


TAKDİR 1 ve KAZA 2 

• Derleyen: ŞiNASİ SİBER 

Takdir, muallik yani askıda olup değişmeye tabi bulunan, ve mübrem; 
yani değiştirilmesi kabil olmayan diye iki sınıfa ayrılabilir. 

Birincisi dua, muhtelif şekilde fedakarlik ve hayır iş ile değiştirilebilir. 
Allah kerem ve merhametinden ötürü birincisini ibtal edebilir. Fakat takdir 
mübremse, yani değiştirilmesi kabil değilse, hatta hayır işlernek ve dua 
etmek bile onu hertaraf edemez. Fakat bu şekildeki dualann ve fedakar
lıklann heba olacağı zannedilmesin, zira Allah'ın lfıtuf ve keremi onlan 
şu veya bu şekilde insana faydalı. kılabilir. Bazı hallerde .takdirin İcrasım 
Allah'ın bir müddet için geri bıraktığı vakidir. 

Takdirin hakiki manası Kur'an-ı Kerim'den istihraç edilebilir. 
Kur'an-ı Kerim'de açıkça zikredilmemiş olmakla beraber, buna dair bir· 
ayet-i kerime vardır. Bu ayette 3 "~ ~~ Jr.)1 r-~J Jt.;./' yani: "Benden 
isteyiniz ki, isteğiDizi kabul edeyim" buyuruluyor. 

Bunun manası şudur ki dua kabul olunabilir ve ilahi bir cezalandırma 
karan ibtal edilebilir veya önlenebilir. Binlerce iş, ve hatta her iş dua ile 
başarılabilir. Allah'ın kudretinin her işe şamil olduğunu ve her işe müdahale 
edebileceğini akıldan çıkarmamak lazımdır. Allah dilediğini yapar. İnsan
lar umumiyerle bu gizli ilahi müdahalenin farkında olınayabilirler. Fakat 
hulus-ı kalple yalvaran, niyaz eden binlerce insamn dualanmn neticesi 
açıkça isbat etmiştir ki Allah bizce bilinmlyen gizli bir müdahalede bulunur, 
dilediğini imha ve ifna eder ve dilediğini eksiksiz olarak korur ve muhafaza 
eder ..... · 

Kaza ve karlerin hakiki manasım bilrneğe çalışmamıza ve bunun te
ferruatına girişmemize lfızq.m yoktur. Hepimiz teslim ederiz ki Allah olacak 
olam bilir. Binaenaleyh bu hususta mün!zaa ve münakaşaya girişmemeliyiz. 
Allah insamn kaderini şarta bağlamıştır ve bu kader tevbe, istiğfar ve fena
lıktan kaçinmak üzere yemin etmek suretiyle değiştirilebilir ve önlenebilir. 
İnsan derde uğrar ve sıkıntıya düşerse tabii surette doğruluk yoluna döner, 

1 Allah'ın her şey hakkındaki ezeli hükmü 
2 Allah'ın her şey hakkındaki ezeli hükmünün icrasl 
3 Mü'min sılresi (40) ayet 6o · 
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hayır işler ve içinde bir nevi ıztırap ve üzüntü duyar ki bu onda bir ruhi ve 
manevi uyamklık meydana getirip kendisini dindarlığa ve doğruluğa sev- · 
keder ve onu günah işlernekten vaz geçirir. , 

Biz nasıl aldığımız il§.çlardan fayda görür isek, ayın şekilde Allah'a 
yalvaran bir kimse atebe-i ilahide secdeye kaparup huşu'la O'nun hima
yesini dilediği zaman ferahlık ve teselli bulur ve Allah'dan ilham ve rüya-yı 
sadıka vasıtasiyle beşaret haberi alır. Hazret-i Ali (Allah ondan razı olsun): 
"Sabırla ve samirniyetle yapılan bir dua, en yüksek vecd ve hU§U' noktasına 
vardığı zaman, Allah tarafindan kabul olunur" diye buyurmuştur. Dualar 
ve hayır İ§ işlemeler neticesinde ilahi cezamn ibtal edildiği veya önlendiği, 
peygamberlerce teyid edilen ve Allah'ın sevdiği birçok salih ve dindar 
adamın tecrübesi ile sabit olan bir hakikattir. 
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