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QƏZA-QƏDƏR NƏDİR? 

Müəllif: Aydın Mülayim 

Tarixdən günümüzə qədər “qədər” mövzusu hər kəsin maraqlandığı, haqqında yüzlərcə 
məqalə yazıldığı bir mövzudur. Çox mühüm və təhlükəli, bir çoxunun qavraya bilmədiyi və səhv 
dərk edə biləcəyi bir mövzu olduğu üçün nəşr etmək istəmirdik. Ancaq verilən suallar və 
məsuliyyət ecabı bu mövzudakı görüşlərimizi sizə çatdırmaq istədik: 

Filosoflar Allah Təalanı bir əşya kimi ələ aldıqları üçün: “Allah belə deyil, elədir...” demiş və 
çoxu yoldan çıxmışdır. Allah kitabında qoyduğu sərhəddən çölə çıxmayan bəzi kəlamçılar isə, 
Allah kainat üstü bir varlıq olduğu üçün, biz ancaq Kitabında vəsf etdiyi kimi alırıq: “O heç bir 
şey kimi deyildir” demişlər. 

İnsanların çoxu özləri inandıqları kimi inanmayanları imansız, kafir olaraq görərlər. Bunun 
səbəbi də özlərini “Həqqin ölçüsü” olaraq görmələridir. Allaha, Kitabına, Peyğambərinə, xeyrə-
şərrə və s. özləri bildiyi kimi inanmalısan. Əksi təqdirdə onların istədiyi mömin ola bilməzsən. 
İllərdir Allahin kitabını, peyğambərini özlərinə ölçü götürməyənlər: Məzhəbləri, camaatları, 
alimlərini, şeyxlərini, çevrəsini və ya ailəsini ölçü aldılar. 

Biz “Qədər”ə inanırıq. Ancaq ənənəvi qədər anlayışına deyil. Bu səbəblə ilk əvvəl qədərin nə 
mənaya gəldiyini bilmək lazımdır. Öz başımızdakı qədər düşüncəsini bir kənara qoyub, Allahın 
kitabında ifadə etdiyinə baxaq: 

 َوُھَو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِديرٌ 

“...O hər şeyə bir ölçü qoyar” (Mülk 1) 

َ َحقَّ قَْدِرهِ   َوَما قََدرُ وا هللاَّ
“Allahı lazımi qaydada təqdir edə bilmədilər” (Zümər 67) 

ْمُس تَْجِري لِ ُمْستَقَرٍّ لََھا َذلَِك تَْقِديرُ  اْلَعِزيِز اْلَعلِيمِ   َوالشَّ
“Öz orbitində seyr edən günəş də bir dəlildir. Bu hər şeyə gücü çatan və hər şeyi bilən 

Allahın nizamıdır.” (Yasin 38) 

ُ يَْعلَُم َما تَْحِمُل ُكلُّ أُْنثَى َوَما تَِغيُض اْ>َْرَحاُم َوَما تَ ْزَداُد َوُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدهُ بِِمْقَدارٍ   هللاَّ
“Allah hər dişinin nəyi daşımaqda olduğunu, hamilə qalacağını, rəhimlərin nəyi əksildib 

nəyi artıracağını bilir. Onun qatında hər şey bir ölçüyə bağlıdır.” (Rad 8) 

Qədər Quranı Kərimdə: “Ölçü”, “Güc”, “Təyin”, “Qərar”, “Təqdir”, “Hökm vermək”, “Sərhəd 
qoymaq”, “Nizam” “Qayda” kimi mənalarda işlədilmişdir. 

Quranı Kərimdə bunun kimi və buna bənzər bütün ayətlər Allahın elədiyi işlərlə, Onun felləri 
ilə əlaqəlidir. Yerdəki və göydəki hər şeyi istədiyi şəkildə təqdir etmiş(yaratmış) və bir hökmə 
bağlamışdır. Yerin qədəri dönməsi və ona verilən xüsusiyyətlərdir. Günəşin qədəri yanmaqdır, 
bütün əşyaların və canlıların bir qədəri vardır. Quran-ı Kərimin heç bir yerində “qədər” kəliməsi 
“qulun feli” ilə əlaqəli deyildir. Qulun felini diğər varlıqlarda olduğu kimi, Allahın əzəldən, 
dəyişməz felinə bağlayan əməvi zehniyyətidir. 
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Təəssüf ki, Rəsulullahın vəfatı və xəlifəlik illərindən bir neçə il sonra bu qədər kəliməsini 
qulun feli ilə əlaqələndirdilər. Əlbəttə ki, bu əlaqələndirmə də səbəbsiz deyildi. Müsəlmanların 
çoxlu torpaqlar, qənimətlər əldə etməsi, onların İslama, dünyaya baxış və yaşayış tərzinə təsir 
etmişdi. Başlarındakı hakim güclər isə, özlərini heç bir qayda və qanunun içində görmək 
istəmirdi. İdarəçilərin haqsız icraatları və zülümlərinə qarşı bir bəhanə tapmaq və müsəlmanların 
qəzəblərini sakitləşdirmək lazım idi. Başqa sözlə, dinin ehtişamı ilə gəldikləri yerə dini mühafizə 
tələb olunurdu. Bunun peyvəndi də tapıldı, “qədər”. Bu, insanların elədikləri bütün zülüm və 
pisliklərini alın yazısına, nəticəni Allaha sənəd etməkdi... Əməvilər zülmü və pislikləri yenidən 
hakimiyyətə gətirdikləri üçün, Allahı öz pisliklərinə şərik etmə səyləriylə, elədikləri hər şeyin 
Allahdan olduğunu, “Yaxşılığı da pisliyi də edən Allahdır” dedilər. Halbuki, Allah: “Yaxşılığı 
əmr etmiş, pisliyi qadağan etmişdir”. İran üzərindəki qələbəsi ilə bərabər: Müsəlmanlar üzərində 
oranın qənimətlərinin təsiri olduğu kimi, inancının da təsiri olmuşdur. Zərdüşlük “xeyir və şər 
tanrısı”...Müsəlmanlar bu iki tanrı inancını yox etmək və ya birləşdirmək adına “xeyir də şər də 
Allahın qədəridir” deməyi imanın şərti saydılar. 

Allah adına Allahı şərləmək! Əslində bu düşüncə ərəblərin öz cahiliyyə ən-ənələrindən gəlirdi. 
İnsanları bu düşüncədən qurtarmaq üçün Allah: 

 Eًَوَما أََصابََك ِمْن َسيِّئٍَة فَِمْن نَْفِسَك َوأَْرَسْلنَاَك لِلنَّاِس َرُسو ِ َما أََصابََك ِمْن َحَسنٍَة فَِمَن هللاَّ
ِ َشِھيًدا َّOَوَكفَى بِا 

“Sənə gələn yaxşılıq Allahdandır. Başına gələn pislikdə nəfsindəndir. Səni insanlara 
peyğambər göndərdik. Şahid olaraq Allah bəsdir.” (Nisa 79) 

َ Eَ يَأُْمُر بِ  ُ أََمَرنَا بَِھا قُْل إِنَّ هللاَّ اْلفَْحَشاِء َوإَِذا فََعلُوا فَاِحَشةً قَالُوا َوَجْدنَا َعلَْيَھا آَبَاَءنَا َوهللاَّ
ِ َما Eَ تَْعلَُمونَ   أَتَقُولُوَن َعلَى هللاَّ

“Onlar bir pislik elədiklərində,” Dədələrimizi bunu edərkən gördük. Allah da bizə bunu 
əmr etdi.” deyərlər. De ki: “Allah pisliyi əmr etməz. Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyləri 
deyirsizmi?”(Araf 28) 

Bəli, səni insanlara Peyğambər olaraq göndərdik ki, insaları bu düşüncədən qurtarıb, 
elədiklərinin məsuliyyətini yükləyəsən. Səhabənin qabaqda gedənləri qədərlə əlaqəli eyni fikirdə 
olmuşlar. Məsələn: Əli (r.a.) “Qəza və qədəri, Allahın əzəldən təqdiri olaraq deyil, insanlara 
“yaxşılığı əmr etməsi pisliyi də qadağan etməsi” olaraq yorumlamışdır.” Ömərin(r.a.) də eyni 
izahı rəvayət edilir. Osman, Talha, Əbu Zər, Abbas (r.a.) da eyni fikirdə olmuşlar. 

Ancaq əməvi fırıldaqçıları elədiklərinə haqq qazandırmaq üçün, Allahın qurutmaq istədiyi 
cahiliyyə əqidəsini təzədən göyərtdilər. Azad düşünən, öz qərarları ilə hərəkət edən insanlar 
mövcud idarəni rahatsız edər. Bunun üçün əməvilər qədərçiliyi dövlət ideolojiyası halına 
gətirdilər. Əslində onların niyyəti insanın seçmə, düşünmə, iradəsini, Allahın təqdirinə baş 
qaldırmaq olaraq göstərmək istəməsi idi. Müəyyən ölçüdə də bunu bacardılar. Bunun nəticəsi də 
çox dəhşətli oldu. Hər cür səfalət, zillət, zülüm, cəza, aclıq bu insanların həyatlarındakı qədərinin 
bir nəticəsi olmuşdu. Artıq hər şeyi bu ümmətə yükləyə bilərlər. Allah adına istədiyi yükü belinə 
yükləyə biləcək, sahibini istədiyi yerə götürə biləcək bir təlimdən keçirilmişdir bu ümmət... 

İslam aləminin təsiri qədər inancı ilə qırılmışdır. “Qədər” bir ölçü demək olduğu halda, 
ölçüsüzlük halına gəlmişdir. 
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 :Şaə ” kəliməsinin səhv başa düşülməsi ”= " َشاء“

Günümüzdəki məzhəblər,’’ َشاءَ   '' kəliməsinə elədiyi təxribatla, qədər mövzusunda yeziddən və 
cəbriyyədən miras qalan görüşləri müdafiə etməkdədirlər. Bunun nümunəsini vericəm: 

ُ َما أَْشَرْكنَا وَ  ْمنَا ِمْن َشْيٍء َسيَقُوُل الَِّذيَن أَْشَرُكوا لَْو َشاَء هللاَّ َب الَِّذيَن  َكَذلِكَ Eَ آَبَاُؤنَا َوEَ َحرَّ َكذَّ
 َوإِْن أَْنتُْم إEَِّ ِمْن قَْبلِِھْم َحتَّى َذاقُوا بَأَْسنَا قُْل َھْل ِعْنَدُكْم ِمْن ِعْلٍم فَتُْخِرُجوهُ لَنَا إِْن تَتَّبُِعوَن إEَِّ الظَّنَّ 

 تَْخُرُصونَ 
“Müşriklər deyəcəklər ki: “Allah əmr etsəydi, nə biz nə də dədələrimiz şərik qoşardıq; 

heç bir şeyi də haram etməzdik.” Onlardan qabaq yalanlayanlar da elə demişdilər, nəticədə 
əzabımızı dadmışdılar. De ki: “Yanınızda bizə izah edəcək bir məlumatınız varmı? Siz 
zəndən başqa bir şeyə uymursuz və siz ancaq yalan danışırsız.” (Ənam 148) 

Yüz illərdir müfəssirlərin çoxu və bütün məallar(tərcümələr), müşriklərin bu sözlərini 
dəstəkləyəcək mahiyyətdə ayələrə məna vermişlər. Misal: 

ُ َمْن يََشاُء َويَْھِدي َمْن يََشاُء  َوُھَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ فَيُِضلُّ هللاَّ … 

“Artıq Allah dilədiyini saptırır(yoldan azdırır), dilədiyini də hidayətə(yola gətirir) 
çatdırır. Çünki O güclüdür; hikmət sahibidir.” ( İbrahim 4) 

Halbuki, ayənin doğru məalı: “Allah dəlalətə (azğınlığa) çalışana dəlaləti, hidayətə çalışana da 
hidayəti verir. O güclüdür; hikmət sahibidir.”(İbrahim 4) 

Bu ayədəki və əslində bütün ayələrdəki  ََشاء – kəliməsinə müşriklərin qəsd etdiyi 
mənanı,”dilədiyini saptırır” mənasını vermişlər. 

ُ مَ  ْمنَا ِمْن َوقَاَل الَِّذيَن أَْشَرُكوا لَْو َشاَء هللاَّ ا َعبَْدنَا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء نَْحُن َوEَ آَبَاُؤنَا َوEَ َحرَّ
 ُدونِِه ِمْن َشْيء

Müşriklər: “...Allah əmr etsəydi nə biz, nə atalarımız Ondan başqa heç bir şeyə qulluq 
etməzdik və heç bir haram iş də görməzdik...(Nəhl 35) 

Halbuki  ءَ َشا ''-“bir şey edən” mənasındadır. Yəni qul bir şeyi eləmək istədikdə, Allahın onu 
əmr edib təsdiq etməsidir. Yoxsa Allahın əvvəlcədən istədiyini, yazdığını yerinə gətirməsi 
deyildir. 

İnsan hər cür fəaliyyətini yerinə gətirmə gücünü əlbətdə yaradıcısından alır. İradəsində sərbəst 
olması üçün, felinin yaradıcısı olması şərt deyildir. Ağlın da, gücün də qaynağı Allahdır. İnsan 
yaradıcısından aldığı ağlı, gücü istərsə xeyrə istərsə şərrə yönəldir...Elə bu qulun qədəridir. Qədər 
insanın seçərək elədiyi hərəkətlərinin nəticəsidir. Bu mənada insan hərəkətlərinin yaradıcısı deyil, 
sahibi və tək məsuliyyətçisidir. İnsanın qədəri seçməkdir. 

Yoxsa cəbriyyəçilərin, əhli-sünnənin inandığı kimi: İnsanın elədikləri yaradılmadan “lövhi 
məhfuz”da yazılı idi. Cənnətliklərin də cəhənnəmliklərin də adları məlumdur və s...Nəticədə 
bütün bunların mənası: müşriklər kimi bunun tək səbəbkarı Allah olduğuna işarət etməkdir. 

Beləliklə imanın 6-cı şərti kimi, Quranda keçən imanın 5 əsasına qədərə imanı da əlavə etdilər. 
Bu şərtin yerləşməsi üçün əməvilər bəslədikləri alimlərini də istifadə etdilər. Sonradan bu 
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mövzuda bir neçə hədis də uydurmağı unutmadılar. İndi bu mövzudakı ayə və hədislərə müraciət 
etməklə, imanın neçə şərti olduğuna baxaq: 

َل َعلَى َرُسولِِه َواْلِكتَاِب الَِّذي أَْنَزَل يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آََمنُوا آَِمنُوا بِا ِ َوَرُسولِِه َواْلِكتَاِب الَِّذي نَزَّ َّO
Eً بَِعي َ̀ ئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسلِِه َواْليَْوِم اcَِْخِر فَقَْد َضلَّ َض َ̀ ِ َوَم َّOًداِمْن قَْبُل َوَمْن يَْكفُْر بِا  
“Ey iman edənlər! Allaha, Peyğambərinə, ona endirdiyi kitaba və daha əvvəl endirdiyi 

kitaba iman edin. Kim Allahı, mələklərini, kitablarını, peyğambərlərini və qiyamət gününü 
inkar edərsə tam mənasıyla sapıtmışdır.” (Nisa 136) 

Quranda iman əsasları sayılarkən heç bir yerdə qədərlə əlaqəli ayə keçməz. Hətta Quranda 
imanla qədərin bir arada olduğu heç bir cümlə yoxdur. 

İmanın şərti ilə əlaqəli hədisləri nümunə verək: 

Məşhur Cibril hədisi Buxaridə belə keçər: 

Əbu Hüreyrədən belə rəvayət edilir: “Allahın nəbisiylə bərabərdik. İnsanların içindən biri 
ortaya çıxıb ona doğru gələrək: “İman nədir?” deyə soruşdu. 

Rəsulullah: İman- Allaha inanmaq, mələklərinə, kitablarına, rəsullarına və öldükdən sonra 
dirilməyə inanmaqdır...” (Buxari “Camius-Səhih. 4777 hədis) 

Müslimin səhihində də eyni: 

Əbu Hüreyrədən rəvayət edilir, “Allahın nəbisiylə bərabərdik. İnsanların içindən biri ortaya 
çıxıb ona doğru gələrək: “İman nədir?” deyə soruşdu. 

Rəsulullah: İman- Allaha inanmaq, mələklərinə, kitablarına, rəsullarına və öldükdən sonra 
dirilməyə inanmaqdır...”(Səhihi Müslim, 1.c.s.39) 

Nə vaxtdan əhəd hədislə insanın imanı ölçüləsi oldu? 

Müslimin imanın 6 şərti ilə əlaqəli hədisi, raviləri düşürülmüş, mətnə əlavə qatılmış “müdrəc” 
hədisdir. 

İman qəti nassa əsaslanmalıdır, zənni nasa deyil. 

Mən imanın şərtinin Allahı və Onun göndərdiklərini, bildirdiklərini qəbul etmək 
olduğunu bilirəm. Bu məlumatı mənə Quran verir. İndi bunları rahatlıqla deyə bilirəm. 
Keçmişdə hər kəs mənim kimi şanslı deyildi... Əməvilər alimlərə ya məcburi ya da təhdidlə öz 
inandıqları qədər anlayışını yerləşdirmişlər. Elə bir yerləşdirmə ki, onlar kimi inanmayanlar ya 
sapıq ya da qədər inkarçıları olaraq görülmüşdür. Bir çox fətvalarının hökmü təqlidçilər üçün 
hələ də keçərlidir: “Qanları, malları halaldır, arvadları boşanmış sayılır, cənazələri qılınmaz, 
Allahın lənət etdikləridir.” Təbii ki, bu fətvalarını gücləndirmək üçün ayə olmadığına görə, 
hədislərdən kömək istənilirdi, onu da gətirdilər. Misalı: Əbu Davudun Hüzeyfədən(r.a.) nəql 
etdiyinə görə, Peyğambərimiz (s.a.v.) belə buyurdu: “Hər ümmətin məcusisi vardır. Mənim 
ümmətimin məcusiləri isə “qədər yoxdur” deyənlərdir. Onlardan biri ölərsə, cənazəsinə 
qatılmayın, xəstə olarsa ziyarətinə getməyin. Onlar dəccal taifəsidir. Allahın onları Dəccal 
taifəsinə qatması haqqıdır.” (Əbu Davud, Sünnə; 17) 
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Buna bənzər bir neçə hədis daha gətirərək, özləri kimi qədər anlayışında olmayanları ya edama 
ya həbsə ya da cəmiyyətdə sapıq deyə göstərərək yalnız buraxmış, arvadlarına, mallarına əl 
qoyulmuş, cənazələrinə getməmişlər. 

Əhli-sünnənin qədər düşüncəsi aşağıda keçən hədislərə görə uyğunlaşdırılmışdır. Ayələrə də 
bu düşüncəyə görə məal vermişlər. Misal: 

Abdullah b. Amr belə demişdir: 

“Rasulullah(s.a.v.) əlində iki kitab olduğu halda gəldi və; 

-Bu iki kitab nədir, bilirsizmi?...dedi. Biz: 

-Bilmirik ya Rasulullah, ancaq sən bizə başa salsan öyrənərik...dedik. 

Rasulullah (s.a.v.) sağ əlindəki kitab üçün: 

-Bu aləmlərin Rəbbi tərəfindən (yazılmış) bir kitabdır. Burada cənnətlik olan insanların adları 
ilə atalarının və qəbilələrinin adları vardır, dedi. Sonra axırıncısına qədər bunların xasiyyətlərini 
izah etdi. 

-Bundan sonra artıq əbədi olaraq bunların arasına nə əlavə edilir, nə də biri xaric edilir, 
buyurdu. Bunu üzərinə orada olan səhabilər: 

-Əgər bu olmuş bitmiş bir məsələ isə, əməlin nə əhəmiyyəti var? deyə soruşdular. Rasulullah 
(s.a.v.): 

-Çünki, cənnət əhli nəticədə cənnətliklərin əməlini işləyərək gətirir. Cəhənnəmlik olan insan 
da, nəticədə cəhənnəmliklərin əməlini işləməklə həyatını sona çatdırır, dedi. 

Sonra əlləri ilə bir şey atan kimi hərəkət etdi və; 

-“Rəbbiniz qullardan fariğ(uzaq) oldu, işini qərara bağlamışdır: Bir qismi cənnətlik, bir qismi 
də cəhənnəmlikdir!...buyurdu.” (Tirmizi, Qədər 8(2142).) 

Əhli sünnəyə görə, Allah bir insanın qədərini anasının qarnında ikən, ona ruh üflərkən yazar. 
Əgər Allah birini cəhənnəmlik yazmışsa, yaşadığı müddətcə yaxşılıq etsə, ömrünün axırında bir 
pislik edər və cəhənnəmə gedər. 

Bu, insanların Allah haqqındakı ədalət anlayışını, etiqadını və əməlini heçə saymasından 
başqa bir şey deyildir. Bu düşüncədən belə bir sual ağla gəlir: Nəticə əvvəlcədən məlum isə və 
dəyişməyəcəksə, seçimin nə əhəmiyyəti var? 

Seçimin də əhəmiyyətsiz olduğunu rəvayət etdikləri bu hədisə əsaslandırırlar: 

Adəm (a.s.) ilə Musa (a.s.)ın mübahisəsi 

-Əbu Hüreyrə (r.a.)dən rəvayət edildiyinə görə, Rəsulullah(s.a.v.) belə buyurmaqdadır: 

“Adəm ilə Musa mübahisə etdi. Musa, Adəmə: 

“Sən insanları saptırıb cənnətdən çıxardan kimsəsənmi?” dedi. Adəm də Musaya: 

“Sən Allahın hər şeyin elmini özünə verdiyi və bütün insanlara üstün qılıb peyğambər olaraq 
seçdiyi kimsəsənmi?” O da “bəli” dedi. Adəm dedi ki: “Sən məni, mən yaradılmadan əvvəl 
haqqımda təqdir edilən bir şey üçün kınıyırsanmı?” Bunun üzərinə Peyğambər (s.a.v.): 
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“Beləliklə Adəm, Musaya qalib gəldi” buyurdu. (Müslim, Qədər; Muvatta, Qədər) 

Bu rəvayət başdan axıra qədər Qurana zidd ifadələrlə doludur. Bu ziddiyyəti M. İslamoğlu 
Quranın işığında çox gözəl təsbit edir: 

1.Quran “hər şeyi bilənin” ancaq Allah olduğunu deyir (8:75), bu rəvayət isə Musa(a.s.) 
olduğunu deyir. 

2.Quran Adəmi qandırıb saptıranın şeytan olduğunu deyir (8:27), bu rəvayət isə Adəmin 
insanları saptırdığını deyir. 

3.Quran “Adəm nəfsinə uydu və Rəbbinə asi oldu” (20:121) deyərək qınayır, bu rəvayət isə 
Adəmin qınanamıyacağını deyir. 

4.Quranda Adəm bə arvadı “Biz nəfsimizə zülm etdik” deyib nəfislərini qınayırlar(7:23) bu 
rəvayət Adəmin “qədər qurbanı” olduğunu deyir 

5. Quran Adəmin günahından məsuliyyət daşıdığını və tövbə etdiyini deyir (2:37), bu rəvayət 
Adəmin günahından məsul olmadığını məcbur olduğunu deyir. 

6.Qurandakı Adəm felinin əxlaqi məsuliyyətini qəbul edir (7:23); bu rəvayətdəki Adəm isə, 
“Məni saptırdığın üçün” deyərək məsuliyyəti Allaha atan şeytanı xatırladır. 

7.Qurana görə Allah, Adəmdən keçmişdə söz almış, fəqət o sözündə durmamışdı (20:115). Bu 
rəvayətə görə isə, Adəmin qadağan olunan ağacdan yeməsi “qədərdir”.  –Bənzəri Allahdan uzaq - 
insanlarla əylənən biri kimi, Adəmə bir şeyi əvvəl “qədər” qılmış, sonrada dönüb onu qadağa 
etmişdir. Bu isə Allaha və Rəsululuna iftiradır. 

8.Quran “Hər kəs elədiklərinin girovudur” (74:38) deyir. Fəqət rəvayət bunun tam ziddini 
ifadə edir: Adəm yaradılmadan əvvəl təqdir edilən şeyi eləmişdir, bundan ötrü də qınanmaz. Bu 
halda eyni şey şeytan, Qabil, Firavun, Əbu Ləhəb, Əbu Cəhl və s. İslam düşmənləri üçündə 
keçərlidir. Çünki bunlar da daha özləri yaradılmadan qabaq təqdir ediləni elədiklərindən ötrü 
qınana bilməzlər. (H. Bəsrinin “Qədər Risaləsi və Şərhi.” s.110) 

Əli (r.a.) bu haqda sözünü xatırlatmaqda fayda var: “Vay sənin halına ey Şamlı! Sən qəzanı və 
qədəri əvvəldən yazıldı, cizildi zənn edirsən...Əgər sənin düşündüyün kimi olsaydı savab və 
günah, əmr və qadağanlar boşuna olurdu. Bu sözlər bütpərəst və şeytan dostlarının sözləridir.” 

Bəli cəbriyyə və əhli sünnəyə görə Allah, yuxarıdakı hədisdə nümunəsi verildiyi kimi: Kimin 
cənnətə kimin cəhənnəmə gedəcəyini, qulun nə günah işləyəcəyini, nə edəcəyini əzəldən təqdir 
etmişdir. Bu Onun dəyişməyən yazısıdır. Bu inanc, müşriklərin dediyini dəstəkləyir. Sadəcə ərəb 
müşriklərinin deyil, Çindəki budalara qədər bütün müşriklər bu cür qədər düşüncəsinə sahibdirlər.  
Şirklərini Allahın özləri üçün yazdığı qədərə bağlayan müşriklərin sapıq qədər inancı ilə indiki 
islam məzhəblərin qədər inancı arasında nə fərq var? Allah birini müşrik yazmış və cəhənnəmə 
getmişsə, müşrikin nə günahı var? Birini də mömin yazmış, cənnətə gedirsə savabı və xüsusiliyi 
nədir? Nəqlin qarşısında ağıldan istifadə etməyi haram etdikləri üçün, artıq Rəsulullah adına 
rəvayət ediən hər hədisi qəbul etmək şərt, etməmək inkari küfürdür. 

Rəsulullahın nəvəsi Hüseyni (r.a.) şəhid edən ibn. Ziyad, elədiklərini Allaha atmaq üçün: 
“Onu Allah öldürdü” deyir. Hüseynin oğlu Əli ibn.Ziyada belə cavab verir: “Onu insanlar 
öldürdü” və bu ayəni oxuyur: 
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“Allah ruhları ölümləri çatanda alır...” (Zümər 42) 

Bizim “qədər” düşüncəmiz budur: Allah hər şeyi eşidən, bilən və hər şeyə gücü çatandır. Heç 
bir şey Onun icazəsi olmadan meydana gəlməz. Kimin dünyaya gələcəyi, kimin nə zaman harada 
öləcəyi Onun əmrinə bağlıdır. Kainatda hər şey Onun icazəsi ilə var olmuş, Onun icazəsi ilə 
varlıqlarını davam etdirirlər. Rəbbimiz “Göylərə və yerə istəsənizdə istəməsənizdə gəlin...”əmrini 
vermişdir. Yerdəki və göydəki hər şeyi istədiyi kimi təqdir etmiş(yaratmış) və bir hökmə 
bağlamışdır. Yerin qədəri dönməsi və ona verilən xüsusiyyətlərdir. Günəşin qədəri yanmaqdır, 
bütün əşyanın, canlıların bir qədəri vardır. Qeydsiz-şərtsiz Allah bunları bir hökmə(qədərə) 
bağlamışdır. Bu səbəblə onların imtahanı, cənnət və cəhənnəmi olmaz. Ancaq insanı belə 
yaratmamışdır. İstəsə gəlir istəməsə yox; istəsə itaət edər istəsə üsyan. Bu səbəblə cənnət və 
cəhənnəmi vardır. Qulunu bəzi qabiliyyətlərlə təchiz etmişdir. Ona verdiyi şeylərin seçimində 
sərbəst buraxmış,  yəni insanı öz seçiminin tək hakimi etmişdir. İstədiyini edib etməməkdə 
sərbəstdir. Etdikləri və eləməkdə olduqları əzəldən təqdir edilməmişdir. Əbu Hənifənin də dediyi 
kimi, “Allah insanı mömin və kafir deyə yaratmamışdır. Allah dünyada qulunu müxtəlif 
imtahanlardan keçirir. Qul bu imtahanlara istədiyi şəkildə qarşılıq verir. Bu fərqli şəkildə qarşılıq 
vermə onun ya cənnətini ya da cəhənnəmini hazırlayır. Allah qulunu belə təqdir etmişdir. Ancaq 
bu incəlik çox mühümdür: İnsanın elədikləri Allahın külli iradəsinin(təqdirinin) çölündə cərəyan 
etməz və Onun icazəsinə bağlıdır. Misal: İnsan bir işi eləməyə hazırlaşanda Allahın təsdiqindən 
keçməsi lazımdır. Allahın imzasıyla “ol” dediyi zaman o iş olur. Bilavasitə, qulun öz seçimi ilə 
elədiyi hər iş özünün qədəridir. Bu səbəblə Allah Təala: 

ُ َربُّ اْلَعالَِمينَ   َوَما تََشاُءوَن إEَِّ أَْن يََشاَء هللاَّ

“Aləmlərin Rəbbi Allah təsdiqləmədən siz heç bir şey edə bilməzsiz” (Təkvir 28) 

ابِِريَن َونَْبلَُو أَْخبَاَرُكْم   َولَنَْبلَُونَُّكْم َحتَّى نَْعلََم اْلُمَجاِھِديَن ِمْنُكْم َوالصَّ

“And olsun ki, aranızdan cihad edənləri və səbr edənləri bilənə qədər sizi imtahan 
edəcəyik; xəbərlərinizi də ortaya çıxaracayıq” (Muhamməd 31) 

Ayədən də gördüyümüz kimi Allah əzəldən və bilərək insanı cəhənnəmlik yaratmamışdır. 
İnsanın cənnətlik və ya cəhənnəmlik olması, işlədiyi əməllər nəticəsində ortaya çıxacaqdır. Bir 
başqa ayə: 

َعلَى َما أََصاَب ِمْن ُمِصيبٍَة فِي اْ>َْرِض َوEَ فِي أَْنفُِسُكْم إEَِّ فِي ِكتَاٍب ِمْن قَْبِل أَْن نَْبَرأََھا إِنَّ َذلَِك 
ِ يَِسيٌر   هللاَّ

“Doğrusu biz insanı imtahan etmək üçün, mayalanmış yumurtadan yaratdıq və onu 
eşidən, görən bir varlıq etdik. Şüphəsiz biz ona doğru yolu göstərdik. İstəyər inanır, istəməz 
inkar edər.(İnsan 2-3) 

 َوقُِل اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم فََمْن َشاَء فَْليُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَْليَْكفُرْ 
“De ki: “Həqq Rəbbinizdəndir. İmanı seçən inansın, inkarı seçən də kafir olsun...”(Kəhf 

9) 

Qədərin nə olduğunu ən yaxşı izah edən bir neçə hədisi də nümunə vermək istəyirik: 
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“Əbu Huzamədən: Dedim ki: Ey Allahın Rəsulu, oxuduruq(dua istəyirik), dərmanla müalicə 
görürük və qorxduğumuz şeylərdən qorunmaq üçün tədbir alırıq. Bütün bunlar Allahın qədərini 
bizdən çevirirmi? Allahın Rəsulu buyurdu ki: Bunlar da Allahın qədəridir.” Tirmizi- Tib 21 

Xəstəliyin dərmanla müalicəsini etmək, cəhalətə elmlə, pisliyə yaxşılıqla, küfrə imanla qarşı 
gəlmək: insanın bu iki qədərinin birini digərinə tərcih etməsi ilə mümkündür. Dərdi qədər sayıb, 
dəvanı qədər saymamaq, pisliyi qədər sayıb yaxşılığa yönəlməmək, zülmə razı olub zillətə boyun 
əymək, küfürdə qalıb imanı seçməmək İslama zidd müşrik əqidəsidir. 

Yenə Ömər(r.a.) şam torpaqlarının zəfərini qeyd etmək və İslam ordusunu təftiş etmək üçün 
yola çıxdı. Bölgədə və İslam ordusunun içində vəba xəstəliyinin yayıldığını öyrənincə, geriyə 
döndü. Ona “Allahın qədərindən qaçırsanmı?” deyənlərə; Ömər(r.a.) bu tarixi cavabı vermişdir: 
“Allahın qədərindən yenə Allahın qədərinə qaçıram.” 

Yenə Ömər(r.a.) Allahın qədərini bəhanə göstərərək əlinin kəsilməməsini istəyən bir oğruya, 
“Məndə sənin əlini Allahın qəzası və qədəri ilə kəsirəm” demişdi. Birdə əlavə olaraq adamı 
qırbaclamışdır. Nə üçün deyə soruşulanda: “Bu da Allaha iftira etdiyin üçün” demişdi.1 

Xülasə; Qulun öz seçimiylə elədiyi şey onun qədəridir. Eləmədiklərini qədər olaraq yazmaz. 
Bilavasitə öz elədikləri ilə hesab verəcək: 

ٍس بَِما َكَسبَْت َرِھينَةٌ ُكلُّ نَفْ   
“Hər kəs elədiklərinin girovudur.” (Müddəssir 38) 

Müəllif: Aydın Mülayim 

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün 
hüquqları qorunur. 
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