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25. İHSAN  SOHBETİ 

KONU  : KADER  VE  KAZAYA   İMAN  - 2 

Kader ve kaza konusu ile yakından ilgisi olan bazı hususlar var ki, bunların da yakinen bilinmesi 

gerekir. Bunlar; “İrade, Tevekkül, Hayır ve Şer, Rızık ve Ecel” konularıdır.   

1- İRADE  

İrade, sözlükte “seçmek, istemek, yönelmek, tercih etmek ve karar vermek” demektir. Dinimizde 

ise, “Allah'ın veya insanın ilgili seçeneklerden birini seçip belirlemesi, tayin ve tahsis etmesi” 

anlamına gelir. İki kısımdır: Küllî (sınırsız) irade, Cüz’î (sınırlı) irade.  

Küllî İrade: Allah'ın iradesidir ki, ezelîdir, sonsuzdur, sınırsızdır, herhangi bir şeyle bağlantılı 

değil ve mutlaktır.  

Cüz’î İrade: İnsanın iradesidir ki, sonlu, sınırlı, zaman, mekân vb. şeylerle ilintilidir.  

Kainatta meydana gelen her olay ve varlık, Allah'ın iradesi ile meydana gelir. İnsanlar da Allah'ın 

kendilerine tanıdığı sınırlar içinde fiillerini seçerler. Kul, iradesini kullanırken, herhangi bir baskı 

altında kalmadan bunu yapar, bu da onun hayır veya şer yönünde irade kullanmasına imkân tanır.   

İnsanlar, gerçek bir irade hürriyetine sahip olarak yaratılmışlardır. Bu sebeple de kendi istek ve 

iradeleriyle bir şey yapıp yapmama gücüne sahiptirler. İki seçenekten birini seçebilirler. İşte insanın 

sevabı veya cezayı hak etmesi, yapıp ettiklerinden sorumlu olması bundan dolayıdır.  İnsanlardan sadır 

olan fiillerin meydana gelişinde kulun bu hür iradesinin etkileri söz konusudur. Fakat fiillerin hakikatte 

yaratıcısı Allahu Teâlâ'dır. Allah, kullarının iradeye bağlı fiillerini, yine onların iradeleri doğrultusunda 

yaratır. Allah, bunu yaparken bir mecburiyetten dolayı değil, âdetullah ve sünnetullah gereği, bunu 

yapar. Burada fiili tercih ve seçmek (kesb) kuldan, fiili yaratmak (halk) Allah (c.c.)'tandır. Kul iyi veya 

kötü hangi yolu seçer veya yönelirse,  Allah onu yaratır. Fiili seçme serbestliğine sahip olduğu için de 

insan sorumludur. Hayır işlemişse mükâfatını, şer işlemişse cezasını görecektir.  

Şu âyetlerde olduğu gibi:  

اهَا فَأَْلهََمهَا فُُجوَرهَا َوتَْقَواهَا   َونَْفٍس َوَما َسوَّ

“Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verene, sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin 

ederim ki,” 1 

ا َكفُوًرا  ا َشاِكًرا َوإِمَّ  إِنَّا هََدْينَاهُ السَّبِيَل إِمَّ
“Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.” 2 

ٍم لِّْلَعبِيِد  ْن َعِمَل َصالًِحا فَلِنَْفِسِه َوَمْن أََساَء فََعلَْيهَا َوَما َربَُّك بِظََّلَّ  مَّ
“Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara 

zulmedici değildir.” 3 

                                                 
1 Şems, 91:7-8 
2 İnsan, 76:3 
3 Fussilet, 41:46 
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Bundan dolayıdır ki, insan Allah'ın kulu olarak sorumluluğunu bilip doğru, iyi, güzel, hayırlı 

şeyleri işleyip, yanlış, kötü, çirkin ve şer davranışlardan uzaklaşmalı ve âhirette güzel karşılıklara ve 

mükâfatlara ulaşmaya çalışmalıdır.   

2-  TEVEKKÜL 

Tevekkül, kelime manası ile “güvenmek, dayanmak, işi başkasına havale etmek” gibi manalara 

gelir. Dinimizde ise, maddî ve manevî sebeplere sarıldıktan ve insan olarak elden gelen her şeyi yerine 

getirdikten sonra, elde edilecek şeyin olması için Allah'a dayanıp güvenmek ve gerisini Allah'a 

bırakmak demektir. Örneğin bir çiftçi zamanında tarlasını sürerek ekime hazırlayacak, tohumu atacak, 

sulayacak, zararlı bitkilerden arındırıp ilaçlayacak, gübresini verecek, ondan sonra da iyi ürün vermesi 

için Allah'a güvenip dayanacak ve sonucu O'ndan bekleyecektir. Fakat bunlardan hiçbirini yapmaksızın 

“Kader ne ise o olur; Allah bunları yapmadan da bana gereken hasadı versin!” tarzında bir anlayışla 

tembellik ederse, işte bu İslâm'ın tevekkül anlayışı olamaz.  

Tevekkül, kadere inancın tabiî bir neticesidir. Tevekkül eden kimse kayıtsız şartsız Allah'a teslim 

ve kaderine razı olmuş bir kimsedir. Ancak kadere iman da tevekkül de tembellik, gerilik ve miskinlik 

demek değildir; çalışma ve ilerlemeye engel olamaz. Çünkü her mü’min olayların, Allah’ın koyduğu 

ilâhî düzen ve kanunlar çerçevesinde ve sebep-sonuç ilişkisi dahilinde olup bittiğine inanır.  Yani 

tohum ekilmeden ürüne kavuşulamayacağını; ilâç olmadan tedavi olunamayacağını; salih ameller 

işlenmedikçe Allah rızâsının kazanılmayacağını ve dolayısıyla cennete girilmeyeceğini her müslüman 

bilir.  

Öyle ise tevekkül, çalışıp çabalamak, çalışıp çabalarken de Allah'ın bizimle olduğunu 

unutmamak ve neticeyi Allah'a bırakmaktır. 

Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz öyle buyurmaktadır:  

لِيَن  َ يُِحبُّ اْلُمتََوكِّ ِ إِنَّ َّللاَّ  فَإَِذا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

“Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp 

güvenenleri sever.” 4  

ِ فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن  َ َوَعلَى َّللاَّ   َواتَّقُوا َّللاَّ

“Allah'tan korkun ve mü’minler yalnızca Allah'a güvensinler.” 5 

ُ لُِكلِّ َشيْ  َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيثُ  َ بَالُِغ أَْمِرِه قَْد َجَعَل َّللاَّ ِ فَهَُو َحْسبُهُ إِنَّ َّللاَّ  ٍء قَْدًرا ََل يَْحتَِسُب َوَمن يَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

“Ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse O, ona yeter. Şüphesiz Allah, 

emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.” 6 

Hz. Peygamber (s.a.v.) de “Devemi bağlıyayım da öyle mi tevekkül edeyim, yoksa serbest bırakıp 

da mı tevekkül edeyim?” diyen sahabeye, “ ْل  Önce deveni bağla, Allah'a öyle tevekkül et” 7“ اْعِقْلَها َوتَ وَكَّ

buyurarak tevekkülden önce tedbirin alınması için uyarıda bulunmuştur.  

                                                 
4 Âl-i İmran, 3:159 
5 Maide, 5:11 
6 Talak, 65:3 
7 Tirmizi, Kıyamet, Hadis No: 2517 
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3- HAYIR VE ŞER 

Hayır, kelime olarak “iyilik, iyi, faydalı iş ve fayda” anlamlarına gelir. Dinimizde Allah'ın 

emrettiği, sevdiği ve hoşnut olduğu davranışların genel ismidir. Şer ise, hayırın zıddı olarak, “kötülük, 

fenalık ve kötü iş” manasına gelir. Dinimizde Allah'ın hoşnut olmadığı, sevmediği, meşru olmayan, 

işlenmesi durumunda kişinin ceza ve yergiye müstehak olacağı davranışlar anlamındadır.  

Âmentü diye bilinen ve iman esaslarının özetlendiği ibarede de ifade edildiği gibi her müslüman 

kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanır. Yani Allah (c.c.) hayrı da şerri de kendisi irade eder ve 

yaratır. Çünkü kâinatta her şey O’nun irade, takdir ve kudreti altındadır; O’ndan başka gerçek mülk ve 

kudret sahibi, tasarruf yetkisi olan bir başka varlık da yoktur.  

İnsan, kendisinde var olan cüz’î iradesiyle hayrı da, şerri de kendisi kazanır. Hayırlı olan şeylere 

Allah'ın rızası vardır. Fakat şerli işlerden hoşnut değildir. Hayrı seçen insan mükâfatı, şerri seçen de 

cezayı hak edecektir. Şerrin Allah'tan gelmesi demek, kulun fiilinin meydana gelmesi için Allah'ın 

tekvînî iradesinin ve yaratmasının devreye girmesi demektir. Yoksa Allah kullarının kötü filler 

işlemesinden hoşnut olmaz. 

Ehl-i sünnet inancına göre, Allah'ın şerri irade etmesi ve yaratması kötü ve çirkin değildir. Fakat 

insanın şerri işlemesi, kazanması, tercih etmesi ve şerli olarak nitelenmesi kötü ve çirkindir. Bunu bir 

örnekle izah etmeye çalışırsak şunları ifade edebiliriz. Bir usta ressam, sanatının bütün inceliklerini 

uygulayarak bir çirkin adam resmi yapsa; ressamı “ne güzel resim yapmış” diye takdir ederiz. Fakat 

böyle sanatkârane çizilmiş resimdeki çirkin adamın çirkinliği kendine aittir. Yoksa o resmi yapan 

ressama ait değildir. Resim güzel ama, içindeki çirkindir. Allah (c.c.), mutlak manada hikmetli ve en 

güzeli yaratan tek varlıktır.  O’nun şerri yaratmasında birtakım gizli ve açık hikmet söz konusudur. 

Nitekim canlı ölüden, iyi kötüden, hayır şerden ayırt edilsin için, Allah eşyayı zıtlarıyla birlikte 

yaratmıştır. 

Allah (c.c.) buyuruyor:  

 ُكلُّ نَْفٍس َذائِقَةُ اْلَمْوِت َونَْبلُوُكم بِالشَّرِّ َواْلَخْيِر فِْتنَةً َوإِلَْينَا تُْرَجُعوَن 

“Her canlı, ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz. Ve siz, ancak 

bize döndürüleceksiniz.” 8 

ِ َوَما أََصابََك ِمن َسيِّئٍَة فَِمن نَّْفِسَك َوأَْرَسْلنَاَك لِلنَّاِس َرُسوًَل  ا أََصابََك ِمْن َحَسنٍَة فَِمَن َّللاَّ ِ َشِهيًدا مَّ  َوَكفَٰى بِاَّللَّ

“Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara elçi 

gönderdik; şahit olarak da Allah yeter.” 9  

ِصيبٍَة فَبَِما َكَسبَْت أَْيِديُكْم َويَْعفُو َعن َكثِيٍر  ن مُّ  َوَما أََصابَُكم مِّ

“Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. (Bununla 

beraber) Allah çoğunu affeder.” 10  

ُ يَْعلَُم َوأَنتُْم ََل تَْعلَُموَن  َوَعَسٰى أَن تَْكَرهُوا َشْيئًا َوهَُو َخْيٌر لَُّكمْ   َوَعَسٰى أَن تُِحبُّوا َشْيئًا َوهَُو َشرٌّ لَُّكْم َوَّللاَّ

“Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü 

olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” 11 

                                                 
8 Enbiya, 21:35 
9 Nisa, 4:79 
10 Şura, 42:30 
11 Bakara, 2:216 
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Ayrıca Allah (c.c.), insana şer ve kötü şeylerden korunma yollarını göstermiş, şerden sakınma güç 

ve kudretini de vermiştir: 

 نَاهُ النَّْجَدْيِن َوهََديْ  

“Ona iki yolu (doğru ve eğriyi) gösterdik.” 12 

ََّللَةَ بِاْلهَُدٰى َواْلَعَذاَب بِاْلَمْغفَِرِة فََما أَْصبََرهُْم َعلَى النَّاِر  ئَِك الَِّذيَن اْشتََرُوا الضَّ  أُولَٰ

“Onlar doğru yol karşılığında sapıklığı, mağfirete bedel olarak da azabı satın almış kimselerdir. 

Onlar ateşe karşı ne kadar dayanıklıdırlar!” 13 

Dünyada şer olmasa hayrın mânası anlaşılamaz ve bu dünyanın bir imtihan yeri olmasındaki 

hikmet gerçekleşemezdi. Dolayısı ile Allah'ın adalet ve hikmeti gereği veya kendisinden sonra gelecek 

bir hayra vasıta ve aracı olmak ya da daha kötü ve zor bir kötülüğü defetmek için şer yaratılmıştır. 

Alınacak Dersler 

1. İnsan iradeli bir varlıktır. Onu kullanırken Allah’ın razı olacağı şekilde ve yerde kullanmalıdır. 
2. Tevekkül, tembellik değil, insan olarak bir şeyi elde etme yollarının tamamına sarıldıktan 

sonra, neticeyi yaratması için sonucu Allah’a havale etmektir.  

Bu Hafta 

1. Bu dersi evlerimizde aile efradımızla da müzakere ve mütala edelim.   

 

                                                 
12 Beled, 90:10 
13 Bakara, 2:175 


