) ve satirik içeriğe 
sahiptir; eser 1230'da çoğu anonim olmakla birlikte bir kısmı muhtemelen Steiermark'taki Seckau rahipleri tarafından kaleme 
alınmıştır. Yazımı hususu da Benediktbeuren'a getirilmesi gibi sarih değildir. 



 

 

1.Talih, dünyanın İmparatoriçesi 

O Fortuna! Ay gibi her daim başkalaşan, 

Ne süfli bir hayat! Büyüyen, akabinde küçülen, 

Önce tarümar eder, sonra  teselli; ne şakacı bir idrak! 

Buz gibi erir onda yoksulluk, hakimiyet... 

 

Kaba ve kibirli kader! Çark, ki her daim dönmekte! 

Varlığın kötü, talihin beyhude, her daim çözülmekte! 

Gölgeler içinde ve örtüler içinde geliyorlar şimdi bana. 

Senin kötülük oyunundan sade bir kamburdur kalan bana. 

 

Kurtuluş, refah ve erdem şimdi bana mugayir, 

İrade kudreti ve zayıflık hissi her daim esir, 

Zira saatler durmaksızın karıştırır dizeleri; 

Cesurlar gibi ittim dışarı kaderi, ki bundan sebep şikayetleri.11 

 

2. Fortuna'nın Açtığı Yaralar 

Yaşlı gözlerle şikayet ediyorum Fortuna'nın açtığı yaralardan, 

Zira alındı elimden hediyeler o dikkafalı tarafından. 

Gerçi o, okunduğu gibi alnındaki kıvrımlarla müzeyyen, 

Bilakis fırsat düştükçe gösterir kel kafasını birden. 

 

Fortunanın üstündeki hakimiyet tahtında oturuyorum, en yukarıda, 

                                                                                                                                                                                     

Vaganten denilen dünyevi (aşk, oyun, eğlence ve şarap gibi konular) Orta Çağ Latin şiirinin (bilhassa şarkıların) en mühim 
koleksiyonlarından (antoloji demek daha uygun aslında) biridir. (Diemer, 1987; B.Bischoff, A.Hilka & O.Schumann (yay.), 
1979; Nickel, 1987; Clemencic & Korth, 1979; Volkert, 1983; Langosch, 1984) 
 
http://www.kloster-benediktbeuern.de/Kloster/Geschichte-des-Klosters             Erişim: 05.03.2013 
 
11 Her iki kısımda da şiir çevirisindeki malum ahenk problemleri okuyucuya yansıtmamak için sırf anlama değil söyleyişe de 
dikkat etmeye çalıştık; yani her kelimeyi birebir çevirmedik. Çeviride Latince muallakta kalınan noktalarda Almanca ve 
İngilizce çevirilerden istifade ettik. 
 
1. Fortuna Imperatrix Mundi  
O Fortuna velut luna statu variabilis,/semper crescis aut decrescis; vita detestabilis/ nunc obdurat et tunc curat ludo mentis 
aciem,/ egestatem, potestatem, dissolvit ut glaciem. 
 
Sors immanis et inanis, rota tu volubilis,/status malus, vana salus semper dissolubilis,/ obumbrata et velata michi quoque 
niteris;/ nunc per ludum dorsum nudum fero tui sceleris. 
 
Sors salutis et virtutis michi nunc contraria,/ est affectus et defectus semper in angaria./ Hac in hora sine mora corde pulsum 
tangite;/ quod per sortem sternit fortem, mecum omnes plangite! 

 



Zaferin renkli çiçeklerle benzenmiş çelengi ile taçlandırılmış. 

Ama ben çiçeklerdeki gibi mutlu ve mübarek: 

Şimdi düşüyorum zirveden aşağı, zaferden yoksun 

 

Fortuna'nın çarkı dönmekte: Düşüyorum, daha da aşağı, 

Diğerleri yukarı taşınmakta: pek bir yukarı 

Kral sırt üstü yatar: Düşmekten sakınır! 

Sonradan çarkın altında okuruz: “Kraliçe Hecuba” adını.12 

 

Çeviri gayet açık; kısaca izah edelim ilk şiiri: Ay gibi başkalaşmak bize “kararsız, 

güvenilmez” olan sıfatının “talih”e idhalinde çok da yabancı olunmayan bir metafor sunar. Az 

sonra “felek” ve “çark/çarh” için vereceğimiz Divan Şiiri örneklerinde de görüleceği üzere felek 

(ki kast edilen bilhassa talih ve dünya hayatıdır) çoğunlukla cefa çektiren ve kendisinden şikayet 

edilen konumundadır. Hayat, “süfli”dir zira, inişleri ve çıkışları keskin gelir insana. Kraliçe 

Hekuba bile nereden nereye gelmiştir. Bu, milyonlarını bir anda kaybeden bir zenginin dilenci 

olması muhtemel bir dünyadır. Daha da mühimi dilencisi, zengininden katbekat fazla olan. En 

nihayetinde gelip geçicidir dünya hayatı. Çark, her zaman döner. Müstagnidir. Gölgeler ve örtüler 

içinde geliyor olması hayatın planlananın mutlaka dışına çıkma tavrını izah eder. Kalan 

nihayetinde bir “kambur”dur ki bu bizim klasik şiirimizde de feleğin en bariz sıfatlarından biridir. 

Ne zaman bir kişi kadere karşı çıkarsa, diğerleri isyan eder. Yapılacak tek şey koşulsuz itaattir; bir 

mahkum gibi. 

İkinci kısmın bilhassa başlığı manidadır: “Fortuna’nın açtığı yaralar.” Elbette talih yahut 

şansı teşhis ederek anlatım çok daha tesirlidir. Şair, yaşlı gözlerle şikayet eder. Elindekileri 

kaybetmiştir, şimdi diğer yüzünü görür çarkın. Önceleri müreffeh olan, müzeyyen olan bir anda 

bedbaht oluverir. Bu devir hiç durmaz, krallar dahi düşer aşağı. Tabi burada kast edilen ölümdür 

                                                           
12 2. Fortune plango vulnera  
Fortune plango vulnera stillantibus ocellis/ quod sua michi munera subtrahit rebellis./ Verum est, quod legitur, fronte 
capillata,/ sed plerumque sequitur Occasio calvata. 
 
In Fortune solio sederam elatus,/ prosperitatis vario flore coronatus;/ quicquid enim florui felix et beatus,/ nunc a summo 
corrui gloria privatus. 
 
Fortune rota volvitur: descendo minoratus;/ alter in altum tollitur; nimis exaltatus/ rex sedet in vertice - caveat ruinam!/ nam 
sub axe legimus Hecubam reginam. 
 
http://www.akkordeon-orchester-baltmannsweiler.de/Noten/carminatext.htm      Erişim: 16.04.2013. 
http://www.stadtopersoest.de/stattoper_carmina/werk/Text_der_Carmina_Burana.pdf 
 
Kraliçe Hecuba:Ya da Cisseis. Homer’in İlyada’sında (XIV/717-718) geçtiği şekli ile Troya kralı Primanos’un karısı. 
Hekabe; Hektor, Paris, Helenos, Troilos, Kassandra, Polydoros ve diğer 12 çocuğun annesidir. Hektor ve Troilos, Achilleus 
tarafından; Paris, Philoktetes tarafından; Deiphobos, Menelaos tarafından ve diğer çocukları da Troya'nın düşüşü sırasında 
Yunan ordusu tarafından katledilir. Kendisi de Odysseus'un kölesi olur. Talihsiz kadının sembolüdür. (Erhat, 2007) 
 



aynı zamanda. Devir nazariyesini çağrıştırırcasına en büyük, en ulu ve en kudretli olanların bile 

aşağı yani toprak altına gidişleri vurgulanır.  
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KLASİK KÜLTÜRDE ÇARK-I FELEK 

Aşağıda dinimiz hususunda ana hatları ile izah etmeye çalıştığımız üzere “kader” ve “talih” 

kavramlarının mutabakatı klasik kader anlayışına ters düşmektedir. Her türlü müşkülata, felakete, 

                                                           
13 http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost13/CarminaBurana/bur_cmo1.html      Erişim:19.03.2013 
Çark-ı felek (Rota Fortunae), kitaptaki resmin etrafındaki yazılar; sol: regnabo (hükmedeceğim), yukarı: regno 

(hükmediyorum), sağ: regnavi (hükmettim), aşağı: sum sine regno (hükümsüzüm/hakimiyetim yok) 

 



ölüme Tanrı’nın gazabından korkarak yahut onu gücendirmekten, onun kendisine yüz 

çevirmesinden imtina ederek isyan edemeyen (yahut isyanı kısa süren) insan olası bir dönüşüm 

için az umutlu olmalıdır. Dünyaya acı çekmek, sınavını tamamlamak ve ebedi hayat için 

biriktirmek üzere gelen insanın burada “cennet”i yaşaması onun bizzatihi aleyhinedir. Bu yüzden 

felek hep kamburdur ve çark-ı felek insana bela ve musibetten başka bir şey getirmez. 

Çark ile “çarh” aynı anlamadır. Daha çok çarh şekli ile geçer. Çarh (خ�� ): Farsça bir isim 

olan bu kelime: 1.çark, tekerlek, 2.felek, gök, 3.elbisedeki yaka, 4.ok yayı, 5.çakır doğan, 6.tef, 7. 

(sıfat olarak) devreden, dönen, anlamlarına gelir. (Devellioğlu, s.152) 

Bizim cevabını aradığımız soru aslında gayet basit. Çark ile göğün ne alakası vardır? Çark-ı 

felek tabirinin kökeni nedir? Bu sorulardan ilkinin cevabını anlamak izahatın cüzi bir kısmı 

okunduğunda dahi mümkündür. Biz bilhassa ikinci sual üzerinde duracağız. 

Çarh (çerh) kelimesi gök (gökkubbe, gökyüzü), felek ve çark anlamlarına gelir. Mecazi 

olarak da dehr, dünya, devran, âlem, talih, baht, kader, hatta ecel manalarını içine alır. Felek 

kelimesi ile eş anmalıdır. Her ikisi de mecazen dünya, devrân, âlem, tâlih, baht, kader gibi 

anlamları muhtevidir. Tevriyeli olarak da bu anlamların birkaçını birlikte ifade eden çarh kelimesi, 

Batlamyus'a dayanan eski astronomi anlayışına göre merkezde hareketsiz duran dünyanın etrafını 

iç içe soğan zarı gibi çevreler. Her biri kendi içinde dönen bu dokuz gökkubbeye (nüh felek) veya 

gök tabakasına bundan dolayı "çarh-ı mutabbak" denilmiştir. Bu gezegenler talih üzerinde 

tesirlidir. Bu nedenle “kötü talihin” kaynağı sayılırlar. 

Gökyüzü tekerlek gibi döndüğü için "çarh-ı devvar" sözünde olduğu gibi "çark"a benzetilir. 

Mevlevi semazenlerinin dönüşlerine çarh urmak denir. Yaygın olarak kullanılan "çark-ı felek" 

sözü ise kat kat daire şeklinde olup yakıldığında kendi etrafında çarh gibi dönerek ateş püskürten 

donanma fişeği yahut hanımeli gibi bir çiçeği ifade eder. Ayrıca yüce gökyüzü, sema, arş manaları 

yanında bilhassa mecazi olarak “talih” ve “baht” manasında da kullanılır.14 

Çarh-ı felek, felek yahut çark/çarh kullanımları için sıraladığımız örneklerin tamamında 

“felek” ve “çarh” hemen hemen aynı anlamda algılanmakta ve yine çoğu kullanımda olumsuz bir 

ruh hali içinde “kader” ile ilişkilendirilmektedirler. Misallerin ardından “kader” mevzusunu 

değerlendirip bağlantıyı kuvvetlendirmeye çalışacağız. 15 

 

                                                           
14

 Kurnaz, 1993, s. 229; Kurnaz, 1995, s. 306-307; Çavuşoğlu, s. 238-241; Kurnaz, 1987, s. 416-431; Tolasa, s.305-

306. 

 
15 Divanlar için bazı kısaltmalar kullandık: G: Gazel, K: Kasîde, R: Rubâ׳iyyât 
Tezlerde: Ünv: Üniversitesi, SBE: Sosyal Bilimler Enstitüsü, YLT: Yüksek Lisans Tezi, DT: Doktora Tezi. 
Divanların yayınevi belirtilmeyenleri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 
menşeilidir. 

 



 

Sen dür-i yektâya lâyık gûş göster ey felek 

Yoksa cûş-ı gevher itmişdür sadef deryâmuzı 

Akpınar, Âgâh Dîvânı, s.293, G 365/4. 

 

Beni ayırdı çarh-ı sifle ol serv-i revânumdan 

Hamûş oldı çemende bülbülân âh u figânumdan  

(Akpınar: Âgâh Dîvânı, s. 48, Tesdîs 4.) 

……………………….... 

 

Bî-vefâdur bu felek ʿışk u mahabbet çoğ olur 

Ne hüsn sende ne hôd bende mahabbet bâkî 

(Kaçalin: Âhî Dîvânı,s.60, G 130/4) 

 

Meydân-ı ʿışk içinde ayakları kemân 

Ğamzeñ okına eylemişem sînemi nişân 

Cevrüñden özge cevr ideli çarh-ı bî-amân 

(Kaçalin: s.4, Tahmîs-i Gazel-i Necâti II.) 

………………….. 

 

Bu müddetde ki düşürdi felek bini cüdâ senden 

Bu derd ü rence ugradum ırag olsun şehâ senden 

(Akdoğan: Ahmedî Dîvânı, s.496, G 483/1.) 

 

Geçürme fursatı zinhâr cehd it 

Ki yohdur kimseye çarhuñ emânı 

(Akdoğan: s.571, G 637/8.) 

 

Cefâ vü cevri ziyâd itmede felek her dem 



Olup hemîşe sitem-sâz-ı bî-amân-ı fazıl 

(Yenikale, trs, s.19, K 13/39.) 

 

Duʿâ-yı devletine başla Nâmî söz tamâm olsun 

Ko yâd itme gam-ı devr ü cefâ-yı çarh-ı gerdânı 

(Yenikale, trs, s.40, K 24/38.) 

 

Felek didükleri nâ-ber-karârdan feryâd 

Ki dil elinde sitem-horde-i ʿikâb oldı 

(Kutlar: Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî Dîvânı, s.58, K 6 /36) 

 

Çarh urur kasr-ı refî’ünde senün çarh-ı felek 

Şemʿ-i hûrşîd ile ey mâh çü fânûs-ı hayâl 

(Kılıç:  Âşık Çelebi Dîvânı, K 6/21.) 

 

Niçe ki rûz u şeb ola vü döne çarh-ı felek 

Niçe ki ʿîd-i saʿîd ire vü bahâr u hazân 

(Kılıç: K 9/34.) 

 

Felek her gün çü merdân-ı cihânı zîr-i hâk eyler 

Ko câm-ı merg yâdını getür bir câm-ı merd-efgen 

(Doğan: Avnî (Fâtih) Dîvânı, s.25, 56/4.) 

 

Kankı gündür ki senüñ seng-i gamuñ zahmından 

Günbed-i çarh-ı felek başumuza teng olmaz 

(Küçük: Bâkî Dîvânı, s.166, G 204/2) 

 

Kendüm gözüm yaşıyla döner bir degirmenem 

Çarh-ı felekde kimseye nevbet degirmenem 

(Aydemir: Behiştî Dîvânı, s.371, G 344/1.) 



 

Şol dil ki hadeng-i âhına çarh-ı felek 

Kat kat siperin tutsa delerdi bî-şek 

(Aslan: Besnili Nehcî Dîvânı, s.253 , R 90/1) 

 

Felekden intikâmın alduran erbâb-ı ʿirfâna 

Hemîşe dest-i efkârındaki seyf ü kalemlerdür 

(Başpınar: Beyânî Dîvânı, G 276/3.) 

 

Görinen mihr ü meh sanmaŋ iki rûşen çerâg olmış 

Göŋül abdâlınuñ çarh-ı felek bir tekye-gâhıdur  

(Erdoğan: Busalı Rahmî Dîvânı, s.191, G 82/3.) 

 

Meh bâdeyi sitâre câmı 

Hûrşîd humı felek sebûyı 

(Tavukçu: Dede Ömer Rûşenî Dîvânı, s.204 , K 2/4.) 

 

O şemʿ-i bezm-i akdes hıfz olınmaz mı eser yelden 

Döner çerh-i felek üstinde bir fânûs-ı mînâdur 

(Yazıcı: Edirneli Kâmî ve Dîvânı, s.78, K 17/5.) 

 

Her cihâtı zât-ı ferhunde-sıfâtı gibi hûb 

Bir güzel şâh-iken aña kıydı çarh-ı bî-âmân 

(Üst: Edirneli Nazmî Dîvânı, s.102, K 6/2-Mersiye) 

 

Mâhuñ yüzine kara sürüp gezdürür felek 

Öykündi var ise yine yâruñ yanagına 

(Saraç: Emrî Dîvânı, G 426/3.) 

 

Mirʿât-ı sâf-ı Yâver’e virdünse igbirâr 



Çarh-ı sitem-gere kederün yok mıdur senün 

(Üstüner: Enderunlu Hasan Yâver Dîvânı, s.131, G 108/5.) 

 

Çün cevr-i felekden degülüz âsûde 

Say eylemezüz nengimüze beyhûde 

(Kaplan: Fevzî Dîvânı, s.314, R 7) 

…………….. 

 

Sakın bu çarh-ı kec-revden ki saña geçmesün bir rev 

Kücâ Leylî kücâ Mecnûn kücâ Şîrîn u Keyhusrev 

(Kavruk & Selçuk, s.198, Matla 74.) 

 

Çarh yayından atıldı kasdüme tîr-i ecel 

Lîk andan tîzrek davrandı müjgânun senün 

(Tarlan: Fuzûlî Dîvânı Şerhi, Akçağ yay., s.389.) 

 

Lâle gibi dâg-ı hasret kaldı bagrumda hemîn 

Olmadı hayfâ amânsuz çarh-ı zulmetden emîn 

(Yakar: Gelibolulu Sun׳î Dîvânı, s.445, Murabba 9/2.) 

 

Göklere boyayup felek bencileyin mâtemdedür 

Karaya banılup bulıt gördüm ki aġlar aġlaram 

(Boz: Hakîkî Dîvânı, s.656, 415/4.) 

 

Felek Hamdî’ye bir şerbet içürdi 

Ki bîzâr oldı cümle lezzetinden 

(Özyıldırım: Hamdullah Hamdi Dîvânı, G 119/5.) 

 

Dâne dâne çekmişdüm gerçi çarhuñ zahmetin 

Rûzgâruñ şiddetin devr ü zamânın mihnetin 



(Zülfe: Hecrî Dîvânı, s.202, Musammat 4/IV/1) 

……………… 

 

Çeküp geçürdi beni haddeden bu çarh-ı denî 

Zemânumuzda o ehl-i telün nesin gördük 

(Orak: İbrâhim Tırsî ve Dîvânı, s.147, G 121/4.) 

 

Tîğ-i cellâd-ı felek ol mehe taklîd olmaz 

Günde bin âşıkı kurbân gider ʿîd olmaz 

(Okçu: Şeyh Galib Divanı, G 123/1) 

 

Mûy üzre olur tecribe-i tîzî-i şemşîr 

Tîg-i sitem-i çarh kesilmez serimizden 

(Yenikale, 2012, s.290, (55) Tercî׳-i bend II/4.) 

 

Ne var eger Yûnus dahı ʿışk içinde zerreyise 

ʿIşk odıyla kâyım durur yirile gök çarh-ı felek 

(Tatçı: Yunus Emre Dîvânı, s.115, 144/8.) 

 

Hey ecel peymânesinden sunmadın çarh u felek 

Gâfil olma gâfil olma gözüñ aç cânıñ uyar 

(Bilgin: Ümmî Sinan Divânı, s.71, 28/9.) 

 

İtmesün seng-i havâdis câm-ı sahbâyı şikest 

Yohsa eyler tîr-i âhum çarh-ı mînâyı şikest 

(Kavruk, Şeyhülislam Yahyâ Divanı, s.53, G28/1.) 

 

 

 

ÇARK-I FELEĞİN AKIBETİ: KADER 



Kader karşısında insanı irdelemek bizi sınırları belirli bir alana yiter. Kişi mukadderat 

karşısında Schopenhauer gibi karamsar olabilir: “Kader zalim ve insan acınasıdır.”16 Yahut Ovid 

gibi tam bir teslimiyet gösterilir kadere karşı: “Hiçbir hesap kaderin üstesinden gelemez.”17 Belki 

de Rilke’nin “Kader bizden fazla değildir.” demesi ve Çiçero’nun “Herkes kendi karakteri ile 

kendi kaderini belirler.” cümlesindeki gibi merkezde insan vardır.18 Ya da ortadadır insan: Kader 

sana bir at verir, onu sürmek sana kalır. (Litvanya Atasözü)19 

Kader konusu İslam düşüncesinde tartışılmaya başlamadan önce Yunan felsefesinde, 

Hıristiyanlıkta ve Zerdüştlükte de tartışma ve araştırma konusu yapılmıştır. (Adam, s.85) 

Yahudiliğe göre bütün olaylar Rabb‘in çizmiş olduğu bir gayeye doğru ve onun 

çerçevesinde cereyan etmektedir. Rabb, insanların bütün hareket ve düşüncelerini bilir.20 

Hıristiyanlıkta, insan iradesini yahut cebr anlayışını merkeze koyan birçok cemaat ve 

mezhep bulunmaktadır. Katolikler, ilahi iradeyi merkeze almışlar, fakat Katolik mezhebi içerisinde 

yer alan Cizvitler ise insan sorumluluğuna önem vermişlerdir. Yakubiler saf cebir anlayışını 

benimsemiş, buna karşılık Nasturiler ise insanın hür iradesi olduğunu belirtmişlerdir. Protestanlar 

ise bu konuda, ilahi takdiri ön planda tutmuşlardır. (Bağcı, s.26) 

Kader kelimesi “miktar, bir şeyin miktarı ve o şeyi meydana getiren unsurlar; ölçü, bir şeyi 

bir ölçüye göre tayin ve tesbit etmek ve bir hikmete göre yapmak; bir şeyin kemiyetinin 

açıklanması, bir şey için tayin edilen zaman ve mekan” anlamlarına gelir. Her şeye ait özel hüküm 

ve kararlardır. “Allah'ın bütün nesne ve olayları ezelî ilmiyle bilip belirlemesi” diye de tarif edilir. 

Sözlükte “hükmetmek; muhkem ve sağlam yapmak; emretmek, yerine getirmek” anlamına gelen 

kaza ise, “Allah'ın nesne ve olaylara ilişkin ezelî planını gerçekletirmesi” şeklinde tanımlanır. 

Selefiyye alimleriyle Maturidî ve Şiî kelamcıların çoğu bu tanımı benimsemektedir. Eş'ârî 

                                                           
16 Benzer misaller: Mutluluk kader için bir yetenektir. (Novalis); Kader lanettir, hiçbir doğan ondan dışarı çıkamaz. (Homer) 

 
17 Mesela; Kaderinizin kitapları var. (Horaz); Kader bilgelikten daha güçlüdür. (Vergil); Kaderi açıklamaya çalışan kişi kader 
gibi belirsizliğe düşer. (Kierkegaard); Kaderin siyah mürekkeple yazdığını güneş solduramaz (Yunan Atasözü) 

 
18 Yine bu algı için misaller: Anatomi senin kaderindir. (Sigmund Freud); Karakter insanın kaderidir. (Heraklit von Ephesus); 
Herkes kendi hakkında düşündükleri ile kaderini belirler. (Mark Twain); Yüzlerce ruhun tesiri ile senin hayatın senin kaderin 
olur. (Nietzsche); Amaçsız insan kaderinden çeker, maksatlı olansa kaderini tasarlar. (İmmanuel Kant); Kader mutlu anlar 
üzerine kuruludur, mutlu zamanlar üstüne değil. (Nietzsche) 

 
19 Nisbeten ortada kalanlar: Kader bizi ayırabilir ama bölemez. (Rousseau); Kitabın kaderi okuyucunun anladığı kadardır. 
(Terenz); Kader şansla ilgili bir mesele değildir, bilakis seçimlerle ilgilidir. (Newton) 
 
Kaynak: http://www.aphorismen.de/ 

 
20 Mezmurlar, 148-6: “Bozulmayacak bir kural koyarak, Onları sonsuza dek yerlerine oturttu.“ ve Vaiz, 12-14: “Tanrı her işi, 
her gizli şeyi yargılayacaktır, İster iyi ister kötü olsun.“  
 
Yahudi bilginlerinden Rabbi Moşe ben Maymon (Musa b. Meymun)‘un ortaya koymuş olduğu 13 maddelik inanç 
esaslarından onuncusu Allah’ın her şeyi önceden bileceği esasına dayanır. (Günay, s. 252.) 

 



kelamcıların çoğunluğu ile İslam filozofları ise kaderin “Bütün nesne ve olayların kazaya uygun 

olarak yaratılması ve dış alemde gerçeklik kazanmasıdır,” şeklindeki tanımını benimsemektedir.21 

Daha sarih bir tarifle “kader” Cenab-ı Hak tarafından bütün eşyanın, kainatın ve hadiselerin 

ezelde ahvali, vasıfları, sebepleri ve şartları; zaman ve mekanlarıyla hudutlandırılmasıdır. 

(Taftazânî, s. 41) 

Kader “problemi” İslâm Dini ile birlikte ortaya çıkmış bir mesele değildir. İnsanın 

yeryüzüne ayak basmasıyla birlikte, ta ilk çağlardan günümüze kadar pek çok filozof ve ilim 

adamı bu konu üzerinde fikir yürütmüştür. Kader meselesi, İslâm’ın gelişinden sonra, özellikle Hz. 

Peygamber ve Hulefa-i Râşidin devirlerinde ciddi olarak tartışılmamış, daha doğru bir ifadeyle 

kader tartışma konusu olarak görülmemiştir. Çünkü Hz. Peygamber her fırsatta, Müslümanları 

kader konusunda münakaşaya girmekten şiddetle menetmiş, aralarında fitne ve fesat tohumlarının 

saçılmasına, dolayısıyla tesis edilmiş olan birlik ve beraberliğin bozulmasına sebep olabilecek her 

türlü ihtilaf noktalarından şiddetle kaçınmalarını kendilerinden istemiştir.22 

Kişinin ana rahminde iken dünya ve ahirete yönelik kaderinin ne olacağıyla alakalı bilgiler 

veren hadis-i şerifleri yorumlayanlar bu konuda temel olarak üç farklı anlayışın gelişmesine neden 

olmuşlardır. Bunlardan biri mutlak cebri savunan Cebriyye mezhebi, diğeri mutlak tefvîz (kulun 

fiillerinde yaratandan bağımsız olması) görüşünde olan Mutezile, diğeri de Allah’ın yaratma 

sıfatını kulun irade etmesiyle ilişkilendirerek açıklayan Ehl-i Sünnet’tir. 

 

Mu’tezile ve Kaderiyye 

Mu’tezile ve Kaderiyye’nin kader konusundaki görüşleri “Kul fiilinin hâlıkıdır. Bu fiillerin 

Allah’ın yaratması ile ilgisi yoktur” şeklinde özetlenebilir. Allah’ın bu konudaki tasarrufu sadece 

                                                           
21 İbn Manzûr, s.262-264; Cürcanî, s.177; Zebîdî, s. 296; Es-Sabuni,  2000, “kader” mad; Râgıb el-İsfahanî, s.406-407; 
Âsım Efendi, s.618; Cubran, s. 1183-1184; Çelebi, İ. vd., 2002, s.143; Aydın, A. A., s.359; Yavuz, 2001, s. 58-63; Gölcük, 
1979, s.220; Firûzâbâdî, N., s. 1135-1136. 
 
“Kader” ve “kadr” kelimeleri farklı suretlerde yüzden fazla kez ve altı temel anlamda zikredilir Kur׳ân-ı Kerîm’de. Detaya 
girmeden bunları da zikretmekte fayda var: “şeref ve yücelik, rızkı daraltma, güzel biçimde tasavvur, belirleme, ilim ve 
hikmet, kudret ve kuvvet” (Fîrûzâbâdî, M., s.246) 

 
22 Tirmizi, Kader, (c.IV. s.443); İbn Hanbel, Müsned, c.II. S.178 ve 196. 
Ancak Hz. Osman’ın ( v. 35/656) şehit edilmesini takip eden olaylar, Hz. Ali (v.40/661) döneminde meydana gelen iç 
savaşlar, Müslümanlar üzerinde çok tesirli olmuş ve bu durum kader algısını da etkilemiştir. Özellikle Emevîler döneminde 
(H.41-132/M.661-750) kader konusunda birbirinden farklı görüşler zuhur etmiştir. 
 
Bkz: Wellhausen, s.19; Watt, s.202. 

 



bildirmekten ibarettir. Emevi cebrîyeciliğine tapki olarak ortaya çıkmıştır.23 Görüşlerini, kişinin 

işlediklerinden sorumlu tutulacağının vurgulandığı bazı ayetlerle desteklerler.24 

 

Cebriyye 

Cehm’e göre, insan herhangi bir fiili yapmaya kadir değildir. Kendi kararlarını kendisi 

veremez. O, istitâat ile vasıflandırılamaz. Fiilerinde mecburdur. Onun ne kudreti, ne iradesi, ne de 

ihtiyârı vardır. Allah insanda, fiileri diğer yaratıklarda yarattığı gibi yaratır. Fiiller insana mecâzî 

olarak nisbet edilir. Suyun akması, taşın yuvarlanması gibi. İnsan rüzgârın önündeki yaprak 

gibidir, teşbihi ile özetlenebilir bu görüş. (Abdülhamid, s. 205-208; Gölcük,1997, s.124; Kılavuz, s.471; 

Keskin, s.70; Yeprem, s.198-199) “Sizi de yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır.” (Saffat 37/96) 

mealindeki bazı ayetleri görüşlerine destek edinirler.25 

 

Eşarî 

Cebriyye ve Mutezile arasında orta bir yol olarak Eşarî’yi zikretmek yanlış olmaz. Eşarî’ye 

göre kader, Allah’ın her şeyi vakti gelince ezeli ilmine uygun olarak ve irade ettiği şekilde 

yaratmasıdır. Bu da Allah’ın kudret sıfatına racidir. Kulun fiili asıl itibariyle Allah’ın 

kudretiyledir. Fakat fiilin oluşumu kul vasıtasıyladır. Her fiilin bir yönü Allah’a diğer yönü de 

insana dönük olmak üzere iki yönü vardır. Allah’la ilişkili olana yaratma, insanla ilişkili olana ise 

kesb denir. Allah insanın iradesi dışında olan fiilleri yarattığı gibi, insanın iradesiyle yaptığı 

kesbini de yaratır. Kesbin gerçekleşmesi için gücün olması gereklidir. Öyleyse Allah insanda bir 

güç yaratır ve insanlar da bu güç ile kesbeder ve bu kesbden dolayı da sorumludur. (Eşarî, s.39; Rıfat, 

s.63-64.) 

 

Maturidi 

Bir diğer görüş olan Maturidi, kaza ve kader sorununun çözümünü eylemlerin yaratıcısının 

kim olduğunun tespit edilmesi üzerine inşa etmiştir. Eylemlerin yaratıcısını ise fiile yönler tayin 

                                                           
23 Çelebi, İ., 2006, s. 391-401; Watt, s.259-261. (1948 baskısında 126. sayfa); Uludağ, s.80; Yeprem, s.175; Gölcük, 2000, 
s. 55–56. 
Şia da Mutezile’ye yakın bir anlayışa sahiptir. (Aydın, Ö., s.78.) 

 
24 İsra 17/13-14, Müdessir 74/38, Yunus 10/27, Zümer 39/7, Secde 32/17. 
 
Ayrıca bir hususu da belirtmekte fayda var. Enes b. Malik’ten nakledilen bir rivayete göre Peygamber Efendimiz Kaderiyye 
hakkında guya şunları söylemektedir: “Hayır ve şer bizim elimizdedir, diyen Kaderiyye’nin bizim şefaatimizden hiçbir nasibi 
yoktur. Zira ne ben onlardanım ne de onlar bendendir.” (Kurtubî, s.96; Sa‛lebî, s.44-45) 
 
Emeviler’in kendi siyasi iradelerini haklı çıkarmak  adına; cebr anlayışını dikte etmek için bu ve benzeri hadisleri uydurmuş 
olmaları pekala mümkündür. (Bağcı, s. 140-161; ayrıca bkz: Akbulut, s.252) 

 
25 Ayrıca bkz: Enfal 8/17, Bakara 2/7, Enam 6/35.  



etmek suretiyle ortaya koymaya çalışmıştır. Ona göre fiilde biri yaratma diğeri de kesb olmak 

üzere iki yön bulunmaktadır. Bu yönlerden yaratma Allah’a, kesb ise insana aittir. İnsan 

kendisinde bulunan hür irade ile tercihte bulunarak eylemlerini yapmakta, Allah’da insanın arzu ve 

isteği doğrultusunda o eylemi yaratmaktadır. Allah’ın yaratması ile yakın ilişkisi bulunan ilim, 

irade ve kudretinin insan üzerinde herhangi bir baskısı ve zorlaması söz konusu değildir. Nitekim 

insan fiillerini yaparken kendisini hür, fail ve kâsib olarak hissetmektedir. (Bkz: Işık, 2011) 

 

Ehl-i Sünnet 

Eğer davranışlardan Allah sorumlu olsaydı insanın mesul sayılmasının bir anlamı olmazdı. 

İnsan davranışlarından kendisi sorumludur ve neticede ceza yahut mükafat görür.26 Ebû Hanîfe 

kaderi “meydana gelecek her şeyin ezelde tayin edilmesi”; kazayı ise “tayin edildiği şekliyle 

zamanı gelince gerçekleşmesi” olarak tanımlamakta ve kadere imanın İslâm’ın temel esaslarından 

biri olduğunu dile getirmektedir. (el-Fıkhu’l-Ekber, s.59; el-Vasiyye, s.73.) Ebû Hanîfe’ye göre Allah 

eşyayı bir şeyden yaratmadı. Allah, eşyayı oluşundan önce, ezelde biliyordu. O, eşyayı takdir eden 

ve oluşturandır. Allah’ın dilemesi, ilmi, kazası, takdiri ve Levh-i Mahfûz’daki yazısı olmadan, 

dünya ve ahirette hiçbir şey vaki olmaz. Ancak onun Levh-i Mahfûz’daki yazısı, hüküm olarak 

değil, vasıf olarak yazılıdır. (Bardakoğlu, s. 1-21; el-Fıkhu’l-Ekber, s.67-68., ayrıca bkz., Aytekin, s.16) 

Bu temel görüşler ardından “kader”i idrak üzerine izahatta bulunalım. 

Kader alınyazısı olarak, “bireyin yaşam boyu karşılaştığı olayların değiştirilmesi mümkün 

olmayan bir şekilde Allah tarafından belirlenmesi” biçiminde algılanır çoğunlukla.(Bilmen, s.224) 

“Kader” ve “şans/talih” arasındaki çatışma bazen bilinçli bir algı ortaklığı ile aynı sebep 

yahut sonuca bağlanmak suretiyle “mantıklı” sebep bulma ihtiyacı giderilir. Yani “talih”in gidişatı 

olumlu yahut olumsuz anlamda kadere bağlanırsa bu Yaratıcı ile insan arasındaki ilişkinin 

sorgulanması yahut değerlendirilmesi anlamına gelir. 

“Her insanın yaptığı işleri boynuna astık, kıyamet günü de apaçık yazılmış bir kitap olarak 

meydana çıkaracağız onları, herkes, ne yapmışsa hepsini o kitapta yazılmış bulacak.” (İsra/13- 

Gölpınarlı Meali)27 Kaba bir algılayışla yapacakları önceden belirlenen insanın külli kader 

                                                           
26 (Aydın, s.330-334.) Mesela: Rad 13/11: “...Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların 
durumunu değiştirmez…“ 
 
27 Her insanın amelini (veya kaderini) boynuna bağladık. İnsan için kıyamet gününde, açılmış olarak önüne konacak bir kitap 
çıkarırız. (Diyanet vakfı Meali) 
 
Öte yandan, Biz her insanın kaderini (kendi) boynuna dolamışızdır; öyle ki, Kıyamet Günü onun önüne, her şeyi açık açık 
kaydedilmiş bulacağı bir sicil çıkaracağız;(Muhammed Esed Meali) 
 
Manevî ve ahlâkî tercihlerinin sonucu her insanın kaderini, uğurlarını ve uğursuzluklarını, hayır ve şerden paylarını boynuna 
astık. Kıyamet günü, açılmış olarak karşılaşacağı amel defterini önüne çıkarırız. (Ahmet Tekin Meali) 
 



çerçevesinde başına gelecekler zaten bellidir. Bunlara karşı takınacağı tavır, her halükarda 

vereceği cevaplar onun karşısına Kıyamet Günü çıkacak ve yargılama bu netice ile 

gerçekleşecektir. 

“Allah'ın, kendisine helal kıldığı şeyde Peygamber'e herhangi bir vebal yoktur. Önce gelip 

geçenler arasında da Allah'ın adeti böyle idi. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek, yazılmış bir 

kaderdir.” (Ahzâb/ 33)28 Kader Allah’ın emridir.  

Kader insan ana rahminde iken Allah tarafından başına gelmesi kararlaştırılmış iyi ve kötü 

hallerdir. (Voltaire, s.285) Yaratıcı’nın kulunun davranışı ile ilgili bilgisi insanın özgür seçme 

yeteneğini zedelemeyecek şekildedir. (İzutsu, 2000.) 

Şam topraklarının fethini kutlamak ve İslam ordularını teftiş için Halife Hz. Ömer yola 

çıkar. İslam orduları baş komutanı Ebu Ubeyde b. Cerrah halifeye bölgede ve ordu arasında veba 

salgını olduğu haberini verir. Hz. Ömer beraberindeki insanlara seslenerek “Ben hayvanımın 

sırtında sabahlayacağım siz de öyle yapın.” der. Ebu Ubeyde sorar: “Allah’ın kaderinden mi 

kaçıyorsun?” Hz. Ömer cevap verir: “Evet Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderine 

kaçıyorum.” (Ebu Zehra, s. 104) 

Allah Teâlâ ezelî ilmiyle insanların işlerini, kazanacakları sevap ve günahları, rızıklarını, 

ecellerini, amellerini ve bu nevi bütün hallerini bilir. Allah’ın ilk yarattıgı şey kalem olup onunla 

yaratıkların mukadderatını Levh-i Mahfûz’a yazmıştır. Levh-i Mahfûz Allah’ın bir planı 

hükmündedir ki, esas itibariyle ve kesin surette hatasızdır. Allah’ın takdîri O’nun ilmine tabidir. 

Allah’ın ilmi de malûmuna tabidir. Allah Teâlâ, bir şeyi nasıl olacaksa öyle bilmiştir. O bildiği 

gibi hükmetmiştir. Takdîr, her mahlûku güzellik, çirkinlik, faydalı ve zararlı olma hallerinden 

hangisiyle ilgi olacaksa, hangi zaman ve mekânı ihtiva edecekse, sevap ve günahtan kendisine ne 

terettüp edecekse öylece tahdîd, tayîn ve tespit etmektir. (Taftazânî, s. 229) 

Kavramsal karşılığı yanında bir de “basit” insan üzerindeki tesiri ile mühimdir kader. Sosyal 

hayatta çözülemeyen bir problemle karşılaşıp boyun eğen (kaderine razı olan) insanın benzer 

problemlerde de aynı tavrı sergilemesi kader inancının yanlış/eksik anlaşılmasından başka bir şey 

değildir. (Kara, s.i.)  

                                                                                                                                                                                     

Kur׳ân-ı Kerîm’de kader kelimesi birçok yerde farklı anlamlarda kullanılır: “Ölçü” (Ra׳d 13/26, İsra 17/30, Kasas 28/82, 
Ankebut 29/62, Rum 30/37, Sebe34/36-39 ׳, Şura 42/12), “ölçmek, güç yetirmek, sınırlamak, tayin etmek” (Müminun 23/18, 
Kamer 54/12, Talak 65/7, Fussilet 41/10, Sebe 34/18, Neml 27/52)  
 
28 Peygambere Allah'ın takdir ettiği, mübah kıldığı şeyde bir darlık yoktur. Bundan önce geçen bütün peygamberler hakkında 
Allah'ın sünneti böyledir. Allah'ın emri ise biçilmiş bir kaderdir. (Elmalılı Hamdi Yazır Meali) 
 
Allah'ın kendisi için mukadder kıldığı bir şeyde peygamber üzerine bir güçlük yoktur. Evvelce gelip geçmiş olanların 
haklarındaki sünnet-i ilâhiye gibi . Ve Allah'ın emri yerine getirilmiş bir kader bulunmaktadır. (Ömer Nasuhi Bilmen Meali) 
 
Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyde peygambere hiçbir vebal yoktur. Daha önce gelip geçmişlerde de Allah'ın yolu-yöntemi 
buydu. Allah'ın emri, belirlenmiş bir kaderdir/ölçüdür. (Yaşar Nuri Öztürk Meali) 
 



İnsanlardaki iki temel motivasyon kaynağı “çevreyi kontrol” ve “dünyayı mantıklı bir 

şekilde ele alma” ihtiyacı yahut kaygısı üzerine kuruludur. Bu da bizi diğer insanların 

davranışlarına karşı “sonucu düşünür” (olayların nedenini kavramaya çalışır) bir konuma 

yerleştirir. (Antaki, C. & Brewin C.R., s.6.) 

Kader inancı birçok bakımdan psikoterapik işleve sahiptir. Güvenme, sığınma, yardım 

bekleme vesair olumsuz durumlarda kader inancı destek vazifesi görmektedir. Bu haliyle insan 

hayatını kuşatan kader inancı dini inancı besleyen en mühim kaynaklardan biridir. (Kandemir, s.180)  

Peki “kader” değişir mi? Dua ile kaderin seyrini değiştirmek mümkün müdür? 

“(Bu) Rabbinin, Zekeriyya kuluna rahmetinin anılmasıdır. Hani o, gizli bir sesle Rabbine 

niyaz etmişti: Rabbim! dedi, benden (vücudumdan), kemiklerim zayıfladı, saçım başım ağardı. Ve 

ben, Rabbim, sana (ettiğim) dua sayesinde hiç bedbaht olmadım. Doğrusu ben, arkamdan iş başına 

geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana bir veli (oğul) 

ver, ki o bana varis olsun; Yakub hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana layık kıl! (Allah 

şöyle buyurdu:) Ey Zekeriyya! Biz sana bir oğul müjdeleriz ki, onun adı Yahya'dır. Daha önce ona 

kimseyi adaş yapmadık. Zekeriyya: Rabbim! dedi, karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son 

sınırına vardığım halde, benim nasıl oğlum olabilir? Allah: Öyledir, dedi; Rabbin: O bana 

kolaydır. Daha önce, sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım, buyurdu.” (Meryem 19/ 2-9) 

Aynı husus bir de Enbiya Suresi’nde zikredilir: 

“Zekeriya’yı da an. Hani O, Rabbine şöyle niyaz etmişti: “Rabbim! Beni yalnız bırakma! 

Sen varislerin en hayırlısısın. (Her şey en sonunda senindir.) Biz O’nun da duasını kabul ettik ve 

O’na Yahya’yı verdik; eşini de kendisi için (çocuk doğurmaya) elverişli kıldık...”29 

Kader inancı yahut kader algısındaki yanılgı İslam toplumlarındaki gerilemenin de mühim 

sebeplerinden biridir. (Halifat, s.155.) 
30 

Toplumun genel kesiminin “kader” algısı hakkında bilgi edinmek için Sakarya özelinde 

yapılan bir çalışmadan da farklı sonuçlar çıkmaz. Sakarya halkı hala izlerinin silinemediği büyük 

bir deprem felaketi yaşamıştır. Anket verileri, halkın bazı konularda sıkı bir kadercilik 

sergileyerek, Cebri bir anlayışı yansıttıkları, bazı konularda da akli çıkarımlardan hareketle 

                                                           
29 Enbiya 21/ 89-90. 
Detaylı değerlendirme için bkz: Ökçesiz, s.32-38. 
 
30 Spengler’in “Batının Çöküsü” (Decline of the West) isimli eserinde İslamiyet’in kaderciliğe dayanması hususunu izahı 
İkbal’in bu konuya eğilmesinin temel sebeplerindendir.  
(Yıldırım, s.23-24. ayrıca bkz: İkbal, 2014; Kalberdiyev, 2004, s. 11; Gafarov, 2009, s. 37.) 
  
Bu bağlamda bir araştırmadan da bahsetmekte fayda var. Ferizli L Tipi Cezaevi’nde yapılan bir araştırmada başlarına 
gelenler hususunda mahkumlar tarafından Allah‘ın takdiri ve kader ön plana çıkarılır; hatta deneklerin çoğu “Trafik kazası, 
cinayet ve benzeri olaylar sonucunda ölenlerin ömrü bitmiş miydi?” sorusuna cevaben “ömürlerinin bittiğini, olay olmasaydı 
başka bir nedenden dolayı yine öleceklerini” belirtirler. (Katırcı, s.93-94.) 
 



Mu’tezili bir anlayışa sahip olduklarını göstermektedir. (Şentürk, s.79) Dolayısı ile kader algısı hala 

“karmaşık” bir yapı arz etmektedir insanlar için.  

Konuya ayrı bir önem atfeden İbn Rüşd’e göre maksat, cebrî ve kaderî şekilleriyle ortaya 

çıkmış olan iki uç görüşü bir yönüyle birleştirmek olmalıdır. Daha mühimi ise avama bunu izahtır. 

Elmalılı, Levh-i Mahfuz’u “eşyanın yazıldığı sahife-i vücud” şeklinde tarif ederek kaderin 

meydana gelmemiş olaylar hususunda yazmaya devam ettiğini vurgular. (Yılmaz, s.62.) 

İbn-i Kemal’e göre Yaratıcı için geçmiş ve gelecek birdir. O, her şeyi şimdi olarak algılar. 

Kader zorlayıcı değildir. İnsanlar cüz-i iradeleri ile istedikleri gibi davranabilirler. İki tane levh-i 

mahfuz vardır. Levh-i Mahfuz’da icmali bulunanlar, Levh-i mahv ve’l ispat’ta tafsilatlı bir şekilde 

kaydedilmektedir. (s.172.) 

“Din değiştirmek kaderimde olan bir yere doğru hareket etmekti.” (Twentieth Century -Autumn 

1961, 131) diyen Spark bunun olmasını daha mantıklı açıklayamazdı her halde.  

Kader, “olması gereklilik” suretinde şu iki çıkarımla aslında ilk kez Şeytan tarafından (yahut 

vesilesi) ile dile getirilir. (Kubat, s.176) Bizim kanaatimize göre A’râf suresi 11-23 arasında cereyan 

eden olaylardan ilki “Şeytan’ın secde etmemesi ve insanları yoldan çıkarmaya ant içmesi”, diğeri 

de “Adem ve eşinin meyveyi tatmak sureti ile yeryüzüne gönderilmeleri”dir.  

Ya Şeytan secde etse idi? Ya Adem ve Havva yasak meyveyi tatmasa idiler? O zaman 

dünya hayatı olmazdı muhtemelen. Bu ikisinin de olması gerekliliği Yaratıcı tarafından kayıtsız 

şartsız bilindiği için kader azami derecede “muhkem” bir güç olarak karşımıza çıkar. Yani 

Şeytan’ın isyan etmemesi, yahut Adem ve Havva’nın yasak meyveden tatmamaları zaten mümkün 

değildir; yahut daha net bir ifade ile biri isyan etmek, diğerleri de “tatmak” için memur 

edilmişlerdir zaten.  

Mesele ile ilgili birkaç da hadis örneği zikredelim:  

“Kul, hayrıyla, şerriyle kadere inanmadıkça, kendine (hayır ve şerden) isabet edecek şeyi 

atlatamayacağını, (hayır ve şerden) kaçacak olan şeyi de yakalayamayacağını bilmedikçe iman 

etmiş olmaz.”(Tirmizi, Kader 10.) 

Ubâde b. Sâmit (ra) oğluna ölümü sırasında demiştir ki: “Oğulcuğum, başına gelecek olan 

şeyin asla atlatılamayacağını, kaçırdıklarını da yakalayamayacağını bilmedikçe sen, imanın 

hakikatinin tadını asla bulamazsın. Zira ben, Resûlullah (sav)’ın şöyle söylediğini işittim: 

“Allah’ın ilk yarattığı şey kalemdir. Kalemi yarattı ve: “Kıyamete kadar olacak şeylerin 

miktarlarını yaz!” dedi.” “Oğulcuğum, Resûlullah (sav)’dan şunu da işittim: “Kim bu inanç 

dışında olarak ölürse benden değildir.” 
(Ebu Davud, Sünnet 17; Tirmizi, Kader 17; Coçar, s.32.) 



Kader başlangıcı ve sonu belli olan sürecin sindirilme zorunluluğu olarak zikredilmekte bu 

hadislerde. Soru sormak, nedenleri araştırmak, bilmeyi istemek belki de en tehlikelisidir. Belki de 

Ziya Paşa haklıdır: (Terkîb-i Bend, IV) 

İdrak-i maali bu küçük akla gerekmez 

Zira bu terazi o kadar sikleti çekmez 

 

Klasik Şiir’de bir “metafor olarak” yer edinen “çark-ı felek”, mitolojik bir simge olan 

Fortuna’nın ifade ettikleri ile ciddi benzerlikler göstermektedir. Bunu bir kültürün diğerini ne 

zaman ve ne şekilde etkilediğini araştırmak üzerine kurup sisler içinde adım adım yol almaktansa 

ortaklığı dile getirmeyi uygun bulduk. Sebepleri yahut işleyişlerindeki farklılıklara rağmen 

neticede dünya hayatından edinilenlerin “geçici” oluşu hakim olan anlayışı özetler. Zira dünyanın 

neresinde yaşarsa yaşasın, hangi dine sahip olursa olsun, hangi dili konuşursa konuşsun; tüm 

insanlar için bilinen bir gerçek/kader vardır: 

 “Her can ölümü tadacaktır. ....” (Ankebut 29/57) 

 

 

KAYNAKÇA 

ABDÜLHAMİD, İ. (1993). T.D.V İslam Ansiklopedisi içinde, “Cebriyye” maddesi. (C. 7, s.205-208)  

İstanbul: TDV. 

ADAM, H. (2009). İbni Arabi Kaza ve Kader. İstanbul: Eser kitabevi 

AKBULUT, A. (2001). Sahabe Dönemi İktidar Kavgası. Ankara: Ağaç yay. 

AKDOĞAN, Y. (hz.) (trs.). Ahmedî Dîvânı. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler 

ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

AKPINAR, Ş. (hz.) (2012). Âgâh Dîvânı. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve 

Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

ANTAKİ, C. & BREWİN C.R. (1982). Attributions and Psychological Change: Applications of 

attributional theories to clinical and educational practice. London: Academic Press. 

ÂSIM EFENDİ (1305 h.). Kâmus Tercemesi. C.II, İstanbul. 

ASLAN, Ü. (hz.) (2012). Besnili Nehcî Dîvânı. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

AYDEMİR, Y. (hz.) (trs.). Behiştî Dîvânı. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler 

ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

AYDIN, A. A. (1979). İslam İnançları ve Felsefesi (Tevhid ve Kelam). İstanbul: Çağrı yay. 



AYDIN, Ö. (1998). Kur’an Işığında Kader ve Özgürlük. İstanbul: Beyan Yay. 

AYTEKİN, A. (1987). Fıkh-ı Ekber Risaleleri. İlim Sanat Dergisi. S.16-Kasım/ Aralık, İstanbul. 

 

BAĞCI, H. M. (2009). İnsanın Kaderi- Hadislerin Telkin Ettiği Kader Anlayışı. Ankara: Ankara 

Okulu yay. 

BARDAKOĞLU, A. (1997). T.D.V İslam Ansiklopedisi içinde, “Hanefî Mezhebi” maddesi, (C. 16, 

s.1-21) İstanbul: TDV. 

BAŞPINAR, F. (hz.) (trs). Beyânî Dîvânı. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve 

Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

BİLGİN, A. (hz.) (trs). Ümmî Sinan Divânı. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler 

ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

BİLMEN, Ö. N. (1959). Muvazzah İlmi Kelam. İstanbul: Engin yay. 

BİSCHOFF, B.; HİLKA, A. & SCHUMANN, O. (yay.) (1979). Carmina Burana. Die Lieder der 

Benediktbeurer Handschrift, Carl Fischer, Hugo Kuhn (çev.). München: dtv. 

BOZ, E. (hz.) (trs). Hakîkî Dîvânı. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve 

Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

BRAKMANN, H. (1994). Lexikon für Theologie und Kirche içinde, “Basilika” maddesi, Walter 

Kasper (yay.), (3. Baskı. C. 2.) Freiburg im Breisgau: Herder. 

BUSCH, G. N. (1937). Untersuchungen zum Wesen der Tyche in den Tragödien des Euripides., 

Heidelberg: Winter  (Heidelberg, Universität, phil. Dissertation v. 12. Juli 1937) 

 

CLEMENCİC, R. & KORTH, M. (1979). Carmina Burana. Gesamtausgabe der mittelalterlichen 

Melodien mit den dazugehörigen Texten., München: Heimeran. 

COÇAR, H. İ. (2010). Kadar Anlayışının Kur׳an Bağlamında Sosyo-psikolojik Tahlili, (Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Ünv./ SBE, Konya. 

CUBRAN, Mesud (1967). er-Raid fi’l-Luga, Beyrut. 

CÜRCANÎ, S. (1995). et-Ta’rifât, Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye. 

ÇAVUŞOĞLU, M. (1971).  Necati Bey Divanı 'nın Tahlili, İstanbul: MEB yay. 

ÇELEBİ, İ. (2006): T.D.V İslam Ansiklopedisi içinde, “Mu׳tezile” maddesi, (C. 31, s.391-401) 

İstanbul:TDV. 

ÇELEBİ, İ; TOPALOĞLU, B. & YAVUZ, Y. Ş. (2002). İslam’da İnanç Esasları, İstanbul: 

Çamlıca Yay. 

DEVELLİOĞLU, F. (1993). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara: Aydın Kitabevi. 



DİEMER, P. & D. (1987) (giriş yazısı ve minyatürler ile birlikte el yazmasından çevirenler): Die 

Carmina Burana, Benedikt Konrad Vollmann (ed.), Bibliothek des Mittelalters. 13, Frankfurt am Main: 

Deutscher Klassiker Verlag  

DOĞAN, M. N. (hz.) (trs). Avnî (Fâtih) Dîvânı, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

DURLİAT, M. (1983). Romanische Kunst, Freiburg: Herder. 

 

EBU ZEHRA, M. (2009). İslam’da İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Mezhepler Tarihi, Sıbğatullah Kaya 

(çev.). İstanbul: Hisar yay. 

ERDOĞAN, M. (hz.) (2011). Busalı Rahmî Dîvânı, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

ERHAT, A. (2007). Mitoloji Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi. 

ES-SABUNİ, N. (1995). Maturidiye Akaidi, Prof. Dr. Bekir Topaloğlu (çev.). Ankara. 

EŞARÎ, H. A. (1955). Kitabu’l-Luma’ fi’r-reddi ala Ehli’z-Zeyğ ve’l-Bida, (tashih ve takdim: 

Hamude Gurabe) 

EŞARÎ, H.A. (1990). Makâlâtü’l-İslâmiyyîn ve İhtilâfü’l- Musallîn, (Tahkik.: Muhammed 

Muhyiddin Abdulhamit), Beyrut.  

FÎRÛZÂBÂDÎ, M. M. (trs). Besâiru Zevi’t-Temyîz, Beyrut: el- Mektebetü’l-İlmiyye 

FİRÛZÂBÂDÎ, N. Ş. (trs). el-Okyanusü’l-Basit fi Tercemeti Kamusi’l-Muhit (Kamus Tercemesi), 

Ahmet Asım b. Cenani Gazia (çev.), İstanbul: Bahriye Matbaası. 

 

GAFAROV, R. (2009). Musa Cârullah Bigiyef’in Kader Hakkındaki Görüşü, (Basılmamış Yüksek 

Lisans Tezi), Uludağ Ünv./ SBE, Bursa. 

GEİSAU, H. (1972). Plutos. In: Der Kleine Pauly. c. 4. 

GERSDORF, L. (2002). Carl Orff (mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten), Reinbek bei 

Hamburg: Rowohlt. 

GÖLCÜK, Ş. (1997). Bâkıllânî ve İnsan Fiileri, Ankara: T.D.V. yay.  

----------------------- (2000). Kelam Tarihi, İstanbul: Kitap Dünyası yay. 

----------------------- (1979). Kelam Açısından İnsan ve Fiilleri (Bakıllani’de İnsanın Fiilleri Anlayışı), 

(İlk baskı: Doç. Tezi; Atatürk Ünv., SBE, Erzurum 1977, 265 s.) İstanbul. 

GÖLPINARLI, A. (2007). Kur׳ân-ı Kerim ve Meali, İstanbul: Elif Kitabevi.  

GÜNAY, T. & KÜÇÜK, A. (2002). Dinler Tarihi, Ankara. 

 



HALİFAT, S. (1995). “İkbal’in İhya Projesinin Analizi”, Muhammed İkbal Kitabı, , İstanbul 

İBBKİD. 

HERDER LEXİKON (1981). Griechische und römische Mythologie., Freiburg im Breisgau: Herder 

Verlag. 

HERZOG-HAUSER, G. (1948). “Tyche und Fortuna”. In: Wiener Studien. 63.  

HORAZ (2006). Sämtliche Werke, “Oden I- 37”, Stuttgart: Reclam. 

 

IŞIK, H. (2011). Maturidi’ye Göre Kaza ve Kader, (Basılmamış Doktora Tezi), Erciyes Ünv/ SBE, 

Kayseri. 

 

İBN MANZÛR, C. (2003). Lisânü’l-‘Arab, C. VII, Kahire: Daru’l-Fikr. 

İBN-İ KEMAL: Risale fi’l-Cebr ve’l- Kader.  

İKBAL, M. (2014). İslamda Dini Düşüncenin Yeniden İnşası, Rahim Acar (çev.), İstanbul: Timaş 

yay. 

İZUTSU, T. (2000). Kur׳ân’da Allah ve İnsan (God and Man in the Qur'an Semantics of the 

Gur'anic Weltanschauung), Süleyman Ateş (çev.), İstanbul: Pınar yay. 

 

KAÇALİN, M. S. (hz.) (trs): Âhî Dîvânı, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve 

Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

KALBERDİYEV, A. (2004). Musa Cârullah Biğiyef’in Kelami Görüşleri, (Basılmamış Yüksek 

Lisans Tezi) Ankara Ünv./ SBE, Ankara. 

KANDEMİR, Y. (2006). Kader İnancının Psikoterapik Açıdan Fonksiyonu, (Basılmamış Yüksek 

Lisans Tezi) Atatürk Ünv./ SBE, Erzurum. 

KAPLAN, Y. (hz.) (2008). Fevzî Dîvânı, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve 

Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

KARA, E. (2009). Öğrenilmiş Çaresizlik Davranışının Genellenme Derecesi İle Kader İnancı 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, (Basılmamış Doktora Tezi) Ondokuzmayıs Ünv./ SBE, Samsun. 

KATIRCI, Y. (2011). Cezevi Mahkumlarının Kader Anlayışı, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) 

Sakarya Ünv./ SBE, Sakarya. 

KAVRUK, H. (hz.) (trs): Şeyhülislam Yahyâ Dîvânı, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

KAVRUK, H. & SELÇUK, B. (hz.) (2009): Filibeli Vecdî ve Dîvânı, Ankara: T.C. Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

KESKİN, H. (1997). İslam Düşüncesinde Kader ve Kaza, İstanbul: Beyan yay. 



KILAVUZ, S. (2004). Ana Hatlarıyla İslâm Akâidi ve Kelâm’a Giriş, İstanbul: Ensar Neşriyat. 

KILIÇ, F. (hz.) (trs): Âşık Çelebi Dîvânı, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve 

Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

KUBAT, M. (2004). Hasan el-Basri Hayatı, İlmi Kişiliği ve Kelam İlmindeki Yeri, Çıra Yay. 

KURNAZ, C. (1987). Hayali Bey Divanı (Tahlil), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı yay. 

----------------------- (1993) T.D.V İslam Ansiklopedisi içinde, “Çarh (Çark)” maddesi, (C. 8, s.229) 

İstanbul: TDV. 

----------------------- (1995) T.D.V İslam Ansiklopedisi içinde, “Felek” maddesi, (C. 12, s.306-307) 

İstanbul: TDV. 

KURTUBÎ, A. (1408/1988). el-Câmi‘ li Ahkâmi’l-Kur’ân, Beyrut-Lübnan: Daru’l-Kütübü’l-İlmiyye. 

KUTLAR, S. (hz.) (2004). Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî Dîvânı, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

KÜÇÜK, S. (hz.) (1999). Bâkî Dîvânı, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve 

Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

 

LANGOSCH, K. (yay.) (1984). Vagantendichtung, lateinisch und deutsch, Leipzig: Verlag 

Dieterich. 

LİESS, A. (1988). Carl Orf. Idde und Werk, Goldmann Wilhelm GmbH. 

 

NİCKEL, R. (1987). Carmina Burana. In: W. Höhn und N. Zink (yay.): Handbuch für den 

Lateinunterricht. Sekundarstufe II., Frankfurt am Main: Diesterweg. 

 

OGİLVİE, R. M. (1979). Early Rome And The Etruscans, Fontana. 

OKÇU, N. (hz.) (trs): Şeyh Galib Divanı, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve 

Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

ORAK, K. Y. (hz.) (trs): İbrâhim Tırsî ve Dîvânı, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

ORFF, G. (1992). Mein Vater und ich- Erinnerung an Carl Orff, München: R. Piper & Co. 

 

ÖKÇESİZ, M. (2007). Kader-Dua İlişkisi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Ünv./ SBE, 

Konya. 

ÖZYILDIRIM, A. E. (hz.) (trs). Hamdullah Hamdi Dîvânı, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

 



PRELLER, L. (1858). Römische Mythologie, Berlin: Weidmannsche Buchhandlung. 

 

RÂGIB El-İSFAHANÎ, K. (1961). el- Müfredat fi Garibi’l Kur’an, (Tahkik.: Muhammed Seyyid 

Keylânî), Kahire. 

RIFAT, A. (2010). İlahi Sıfatlar Bağlamında Kader Meselesi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) 

Yüzüncü Yıl Ünv./SBE, Van. 

 

SA‛LEBÎ, İ. (2004): el-Keşf ve’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Beyrut.  

SARAÇ, M. A. Y. (hz.) (trs). Emrî Dîvânı, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler 

ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

SARI, M. (2000): el-Mevarid- Arapca-Turkce Lugat, “kader” mad, İstanbul:  İpek yay. 

SCHİLLİNG, R. L. (2009). Das Rad der Fortuna, Eine akademische Antrittsvorlesung, TU 

Dresden, 4 Feb. 2009. 

SPARK, M. (1961): My Conversion, introduced by W. J. Weatherby, Twentieth Century (Autumn) 

STADLER, W. (1999). Lexikon der Kunst. Malerei, Architektur, Bildhauerkunst, Erlangen: 

K.Müller Verlag. 

STROHM, H. (1944). Tyche. Zur Schicksalsauffassung bei Pindar und den frühgriechischen 

Dichtern (München, Universität, Habilitations-Schrift, 1940.), Stuttgart: Cotta  

 

ŞENTÜRK, M. (2013). Sakarya Halkının Kader Anlayışı, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) 

Sakarya Ünv./ SBE, Sakarya. 

 

TAFTAZÂNÎ, S. (1999). Kelam İlmi ve İslam Akaidi: Şerhü'l-Akaid, Süleyman Uludağ (hz./çev.), 

İstanbul: Dergah Yayınları. 

TARLAN, A.N. (1988). Fuzûlî Dîvânı Şerhi, Ankara: Akçağ yay. 

TATÇI, M. (hz.) (trs.). Yunus Emre Dîvânı, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler 

ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

TAVUKÇU, O. K. (hz.) (trs): Dede Ömer Rûşenî Dîvânı, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

TOLASA, H. (1973). Ahmet Paşa’nın Şiir Dünyası, (Doktora Tezi), Ankara. 

 

ULUDAĞ, S. (1999). Kelâm İlmi ve İslâm Akâidi- Şerhu’l- Akâid, İstanbul. 

 



ÜST, S. (hz.) (trs): Edirneli Nazmî Dîvânı, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler 

ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

ÜSTÜNER, K. (hz.) (2010). Enderunlu Hasan Yâver Dîvânı, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

 

VOLKERT, Wilhelm (yay.) (1983). Handbuch der bayerischen Ämter, Gemeinden und Gerichte 

1799-1980. München: C.H.Beck.  

VOLTAİRE (1944). Felsefe Sözlüğü, Lütfü Ay (çev.), İstanbul: Maarif Matbaası. 

VRY, S. (1996). Zeus und Tyche in der Dekapolis. (Dissertation) Kiel Universität, Kiel. 

 

WATT, M. (2001). İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, Ethem Ruhi Fığlalı (çev.), İstanbul.  

-----------------------(1993) İslam Nedir?, Elif Rıza (çev.), İstanbul: Birleşik yay. 

WEİNBUCH, İ. (2010). Das musikalische Denken und Schaffen Carl Orffs : ethnologische und 

interkulturelle Perspektiven, Mainz-London-Berlin. 

WELLHAUSEN, J. (1963). Arap Devleti ve Sükutu, Fikret Işıltan (çev.). Ankara: Ankara Ünv. 

İlahiyat Fakültesi yay.  

 

YAKAR, H. İ. (hz.) (2009). Gelibolulu Sun׳î Dîvânı, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

YAVUZ, Y. Ş. (2001. T.D.V İslam Ansiklopedisi, “Kader” maddesi, (C. 24, s.58-63) İstanbul 2001.  

YAZICI, G. E. (hz.) (trs): Edirneli Kâmî ve Dîvânı, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

YENİKALE, A. (hz.) (trs): Ahmet Nâmî Dîvânı ve İncelemesi, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

----------------------- (2012) Sünbülzâde Vehbi Dîvânı, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. 

YEPREM, S. (1984). İrade Hürriyeti ve İmam Maturidi, İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi 

Vakfı Yay. 

YILDIRIM, E. (2009). Muhammed İkbal’İn Kader Anlayışı, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) 

Erciyes Ünv./ SBE, Kayseri. 

YILMAZ, S. (1997). Elmalılı Tefsirinde Kader Problemi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz 

Eylül Ünv/ SBE, İzmir. 

 



ZEBÎDÎ, M. (1386). Tâcu’l-Arûs fî Şerhi’l-Kamûs (Tâcu’l-Arûs min Cevahiri’l-Kamus), Beyrut: 

Daru’s-Sadr. 

ZÜLFE, Ö. (hz.) (2009). Hecrî Dîvânı, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve 

Yayımlar Genel Müdürlüğü . 

 

 

 

İNTERNET SAYFALARI 

http://www.aphorismen.de/ 

http://www.kloster-benediktbeuern.de/Kloster/Geschichte-des-Klosters              

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost13/CarminaBurana/bur_cmo1.html       

http://www.akkordeon-orchester-baltmannsweiler.de/Noten/carminatext.htm       

http://www.stadtopersoest.de/stattoper_carmina/werk/Text_der_Carmina_Burana.pdf 


