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iSLAM'DA KADER AKiDESi ve iMAN 
ESASLARI ARASINA GiRMESiNiN HiKMETi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

İSLAM'DA KADER AKİDESİ 

A. KADERİN ANLAMI 

1. Lügat Anlamı 

Af§. Gör. Yener ÖZTÜRK 

Kader lügatte, ölçme, takdir etme, biçime koyma, §ekillendirme gibi 
anlamlara gelir. Arap dilinde ka- de- ra takdir etti hisselere ayırdı ve herke
se payını bölü§türdü manalarma gelirken, bir de aynı kelimenin, güç yetirdi, 
muktedir olduğu gibi anlamları vardır. Kelime tefil babma nakledilence 
kad- de- ra olur ki, o zaman manası, "hükmetti, hükmünü geçirdi ve kazada 
bulundu" §eklinde olur.(l) 

Kaderle alakah diğer bir kelime ise kaza' dır. Kaza, kelime olarak emir, 
hüküm, yaratma manalarma gelir.<2> 

Kaderi "her bir mahluku kendisine ait vasfıyla tayin ve tespit etme" 
olarak belirten Nureddin es- Sabuni, ( ö/ 580/ 1184) kaza'~ı _"sağlam ve ma
hirane bir §ekilde yapmak ve i§lemek" §eklinde tarif eder.<> Imam E§'ari ise 
kazaya "yaratma, yazma, farz kılma, hüküm verme ve bir §eyin olu§undan 
haber verme" anlamlarını vermi§tir. <4> 

Kader konusundaki dü§üncelerine halel getirmernek dü§üncesinden 
hareketle mutezili müntesipler de kadere, beyan; kazaya "haber verme, bil
dirme" anlamlarını vermi§lerdir.<5> 

2. Istılah Anlamı 

(1) ibn Manzur, Ebu'l· Fadl, Lisanu'I·Arab Dar· u Sadır, Beyrut, ts. 7/745· 6 

(2) Age, 15/186· 7 
(3) es- Sabuni, Nureddin, el- Bidaye li Usuliddin, ys. s. 77, 78 
(4) el- Eş'ari, Ebu'l- Hasen Ali b. ismail, Kitabu'l- Luma' fi'r- Reddi Ala Ehli'z- Zeyği Ve'l- Bida, Beyrut. 1952. s. 46 
(5) Bkz. Abdulcebbar, Şenhu'l- Usuli'l- Hamse, Tah. ve Tak. Abdulkerim Osman, Mektebet- u Vehbe, ts.s. 770. 
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Ehl- i Sünnetin iki kolu Maturidiler ve E§'arfler, kaza ve kader kav
ramlarını, ifade ettikleri mana bakımından birbirlerinin tersi §eklinde anla
mı§lardır. E§'arflerin kaza dediklerini Maturidfler kader, kaderi de kaza 
olarak ele almı§lardır. Sadece lafzi bir anla§mazlık vardır. Demek ki, kaza 
ile kader bir yönüyle aynıdır. Bu bağlamda, Maturidilerin nokta- i nazarın
dan kader, Allah'ın takdiri, kaza ise, bu takdiri infaz ve yapılacak §eyi eda 
etmesi ve hükmü yerine getirmesidir.<6

> 

Seyyid Şerif Cürcani'ye (ö. 816/ 1413) göre kader, "mümkinlerin birer 
birer yokluktan varlığa geçi§idir" ki, kazaya uygun olarak gerçekle§ir. Kaza 
ezeldeki hükümdür. Kader ise, §artlann var olu§undan sonra bunların birer 
birer meydana geli§idir. (?) 

Kelimenin lügat manasından hareketle kadere §öyle bir tarif getirebi
lir: "Kader, Allah'ın kaza olarak takdir ve hükmettiği §eydir.<8

> 

Daha anla§ılır bir ifadeyle kader, "Sonsuz ilme sahip, geçmi§, hal ve ge
leceği bir nokta gibi görüp, bilen ve esasen kendisi için geçmi§, hal ve gele
cek diye hiç bir §ey mevzubahis olmayan Cenab- ı Hakk'm; mikro alemden 
makro aleme, zerrelerden sistemlere ve -gelecekteki bütün hayatıyla- nar
ma alem insana kadar en küçükten en büyüğe, bütün kainatı ilmi planda il
mf vucütlarıyla planlayıp programlaması; tayin, tespit, takdir, tasnif, takdir 
etmesi ve bütün bunları tasarı ve ilmi plandan alıp, irade, kudret ve me§iet 
planına geçirmesi, harici ve varlık aleminde göstermesi adına, olup bitecek 
her §eyi daha olmadan evvelKitab-ı Mübin'de tespit ve takdir etmesidir.''(9

) 

3. Kur'an ve Kader 

Kur' an' da kader kavramı sadece insanla değil , zerrelerden galaksilere 
kadar topyekun kainatla ilgilidir. İçinde kader kelimesinin geçtiği ayetler 
göz önüne alımnca bu husus açık bir §ekilde görülür. 

"Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır. rı(lO) 

"Allah 'ın yanında her şey bir ölçüye göredir. rı(ll) 

Kur'an-ı Kerim, kaderin ''Allah'ın kaza olarak takdir ve hükmettiği şey
dir" tarifini §U ayetlerle te'yid eder. 

''Her ümmet için bir süre vardır; süreleri sona erince, bir saat bile gecikti
rilmez/er ve öne de alınmaz/ar. rı(lZ) 

(6) Daha geniş bilgi için bkz. lzmirli Hakkı, Yeni ilm- iKelam, Ankara. 1981. s. 328-9 

(7) el- Cürcani, Sevyid şerif Ali b. ismail, et- Ta'rifat, ts. s. 174 

(S} Şahin, Abdu!fettah, Kitab ve Sünnet Perspektifinde Kader, izmir, 1995. s. 6 
(9) Aynı yer. 
(1 O) Kamer, 54/ 49 
(11) Ra'd, 13/8 

(1 2) Yunus, 1 Ol 49 
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"Gökte ve yerde görülmeyen her şey şüphesizKitab-ı Mübinde'dir." (B) 

"(Ey Nebi!) Doğrusu sana vahyedilen bu kitap, Levh- i Mahfuz'da bulu
nan şan/ı bir Kur' andır. "<14

) 

insanla alakah kader konusun da ele alan ayet- i kerimeler, bize- me§i
et- i ilahi esas olmak üzere- insanın irade ve ihtiyar sahibi dilediğini yapabi
lir bir varlık olduğunu bildirir. 

İnsanın fiil ve hareketlerinde h ür olduğunu, §U ayet- i kerimler açıkça 
beyan eder: 

"De ki: O hak (Kur'an) Rabb'inizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen 
irkar etsin."<15

> 

"Her kim iyi arnelde bulunursa kendine yapmış olur; her kim de kötülük 
ederse yine kendine kötülük etmiş olur. Rabb'in kullanna zulmedici değil-
d . ıı(16) 

ır. 

"Her nefis kazandığı karşılığında rehindir. (kazanca bağlı olarak tutu-
i ) (17) ur. 

"De ki: Ey insanlar, Rabb'inizden hak olan (Kur'an) gelmiştir; her kim 
ona uyarsa kendi için uymuş olur. Her kim de (ondan aynlır) dalaZete düşerse, 
yine kendisine olur"(lB) 

Bir kısmını misal olarak aldığımız bu ayet- i kerimeler gösteriyor ki in
san fiil ve hareketlerinde hürdür. Bu sebeple de o, fiil ve hareketlerinin 
mes'illüdür. 

Mei§iet- i İlahinin esas olduğunu bildiren ayet- i kerimeler: 

''Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz. "(19
) 

''Allah dileseydi, onu yapamazlardı. ,(ıO) 

''Allah dilemeyince iman edecek değillerdi." <21
) 

"Eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik. "<22> 

Bu ikinci gruptaki ayet-i kerimeler, Cenab- ı Hakk'ın irade ve me§ieti
nin umumi ve esas olduğunu bildirmektedir.<23

> 

(13) Nemi. 27/75 
(14) suruç. 85/2· 22 
(15) Kehf, 18/29 

(16) Fussilet, 41/46 
(17) MQddessir, 74/39 

(18) Yunus, 1 0/1 OS 
(19) insan, 76/30 
(20) En' am, 6/37 
(21) En'am, 6/111 
(22) Secde, 32/13 
\2:1) -=~- :)..ı.Uuni, el- Bidaye, s. 71 
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Dikkatle bakıldığında aslında mezkur ayet- i kerimeler arasında bir te
nakuz mevzubahis değildir. Mes'ele §Udur: Allah dilemedikçe kulun dile
mesi bir §ey ifade etmez. Diğer bir ifadeyle, kulun dilemesi murad- ı ilahi
nin izin ve kabulüne mahzar olmadıkça bir §ey meydana gelmez; olan her 
§ey O'nun izni ve iradesi dahilinde olur. Bu da Cenab- ı Hakkın insanın di
lediklerini, aynen dileyip yaratmağa mecbur olmadığını gösterdiği gibi, di
ğer taraftan, Ramazan el- Butf'nin de ifade ettiği gibi "kulun kendi hususi 
iradesiyle seçtiği bir §eyin de, Allah iradesine ters dü§mesinin dü§ünüleme
yeceğini" gösterir. <24

) 

Mes'elenin her iki yanını birlikte nazara veren Tekvir sure-i celilesin
deki ayet- i kerimeler ise §Öyledir. "O Kur'an alemler için(hele) sizlerden isti
kamet üzere olmak isteyenler için bir öğüt ( bir mesaj) dan başkası değildir. 
(Bununla beraber) alemierin Rabb'i olan Allah dilemeyince, siz dileyemezsi
niz. ıı(ZS) Ayetin son kısmında, insanın, iradesini mutlak hakim zannetmemesi 
için, Allah'ın mutlak iradesi dahilinde cereyan ettiği bildirilmektedir.<26

) 

B. KADERE İMANIN VÜCÜBİYETİ 

1. Naslar açısından 

İslam'da kadere iman etmenin zarureti, iki delilden kaynaklanmakta
dır: 1. Bu mevzuda varid olan hadisler, 2. Cenab- ı Hakk'ın ilim, irade ve 
kudret sıfatıarına imanın gereği. <27

) 

Allah'a ve yüce sıfatıarına iman, kaza ve kadere de iman etmeği gerek
tirdiğinden, iman esaslarını bir arada bildiren ayetlerde(ZS) bu esas ayrıca 
zikredilmeyerek, bazı ayetlerde her §eyin ilahi takdire tabi olduğuna İ§aret
le iktifa edilmi§tir. <29

) 

Bir iman esası olarak kadere iman, hadis- i §eriflerde gayet açık ifade
lerle beyan buyrulmu§tur. Rusisiyle Müslim'in Sahihin ba§ında naklettiği 
hadis, İslam akidesini formüle etmesi bakımından da büyük bir değer ta§ı
maktadır. Ravisi Hz. Ömer (r.a) olan uzun hadisin yalnızca mevzumuzla 
alakah kısmına i§aretle yetineceğiz. 

Hz. Ömer (r.a), mezkfır hadisin ba§ tarafında, Hz. Peygamberin yanın
da bulundukları bir sırada yanlarına bir adamın geldiğini ve Hz. Peygam
ber'e (sav) İslam'ın manasını sorduğunu aldığı cevabı da tasdik ettikten 
sonra, ikinci bir suale geçtiğini anlatır ve sözlerine §Öyle devam eder: 

"(Gelen kişi şöyle) dedi: Bana imandan haber ver. Hz. Peygamber (sav) 
(24) el- Buti, Ramazan, islam Akaidi (Kübra'l· Yakiniyyati'l- Kevniyye). Ter: Mehmet Yolcu Hüseyin Altınalan. ist. 1986. s. 162 
(25) Tekvir, 812-8- 9. 

(2ô) Eimc::ı.iı, iv1uhdlYıincd Harndi ve "{azır, Ha~t Dini Kur·~n Dili, Eser yy. 1073. 8/ 5625 

(27) el- BOti, Age. s. 167 

(28) Bkz. Bakara 2/ 177, 285: Nlsa, 4/136 

(29) Bkz. 54/49 Furkan, 25/2 Hadid, 57/22: Tevbe, 9/5; Meryem, 19/2 Gafır, 40/20. 

-264-



O'na şu cevabı verdi: "İman, Allah 'a meleklerine, kitap/anna, peygamberlerine, 
ahiret gününe ve kadere, hayrına ve şerrine inanmaktır." Resulullah (sav), bu 
yabancı zatın diğer suallerine de cevap verdikten sonra, yanındakilere O'nun 
Cibril olduğunu açıklamı§ ve dininizi size öğretmek için geld~ buyurmu§
tur."(30) 

Kadere imanın farz olduğu, hayır olsun §er olsun, her §eyin kaderle ya
ni Allah'ın takdiriyle olduğu kabul edilmedikçe ki§inin mü'min sayılmaya
cağı da hadis- i §eriflerde haber verilmi§tir: 

"Kul hayrıyla, şerriyle kadere inanmadıkça, hatta başına gelecek bir şeyin 
mutlaka geleceğine, gelmeyecek olanın da gelmeyeceğini bilmedikçe, iman et
miş olamaz. ıı(Jl) 

Mevzuuyla alakah ba§ka bir hadiste de sahabeden Ubade b. Sarnit'in 
ölümü anında, yukarda ki hadis-i §erifte ifade buyrulan gerçeği dile getir
dikten sonra oğluna, Resulullah'ın §öyle söyledif?ni haber vermi§tir. "Kim 
bu inanç dı§ında olarak ölürse, benden değildir."< Z) 

Kur'an ve sünnet çizgisinde hareket eden ehl- i sünnet alimleri de, "her 
yaratılanın hüsün- kubh, zaman- mekan, sevap- ikab bakımlarından halinin 
ne olacağı" demek olan kadere imanın, inanç esaslarından birisi olduğunu, 
§üpheye mahal bırakmayacak §ekilde kabul etmi§lerdir.<33) 

Bir akide olarak, müslümanların üzerinde birle§ebileceği bir görü§ün 
ortaya konmasında, Kur'andan sonra en mühim ve salahiyedi otoritenin, 
Hz. Peygamber olduğu hususu tartı§ılmazdır. Bu cümleden olarak; otoritesi 
tartı§ılmaz olan Resulullah, (sav) kat'i ve açık ifadelerle kaderi ispat etmi§ 
ve müslümanların ona inanması gerektiğini ortaya koymu§tur. 

Kadere iman- bazılarınızannettiği gibi -Hz. Peygamberin (sav) vefa
tından sonra, çe§itli fikirler neticesinde ortaya çıkmı§ ıstılahi bir mana de
ğildir. "Kur'ana Göre İman Esastan" isimli doktora tezinde Hüseyin Atay 
Bey, kadere imanın, ne Kur'an-ı Kerimdene de hadis- i §eriflerde İslam'ın 
iman esaslarından biri olmadığını savunmu§tur.<34) 

Yazar kaderle alakah ayetleri, çok farklı bir tarzda ele almaktadır. Me
sela "Bize yalnız Allah'ın yazdığı isabet eder." (Tevbe, 51) ayetini "Pratik ha
yatta muvaffakiyetsizliğe uğrandığı zaman mü'minlerin çalı§ma §evklerinin 
kırılmaması ve hayattan yılınamaları için bu gibi felaketlerin, Allah'ın yazdı-

(30) Müslim, iman 1 : Ebu Davud, Sünnet 16 ; ibn Mace, Mukaddime 9. 

(31) Tirmizi, Kader 10. 
(32) Ebu Davud, Sünnet 16; Tirmizi, Kader 17. 
(33) Bkz. Maturidi, Kltabu't- Tevhid, s. 305 Eş'ari, el- Luma s. 38; Aliyu'l- Kari, Şerh- u Fikhl'l- Ekber, s. 13; Sabun!, el- Bidaye,s. 77, 

izmirli, Yeni ilm- 1 Kelam, s. 328 
(34) Atay, Hüseyin, Kur'ana Göre iman Esasları, Ank. 1961, s. 89-95 
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ğı ilahf kanunlara uygun olduğunu söyleyerek, Allah münafıklara kar§ı 
mü'minleri avutmu§tur" §eklinde yorumlamı§tır. <35

) 

Dilimizde "avutma" tabiri daha ziyade "sahtekarlıkla oyalama" mana
sında kullanıldığı için, Allah hakkında böyle bir ifadenin serdedilmesini ka
tiyen doğru bulmuyoruz. 

Mevzuuyla alakah hataya dü§ülen bir diğer husus da kadere imandan 
bahseden hadislerin ravilerinin mecruh oldukları iddiasıdır. "Münakaşalar" 
isimli eserinde Talat Koçyiğit, kadere imanın vücubiyetini bildiren hadisle
rin ravilerini cerh suretiyle meseleyi kısa yoldan halletme dü§üncesinin ne 
gibi tehlikelere kapı açacağını §öyle ele alır: 

"Her §eyden önce §UllU hatırdan çıkarmamak gerekir ki, Hz. Peygam
ber'den dini ve gayr-ı dinf meselelerde varid olan ve İslam te§riinde 
Kur'anın müfessiri olarak ilk mühim kaynağı te§kil eden hadisleri rivayet 
etmi§ olan ve güvenilir oldukları, tanınını§ hadis tenkitçiteri tarafından tev
sik edilmi§ hadisçiler, aynı zamanda kaderle ilgili hadislerin de ravileridir
ler. Eğer biz bu konudaki hadisleri reddetme cihetine yönelirsek, bunu an
cak ravilerinin yalan söylemi§ veya yalan nakletmi§ ihtimaline binaen red
detmemiz gerekir; bu takdirde sadece akaid meselelerinde varid olan hadis
lerin değil, ibadet ve muamelata da dahil bütün dini konularda varid olan 
hadislerin sıhhatinden de §Ü~he etmek gerekir ki, bu dini tehdit eden en 
büyük tehlikeyi te§kil eder."<3 

) 

Tez sahibi yazara göre bu konudaki hadislerin hepsi ahad olsa da <37
) 

kader hadisleri mana itibariyle mütavadirler.(3B) "Ahad hadisler zan ifade 
eder. Zannı deliller ise akaid ilminde delil olarak kullanılamaz, denilemez. 
Çünkü bu hadislerin delalet ettikleri mana kat'iyyet ifade eden ayetlerle 
te'yid edilmi§tir. Kat'f deliller ile manası te'yid edilen zanni deliller de ke
sinlik ifade eder. "<39

) 

Hasılı; kadere imanı çe§itli fikirler neticesinde kelamcıların ortaya koy
duğu ıstilahi bir mana olarak dü§ünmenin doğrusu, ne ilmilikle ne de insaf
la telif edilecek bir yanı vardır. İslam'ın temel kavramlarını dı§arıdan biri 
olarak inceleyenler dahi bu mevzuda hilaf- ı beyanda bulunmamı§lardır. İ§
te T. İzutsu'nun ifadeleri: "Allah'ın her§eyi önceden takdir meselesi kelam
cıların uydurması olamaz. Çünkü İslam'ın zuhurundan önce bile hemen he
men aynı dü§ünce, hususi dini bir inanca sahip olanlar arasında vardı. Hatta 
Hanifler çerçevesinin dı§ında da bu inancın varlığı görülmektedir."<40

) 

(35) Aynı yer. 
(36) Koçyigit, Talat, Hadisçilerle Kelamcılar Arasındaki Münaka.şalar, Tdv. yy. Ankara 1989. s. 155. 

(37) Atay, Age. s. 91 
(38) Mustafa Sabri, Mevkifu'l- Akli ve'l- Alim min Rabbi'l- Alemin, el- Mektebetu'l- isfamiyye, ys. 1950. 3/350. 

(39) Aydın Ali Arslan. islam'da iman ve Esasları, Hisar yy, 1982. s. 396 

(40) izutsu, Toshihiko, Kur'anda Allah ve insanı Tre. Süleyman Ateş. A. ü. i. F. yy. Ank. 1975. s. 225 
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2. Sıfat-ı İlahiyye'ye İmanın Gereği Açısından 

Pek çok ulema kader meselesini, Cenab- Hakk'ın Zat- ı Uluhiyetini 
mütalaa içinde ele almı§lardır. Fakat gerek tevhid noktasında cehalete dü§
me tehlikesinden gerekse kaderi iman rükunları arasında kabul etmemeyi 
i§mam edebileceği dü§üncesinden hareketle,(ehl-i tahkik kader mevzuunu) 
iman esasları arasında zikretmi§tir. <41

) 

Kaza ve kadere imanın haddi zatında Allah'a (CC.) imana dahil oldu
ğunu belirten "Muvazzah İlm- i Kelam" adlı eserin müellifi de, konuyu tenvir 
mahiyetinde, §öyle ele almı§tır: 

"Çünkü kader - olacak §eylerin zaman ve mekanını, evsaf ve havassını 
ezelde takdir ve tahdit etmesinden ibaret olduğundan- ilim ve iradesine ra
cidir. Kaza dahi- Cenab- ı Hakk'ın irade ve takdir buyurmu§ olduğu §eyleri 
zamanı gelince ilim ve iradesinde muvafık olarak, icad buyurmak demek 
olacağından- tekvin sıfat-ı celilesine racidir. 

Binaenaleyh, Cenab- ı Allah'ın kainatın mükevvini (yaratıcısı) olduğu
na ve ilim ve iradesinin bütün cüziyyat ve külliyata §amil bulunduğuna İna
nanlar, kaza ve kadere de iman etmi§ bulunurlar. Şu kadar ki, hususi ebern
ıniyetine binaen kaza ve kadere imanın farziyeti, hadis- i §eriflerde ayrıca 
tasrif edilmi§ tir. n( 

42
) 

Sonuç olarak: Kaderi inkar, Cenab- ı Hakk'ın bütün sıfatıarını inkarla 
aynı manaya gelir. Zira kader, her ne kadar Allah'ın ilmi ile tayin ve takdiri 
demek ise de aynı zamanda o, Cenabı Hakk'ın Sem'i, Basar'ı, İrade ve Me
§İeti de demektir. <43

) 

3. Kadere İmanın İhtiyar Prensibi ile Te'lifii 

İslam'ın kaza ve kadere iman esasını, ihtiyar prensibine aykırı görmek 
doğru değildir. Çünkü bir müslümanınkadere iman etmesi demek, esas iti
bariyle her §eyin yaratıcısı olan mutlak bir kudret sahibine yani Yüce Al
lah'a iman demektir. İslam küllf irade sahibi, kainatı yaratan yüce bir varlı
ğa imanı, hem de yüce yaratıcının insanları ihtiyar ve irade sahibi olarak ya
ratmı§ olduğunu, sevap ve cezanın da bu irade üzerine bina edildiğini bildi
rir. Böylecekadereve ihtiyar esasına iman bir araya gelmi§ bulunur. 

"Müslümanların kaza ve kadere iman etmelerini, ihtiyar esasına aykırı 
görenler varsa da bu anlayı§ katiyen yanlı§tır. Müslümanlıkta kadere imanın 
ne demek olduğu layıkıyla anla§ıldıktan sonra, bu gibi dü§üncelerin ne denli 
yanlı§ olduğu kendi kendine anla§ılır. Bir müslümanın kadere iman etmesi 
{41) el· Cisri, Hüseyin b. Muhammed, Savabu'l- Kelam fi Akaidi.llslam (islam itikadında Sözün Doğrusu), Tre. Mustafa zihni Efendi, 

Tebliğ yy. Konya, ts. s. 232 

(42) Bilmen, Ömer Nasuhi, Muvazzah ilm- i Kelam Bilmen yy. istanbul, ts. s. 294- 5 

(43) Şahin, Abdulfettah. Age. s. 6 
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demek esas itibariyle, hayır ve şerrin yaratıcısının Allah- u Teala olduğunu 
kabul etmesi demektir. Her şeyin Allah'a nispet olunması, ilk sahibi ve ya
ratıcısına bağlamak demek olduğundan gayet doğrudur. Buna göre bir müs
lüman hem kainatın azarnet ve kudret sahibi bir yaratıcısına ve O'na ait kül
li bir iradeye inanır; hem de sorumluluğa muhatap ve esas olmak üzere in
sanda bir ihtiyarın, cüz'i bir iradenin varlığına; sevap ve cezanın da bu ihti
yar ve iradenin üzerine bina edildiğine inanır. Müslümanlık bunun her ikisi
ni de öğretmektedir. 

Bu itibarla, kadere iman ihtiyar esası ile birleşmiş oluyor. Bunların bir
leşmesinde yadırganacak bir durum yoktur. Çünkü müslümanların kainatta 
mutlak kanun olan ilahi bir küllf iradeyi kabul etmeleri, sorumluluğun esas 
unsuru olan ihtiyar ve cüz'i iradeyi ortadan kaldırmaz."<44> 

Netice olarak, kader iradeyi te'yid eder. Ne irade kaderi, ne de kader, 
iradeyi nefyeder.<45

) 

C. KADERLE AMEL 

lKadere Rıza 

Meydana gelen ve gelecek olan her şeyin Allah (CC.) tarafından ezel
de bilindiği ve bu bilginin yazılmış olduğu hususu, Kur'an-ı Kerim'de gayet 
açık bir ifadeyle beyan edilir: 

"(Ey Nebi, onlara) de ki: Hiçbir zaman bize Allah'ın yazdığından başkası 
isabet etmez. O bizim Mevla'mızdır. Öyleyse mü'min olanlar yalnız Allah'a 
mütevekkil olsunlar. "<46

) 

Kadere rıza ve tevekkülü teşvik eden bu ayet-i kerimeyi hadis-i şerifler 
daha da açık hale getirmektedir: 

"İnsanoğlunun saadet (sebepler) inden biri de Allah'ın hükmüne nza gös
termesidir. Yine şekavet (sebepler )inde n birisi de, Allah 'u Te ala 'ya istihareyi 
terk etmesidir. Keza, şekavet sebeplerden bir diğeri de Allah 'ın hikmetine razı 
olmamasıdır. "(47

) 

Allah'ın kazasına rıza, bu hadis-i şerifte saadet sebebi olarak değerlen
dirilmiştir ki, bu da iki sebebe dayanmıştır. Bu konuda, Tibf'den naklen İb
rahim Canan Bey şu bilgilere yer vermiştir: 

{44) Ah~tdi Afını-ı:J Hi::iıııJi, Ahicık Detşiefi. SaJ. Aii Anslan Aydın Nur yy. Ankaİayy. 1991. s. 77 

(45) Daha geniş bilgi için bkz. Nurs:u Bediüzzaman Said, Sözler, Sözler yy. ist. 1989. s. 435, vd. 

(46) Tevbe. 9/51 
(47) Tirmizi Kader. 15. 
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"Birincisi; kazaya rıza ki§iyi ibadet için bo§ bırakır. Zira ki§i, kazaya ra
zı olmazsa gam içinde kalır ve kalbi, cereyan eden hadiselerle devamlı me§
gul olur; "bu niye oldu o niye olmadı" der durur. Diğeri; kazaya razı olan 
kimse, razı olmayana Allah'tan gelecek olan gazaptan kurtulur. Kulun rıza
sızlığı, Allah'ın takdirinden ba§ka bir §ey zikrederek, "§öyle olsaydı bu daha 
iyi, daha uygun olacaktı" demesidir. Halbuki o İ§İn iyi veya kötü olduğu ken
disine tebeyyün etmİ§ değildir. Yapılacak bir İ§ için, hayırlı olup olmadığı 
hususunda Cenab-ı Hak'tan bir İ§aret talep etme manasma gelen istihare
nin terkinin §ekavet sebebine gelince; istiharede dahi tevekkül ve tevfiz var
dır. Ki§i istihareye uymakla İ§İni tamamıyla Allah'a havale etmİ§ olmakta
dır. (Şu halde bunun terkikazaya rızanın terki demek olur.)<48

) 

Kaza ve kadere rıza hususunda, zikredilmesi gereken bir diğer hadisin 
mevzuumuzla alakah kısmı ise §öyledir: 

" ... Sana faydalı olan şeye karşı gayret göster. Allah'tan yardım dile, acz iz
har etme. Başına bir musibet geldiğinde "eğer şöyle yapsaydım bu başıma gel
mezdi " deme. ''Allah taktir etmiştir, O'nun dilediği olur " de. Zira "eğer-şayet " 
kelimesi şeytana kapı açar. "<49

) 

Hadis-i §erifte "kulun kendisine faydalı olan §eye gayret sarf etmesi, 
Allah'tan yardım dilemesi ve acz izhar etmemesi " gibi noktaların üzerinde 
durulması, gayet dikkat çekicidir. 

Bu kudsi beyanda verilen mesaj §Udur: Kul kendisine terettüp eden 
her türlü sebebe sarıldıktan sonra Allah'ın hakkındaki takdirlerine rıza gös
termelidir. Zira bu noktadan sonraki "eğer" sözcükleri, "§eytanın kadere 
çatma dü§ünce ve vesvesesini" kalbe atmasına yardımcı olur. 

Ki§inin, ibadet ve mes'uliyetleri hususunda iradesiyle alakah ihmal ve 
kusurlarına müteallik günahlarından ötürü, pi§manhk ve rahatsızlığını ifade 
edici mahiyette bunları söyleyip dile getirmesinde ise bir mahzur söz konu
su değildir. 

Ama bir kulun, iradesi di§ında cereyan eden hususiyle "ba§ına gelen 
musibetler, dünyaya geldiği zaman dilimi ve belde, tabf olduğu milleti, 
ömür süreceği müddet, anne- babasını kim olduğu, erkek veya kadın olma
sı" gibi hikmet ve sırlarına vakıf olamayacağı hususlarda mutlak rıza göster
mesi gerekir. 

Kaza ve kadere rıza konusunda izaha muhtaç ve üzerinde durulması 
gereken bir ba§ka nokta da §Udur: Kadere rıza umumi olarak ifade edilir; 
hayr da olduğu gibi, §er cümlesinden olan küfür ve isyanların da Allah'ın 

(48) Canan ibrahim, Hadis Ansiklopedlsl, Ak çağ zaman yy. ist. 1996, 13/ 377· 8 

(49) Muslim. Kader 35. 
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kaderine dahil olduğu mücmel bir ifade ile açıklanır.<50) Küfür ve isyanlar 
da "Allah tarafından hükmedilmi§ ve takdir edilmi§" olarak kabul edilmeli
dir. Yani kulların küfür ve isyanları da, Allah'ın ezelde ma'lum olup, zama
nı geldiğinde onları ilmine muvaffak olarak yarattığı kabul edilmelidir. Bu 
açıdan onlara rıza göstermek gerekir. Böyle bir rıza asla küfür değildir. Kü
für ve isyanın insan açısından olanına gelince: Küfür ve isyan insan için da
ha önceden yasaklanmı§tır. İnsan yasaklanan bir fiili irade ve gücünü kulla
narak i§lemektedir. Bu itibarla küfür ve isyana kul açısından rıza gösteril
mez. Hasılı küfür, kaderin bizzat kendisi değil, fakat kadere bağlıdır.<51) 

İslam'ın kader akidesinin müslümanları menfi manada etkilediği iddi
asına gelince; bu katiyen doğru değildir: Eğer kaza ve kadere iman, müslü
manların faaliyetlerine engel olsaydı, İslamiyet'in yüksek devirlerindeki o 
fevkalade terakki nasıl meydana gelebilirdi? İslamiyet'in ya§anıp, hayata 
hayat kılındığı devirlerde, böyle bir akide, müslümanların ilerlemesine ve 
medeniyet öncüleri olmalarma asla mani olmamı§tır. Bilakis kadere iman, 
"her §eyin Allah tarafından bir tertip ve ölçüye bağlandığına iman" manası
na geldiğinden, insan zihninde kainatta tesadüfiere yer olmadığı §Uurunu ve 
bir nizarn fikrini yerle§tirip insanı devamlı ve programlı bir çalı§maya sevk 
eden bir esas olmu§tur. Vakıa bu iken, "kadere iman" denince; Batı ve Hı
ristiyanlık dünyası hemen "İslam'a koyu bir cebir dü§üncesi, müslümana da 
ihtiyar ve iradeyi yok sayan, tedbire ve sebeplere riayeti abes gören dolayı
sıyla kendini belirsizliğe ve tembelliğe terk eden bir insan" hükmünü verir. 
Halbuki insanların ihtiyar ve irade sahibi hür bir varlık olduğunu çok önce
den dile getiren ve mutlak cebir fikrini en kuwetli delillerle çürütenler İs
lam'm müntesipleri müslümanlar olmu§lardır.<52) 

"Tam anlamıyla bu akide, her §eyi Allah'a havale etmek ve her §eyin 
O'nun elinde olduğuna boyun eğmekten ibarettir. Fakat bu havale ve boyun 
eği§ insanın mahkum misali elleri bağlı §ekilde oturması anlamına gelmez. 
O, sadece gücünün yettiği i§lerde kulun ba§arısız kılmmadığına ve İ§lerinin 
de Allah'tan olduğuna (O'nun izni ve kudreti sayesinde meydana geldiğine) 
inanması demektir. Ameli(pratik) yönden bir ara§tırma yaptığımız zaman, 
dinlerinde güçlü olanlar ve kalplerinde dinf fikirlerin etkisi daha fazla olan 
önceki müslümanların diğer milletler arasında tembel ve mağlup olmadık
larını görürüz. Onların kaza ve kadere inanmadıklarını ise hiç bir kimse id
dia edemez. "<53

) 

Hasılı kadere rıza gösterilir, Allah katındaki kaderi kabul edilir. <54
) 

(50) el- Bakilkani, Ebubekir, Kitabu'l· Temmid Beyrut. 1957, s. 237 
(51) er- Razi, Kelama GirişM Muhassal Tre: Hüseyin Atay, Ank. Üni. ilahiyat Fak. yy. Ank. 1978, s. 196; et- Taftazani, Sadudin Mes'ud 
b. Ömer, şerhu'l • Akaid ( Kestelli Haşiyesi ile birlikte), Salih Silici Kitabevi, ıst. ts. s. 112 

(52) Daha geniş bir bilgi için bkz. Aydın, Ali Arslan, islamda iman ve Esasları. s. 411. vd. 
(53) Mustafa Sabri, Mevkiful- Beşer Tahte Sultani'l· Kader, Kahire, 1352. s.219 

(54) Aliyyu'l- Kari, Age, s. 41 
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---
Çünkü, "Allah'ın rıza ve kaderine rıza göstermek, akidenin temelini te§kil 
eder. İman esasları kaza ve kader inancıyla çevrelenmekte bu inanç, iman 
dairesine girip çıkmakta bir ölçü olmaktadır. Bu itibarla, kader konusunu 
çok geni§ bir açıdan bakmak ve dar kalıplar içine sıkı§arak akideyi tehlikeye 
sokmamak gerekir."(SS) 

2. Kaderi Mazeret Sebebi Olarak Öne Sürmek 

Cenab- ı Hakk'ın her §eyi önceden bilmesi hasebiyle, iyi arnellerde bu
lunarak cennete gidecekleri bir deftere, kütü arneller i§leyerek cehenneme 
varacakları da ayrı bir deftere yazdığım ve Allah'ın ilminin de "deği§mez" 
olması sebebiyle bu yazıların da hiç deği§meyeceği hususu, Hz. peygambe
rin (sav) ifadelerinde §öyle yer almaktadır: 

"Sizden hiçbir kimse yok ki, şu anda cennet veya cehennemdeki yeri yazıl
mamış olsun. (Resul-i Ekremin bu açıklaması karşısında) cemaat: Öyleyse Ya 
Resulullah, hakkımızdaki yazılmış olana ilimat edip ona dayanmayalım mı? 
sorusuna, Resulullah: (Çalışın, herkes kendisi için yaratılmış olana müyesser 
kılınmıştır. Cennetlik olanlar, saadete(götüren) amel(ler) de şekavet ehli de şe
kavete götüren amel (ler) de müyesser kılınmıştır. Sonra da şu ayetleri okudu
lar: "Kim bağışta bulunur, takva yolunu tutar ve sözün en güzelini (tevhidi) tas
dik ederse, Biz de onu kolay olana koşanz. (leyl, 5-7)"<56

) 

Müslim'in Sahih'inde yer alan bin ba§ka hadiste de, yine bir sahabenin 
(Suraka b. Malik'in) Hz. Peygambere (sav) sorduğu bir soru ve bu soruya 
verilen cevap vardır. : 

"Ey Allah 'ın Resulü, bize dinimizi açıkla, sanki yeni yaratılmışız gibiyiz; 
arneller şimdi ne hususlardadır? kalemlerin kuruduğu, miktarlann kesinleşfiği 
şeylerde mi, yoksa istikbale ait şeylerde mi? Resuluilah (sav): Hayır, (istikbale 
ait şeylerde değil) bilakis, kalemlerin kuruduğu, miktarlann cereyan ettiği (ke
sinle§tiği) hususlarda buyurdular. Süraka tekrar: Öyleyse niye amel edelim di
ye sordu. Resulullah(sav), çalışın, herkes yaratıldığı şeye müyesser (muvaffak) 
kılınmıştır buyurdu. ıı(S7) 

İnsanların kaderleri, insanlarca malüm olmadığı<58) için, Hz. Peygam
ber(sav) her iki beyanında da, bir yandan yazının deği§meyeceğini hatırla
tırken, diğer taraftan arnelde bulunmayı ve iradenin hakkını verıneyi emre
diyor ve sözlerini, Leyl suresindeki ''Allah himayesine gireni korur" meyanın
daki ayeti kerimelerle noktalıyor. 

Kader, - bazılarının zannettiği gibi- kulun kendisini olayların akı§ına 

(55) Gölcük, Şerafeddin, islam Akaidi, Esra yy .. 172. 

{56) Suhari, Tefsir 92; Müslim, Kader 6; Ebu Davud, Sünnet 17; Tirmizi Kader 3. 
(57) Müslim, Kader 40 
(58) el- Cisri, Age. s. 233 
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salması ve kulluk ve tedbiri lüzumsuz görmeyi gerektirmez. İzmirli İsmail 
Hakkı'nın da ( ö/ 1946) ifade ettiği gibi "Kadere iman vaciptir, fakat onunla 
ihticac( onu delil göstererek arneli terk etmek) caiz değildir. Mesela, bir gü
nah i§leyip sonra kaderim bu imi§" demek caiz olmadığı gibi, kadere daya
narak sebeplere tevessülü terk etmek de caiz değildir. Çünkü mukadderat 
meçhulümüzdür."<59

) Bu itibarla (mes'uluyet kula ait olmak üzere) maziye 
ve musibetlere kader açısından, istikbale ve günahlara irade açısından ba
kılması gerekir. <60

) İnsanların akıbetierinin Allah tarafından önceden bilinip 
öylece yazılması bir icbar değil midir? §eklinde sıkça yönetilen bir suale. N. 
Sabuni, "İlın- i ilahf ve irade-f ilahi beraber yürür." zaviyesinden bakılması 
gerektiğini ifade ederek bu babda Ebu Hanife'nin (ö/ h.150) birisine ceva
ben verdiği §U sözünü nakleder: " "Cenab- ı Hak, ezelde var olacağını bildiği 
bir §eyi, bildiği üzere yaratmayı murad etmi§tir. Diğer türlü bildiğinin hilafı
na yaratmayı murad buyurması O'nun için bir "cehl" olurdu ki bu da Allah 
hakkında muhaldır."<61 ) 

"Cenab-ı Hak zat-ı uluhiyet'in gereği olarak, kullarının ileride yapaca
ğı muhtelif İ§leri bilmesi gereklidir. Mülkünde meydana gelecek ve olu§a
cak §eyleri de bilmesi icap eder. Yoksa bu, O'nun sözünü ettiğimiz sıfatla
rında bir noksanlık olacaktır. Sonra bu i§lerin Cenab- ı Hakk'ın ilmine uy
gun olarak meydana gelmesi de zorunludur. Öyle olmadığı takdirde ilmi 
eelıle dönü§ecektir ki, Allah için böyle bir §ey muhaldir."<62

) 

Bu cümleden alarak, insanlar İ§lerini ne meydana gelmeden ne de 
meydana geldikten sonra kadere dayanduarak mes'uliyyetten kurtulamaz
lar. Nitekim Hz. Ömer(ra) devrinde meydana gelen §U olay da bu konuyu 
tenvir edici mahiyettedir. O gün bir hırsız çalmı§ olduğu §eyle Hz. Ömer'in 
huzuruna çıkarılmı§tı. Kendisine niçin çaldın? diye sorulunca Halife'ye ce
vabı: "Allah öyle takdir ettiği için" olmu§tU. Bunun üzerine Hz. Ömer, "ona 
otuz kamçı vurun, sonra da elini kesin" diye emretti. Niçin denilince de §U 
cevabı vermİ§tir: "Hırsızlık yaptığı için eli kesilir; Allah'a kar§ı yalan söyledi
ği (sorumluluğu kadere yüklediği) için de dövülür.<63

) 

Konuyla alakah misal olarak verilebilecek bir ba§ka olay da §öyle: Re
sulullah (sav), bir gün yatsı namazından sonra geceye yakın bir zamanda Hz. 
Ali'nin yanına vanp onu uykuya hazırlanırken bulduğunda "geceleyin teheccüd 
namazı kılmıyor musun? buyurdu. Hz. Ali(ra) ise Ey Allah'ın Rasülü, hayatı
mız Allah 'ın elindedir; dilerse verir, dilerse teslim eder. (Allah bizi uyandırmak 
isterse uyandırır) dedi. Resulullah (sav) bu cevaptan hoşlanmadı ve elini dizine 

(59) ızmirli, Yeni flm- i Kelam, s.331 

(60) Bkz. S. Nurs'ı, Sözler. s. 433 

(61) es- Sabuni, el- Bidaye, s. 71 

(62) el- Buti, Age. s. 162 

{63) S3bık, Seyyfd, e!- 1\k!detO'!- !~!~mly~·e, 8-?j•rı..ıt, ts. s. 93 
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vurarak şu ayeti okudu: İnsan cedelleşmekte çokça ileri giden oluyor. (Kehf, 
54)"(64) 

Yukarda ele aldığımız her iki olayda da; gerek Hz. Peygamberin(sav) 
gerekse Hz. Ömer'in verdiği cevaplardan çıkan mana §Udur : İ§lenen günah 
ve hatalar kar§ısında, kaderi bir delil ve mazeret olarak ileri sürmek, bunla
rın vebalini Allah'a yüklemek olacağından caiz değildir. 

Netice olarak, her §eyde Allah'ın kaza ve kaderinin hakimiyeti vardır. 
Bununla birlikte, kulların ihtiyari fiilieriyle ilıfsili kaza ve kaderin cereyan et
mesi için, kendi arnalleri vasıta kılınmı§tır.< 5

) bu itibarla kendi arzumuzla 
yaptığımız i§leri, evvelce bilmediğimiz bir kaza ve kadere isnat ederek ken
dimizi mesuliyetten vareste saymamız, doğru değildir; zira böyle bir fikir, 
dinin §er' i teklifine de ters dü§er. <66

) 

3. Kaderle Alaka/ı Münakaşaların Yasaklanmasının Hikmeti 

Kader konusunda münaka§a eden sahabilere Resulullah, (sav): "Siz 
bunlarla mı emroldunuz, yoksa ben size bunun için mi gönderildim? Sizden 
öncekiler bu konuda tartışmaya başladıklan zaman helak olmuşlardır. "(67

) bu
yurarak, kader konusunda münaka§a edilmesini yasaklamı§tır. 

Kaderle ilgili konuların Sahib- i Şeriat tarafından münaka§a tarzında 
ele alınmasının yasak kılınmasının sebebine - kanaatimizce- §U açılardan 
yakla§ılması gerekir: 

Birincisi; Her §eyden önce kader mes'elesi, imani bir meseledir; imani 
meselelerin de münaka§a suretinde konu§ulması caiz değildir. Zira iman, 
hadis- i §eriflerde altı esasıyla beraber bir bütün olarak ele alınmı§tır. Bu da 
imanın, hem tecezzi kabul etmez hem de teslimiyetİn izhar edilmesi gere
ken bir husus olduğunu gösterir. Teslimiyet ise münaka§ayla bağda§maz. 
Ama münaka§aya çekilmeden, öğrenmek kastıyla bahis mevzu edilmesinde 
bir mahzur söz konusu değildir. Nitekim, kelam kitaplarında kaderle ilgili 
bölümler, hatta müstakil eserler telif edilmi§tir. 

İkincisi; İnsanın kendi iradesiyle ilgili kaderi bir de iradesi dı§ında ce
reyan eden kaderi vardır. iradesi dı§ında meydana gelenkaderin sebepleri 
ise insanlarca bilinmemektedir. "Akıl yaratıktır, yaratanını ihata edemez" 
kaidesince insan aklı, kaderin bu ikinci kısmına ait hikmet ve sırlara vakıf 
olamaz. Mesela, yukarıda da zikrettiğimiz gibi "Bir insanın dünyaya gözleri
ni açtığı asır ve belde, anne- babasının kim olduğu, cinsiyeti, ırkı, ömür sü
receği müddet ve iradesi dı§ında zuhur eden musibetler ve hastalıklar" gibi 

(64) Buhari TeheccUd 5; Tevhid 31; Müslim, Münatıkun 28 

(65) Mustafa Sabri, Age, s. 124 

(66) Bilmen, Ömer Nasuhi, Kur'an-ı Kerim'den Dersler, Bilmen yy. ts. s. 127 

(67) Tirmizi Kader 3 
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hususlar bu kısma misal olarak verilebilir. Bu ve benzeri durumlarda müna
ka§aya kalkı§mak, kaderin sırrını anlamaya zorlamak, insanı helake götü
rür. "Kader konusunda konu§mayın, zira kader, Allah'ın sırrıdır, Allah'ın 
sırrı fa§ etmeye kalkı§mayın"<68) hadisiyle, Hz. Peygamberin (sav) bizi uğra§
maktan men ettiği kader bu kısımdır. 

Üçüncüsü; Kader mes'elesi ilmi ve nazari olmaktan ziyade hali ve vic
danİ bir mes'eledir.<69

) bu itibarlada mü'min, kader mes'elesinde öğrenebil
diğine §Ükretmeli, anlayamadığı hususları Cenab- ı Hakk'a havale edip ge
reksiz münaka§alara girmemelidir. 

Hasılı, kader mevzu, insan aklının bütün yönleriyle anlamaktan aciz 
kaldığı ve kavrayamadığı zor mes'elelerden biridir. Bu yönüyle kıyamete ka
dar ilahi bir sır olarak kalacaktır. İ§te bu bakımdan, Peygamberimiz (sav) 
kaza ve kadere iman etmekle iktifa etmemizi emretmi§ ve bunun münaka§a 
zeminine çekilmesini men etmi§tir.<70ı 

İKİNCİ BÖLÜM 

KADERİN İNANÇ ESASLARI ARASINA GiRMESİNİN HİKMETİ 

A. KAİNATTA HAKİM OLAN KADER AÇlSINDAN 

İslam dininde, iman esasları arasında kadere imanın önemli bir yeri 
vardır. Çünkü kadere iman, tevhid akidesiyle doğrudan alakalıdır. Kaderi 
inkar edenin tevhid akidesine sahip olması mümkün değildir. 

Kadere iman, tesadüf dü§üncesini ortadan kaldırır. Kainatta hiç bir §e
yin tesadüfiere bağlı olmayıp, bir plan ve programa tabi olduğu Kur'an'da 
açıkça ifade edilen bir gerçektir: 

"Allah'ın yanında her §ey bir ölçüye göredir."(?ı) 

"Muhakkak ki biz her§eyi bir kaderle yaratmı§ızdır."<72l 

Materyalizm gibi felsefi akımların 'dü§ünceleri, son derece mükemmel 
bir nizamın hakim olduğu kainatın, bir tesadüfler zinciri neticesinde bugün
kü haline geldiği noktasında temerküz etmektir. Müslümanları bu çe§İt yal
nı§ dü§üncelerden yalnızca kader inancı kurtaracaktır. Çünkü kader, ka
inatta tesadüf olmadığının ve her §eyin ilim, irade ve kudret sahibi biri tara
fından tanzim edildiğinin ifadesidir. Bu sebeple kaderin ısbatı, tevhidin ıs
batı olmaktadır. Nitekim bir hadis-i §erifte de "Kadere iman tevhidin niza
mıdır" buyrulmu§tur. (?3

) 

(68} el- Hindi, Alauddin Aliyu'l· Muttaki, Kenzu'l· Um mal ll Sünenl'l· Akvaı ve'l· Ef'al, Müessetü'r- Risale, Beyrut 1993, 1/621 
(69) Nursi, B. Sa.id, Sözler, s. 432. 

(70) Aydın, Age, s. 397 
(71) Ra' d, 13/ S 

(72) Kamer, 54/49 
(73) el- Hindi Kenzu'l· Ummal, 1/106. 
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Kainatta en küçüğünden en büyüğüne kadar, her §eyde bir düzen mü
§ahede etmekteyiz. Bir kudret eli onlarda istediği gibi tasarrufta bulunmak
ta, bir gayeyi tahakkuk için onlara istediği vazifeyi vermektedir. Tabiatta ya
ratıcı tarafından konulan kanunlar, ilahi kaderin birer parçasıdır; bu kanun
ların hepsi kader dairesinde cereyan etmekte ve bunların kaderlerinde 
Kur'an'ın ifadesiyle bir deği§iklik görülmemektedir. ''Allah'ın sünnetinde 
(varlı~ın bağnna yerleştirmiş olduğu kanunlarda) bir deği§iklik bulamaz
sın"<7 ) 

Kader inancı, - determinizmde olduğu gibi- kainatta meydana gelen 
bütün hadiselere, "sebeplerin doğurduğu neticeler" nazarıyla bakmaya en
gel olur. Çünkü kainattaki neticeler sebeplerle izah edilemez. Netice ola
rak, kader bizi determinist bir dü§ünceden alıkoyup, her §eyin arkasında bir 
hikmet elinin var olduğunu canlı cansız hiçbit §eyin kendi halinde ba§ıbo§ 
olarak hareket etmediğini, sonsuz ilim irade ve kudret sahibi olduğunu bil
diriyor: "Hazinesi bizim katımızda olmayan hiçbir §ey yoktur. Biz ona ancak 
belli bir takdire göre indiririz. n(? S) 

Bu esasa göre, Cenab-ı Hak, kainattaki her §eyi ezelde tespit ettiği ila
hi plan ve yüce nizama göre idare etmektedir. O halde alemde vaki olan 
maddi, manevi her türlü hadise, maksatsız ve gayesiz olarak rast gele mey
dana gelmemektedir. Her §ey, Allah'ın her §eyi ku§atan ezeli ilmi, mutlak 
irade ve sonsuz kudretiyle ilahi nizarn ve plana uygun olarak yaratılmakta
dır.<76) 

Allah'ın kazası, kaderine daima uygun olarak tecelli eder. Ba§ka bir 
ifadeyle, kaza ve kaderin birbirine ters dü§mesi imkansızdır. Aksi halde ka
inatın nizarn ve düzeni bozulur, varlığı devam edemezdi.<7

7) 

B. BEŞER AÇlSINDAN 

1. İnsanı Kibir ve Gururdan Kurtarması 

İman esasları arasında girmesinin pek mühim hikmetleri olan kader, 
her §eyden önce küfre giden yolu kapatan bir set, bir huduttur. Çünkü ka
der, insanı küfre götüren kibir ve gururdan kurtarır. Şöyle ki insan nefs- i 
emaresi cihetiyle, kendisine bah§edilmi§ üstün vasıf ve güzelliklerle övünüp 
iftihar etmek, kusurlarına ve cinayetlerine ise bahaneler aramak yahut bun
ları ba§kalanna yüklemek ister. İnsanın kendisindeki bu yüksek istidat ve 
güzellikleri, Cenab- ı Hakk'ın bir ihsanı olarak bilmemesi, gurura ve kibre 
yol açar. Bu gurur damarı, bazılarında hem- cinsini görmeme noktasına, ba
zılarında, Peygamberleri görmezlikten gelme boyutuna, bazıların da ise da-
(74) Fatrr, 35/43. 

(75) Hicr, 15/21. 
(76) Aydın, Ali Arslan, islam'da iman ve Esasları, s. 395 
(77) Aynı yer. 
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ha da ileri giderek "her §eyi kendinde görme ve bilme" ye kadar varıp, niha
yetinde, Allah'a kar§ı gururlanmaya ve ilahlık iddiasında bulunmaya var
mı§tır. 

Ba§ka bir ifadeyle, insanın ruhunda güzellik, meziyet ve sernerelere sa
hip çıkıp, bunlarla övünme, iftihar etme hatta daha da ötesinde gururlanıp 
kendinden geçme duygusu vardır. İ§te bu noktada; yapılan güzel i§ler kar§ı
sında gurura dü§memek için kader devreye girer. "Mağrur olma yapan sen 
değilsin" diyerek, insanı kibre, gurura dü§mekten korur. Çünkü iyiliklerin 
yapılmasını isteyen, Cenab- ı Hakk'ın rahmeti olduğu gibi; onlara muvaffak 
olabilmesi için maddi manevi bütün organ ve kabiliyederi insana veren ve 
gerekli olan kudreti yaratan da yine O'dur. İnsanın o iyilikteki hissesi ise sa
dece iyi niyet ve arzuyla sahiplenmekdir. İ§ Allah'a verile verile, mesuliyet 
ve teklif ortadan kalkmasındiyede irade devreye girer "sen mes'ulsün"der, 
ona mesuliyetini hatırlatır. <78> 

"Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Her kötülükte nefsindendir.<79> aye
tiyle kader, "bütün güzellik ve hayırların gerçek sahibinin nefis değil, Allah 
(CC.) olduğunu, buna kar§ılık bütün kötülük ve günahların da nefisten kay
naklandığını" ifade için İhtarını çeker.<80> 

Sonuç olarak, kader mes'elesi,- teklif ve mes'uliyeti ortadan kaldırmak 
için değil - fahr ve gururu ortadan kaldırmak için, imana dahil olmu§tur. <81> 

2. Musibetler Karşısında Güç Kaynağı Olması 

Kaderin iman esasları arasına girmesinin diğer bir sebebi de ba§ına bir 
musibet gelen insanın teselli bulmasıdır. "Kadere inanan bir insanda en kü
çük bir ümitsizlik ve gev§eme olmaz. Çünkü ki§inin, Allah tarafından sevk 
edildiğine ve desteklediğine inanarak büyük İ§lere ba§lamasıyla, yüz üstü ve 
kendisiyle ba§ ba§a bırakılmı§ nefsine güvenerek ba§laması arasında büyük 
bir fark vardır. Sonra kadere inanan insan, ba§arıyla ula§tığı zaman tevazu
yu ve alçak gönüllüğü elden bırakmaz; zafer sarho§luğuyla kendini kaybet
mez."<82> 

Kadere imanın, insana, gerek maruz kaldığı musibetler kar§ısında bir 
güç kaynağı olduğu, gerekse onu gururundan kurtardığı hususu, §U ayet- i 
kerimede veciz bir §ekilde ifade edilmi§tir: 

"Ne yerde ne de nefislerimizde ba§ımıza gelen hiçbir musibet yoktur 
ki, biz onu yaratmazdan önce bir kitapta yazılmı§ olmasın. Şüphesiz bu Al-

(78) Daha geniş bir bilgi için bkz. Nursi, B. Said, Sözler, s. 432- 3 
(79) Nisa, 4/ 79 

(BO) Şahin Abdulfettah, inancın Gölgesinde, 1/252 

(81) Nursi, Age, s. 433 
(82) M. Sabri, Age, s. 225 
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lah'a göre kolaydır. Bu kaybettiğİnize üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdik
leriyle de şımarmayasınız diyedir. Allah çok övünen kibirlileri sevmez. (S3

) 

Kader geçmiş zaman ve musibetler için düşünüldüğünde ümitsizliğin, 
hüznün ve stresin müessir bir ilacıdır. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilen 
ve buna iman eden insan, O'ndan gelen acı ve tatlı herşeyi rıza ile kabul 
eder. O'nun rahmet ve hikmetine itimat eder. Sabretmekle, kederden ve 
musibetin getirdiği üzüntüden kurtulur. Bir musibet karşısında, - Ben Al
lah'ın kuluyum, sonunda yine ona döneceğim. Allah'ın dilediğinde hayır 
vardır, inşallah böylesi hakkımda daha hayırlıdır. Allah'ım beni sabreden
lerden eyle, beni daha büyük musibetlerden koru" der, huzur bulur.<84

) 

"Geçmişe ve musibetlere kader açısından bakamayan insanın, her ümit 
kıncı ve onu kalıredici hadiseler karşısında apışıp kalması . sürekli halinden 
şikayet etmesi kafasını şuraya buraya vurması hatta neticede günah ve sefa
let bataklığına düşmesi bir bakıma kaçınılmaz olur."(SS) 

Kadere inanmayan birisi en küçük bir musibet karşısında ezilir ve dün
yayı "ah, of " diyerek kendine zindan eder kaderi tenkit ettiği için de manen 
ziyan ettiği gibi, maddeten de ziyan eder. Tenkitle eline hiçbir şey geçme
ınesi bir tarafa, musibetlerin verdiği üzüntüyle ya bir hastalığa yakalanır ve
ya aklını kaybeder. 

Kadere inanan mü'mine gelince, Kur'anda da değinildiği gibi, o ne 
dünya işlerinden kazandığıyla sevinip gurura kapılır, ne de kaybettiği şeye 
malızun olur.<86)Zira o bilir ki, dünya durmuyor, kendisiyle beraber bir baş
ka aleme gitmektedir. 

3. İnsanı Hayatın Ağır Yüklerinden Kurtarması 

Kaderin iman esasları arasına girmesinin bir diğer hikmeti de, insanı 
hayatın ağır yükünden, delışeünden kurtarıp ruhuna bir rahatlık ve hafiflik 
vermesidir. İnsan bütün kainatla alakah bir varlıktır; nihayetsiz maksatlan 
ve arzulan vardır. İnsanın kudreti ve iradesi ise ihtiyaçlannın milyanda biri
sine dahi kafi gelmez. Ayrıca insan çevresinde gördüğü hikmetini aniaya
madığı bazı hadiselerin tesirinden kendisini kurtaramaz, huzursuz olur. Me
sela, acıklı bir sahne görse bir süre kendisini onun tesirinden alamaz ve ha
yatı acılaşır. Bir diğer husus, yerdeki mikroptan gökteki kuyruklu yıldıza ka-

(83) Hadid, 57/22· 3 
(84) Nitekim Kur'an'da bu manaları aynıyla te'yid eden ayetler mevcuttur: "Onların başına bir müsibet geldiQi zaman: "Biz Allah içiniz, 

(her halde O'na yönelmiş O'nun kuıtarıyız.) ve mutlaka O'na dönüp varacağız." (Bakara, 2/ 156} ; 110lur ki, sizin hoşunuza gitmeyen 

birşeyde Allah bir çok hayırlar takdır eımış olur.·· ~Nısa, 4/ ı~, 

(85) Şahin, Abdulfetah, Age, 1/201. 

(86) Hadid, 57/22 
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dar, her olay, her ses insana dü§man görünür.<87
> 

İnsanın bütün bunlara dayanabiieceği bir gücü yoktur. Böyle olunca 
gerek ihtiyaçlarını kar§ılayamamaktan gerek dü§man görünen §eylere ve 
hayatın tehlikelerine kar§ı elinden bir §ey gelmediğinden, gerekse çevresin
den gördüğü elemli hadiselerden dolayı insan, büyük sıkıntı ve deh§etle 
kar§ı kar§ıyadır. 

Bu noktada insanın imdadına yeti§ebilen tek bir yardımcı kadere iman
dır. Kadere hakiki manada iman eden bir ki§i, nihayetsiz ihtiyaçlarını ve 
dü§manlara kar§ı duyduğu deh§etin yükünü kaderin gemisine bırakır, kalbi 
ve ruhu tam bir rabata kavu§ur. Şöyle ki, kainatta meydana gelen bütün i§
lerin bir ilahi kanun nizamıyla cereyan ettiğine ve her §eyin bir ilahi prog
ramla gayet kolay bir surette yürüdüğüne inanan kimse, ya§adığı alemin 
zahmet ve külfetlerini o mülkün sultanına bırakıp tam birsafaile cennet gi
bi yerlerin bütün lezzetlerinden istifade edip, sultanın merhametine ve ka
nunlarının güzelliğine istinaden her §ey ho§ görür, tam bir lezzet ve saadetle 
hayatını geçirir. Bu açıdan da kadere iman o kadar lezzetli ve saadetlidir ki, 

88) ' tarif edilemez.< 

Bu manada kadere iman eden birisi, kederden, üzüntüden emin olur. 
Hayatını rahat ve huzur içinde geçirir. Nitekim Peygamber Efendimiz, (sav) 
bir hadis- i §erifinde bu gerçeğe dikkat çekilıni§tir: "kadere iman kaygı ve 
üzüntüyü giderir.''<89

> 

Kadere imanın, ağır hastalıklara yakalanmı§ insanların hayatlarındaki 
müspet etkisi açısından doldurulamayacak bir yeri vardır. "Onulmaz bir 
derde dü§mÜ§ elinde hiçbir çaresi olmayan bir mü'min: "Yüce Allah'ım se
nin iradene mutlak itaat ediyorum. Senin hikmetlerin sonsuzdur. Sen diler
sen beni iyile§tirirsin de. Dileyip dilemeden de sana ait bir hikmettir. Biz 
elimizden geleni yaptık, bizden sonrakiler de yapacaklar... Ölüm ise senin 
kanunundur, ölsek ne gam! zira sana dönüyoruz," der, kendini emniyette 
hisseder. <90

> 

Netice olarak, "kaderin her §eyi güzeldir." hakikatını kavrayan ve kade
re teslim olan bir insan, her §eyde ilahi kaderin hikmet ve adaletini görüp 
tevekkülün hakikatına eri§ir; dünyevi hadise ve musibetlerin daglarvari çal
kantılarından kurtulu§ bulur. Allah'tan gelen her hadisenin ya bizzat ya da 
bilvesile (dolayısıyla) güzel olduğuna inanır, ömrünü ve in§irah ile geçirir, 
kederi atar, safayı bulur. 
(87) Bu son hususu ifade için Kur'an~ ı Kerim'de: "Onlar her sesi kendi aleyhlerinde sanırlar." (Cuma, 62/ A) buyrularak, Allah'a ve her 
şeyin zirnam ve nizarnının O'nun elinde olduğuna inanmayani ar, zahirde ne kadar güçlü ve cesim gödünürlerse görünsünler, korkula = 
rı n onların yakalarını bırakmayacağı na işaret edilir. 

{88) Bkz. Nursi, Sözler, s. 440. 

(89) el- Münavi, Hafız Muhammed Abdurauf, Feyzu'l~ Kadlr Şerhu'l- Carni's- Sağir. Nşr: Daru'l- Fikr. ts. 3/87 
(90) Sezen, Yümni, Tarihi Maddeciliğin Tahlll ve Tenkldl. Veli yy. isı. 1984. s. 323 
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4. Kulun Cesaret ve İradesini Güçlendirmesi 

Kadere iman, insanı sağlam iradeli yapar. Çünkü kadere inanan bir 
kul, Hadis- i §erifin de ifadesiyle "ba§ına gelecek bir §eyin mutlaka geleceği
ne, gelmeyecek olanın da asla gelmeyeceğine<91) inandığı için cesaretlidir. 

Bu akide, insanı canlı ve hareketli kalmaya sevk edeceğinden, <92
) böyle 

bir imanın sahibi bir mü'min, zorluklar kar§ısında yılmaz, tembellik ve gev
§eklik göstermez. Geçmi§te büyük muvaffakiyedere imza atını§ insanların, 
bu akidenin temsilcileri olması, bunun en açık delilidir. 

İslam'da ki kaderin karakterini "maddi olayların ve maddi sebeplerin 
üstüne çıkı§, ufuklara tırmanı§ olarak ele alan H. Ziya Ülken, konuyla ala
kah §U tespitte bulunur. 

" İslamf kaderde, irade ve maksat vardır. Aydınlığın takdiri bize ümit 
ve huzur verir, bo§luğa ve karamsarlığa dü§meyiz. Kadere iman, her §eyimi
zin tükendiği, elimizden gelenler bittiği zaman dahi yalnız kalmadığımız, 
maddenin duymaz ve anlamazlığına terk edilmediğimiz en yüce dayanağın 
bizimle olduğu" inancı ve yeni bir güç almanın ve iradenin güçlendirilmesi
nin ifadesidir. Allah'a bağlanmak iradeyi sıfıra indirmek değildir. Aksine 
beklenmedik haller, hatta imkansızlıklar önünde dahi iradeyi harekete ge
çirmek veya asla ümitsizliğe kapılmamak içindir."<93

) 

Kaza ve kadere iman eden, Allah'a dayanmı§ olacağından dolayı, ha
yatta her i§e giri§ir ve ömrü boyunca cesaret ve gücünü kaybetmeden ba§a
rıdan ba§arıya yürür. Ba§arısızlığa uğradığı zamanlar olsa da, "bunda bir 
hikmet olacak" diyerek, aynı §eyi deği§ik yollardan ba§armaya çalı§acak, bu
nu da yaparnazsa "takdir bu kadarını§" deyip, azınini ve iradesini kaybetme
den yine yoluna devam edecektir. <94

) 

5. İnsanı Düzene ve Çalışmaya Sevketmesi 

Kadere iman "Her §eyin Allah tarafından bir tertip ve ölçüye bağlandı
ğına iman" manasma geldiğinden, tesadüf dü§üncesini ortadan kaldırır. Ka
inatta her §eyin kader programı istikametinde meydana geldiği, tesadüfe 
yer olmadığı fikrini verir, zihinlerde bir nizarn ve ölçü fikrini yerle§tirir, in
sana planlı programlı çalı§ma alı§kanlığını kazandırır.<95) 

Tesadüfterin hükümranlığın da, maddi olay ve münasebetlerin ·kıskaç 

(91) Tirmizi, Kader 1 o 
(92) Mustafa Sabri, Age, s.221 

(93) Ülken, Hilmi Ziya, islam Dü~üncesine Giriş, s. 99 

(94) Çaglayan, Mehmed, Ehli Sünnet ve Akaidi Çaglayan yy. ist. ts. s. 217. 

(95) Kur'an-ı Kerim, ilahi kaderin bir eseri olarak, hiç bir şeyin ölçüsüz, hesapsız, başıboş ve nizamsız olmadığı'na dair vermiş olduğu 

mesajlarta hem zihinlerde bir ölçü ve nizarn fikrini uya'1dırır hem de lztlkamcttc ço.!t~mrıy:ı. zcv.keder. Nitekim bir ayet- i kerimede: 

"(Gökteki) Güneş ve ay dakik bir hesap Hedir. (Arzdaki) çemen ve ağaçlar, daimi bir secde içindedirler. Semayı da Allah yükseltmiş öl 

çü, (denge) koymuştur ki, kendi ölçünüzü bozmayasınız." (Rahman, 5- 8) buyrulmak suretiyle bu konuya temas edilir. 
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i i 

ve cenderesindeki bir insan pe§inen tükenmi§ olacağından yapacağı çok §ey 
kalmamı§ demektir. 

"Kadere iman ve her §eyi Allah'ın takdirine havale eden ki§i ise, dünya 
ve ahiretinin mutluluğu için "çalı§masının takdir edilmi§ olduğuna" inandığı 
için, i§ine önem verir, çalı§masına bir çalı§ma daha katar."(96

) 

Bu noktayla alakalı, üzerinde durulması icap eden mühim bir husus da 
§Udur: Kader (ilahi program) be§er için Allah'ın bir lütfudur. Şöyle ki, var
lık kendisine yerle§tirilmi§ olan kanun ve nizamlarla, bir §İfreler mecmuası 
haline getirilmi§tir. Bu hal ise insanı, devamlı olarak o §İfreleri ke§fve de§if
reye tevcih etmİ§ olmanın yanında, aynı zamanda onun planlı ve programlı 
çalı§masına bir saik olmu§tur. 

6. Hırs ve Hasedi Önlemesi 

Kadere iman etmİ§ bir mü'min, rızkının tayin edildiğini ne yaparsa 
yapsın ba§kasının kısmetini elde edemeyeceğini bilir. Bu inanç ve dü§üncey
le çalı§ır ve gayret gösterir, kazandığına kanaat eder, ba§kasının hakkına te
cavüz etmez, hırs göstermez ve haset etmez. 

Rızkın kaza ve kader mes'elesine bağlı bir husus olduğunu §U ayetler 
açıkça beyan eder: 

"Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, nzkı Allah'a ait olmu§ olsun."c97
) 

"Göklerin ve yerin anahtarı O'nundur, Rızkı dilediğine yayar ve kısar. 
Çünkü O, her§eyi kemaliyle bilendir."c9s) 

"Size rızk veren, sizi öldüren ve sizi tekrar dirilten Allah'tır."C99) 

Herkes Allah'ın takdir ettiği rızkı yer, hiç kimse ba§kasının rızkını yiye
mez. Varlıklı birinin muhtaç birine verdiği sadaka, onun olmadığı için faki
re geçmi§tir. Bu itibarla kadere inanan bir kul "Bir de Allah'ın bir kısmımza 
diğerinden ·fazla verdiği §ey leri temenni etmeyiniz."cıoo) ayetinin de İ§aretiyle 
ba§kasının hakkına ve malına hırs ve hasetle göz dikmez. Zira o böyle bir 
göz dikmenin "Allah'ın kaza ve kaderine küsme, kulları arasında taksim et
tiği nimetini hor görme, hikmetiyle mülkünde ikame ettiği adaletini naho§ 
telakkİ etme, dolayısıyla tevhidin özüne kar§ı İ§lenilmi§ bir cinayet manası
na geldiğini bilir ve ondan uzak durur."cıoı) 

7. İnsanlar Arasında Afv ve Müsamahayı Yerleştirmesi 
(96) M. Sabri , Age, s. 299 
(97) Hud, 11/6. 

(98) Şura, 42/12 

(99) Rum, 30 1 40. 

(1 00) N isa, 4/ 32 
(101) Gazali, Ebu Hamid, lhya- u Ulumiddin1 el- Mektebetu'l- Asriyye, Beyrut, 1992. 3/ 254; Aynca bkz. el- Muhasibi, Ebu Abdillahi'I

Haris b. Esed, er~ Riaye li hukukillah, Daru Kütübü'l- ilmiyye, Beyrut. ts. s. 490; el- Eraşiki, Hulasatu'l- Beyan, el- Mektebetu'l- isıa_ 

miyye. Diyarbekr. ts. s. 1 OS. 
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"Her §eyin Allah'ın kaderi, kazası, hükmü ve iradesiyle meydana geldi-
-· ıı(102). b" k" k d" . gıne ınanan ır ımse, en ısıne kar§ı suç i§leyen birini mes'ul tutsa bi-
le ona kar§ı müsamahalı olur. -

Ba§ına gelen bir musibeti bir de kader açısından değerlendiren bir 
mü'min, muhatabını afveder. Böyle bir dü§ünce aynı zamanda kin, nefret ve 
intikam gibi kötü duyguları ortadan kaldırarak onun yerine sevgiyi yerle§ti
rir. 

Kadere imanın insanlar arasında müsamaha ve avfı nasıl yerle§tirdiği 
ile ilgili olarak Bediüzzaman Hz. kısmen sadele§tirerek iktihas ettiğimiz 
"Mektubat" isimli eserinde §öyle der. 

"Acaba bir gün dü§manlığa değineyen bir §eye bir sene kin ve adavetle 
kar§ılık vermeyi hangi insaf kabul eder; bozulmamı§ hangi vicdana sığar. 
Halbuki mü'min karde§inden sana gelen bir fenalığı bütün bütün ona verip, 
onu mahkum edemezsin. Çünkü, ewela kaderin onda bir hissesi var. Onu 
çıkarıp o kader ve kaza hissesine kar§ı rıza ile mukabele etmek gerekir."<103

) 

SONUÇ 

İman §artlarından biri dekadere imandır. Bir mü'min Allah'a, melek
lerine, Peygamberlerine, kitaplarına ve öldükten sonra dirilrneğe inandığı 
gibi, kadere inanınakla mükelleftir. 

Bu iman, kulun, hayır ve §erri ile kadere iman etmesi ve ba§ına gelecek 
bir §eyin mutlaka geleceğine; gelmeyecek olanın da kat'ı surette gelmeyece
ğine inanması demektir. Bu husus Hz. Peygamber'in (sav) ifadelerinde ga
yet açık bir dille beyan edilmi§tir. 

Kadere iman, insandaki sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Zira her İ§in
de hikmet ve adalet olan Cenab- ı Hakk, insanın kusurlarına bahaneler ara
maması ve sevap ve günaha kaynak olabilmesi için insana bir irade vermi§
tir. Bu iradeye cüz- i irade veya cüz'i ihtiyari denir. İ§te seçmek, isternek ni
yet ve azınetmek manalarma gelen cüz'i ihtiyari, kusurunu kadere yükle
mek isteyen insanın kar§ısına çıkar ve "mes'ulsün" der. 

Kusurlarına, kabahatlerine sahip çıkmayan insan, iyilikleriyle ba§arıla
rıyla iftihar etmek, övünmek ister, bunu herkese duyurmayı arzu eder. Oysa 
insanın iyiliklerine sahip çıkmaya, onunla gurura kapılmaya hakkı yoktur. 
Çünkü, sermaye kendisinin değil Allah'ındır. Gurura kayma noktasında ku
lun kar§ısına kader çıkar; onu gurur ve dalalete dü§mekten korur, "haddini 
bil yapan sen değilsin" der. 

İnsan, i§lediği günahları, mahiyetini dahi bilmediği kadere yükleyemez 
(102) et- Taftazanl, Şerhu'l- Akaid, s, 112 

(1 03) Nursi, B. Said, Mektubal, s. 246 
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onunla ihticac edemez; kaderi bir mazeret sebebi olarak öne süremez. Ka
dere mazi ve musibetler açısından bakılır. Günahlara ve geleceğe ise irade 
açısından bakılır. 

Kadere imanın, iman esasları arasına girmesinin pek çok hikmeti var
dır. Her şeyden önce kader, insanı gurura ve kibre kaymaktan korur. Diğer 
yandan bir güç ve teselli kaynağı olması cihetiyle, onun maruz kaldığı bir 
musibet karşısında, yıkılmasını önler. 

İnsan hayatını ağır yüklerinden kurtarması , hırs ve hasedi önlemesi, 
planlı ve programlı bir çalışma alışkanlığı kazandırması , insanlar arasında 
afv ve müsamahayı yerleştirmesi, iradeye güç ve kula cesaret vermesi gibi 
birçok hususu da, kaderin iman esasları içine girmesinin diğer hikmetleri 
arasında saymak gerekir. 
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