
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KADER HAKKINDA 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

İnsanoğlu hayrı da şerri de Allah’tan bilmeli ama gene kendisi kendine yapar yani 
hayrı da kendi tasarrufundan, şerri de kendi tasarrufundan kendisine Allah verir. Öyle bir 
kudreti var. Allah Azze ve Celle kimseye zulmetmez, kimseye haksızlık etmez. Kader 
denen şey Allah’ın elinde, Allah’ın bir sırrıdır. Allah’ın ilmi deniz değil, okyanus değil, bu 
kâinat Allah’ın sırrıdır, küçük bir şey değil. 

Allah istediği gibi yaratır, muhakkak istediğini yapar, insana yaptırır. Onun için, bazı 
insanlar kaderi anlamaya uğraşır, boş lakırdı eder. Milleti peşine düşürmek için böyle 
yaparlar. O, Allah’ın ilmindedir. İrade var; cüzi irade var, külli irade var. Allah Azze ve 
Celle kimseye zulmetmez. O bir sırdır, bizim aklımızın alacağı bir şey değil.  

“Allah isterse böyle olur, ben bu şeyi yapmam.” diyor. Yapıyorsun işte, demek ki 
Allah sana bir cüzi irade vermiş, yapabilirsin de yapamayabilirsin de. Onun için, nefsimize 
karşı gelmeye, şeytana karşı gelmeye, Allah’ın emirlerine tâbi olmaya mecburuz. “Ben 
bunu çok istiyorum, bunu yapacağım, bu kötülük de olsa demek Allah bizden bunu 
istemiş, biz bunu yapacağız…” derler. İşte o mevzular insanların kafalarını karıştırır. 
Emrolunduğumuz şey istikamette olmaktır. Ona tâbi olacaksın, öteki tarafına 
karışmayacaksın.  

O kadar şey oluyor, insanlar hiçbir şey yapmıyor, bütün kabahati hâşâ Allah Azze 
ve Celle’ye yüklüyorlar. Bu, çok büyük bir edepsizlik, akılsızlıktır. Emir olunan budur. 
Emrolunanı yapamıyorsak; “Yapamıyoruz, biz günahkârız, tövbe istiğfar edelim.” desin. O 
da Allah indinde büyük, güzel bir şeydir. Tövbe etmek, Allah’a dönmek iyidir. Allah bizi 
affetsin, doğru yoldan alıkoymasın inşallah, iyilerle olalım inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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