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Kader ve Evrendeki Yasalar:                                                                                                                                
Kader: Kelime anlamı ölçü, düzen ,miktar, gücü 
yetmek ,kıymetini bilmek demektir. Allah’ü 
Tealanın sınırsız ilmi ve kudreti ile kainatta olan 
veya olacak  her şeyi  programlamasına ve takdir 
etmesine kader denir.  Kaza ise kelime anlamı 
yaratmak ,emretmek, gerçekleştirmek, ortaya 
çıkarmak ve hüküm vermektir. Terim anlamı ise 
vakti zamanı geldiğinde önceden programlanan 
ve planlanan olayların gerçekleşmesine, 
yaratılmasına denir. Bu tariften anlaşıldığına göre, 
kader yüce Allah’ın İlim ve İrade sıfatının bir 
tecellisi, kaza da Kudret ve Tekvin (yaratma) 
sıfatının eseridir. 

   
Fiziksel Yasalar: Madde ve enerjinin oluşumu, 

yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili 

prensipleri inceleyen yasalardır. Deney, gözlem 

ve araştırmalar neticesinde anlaşılabilen bu 

yasalar evrensel bir niteliğe sahiptir. Bu yasalar, 

Allah’ın evrende yarattığı düzenin daha iyi 

anlaşılmasına yardımcı olur.  Ayet Örneği: : 

“Onlara bir delilde gecedir ki biz ondan gündüzü 

sıyırıp çekerizde birden karanlığa gömülürler. 

Güneş’de (bir delildir onlara), akar gider 

yörüngesinde.                                                      

Biyolojik Yasalar: Canlıların yapısı, beslenmesi, 

korunması,gelişmesi ve üremesiyle ilgili olan 

yasalardır.Her şeyi bir sebebe bağlayan Allah; 

bitki, insan ve hayvanların oluşumunu biyolojik 

yasalara bağlamıştır. Örneğin insan yaşamak için 

solunum,sindirim ve dolaşım gibi sistemlere sahip 

olmak zorundadır. Canlılar dünyayı algılayabilmek 

için duyu organlarına ihtiyaç duyarlar. Her 

canlının vücut yapısı yaşayabilecekleri biçimde 

yaratılmıştır. Örneğin balıklar suda solunum 

yapabilmek için solungaca, kuşlar uçabilmek için 

iki kanada ihtiyaç duyar. Etle beslenen 

hayvanların çene yapıları, otla beslenen 

hayvanlardan farklıdır. Deve, sıcak iklimlerde 

aylarca susuz yaşayabilme özelliğine sahiptir. 

Yılan, kertenkele ve kaplumbağa gibi hayvanlar 

kış uykusuna yatarlar.                                                                                

Biyolojik Yasalara örnek ayet: “(Ey insanlar!) 

Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o 

suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere 

yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir biçim verdik.                                          

Toplumsal Yasalar: Allah’ın, toplumsal olaylar 

arasında var olan sebep sonuç ilişkisini gösteren 

yasalar koymasına denir. Örneğin gelir 

dağılımının adil olduğu toplumlarda yoksulluk 

azalmaktayken; adaletin olmadığı toplumlarda 

barış bozulur. Kuraklık sonucu açlık ve susuzluk 

yaşayan insanların, yaşanabilir yerlere göç 

etmesi, tarımsal üretimin azalıp sanayileşmenin 

artmasıyla köyden kente göçün hızlanması 

toplumsal yasalara verilebilecek örneklerdendir. 

Kur’an; her insan gibi toplumların da bir ömrü 

olduğunu bildirmiştir. Toplumsal yasalar Kur’an-

ı Kerim’de “sünnetullah” kavramıyla dile 

getirilir. Sünnetullah, Allah’ın evrene koymuş 

olduğu yasalardır. Kur’an’da Allah’ın yasalarına 

uymayan, adaletin ve hoşgörünün kalktığı 

toplumların yok olduğu bildirilmektedir.                                                                                       

Toplumsal Yasalara örnek ayet: : “Onlar 

yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin 

sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?...” 

İnsan ve Kaderi: 

İrade : istemek, dilemek, tercih etmek. Akıl 
insanın ayırt edebilme; irade ise tercih edebilme 
yeteneğidir 
Küll-i İrade: Allah’a ait olan, sınırsız, kişinin tercih 
hakkının bulunmadığı için sorumlu tutulmadığı ve 
hesab vermeyeceği alandır. 
Cüz-i İrade:İnsana ait olan kişinin özgür iradesi 
ile tercihte bulunabileceği, sorumlu tutulacağı ve 
hesap vereceği alandır. 
İnsan İradesi (özgürlüğü): İnsanın akıllı, özgür 
ve tercih sahibi olması onun davranışlarından 
dolayı sorumlu olduğunu gösterir. Özgürlük; her 
hangi bir sınırlandırma olmadan düşünceleri ifade 
etme, iyi yada kötü davranabilme durumudur. Bu 
özelliği insanı diğer varlıklardan farklı ve üstün 
yapar. 
Sorumluluk; hür olmanın ve tercih yapabilmenin 
sonucunda alınmış olan mesuliyet ve hesap 
Verme  bilincidir. Allah Kuran’a göre insanı ancak 
gücü oranında sorumlu tutar. Allah adalet 
sahibidir ve kullarına asla zulmetmez. İnsan, aklı 
ve özgür iradesiyle ortaya koyduğu söz ve 
davranışlarından sorumlu tutulur. İnsan kendi 
iradesiyle karar verir ve seçimini yapar. İyi tercihin 
karşılığında sevap, kötü tercihin 
karşılığında ise günahla karşılık bulur. Allah 
inanma konusunda tercihi, insanların kendi özgür 
iradelerine bırakmıştır. Kur’an da iyi-kötü, doğru-
yanlış olan söz ve davranışlar açıklanmış, 
bunların seçimini yine insana bırakmıştır. Dinimiz 
akıl sahibi olmayı sorumluluğun startlarından 
saymaktadır, Bu bakim dan akıl ve özgür irade 
sahibi insan, yaptıklarının kendisine ait olduğu 
bilinciyle sonucuna katlanamayacağı 
davranışlardan uzak durur. 
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İnsanın Zorunlu/Değişmeyen Kaderi/Eylemleri: 
1. Ne zaman, hangi anne ve babadan dünyaya 
geleceğimiz, 
2. Cinsiyetimizin ne olacağı, 
3. Göz rengimizin nasıl olacağı, 
4. Nerede ve ne zaman öleceğimiz, 
5. Kalbimizin çalışması, 
6. Nefes alıp vermemiz, 
7. Sindirim sisteminin çalışması 
İnsanın Seçimine Bağlı Olarak Gerçekleşen 
Kader: 
1. Çalışmak ve üretmek, 
2. Plan ve programlar yapmak, 
3. Yaptığı eylemlerde özgür olmak, 
4. Yaşadığı hayata dair bazı seçimleri yapabilmek 
4. Kaderle İlişkili Kavramlar: 
a. Ecel-Ömür 
Ecel; Hayatın sonu, süre demektir. Ömrün bittiğini 
ifade eder. Ömür ise; doğumdan ölüme kadar 
geçen süredir. Kısacası Her canlının sahip olduğu 
yaşam süresine ömür denir.  
Dünya hayatı Allah’ın evrende yarattığı İlahî 
düzen ve ölçü içerisinde sürmektedir. Varlıkların 
sonlu olması yasası gereğince her insanın da 
ömrü bir gün son bulacaktır. İnsan için belirlenen 
ömür bittiğinde ecel gelir ve ölüm denilen hadise 
gerçekleşir.  
Ayet Örnekleri:• “Yeryüzünde bulunan her canlı 
sonludur. Sadece kerem sahibi, Yüce Rabb’inin 
varlığı süreklidir.”• “Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi 
ölmez. (Ölüm) Belirli bir süreye göre yazılmıştır...” 
• “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize 
döndürüleceksiniz.” 
• “... (Güneş ve aydan) her biri, belirlenmiş bir 
süreye kadar hareketlerini sürdürürler...” 

b. Emek-Rızık Allah’ın bütün canlılara verdiği her 

türlü yardımdır. Canlıların yaşamlarını sürdürmesi 

için Allah’ın yürüttüğü iaşe (pay dağıtımı) 

sistemidir. İslam dini, insanın her alanda çaba 

göstermesini istemiştir. Allah’ın insanlara örnek 

olarak gönderdiği peygamberler, emekleriyle 

geçimlerini sağlamışlar ve çalışmanın karşılıksız 

kalmayacağı bilinciyle hareket etmişlerdir. 

Örneğin;Hz. Âdem çiftçilik, Hz. Musa çobanlık, 

Hz.İdrîs terzilik, Hz. Davut demircilik ve Hz. 

Muhammed ise ticaret yapmıştır. “Rızkı veren 

Allah’tır.” Tüm canlılara rızık veren Allah, bizleri de 

rızıklandırır. Bize düşen, rızkımızı helal yoldan 

temin etmek için çaba sarf etmektir. Ayet 

Örnekleri: “Gerçekten insan için kendi 

çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur.”               

c. Tevekkül: Sözlükte güvenmek  dayanmak işi 

havale etmek teslim olmak sığınmak anlamına 

gelen tevekkül; dini anlamda  ise, insanın elinden 

geleni yaptıktan sonra neticesini Allah’a bırakması 

Allah’tan beklemesi  Allah’a güvenmesi demektir. 

Tevekkül, emek harcanmış bir durumun sonucunu 

en iyi şekliyle Allah’tan beklemektir. Hak 

edilmeyen bir sonucu beklemek tevekkül değildir. 

İslam’a göre yalnızca Allah’a tevekkül edilir Gerekli 

tedbirleri aldıktan sonra Allah’a güvenmek gerekir. 

Örneğin hastalıktan kurtulmak için öncelikle 

hastaneye başvurmalı, hastalığın teşhis ve 

tedavisini yaptırmalıdır. 

HZ. MUSA  

 

Ayet el-Kürsiyle İlgili Bilgiler:  

➢ Bir ayettir: Bakara süresi 255. Ayeti 

➢ İçinde «Kürsi» kelimesi geçtiği için bu adı 

almıştır.    

➢ Allah’ın birliğini ve sıfatlarını anlatıyor. 

(Tevhit inancı) 
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ZEKAT VE SADAKA ÜNİTESİ 

 

 

 

1) ZEKAT 

Kelime anlamı olarak zekat; artma, çoğalma, 

bereket, arınma ve temizliktir. 

Terim olarak ise Zekât, dinimizce zengin sayılan 

bir Müslümanın her yıl malının belli bir miktarını 

ibadet niyetiyle ihtiyaç sahiplerine vermesidir. 

NİSAP miktarı mala sahip olan her Müslüman 

zengin sayılmaktadır. 

Nisap: Borcundan ve asıl ihtiyaçlarından fazla 

olarak 85 gr altın  değerinde parası veya mallı 

olmasıdır. 

Asıl ihtiyaçlar: Gıda, barınma, ev, araba, eğitim ve 

sağlık masrafları vb. 

 

ZEKAT KİMLERE VERİLİR? 

“Zekâtlar, Allah'tan bir farz olarak ancak 

fakirlere, yoksulara zekat toplayan memurlara, 

gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlara, (esirlik 

ve kölelikten kurtulmak isteyen) esir ve 

kölelere, (borcuna karşılık malı olmayan) 

borçlulara, Allah yolunda olanlara ve parası 

olmayan yolda kalmışlar içindir.” (Tevbe, 60.) 

 

 

ZEKAT KİMLERE VERİLMEZ? 
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ÖZETLE: 

 

2) SADAKA 

Allah rızası için yapılan her türlü karşılıksız 

yardımlara sadaka denir. 

“(Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. 

İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. 

Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen 

sadakadır. Yoldan taş, diken, çöp gibi şeyleri 

kaldırıp atman da senin için sadakadır.”      

Tirmizî, Birr, 36. 

 

2 ÖZEL SADAKA ÇEŞİDİ VARDIR: Sadaka-i 

Cariye ve Fıtr Sadakası (Fitre) 

SADAKA-İ CARİYE: Sevabı/hayrı sürekli 

devam eden, öldükten sonra da  kişiye sevabı 

kazandırmaya devam eden sadakadır. 

«İnsanlar öldükten sonra amel defterleri 

kapanır. ancak kesintisiz hayır (sadaka-ı 

cariye) yapanların, topluma yararlı bir ilim 

(eser) bırakanların ve kendisine hayır dua 

eden bir çocuk yetiştirilenlerin amel defteri 

kapanmaz.» Hz. Muhammed 

 

FITR SADAKASI (FİTRE): Ramazan ayında 

verilen bir sadakadır. Ailedeki her birey için bir 

tane fitre verilir. 

• Vereceğimiz her fitre bir kişinin bir günlük 

yeme/ içme ihtiyacını karşılayacak miktarda 

olması gerekir. 

• Ramazan ayı içerisinde verilmesi gerekir. 

HZ. ŞUAYB 

 Medyen ve Eyke halkına gönderilmiş bir 

peygamberdir. 

 Soyu Hz. İbrahim’e dayanır. 

 Kur’an-ı Kerim’de adı 11 yerde geçer. 

 Hz. Musa ile aynı dönemde yaşamış, Musa 

peygamberin kayınpederidir. 

 Kavmine güzel söz söylemesi, tatlı ve tesirli hitap 

etmesi sebebiyle kendisine Hatîb-ül-Enbiyâ 

(Peygamberlerin hatibi) denildi. 

 İnsanlara İbrahim aleyhisselama bildirilen dinin 

emir ve yasaklarını tebliğ etti. 

  Medyen ve Eyke halkı; Putperest, ölçü ve 

tartıda hile yaparak kazanç elde eden iki 

kavimdi. 

  Hz. Şuayb kavmini defalarca uyarmasına 

rağmen, onlar onu dinlemeyip hatta öldürmeye 

kalktılar. 

 Bunun üzerine Medyen halkı bir sabah korkunç 

bir sarsıntı sonucu yere çöktüler ve bir daha 

kalkamadılar. 

 Eyke halkı ise; Yedi gün şiddetli sıcaktan sonra 

üzerlerine bir buluttan yağan ateş yağmuru ile 

yok oldular. 
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       MAUN SURESİ 

 Kuran-ı Kerim’in 107. Suresidir. 

 7 ayetten oluşur. 

 Mekke döneminde inmiştir. 

 Adını son ayette geçen ‘‘yardım’’, ‘’iyilik’’, 

‘komşuların günlük olarak birbirinden alıp 

verdikleri ihtiyaç maddeleri’’ anlamına gelen 

‘Maun’ kelimesinden almıştır. 

 ‘‘Eraeytellezi’’ suresi olarak da adlandırılır. 

 Namazlarda Fatiha suresinden sonra okunan 

kısa surelerdendir. 

 

DİN VE HAYAT 

 

HZ. YUSUF 

 

 

 

ASR SURESİ VE ANLAMI 

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 

1- Vel'asr. 

2- İnnel'insâne lefî husr. 

3- İllellezîne âmenû ve amilûssâlihâti vetevâ 

savbilhakkı vetevâ savbissabr. 

    Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 

• 1- Asr´a yemin olsun ki, 

• 2- İnsan mutlaka bir hüsrandadır. 

• 3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) 

işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve 

sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. 

HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) ÖRNEKLİĞİ 

Peygamberlerin görevlerini yapabilmeleri için bir 

takım özelliklere sahip olması gerekir. Bunlar; 

1) Doğruluk 

2) Güvenilirlik 

3) Emaneti korumak 

4) Akıllı ve zeki olmak 

5) Allah’tan (c.c.) aldığı mesajları 

değiştirmeden insanlara ulaştırmaktır. 

SIDK: Doğruluk 

Peygamberlerin her zaman söz, davranış ve 

işlerinde doğru olmalarıdır. 

EMANET: Güvenilir olmak 

Peygamberlerin özelliklerinden biri olan 

emanet, güvenilir olmak anlamına gelir. 

Ahlaki davranışlarda en güzel örnek olan Hz. 

Muhammed (s.a.v.) dürüstlük konusunda da 

insanlara örnek olmuştur. Hz. Peygamber 

hayatı buyunca doğruluk ve dürüstlüğün en 

güzel örneği olmuştur. Bu nedenle Mekkeliler 

kendisine İslam’dan önce “Muhammedü’l- 

Emin” demişlerdir. 

 


