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1. Kader “kanun” ve “ölçü ve sayı” demektir. Allah her şeyi kaderle yaratmıştır. (Kamer, 

54:49) Allah’ın kanunları “Sünnetullah” denen “Şeriat-ı Fıtriye” ile Vahiy ile inzal 

edilen “Şeriat-ı İradiye” olmak üzere ikiye ayrılır. 

2. Kâinat ve içindeki bütün eczâ ve zerrelerin harekâtı ve tebeddülâtı hususunda tabi 

olduğu kavanin ve nevamis-i ilâhi kaderdir. Bunlara “Tabiat Kanunları” denir. Tabiat 

kanunları ise “Allah’ın İradesinin” tecellisinden başka bir şey değildir. Allah her şeyi 

ilim, irade ve kudreti ile yaratır. 

3. Allah’ın yaratması için sebeplere ihtiyaç yoktur. Zira sebepleri de sonuçları da yaratan 

Allah’tır. Sebeplere hikmet dünyasında bizim ihtiyacımız vardır. Allah her şeyi “Adem-

i Sırftan” yaratır. 

4. Allah insanı hür yaratmış ve ona Akıl ve İrade vermiştir. Sonra akla yol göstermesi için 

de on insana peygamberler aracılığı ile “İlim” ve “Hikmet” vermiştir. Aklın görevi 

geçmişten geleceği tahmin edip bilgisine göre geleceği planlamak ve tedbir almaktır. Bu 

nedenle peygamberimiz (sav) “Tedbir gibi akıl yoktur” buyurmuştur. İnsan tedbir alır 

Allah ise takdir eder. Allah’ın takdiri kulun iradesini kullanarak tedbir almasına göredir.  

5. Kulun kesb suretinde iradesi taalluk etmedikçe Allah’ın iradesi icat suretinde taalluk 

etmez.  

6. İnsanın aklı ve iradesi ile kâinatta cari olan “kanun-u fıtrata” uygun hareket etmesi 

gerekir. İnsanın vazifesi kâinattaki Allah’ın koyduğu “Nevamis-i İlâhiye” denen 

kanunları keşf ederek bunlara uygun hareket etmesidir. Şayet kâinatta cari olan fıtrat ve 

tabiat kanunlarına uygun hareket edilmezse hayırlı işlerde ve terakkide muvaffak 

olunmaz. Allah dünyada başarıyı inanca değil çalışma ve gayerete bağlamıştır. Bu 

nedenle çalışan ve fıtrat kanunlara uygun davranan kazanır. İnsan Allah’ın kouduğu 

kanunları keşf ederek lehinde istimal etmesi ile “Tevfik-i ilâhiye” muvafık hareket 

etmiş olur. Tevfik-i ilâhi refiki olan da muvaffak olur. 

7. İnsanın iradesi dahi mahlûktur ve Allah tarafından yaratılmıştır. Bu nedenle İmam 

Maturudî iradenin fiillere meyelanını kula vermiştir, Eş’ari ise meyelandaki tasarrufunu 

kula isnat etmiştir. Bu nedenle insanın kendisine Allah tarafından verilen ve emanet 

edilen sıfatları ve fiillerin sonuçları insanın irade-i cüz’iyesine aittir ve insanın elindedir. 

Bunun için hayır ise mükâfatı, şer ise cezayı hak eder.  

8. Kul niyet ve kast ile iradesini temayül ettirerek emir ve nehy-i ilâhiyi ihlal etmekle 

hayra ve şerre kâsibdir. Kul kesb eder, Allah hâlıktır icat eder ve yaratır. Bu sebeple 

“Kul kâsib, Allah Hâliktır” denilmiştir. Bununla beraber Allah’ın hayra rızası vardır; 

şerre rızası yoktur. Allah’ı razı eden cennete gider, razı olmadığı amellerde ısrar eden 

ise cehennemi hak eder.  

9. Dünya “dâru-l hikmet” ahiret ise “dâru’l-kudrettir.” Bu nedenle dünyada her şey li-

hikmetin sebepler dairesinde cereyan eder. Allah müsebbibu’l-esbabdır ve muciddir. 

Sebepleri de sonuçları da yaratan Allah’tır. Sebepler dünyada Allah’ın irade ve 

kudretinin işlemesi için adi birer sebeptir, müessir değillerdir, müessir-i hakiki ancak 

Allah’tır. Bu nedenle aciz esbaba tesir vermek ve sonucu Allah’tan değil de sebepten 



bilmek şirktir. Ahirette ise sebeplere ihtiyaç olmadığı için her şey doğrudan Allah’ın 

kudreti ile yaratıldığı için kıyamet ve haşir tarfetü’l-aynda, yani göz açıp kapayana 

kadar bir anda yaratılır ve vücut bulur. Cennette kulun bir arzusu bir anda zamansız 

vücuda gelir. 

10. Kader Allah’ın ilmidir ve ilim nevindendir. İlim ise maluma tabidir; yani nasıl 

olacaksa öyle bilir. İlim insanı zorlamadığı için kader zorlayıcı değildir.  

11. Bütün bunlarla beraber Allah’ın iradesi her şeye hâkimdir. Allah dilerse bir şey olur, 

dilemezse olmaz. Allah dilemedikçe binler sebep bir araya gelse o şey vücuda gelmez. 

İnsanları çok arzu ettikleri ve bunun için çalıştıkları pek çok şey Allah’ın iradesi taalluk 

etmediği için vücuda gelmez. Bazen en müessir sebepler de olacağı engelleyemez. 

İnsanın arzuları ve çalışması yeterli değildir. Kader müsaade etmez. Ancak insan 

geleceği ve Allah’ın iradesini bilmediği için vazifesi akıl ve emir dairesinde çalışmak ve 

amel işlemektir. Ancak Allah “Adil-i Mutlak”tır. İnsanın niyetinin, gayret ve 

çalışmasının mükâfatını dünyada vermese de ahirette daha hayırlı bir şekilde mutlaka 

verecektir. Bu nedenle “Mü’minin niyeti amelinden hayırlıdır.”  

12. Kadere iman insanın Allah’a güvenini, itimadını ve tevekkülünü artırarak çalışmaya ve 

mücadele etmeye sebep olur. Peygamberimiz (sav) “Kadere iman insanı kederden 

kurtarır” buyurur. Ayrıca “Cesur olun, korkunun ecele faydası yoktur. Ecel 

mukadderdir, tagayyür etmez.” Buyurmuşlardır.  

13. Hiçbir tedbir olacağı ve kaderle takdir edileni engelleyemez. Nitekim İslam bilginleri 

“İzâ câe’l-kader umiye’l-basar ve batala’t-tedbir” demişlerdir. Yani kader hükmederse 

ihtiyar-ı beşer susar ve tedbirler şaşar; göz görmez ve kulak işitmez olur. Ancak insan 

kaderini bilemediği için vazifesi Allah’a güvenerek akıl ve emir dairesinde harekete 

etmektir. 

14. Tevekkül, Allah’a güvenerek ve sebeplere sarılarak sonucu Allah’tan beklemektir. 

Mevcuda kanaat himmetsizlik, gayretsizlik ve tembelliktir. Gerçek tevekkül sebeplere 

yapışmanın bir fiilî dua olduğunu bilerek riayet etmek ve sonucu Allah’tan beklemektir. 

Sebepleri terk etmek tembellik, sonuca kanaat tevekkül, kanaat etmemek ise 

tevekkülsüzlüktür. 

15. Tevekkül’ün üç şartı vardır. Birincisi sebeplere teşebbüs ederek çalışmaktır. Yüce 

Allah “Kişiye çalıştığının karşılığı vardır ve bunu mutlak görecektir” (Necm, 53:39-40) 

buyurur. İkincisi, tedbiri almayı terk etmemektir. Zira “Tedbir gibi akıl yoktur.” 

Üçüncüsü, Gayret etmektir. Yüce Allah “Azmettikten sonra Allah’a güven” (Âl-i İmran, 

3:159) buyurmuştur. 

16. Bizler geleceği bilemediğimiz ve bilmemiz de mümkün olmadığı için (Lokman, 

31:34) geçmişe kader deriz. Gelecek ise teklif dairesinde görür emredileni yapmaya 

çalışırız. Yine kaderimizi bilmediğimiz için peygamberimizin (asv) “Sadaka belayı def 

eder.” “İyilik ömrü uzatır” hadislerine inanarak sadakayı çoğaltır ve iyilik peşinde 

koşarız ve bunun belaları def edip ömrü uzattığına inanırız. Bu gibi şeylerin hangi 

belaları def ettiğini ve ömrümüzün ne kadar olduğunu bilmediğimizden dolayı da ne 

kadar uzanıp kısaldığını bilemeyiz. Ancak inancımız oldur ki peygamberimiz (asv) 

kesinlikle doğru söylemiştir. Tevile sapmadan gerçek budur deriz.  



17. Allah’ın Subuti Sıfatlarından birisi de “İrade”dir. İrade de kelam, basar, hayat, ilim ve 

semi gibi Allah’ın sıfatlarının cüz’î bir surette insana verildiği gibi verilmiştir ve vardır. 

Biz insanın cüz’i iradesinin kullanımına “Cüz’i İhtiyari” diyoruz. Allah bunu insana 

mesuliyeti mucip olması için vermiştir. Bu nedenle insan cüz’î ihtiyari ile 

yaptıklarından mesuldür. İhtiyarsız yaptıklarından ve zorunlu yapmak durumunda 

olduklarından mesul değildir. İnsan Allah tarafından kendisine verileni yapmakla 

mükelleftir. Nasıl ki bir amiri verdiği bir görevi ihmal ve kasıtla yapmayan mesul olursa 

Allah’ın farz ve haram olarak belirlediklerini de ihmal ve kasıtla terk ederse mesul olur. 

18. Hz. Ali (ra) “Taneleri yarıp çıkaran ve bütün canlıları bir damla sudan yaratan 

Rabbimizin hakkı için diyorum ki Allah’ın kaderi ve kazası olmaksızın ne bir ovadan 

geçebiliriz ve ne de bir vadide konaklayabiliriz” dedi. Bunun üzerine biri sordu: “Kaza 

ve kader bizi sevk ediyorsa o halde biz nasıl ecir ve mükâfat görürüz?” Hz. Ali (ra) 

cevap verdi: “Sen galiba hareket ve amellerimizi ilzam eden ve bizi zorlayan bir kazayı 

ve bunu gerekli kılan bir kader mi zannediyorsun? Hayır! Şüphesiz Allah bizi hür ve 

serbest bırakarak emretmiş, korkutarak yasaklamış ve kolaylaştırarak teklif etmiştir” 

dedikten sonra “Dinde zorlama yoktur, hak batıldan ayrılmıştır. Kim tağutları red ve 

inkâr eder ve Allah’a iman ederse o sağlam ve kopmaz bir ipe, urvetü’l-vüskâya 

yapışmıştır. Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her ihtiyacı hakkıyla işitir.” (Bakara, 2:256) 

ayetini okudu. 

19. İlm-i İlâhi: Allah’ın ezelî ilmi birdir ve asla değişmez; ancak bizim malumatımız 

farklı farklıdır. Çünkü Allah yaratılanların tümüne farklı ve ayrı ayrı nizam koyarak ayrı 

kanunlara tabi kılmış ve zaman şeridine takarak mahlûkatı zamana tabi kılmıştır. Biz 

faniler için sonuçları sebeplere bağlamıştır. Bu nedenle mahlûkatın ilmi değişir, ama 

Allah’ın ezeli ilmi değişmez. Allah her şeyi olduğu gibi hakkıyla bilir. Zira Allah’ın 

ilmi varlığın tamamını, geçmiş ve geleceği aynı anda ihata etmiştir. Her şeyi geçmiş ve 

geleceğin tamamını aynı anda sebepleri ve sonuçları ile beraber görür ve bilir. Sebeplere 

ayrı, sonuçlara ayrı taalluk etmez. Bu nedenle mesela ölümü takdir ederken sebebi ile 

beraber takdir eder. Sebebi yok sayarsak biz sonuç hakkında fikir yürütemeyiz. Bu 

nedenle “Tüfekteki barut ateş almazsa adam ölmezdi veya ölürdü” diye hükmedemeyiz 

ve Allah’a havale ederiz.  

20. İman ve Küfür: Allah hiç kimseyi küfür ve iman üzere kâfir ve mü’min olarak 

yaratmadı; fıtrat üzere, yani imanı ve küfrü tercih edecek şekilde yaratıp hür bıraktı. 

İman ve küfür kulun tercihi olup fiil-i ibaddır. Peygambermiz (asv) “Her çocuk fıtrat 

üzere doğar” buyurdular. Allah kullarını fıtrat üzere küfür ve imandan hali şekilde 

yarattıktan sonra peygamberleri vasıtasıyla imanı emir ve küfrü nehyeyledi. 

“Peygamber göndermediğim ve teklife muhatap olamayan kavme azap etmem” (İsra, 

17:15) buyurdu. İnsanın aklı başına gelmesi için ona büluğ çağına kadar 12-15 yıl 

mühlet verdi. İman eden aklı ve iradesi ile tercih edip kalbi ile iman etti, dili ile bu 

imanı ikrar etti. Tevfik, nusret-i ilahi ve Allah’ın hidayeti takdir etmesi ile mü’min oldu. 

Kâfir ise teklife muhatap olduğu halde bilerek ve inkar ederek aklı ve iradesi ile küfrü 

tercih etti ve kâfir oldu. Kendi iradesi ve inadı ile peygamberin davetini red ederek 

küfrü tercih etti. Bununla kalmayarak inananları imanlarından vazgeçirmek için sinsice 

planlar yaparak doğrudan iman ile mücadeleye başladı. Yılan gibi imana zıt fikirleri 

neşrederek mü’minleri zehirlemekten zevk almaya başladı. Allah da onun kalbindeki 

küfür zehri başkalarını rahatsız etmesi diye kalbini mühürledi. 

21. Levh-i Mahfuz: Yüce Allah kâinatı yaratmadan önce “Kalemi” yarattı sonra “Levh-i 

Mahfuzu” yaratarak ilmindeki her şeyin kalemle “Levh-i mahfuza” yazılmasını emretti. 



Kalem de her şeyi yazdı ve buna “Kader” dendi. Yüce Allah her şeyi ilmindeki 

planladığı kadere göre kaza etmektedir. Sonra kazasını da hafızalarda, çekirdeklerde ve 

yumurtalarda, nutfelerde muhafaza ederek yeniden ihya edeceği varlıklarını bunlar 

üzerinden dirilterek “Levh-i Mahfuza” ve yeniden dirilme denen “Haşre” numune ve 

örnek yaptı. İnsanın “Hafızasını” buna delil yaptı. Yani insanda hafıza varsa kâinatta 

onun bir benzeri olan “Levh-i Mahfuz” vardır. Öyle ise “Kiramen Katibin” tarafından 

yazılan bu hafızanın bir numunesi de o meleklerin ellerindedir. Ancak İmam-ı Azam 

(ra) “Fıkh-ı Ekber” isimli risalesinde der ki “Allah’ın Levh-i Mahfuz’da yazması hüküm 

şeklinde değil, vasıf suretindedir. Yani imanın ve küfrün, zulümün ve sefahetin 

vasıflarını yazmıştır ve o sıfatları tercih edenler ve o vasıfları ihtiyarı ile kesb edenler bu 

kesblerinden dolayı (ism-i fail masdardan yapıldığı ve fiili işleyen ism-i fail olduğu için) 

mü’min, kâfir, zalim ve fâsık sıfatlarını almış oldular. Böylece Kur’anda zulmün, 

küfrün, fısk ve dalaletin vasıfları yazılı olduğu gibi Lenvh-i Mahfuzda da yazılı olan bu 

vasfıları alanlar vasfın gerektirdiği sıfat olan kâfir, mü’min, zalim ve fasık sıfatlarını 

aldılar.  

22. Kul Kâsib Allah Hâlıktır: Kulun ihtiyarı ile kesbettiğini Allah kudreti ile yaratır. Kul 

fiilinin fâilidir, hâlıkı, yani yaratıcısı değildir. Kesb bir nevi ihtiyârî bir meyil ve 

mübaşerettir, halk etmek ise bütün şartların yoktan yaratılıp bir araya getirilmesi iledir. 

Bu ise ancak Allah’ın kudreti ile olur. Kesbetmek ise irade ile ihtiyarî bir tercih ve 

meyildir bu insana aittir. Allah insana irade verip hür ve serbest bıraktığı, hayır ile şerri 

ona peygamber ve kitabı ile öğrettiği için kul ihtiyarı ile yaptıklarından mesuldür. 

Çünkü Allah’ın hayra rızası vardır, şerre rızası yoktur. Kul Allah’ın emir ve iradesine 

muhalefet ettiği ve Allah’ın razı olmayıp yasakladığı bir fiili işlemekle sorumluluğu 

üzerine almıştır. Kulun fiillerinde cebir ve zorlama yoktur, fiilleri buna delil, vicdanı da 

buna şahittir. 

23. Kader Allah’ın Sırrıdır: Kader Allah’ın bir kanunu ve sırrıdır. Nasıl ki ruh ve ruhun 

kuvveleri insanın mahiyetini anlayamayacağı sırlarıdır. Varlığı inkâr edilemez, göz ile 

görülemez ve duyularla hissedilemez ancak eserleri ile bilinebilir. Bunun gibi kader ve 

kaza da işlemekte ve her hareket ve sükûn varlığını bize ihsas ettirmekle berabere somut 

olarak akla ve göze görünmemektedir. Dolayısıyla insan ne ruhunu ve ne aklını ve ne de 

iradesini inkâr edemediği gibi kaderi de inkâr edemez. Geliştirilmiş bir robotun 

karmaşık yapısını ve işleyiş programını kavramayan insan veya uzay yolculuğu 

programı ile onların aydaki bütün hareketlerini yerden idaresini inkâr etmeyen ama 

kavramayan elbette kaderi de kavramaz. Ama kavramadığı ve anlamadığı için cahilane 

inkâr edebilir. O zaman da büyük bir cehalete ve dalalete düşmüş olur.   

24. Her eser onu meydana getiren ustanın varlığına ilim, irade ve kudretine delildir. Eserin 

mükemmelliği ustanın da mükemmelliğini, ilim, irade ve kudretinin kemalini gösterir. 

Allah’ın her bir eseri ve fiili insan akıl ve idrakinin fevkında bir mükemmelliğe sahiptir. 

Allah’ın hiçbir eserinin sırrını insanlık 2000 senelik ilmî ve teknolojik birikimi ile 

beraber çözememiştir. Hal böyle iken en küçük bir fiilin ilimsiz, iradesiz ve kudretsiz 

vücudunu inkâr edemeyen, Allah’ın bu eserleri ve fiilleri ilimsiz, iradesiz ve kudretsiz, 

plansız, programsız ve kadersiz yaptığını iddia edemez. Ederse Allah’ın ilim,  irade ve 

kudretini ve bundan doğan plan, program ve kaderini inkâr ettiği için dalalete ve küfre 

düşer böylece ebedi bir azabı ve cehennemi hak eder.  

25. İslam bilginlerinden birisi “Kader ve Kısmet” konusunda konuşulduğu bir mecliste 

“Kısmet insanın harekâtından başka bir şey değildir. İnsanın inayet-i ilâhiye ile yaptığı 

her işi onun kısmeti ve kaderidir. Tevekkül de onun amelî kuvvetlerini köreltmek için 



değildir. Sebeplere sarılarak çalışmak ve çalışmaya değil sonuca kanaat etmek 

tevekküldür. Bununla beraber kısmetinden başka bir şey elde edemez. Herkesin kısmeti 

bellidir ve o rızkını ve kısmetini aradığı gibi rızkı da onu arar ve bulur” demiştir. Bu 

arada adamın birisi elinde yiyeceği bir lokmayı göstererek “Bu benim kısmetim ve 

rızkım mıdır?” diye sorar. Niyeti “rızkındır” dese yemeyecek ve atacak, “rızkın 

değildir” dese yiyecektir. Bunun üzerine bilgin gülerek “Yersen rızkındır” şeklinde 

cevap vermiştir. 

26. Kader yüce Allah’ın ilmine racidir, ilim nevindendir ve ilim maluma tabidir. Kaza ise 

Allah’ın ilmine ve kaderine göre irade ve kudret sıfatı ile yarattığından dolayı “İrade ve 

Kudret” sıfatına racidir. Yüce Allah’ın yaptığına pişman olan ve tövbe edenler için de 

“Atası ve Affı” vardır. Bu da Allah’ın rahmet ve ihsanına racidir. Allah’ın kullarını 

affetmesi rahmetinin ve kullarına olan şefkatinin gereğidir. Şayet Allah’ın atası ve affı 

olmasaydı tüm insanlar helak olurdu. Zira Allah’ın adaleti ve kazası “Zerre kadar şer 

işlese de ceza gerektirir.” (Zilzal, 99:7-8) Bu durumda af olmazsa tüm insanlar helak 

olurlar. Bu sadece insana has değildir; tüm mahlûkata racidir. 

27. Allah insana akıl ve irade vermiş ve onu ancak iradi fiillerinden sorumlu tutmuştur. 

Gayr-i iradi ve zorunlu veya zorlamaya ve cebre dayanan fiillerinden sorumlu 

tutmamıştır. Kul iradesi ile kâsibdir, Allah ise hâlık, yani yaratıcıdır. Kul ister Allah 

yaratır. Ancak kesbi olan sevapları lehine, iktisabı olan günahları aleyhinedir. Teklif-i 

mâlâyutak yoktur; yani güç yetiremediği şeyi teklif etmemiştir. (Bakara, 2:286) 

28. Her şey yaratılmadan öncesi ve sonrası ile Allah’ın malumudur. İnsana ise ancak kaza 

edildikten sonra malum olur. Allah herkesi fıtrat üzere yarattığı gibi herkese de bir 

karakter vermiştir. Herkes Allah’ın kendisine verdiği karaktere göre hareket eder. Yüce 

Allah Kur’ân-ı Kerimde “Herkes kendi kabiliyetine göre amel işler” (İsra, 17:84) 

buyurur. Bu nedenle kabiliyeti veren ve kabiliyetin ve karakterin özelliklerini yaratan 

yüce Allah elbette kimin ne yapacağını bilir ve kaderini ona göre yazar.  

29. Yüce Allah bir hadis-i kutside “Benim kazama ve hükmüme inanan, kitabımın 

hükmüne ve vesayasına boyun eğen, verdiğim rızka kanaat eden, şehevi arzularını 

benim için terk eden genç bir mü’min katımda bir kısım melekler gibidir. Kaza ve 

kaderime razı olmayan da benden başka rab arasın” (Deylemi, Beyhaki, İbn-i Neccar) 

buyurur.  

30. Hz. Ömer (ra) Şam’a gidince Veba hastalığı olduğunu duydu. “Veba olan yere 

girmeyiniz” hadisine uygun geri döndü. “Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun?” diyenlere 

de “Allah’ın kazasından yine kaderine kaçıyorum ve Allah’a sığınıyorum” diye cevap 

vererek aklın gerektirdiği tedbiri almanın kazayı, kazanın da kaderi değiştirdiğini ifade 

etti.  

31. İslam bilginleri ise “kanunu koyan değiştirme yetkisine de sahiptir” prensibinden 

hareketle kaderi yazan Allah’ın bunu değiştirebileceğini söylemişlerdir. Allah her şeye 

kadirdir ve iradesi ile fail-i muhtardır, dilediğini yapar, dilemediğini yapmaz. Bu 

nedenle insanlar ve varlıklar kaderi değiştiremezler; ama Allah değiştirir. Değiştiremez 

demek Allah’ın iradesini sınırlamak ve Allah’a “mucib-i bizzat” yani “kaderin gereğini 

yapmaya mahkûmdur” demek ve iradesini yok saymak demektir. Bir kısım âlimler ise 

“Allah’ın kaderi değişmez; ama kazası değişir” demişlerdir. Kur’ân-ı Kerim “Allah 

dilediğini imhâ eder ve dilediğini tespit eder. Ümmü’l-kitap, yani ana kitap ve ilm-i 

ezelisini yazdığı levh-i Ezeli onun katındandır” (Ra’d, 13:39) buyurarak hiç kimsenin 



muttali olmadığı ezeli ilmi dışında şartlara ve imkanlara bağlı olan kaderinin 

değişeceğini haber vermiştir. Bu nedenle “Sadaka belayı def eder.” Sadaka sonucu 

Allah’ın atası ile kazayı bozar, kaza da kaderi değiştirir. Nitekim Bediüzzaman Said 

Nursi hazretleri “Cenab-ı Hakk'ın atâ, kaza ve kader namında üç kanunu vardır. Atâ, 

kaza kanununu, kaza da kaderi bozar. Meselâ: Bir şey hakkında verilen karar, kader 

demektir. O kararın infazı, kaza demektir. O kararın ibtaliyle hükmü kazadan afvetmek, 

atâ demektir. Evet, yumuşak bir otun damarları katı taşı deldiği gibi, atâ da kaza 

kanununun kat'iyyetini deler. Kaza da ok gibi kader kararlarını deler. Demek atânın 

kazaya nisbeti, kazanın kadere nisbeti gibidir. Atâ, kaza kanununun şümulünden 

ihraçtır. Kaza da kader kanununun külliyetinden ihracıdır. Bu hakikate vâkıf olan ârif: 

"Ya İlahî! Hasenatım senin atâ'ndandır. Seyyiatım da senin kaza'ndandır. Eğer atâ'n 

olmasa idi, helâk olurdum" der. (Mesnevi-i Nuriye, 206) 

32. Peygamberimize (sav) “Cennetlik ve cehennemlik belli midir?” diye soruldu. 

Peygamberimiz (sav) “Evet!” buyurdular. “O zaman neden ibadet ediyoruz?” diye 

sorulunca da “Siz amel işlemeye bakın. Herkes niçin yaratıldı ise onu işler ve o amel 

ona kolaylaştırılır. Kendisi için ezelde ne müyesser kırıldı ise onu yapar” buyurdular. 

Ve “Herkes kendi kabiliyetine göre amel işler” (İsra, 17:84) ayetini okudu. Yani, kula 

düşen ibadet için yaratıldığını bilerek ona göre davranmalı ve “Ölüm gelene kadar 

ibadete devam etmekle” (Hicr, 15:99) yükümlüdür. Her canlı niçin yaratıldı ise onu 

yapmaktadır. Arı, ipek böceği, inek ve ağaç niçin yaratılmış ise onu yaptığı gibi insan 

da ibadet için yaratılmıştır ve bununla mükelleftir. İnsan hürdür. Saidin alameti hiç 

dalalete düşmeden hayatının sonuna kadar doğru yolda yürümesidir. Şaki olan da 

şakavetine sebep olacak şeyleri yaparlar.  

33. Allah insanı hür bırakıp akıl ve irade vererek geleceğini planlama ve buna göre 

yaşama yetkisi vermiştir. İnsan geleceği ile ilgili nasıl bir plan yaparsa Allah kaderini 

ona göre yazar. Hz. Ali’nin (ra) anlattığına göre “Peygamberimiz (asv) zamanını 

planlardı. Vaktinin bir bölümünü Allah için ibadete, bir bölümünü ailesine ve bir 

bölümünü de kendisine ayırırdı. Kendisine ayırdığı zamanın bir bölümünde şahsî 

işlerini yapar, diğer bölümünde halkın ihtiyaçlarını karşılamaya tahsis ederdi. Bu zaman 

halkın işlerini yapar ve herkesle meşgul olurdu.” Gece erken yatar, gecenin sonunda 

kalkıp ibadetle meşgul olur, daha sonra Mekke’de Kâbe’ye gider, Medine’de Mescid-i 

Nebevi’ye gider ve kuşluğa kadar ibadetle meşgul olurdu. Gece âdeti olmadığı halde 

Hz. Ebubekir’in (ra) evine gelince Ebubekir (ra) telaşlandı ve “Çok önemli bir şey mi 

var?” dedi. Peygamberimiz (sav) “Hicret müjdesini verdi.” Bu durum peygamberimizin 

(asv) çok düzenli ve planlı bir hayat yaşadığını gösterir. (İbn-i Kesir, Şemail-i Resul, 

52)        

 


