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26. İHSAN  SOHBETİ 

KONU  : KADER  VE  KAZAYA   İMAN  - 3 

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.   

5- RIZIK 

Rızık kelime olarak “azık, yenilen, içilen ve faydalanılan şey” manalarına gelir. Dinî ıstılahta ise, 

“Allah'ın, canlılara yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği maddî ve manevî her şey”dir.  Bu tarife göre 

helâl olan şeyler de haram olan şeyler de rızık tanımının altına girer.  

Rızık konusunda Ehl-i Sünnet bazı prensipler benimsemiştir. Şöyle ki: 

1. Herkese rızık veren (rezzâk-ı âlem) sadece Allah (c.c.)’tır. 

Şu âyet-i celile bunu bize gayet güzel anlatmaktadır.  

َدَعَها ُكلٌّ ِفي ِكَتابٍ  تَ وأ تَ َقرََّها َوُمسأ َرأِض ِإَّلَّ َعَلى اللَِّه ِرزأقُ َها َويَ عأَلُم ُمسأ  مُِّبيٍن  َوَما ِمن َدابٍَّة ِفي اْلأ
“Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah'ın üzerinedir. Allah o canlının durduğu yeri ve 

sonunda bırakılacağı mekanı bilir. (Bunların) hepsi açık bir kitapta (levh-i mahfuz'da) dır.”1 

Şu âyet-i kerîme de rızkın Allah’ın elinde olduğunu işaret etmektedir:  

ٍء َعِليٌم  ِدُر ِإنَُّه ِبُكلِّ َشيأ َرأِض يَ بأُسُط الرِّزأَق ِلَمن َيَشاُء َويَ قأ َماَواِت َواْلأ  َلُه َمَقالِيُد السَّ
Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı bol verir, dilediğinden de kısar. O, her şeyi 

bilendir. 2 

2. Rızkı yaratan ve veren Allah (c.c.)’tır.  

Ancak kul, Allah'ın kâinatta geçerli kıldığı tabii kanunlarına riayet ederek çalışıp çabalamalı, 

sebeplere sarılmalı ve rızkı kazanmak için tercihlerde bulunmalıdır. İşte kulun bu tercihine uygun olarak 

Allah onun rızkını yaratır. Rızkın Allah (c.c.) tarafından verilmiş olması, insanın tembellik yapmasına, 

çalışmamaya ve yanlış bir tevekkül anlayışına sahip olmasını gerektirmez. Kazanç için gerekli girişimde 

bulunmak kuldan, rızkı yaratmak ise Allah'tandır. 

ي إِلَْيِك بِِجْذِع الناْخلَِة تَُسا  قِْط َعلَْيِك ُرطَبًّا َجنِي ًّا فَنَاَداهَا ِمن تَْحتِهَا أََّلا تَْحَزنِي قَْد َجَعَل َربُِّك تَْحتَِك َسِري ًّا َوهُزِّ

“Aşağısından (İsa yahut melek) ona şöyle seslendi: Tasalanma! Rabbin senin alt yanında bir su arkı 

vücuda getirmiştir. Hurma dalını kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün.” 3 

Ayet-i kerîmede Allah (c.c.), su arkını Hz. Meryem’e yakın yaratıyor, hurmayı başının üzerinde meyve 

verecek şekle getiriyor. Ancak hurmayı silkeleme işini Hz. Meryem validemizden istiyor.  

 

 

                                                 
1 Hud, 11:6 
2 Şura, 42:12 
3 Meryem, 19:24-25 
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3. Haram yoldan elde edilen şeyler de rızıktır.  

Fakat haram olan rızkı kulun kazanmasına Allah (c.c.)’ın rızası yoktur. Bir âyet-i kerîmede Cenab-ı Hak 

şöyle buyurmuştur:  

ُبُدوَن  ُكُروا نِعأَمَت اللَِّه ِإن ُكنُتمأ ِإيَّاُه تَ عأ ا َرَزَقُكُم اللَُّه َحََلَّلا طَيِّباا َواشأ  َفُكُلوا ِممَّ
“Artık, Allah'ın size verdiği rızıktan helal ve temiz olarak yeyin, eğer (gerçekten) yalnız Allah'a ibadet 

ediyorsanız, onun nimetine şükredin.” 4  

4. Herkes kendi rızkını yer. 

Bir kimse başkasının rızkını yiyemeyeceği gibi, başka biri de onun rızkını yiyemez. 

ُ بُِضرٍّ فَََل َكاِشَف لَهُ إَِّلا هَُو َوإِن يُِرْدَك بَِخْيٍر فَََل َرادا لِفَْضلِِه يُِصيُب بِِه   َمن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َوهَُو َوإِن يَْمَسْسَك َّللاا

ِحيُم   اْلَغفُوُر الرا

“Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa,  onu yine O'ndan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır 

dilerse, O'nun keremini geri çevirecek de yoktur. O, hayrını kullarından dilediğine eriştirir. Ve O 

bağışlayandır, esirgeyendir.” 5 

ِذلُّ َمن تََشاُء بِيَِدَك اْلَخْيُر قُِل اللاهُما َمالَِك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمن تََشاُء َوتَنِزُع اْلُمْلَك ِممان تََشاُء َوتُِعزُّ َمن تََشاُء َوتُ 

 إِناَك َعلَٰى ُكلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

“(Resulüm!) De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü 

dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. 

Gerçekten sen her şeye kadirsin.” 6  

6- ECEL 
Kader ve Kaza konusunda önemli olan hususlardan bir tanesi de ecel konusudur. Ecel, sözlükte 

“önceden tesbit edilmiş zaman ve süre” anlamına gelir. Dinî terim olarak “insan hayatı ve diğer canlılar için 

belirlenmiş süreyi ve bu sürenin sona ermesi, yani ölüm zamanı demektir.  

Her canlının süreceği bir hayat programı ve bu programın sona erdiği bir tarih vardır ki, bu ecel 

zamanıdır ve değişmez. Bu da Allah’ın elindedir. İnsanlara hayatı ve rızkını veren, sonunda da öldüren 

Allah olunca eceli de belirleyen O'dur.  

 نَْحُن قَداْرنَا بَْينَُكُم اْلَمْوَت َوَما نَْحُن بَِمْسبُوقِيَن 

“Aranızda ölümü takdir eden biziz. Ve biz, önüne geçilebileceklerden değiliz.” 7  âyeti bu hususu 

anlatmaktadır.  

Şu âyetler de ecel konusunu beyan etmektedirler:  

ٍة أََجٌل فَإَِذا َجاَء أََجلُهُْم ََّل يَْستَأِْخُروَن َساَعةًّ َوََّل يَْستَْقِدُموَن   َولُِكلِّ أُما

“Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler.” 8 

                                                 
4 Nahl, 16:114 
5 Yunus, 10:107 
6 Âl-i İmran, 3:26 
7 Vakıa, 56:60 
8 A’raf, 7:34 
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ا إَِذا َجاَء أَجَ  ُ نَْفسًّ َر َّللاا ُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن َولَن يَُؤخِّ  لُهَا َوَّللاا

“Allah, eceli geldiğinde hiç kimseyi (ölümünü) ertelemez. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” 9  

Âyetlerde de görüldüğü gibi, ecel hiçbir sebeple değişmez. Hadis-i şeriflerde bazı ibadetlerin ve 

güzel amellerin ömrü artıracağına dair beyanlar vardır. “Sadaka ömrü uzatır” 10 hadisi bunlardan biridir ki, 

bunlar insanları hayırlı ve güzel işlere teşvik etmeyi amaçlayan hadislerdir. Bunlar şu anlamda 

yorumlanmışlardır: 
a- Ömrün artması demek, elem ve kederden uzak, huzur ve mutluluk dolu, sağlıklı, güçlü ve kuvvetli 

bir şekilde ömrünü tamamlamaktır.  

b- Allah (c.c.), bu gibi kimselerin bu hayırlı işleri yapacağını bildiği için ömürlerini buna göre uzun 

planlamıştır.  

Ehl-i Sünnet inancına göre, öldürülen şahıs da (maktul) eceliyle ölmüştür. Şayet bu öldürülen insan, 

öldürülmemiş de olsa o anda tabii veya bir başka biçimde ölecekti. Bundan dolayıdır ki, katil öldürdüğü 

kişinin ecelini öne çekmemiştir. Öyle ise katil neden cezayı hak ediyor? diye sorulursa, şunu ifade 

edebiliriz. Katilin cezayı hak etmesinin sebebi, Allah (cc)’nun:  

ُ إَِّلا بِالْ  َم َّللاا اُكم بِِه لََعلاُكْم َوََّل تَْقَربُوا اْلفََواِحَش َما ظَهََر ِمْنهَا َوَما بَطََن َوََّل تَْقتُلُوا الناْفَس الاتِي َحرا لُِكْم َوصا َحقِّ َذٰ

 ْعقِلُوَن تَ 

“De ki: Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-

babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin -sizin de onların da rızkını biz veririz-; 

kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın! İşte 

bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.” 11  âyetinde gerçeğini bulan yasakladığı 

şeyi işlemiş olması ve kul olarak Allah’ın kendine verdiği gücü kullanma hususunda haram kılınan bir 

davranışı isteme ve yapma yönünde seçim yapmış olmasıdır. İnsanın bu seçimi üzerine de sünnetullah diye 

ifade edilen tabii kanun sebebiyle Allah, ölümü yaratmıştır. Allah'ın bu durumu ezelî ilmiyle biliyor olması 

ise, kulun iradesinin elinden alınmış olması anlamına gelmez.  

Alınacak Dersler 

1. Rızık Allah’tandır, ama sebeplerine sarılmak gerekir. Ancak sebepleri Allah’ın yerine ikame 

etmemek gerekir. Yani kazanç temin edilen mesleği veya kazanç kapısını “rezzâk” gibi görmemek 

gerekir. 

2. Ecelin geleceği hak olduğuna göre, hazırlıklı olmak gerekir. Hakkı savunurken ecelden korkarak 

geri durmak, ömrü uzatmaz.  

3. Ömrün bereketi ve mutlu yaşamak için hayır yollarına ağırlık vermek gerekir. 

Bu Hafta 

 ِ بِينٍ َوَما ِمن َداباٍة فِي اْْلَْرِض إَِّلا َعلَى َّللاا هَا َوُمْستَْوَدَعهَا ُكلك فِي ِكتَاٍب مُّ   ِرْاقُهَا َويَْعلَُم ُمْستَقَرا

“Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah'ın üzerinedir. Allah o canlının durduğu yeri ve 

sonunda bırakılacağı mekanı bilir. (Bunların) hepsi açık bir kitapta (levh-i mahfuz'da) dır.”12 

Ayeti kerimesinin tefsirini ailemiz ile okuyalım. 

                                                 
9 Münafikȗn, 63:11 
10 El-Camiu’s Sagir, H. No: 5146 
11 En’am, 6:151 
12 Hud, 11:6 


