




KADER 

• PLANLAMAK. 

• ÖLÇÜ ILE PROGRAMLAMAK.  

• TAKDIR ETMEK. 

• AHENK, DENGE, DÜZEN, YASA. 

• YÜCE ALLAH’IN İLIM VE IRADESI. 

KAZA 

•GERÇEKLEŞMEK. 

•OLMAK. 

•YÜCE ALLAH'ıN KUDRETI VE 

YARATMASı. 

 



Allah (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre 
yaratmıştır. 

• Beş duyu organı bile insanın ne kadar 
mükemmel olduğunu göstermektedir. 

• Milyonlarca hayvan türünden sadece arı 
bile evrendeki mükemmel işleyişe örnek 
olarak yeter. 

• Güneş ve gezegenler belli bir düzene göre 
hareket eder. Allah’ın (c.c.) mükemmel 
yaratmasına güzel bir örnek de 
Dünyamızdır.  

 



1. FİZİKSEL YASALAR 
Evrenin işleyişi 
Maddenin oluşumu. 
    ÖRNEKLER: 

• Yağmurun yağması, 

• gece ve gündüzün birbirini takip etmesi, 

• ısınan suyun buharlaşması 

• Güneş’in, Ay’ın ve Dünya’nın birbirlerine olan 
mesafeleri 

• Suyun kaldırma kuvvetiyle gemilerin denizlere ve 
okyanuslara açılması vb. 



2. BİYOLOJİK YASALAR 

Canlıların doğması, gelişmesi ve 
üremesi 

(İNSAN,HAYVAN,BİTKİ) 

    ÖRNEKLER: 

• İnsanın varlığını sürdürebilmesi için solunum, 

   sindirim ve dolaşım gibi sistemlere sahip olması. 

• kuşların uçabilmesi için kanada, balıkların solunum için 
solungaca sahip olması. 

• bitkilerin fotosentez yapması. 

• Aynı topraktan gıdalarını alan meyvelerin kiminin tatlı 
kiminin acı ya da ekşi olması. 



3. TOPLUMSAL YASALAR 
İnsanların uyması gereken ahlaki 
kurallar. 

Neden sonuç ilişkisi. 

 ÖRNEKLER: 

• Toplumu oluşturan kişiler arasında geçim imkânları, 
eğitim, sağlık, güvenlik gibi alanlarda şeref ve itibar 
açısından bir ayrımcılık varsa barış ve huzurdan söz 
etmek mümkün değildir. 



KÜLLİ İRADE 

(ALLAH’IN İRADESİ) 

•Yiğit Can’ın kahverengi gözlü oluşu. 

•Yiğit Can’ın ne kadar ömrü Olduğu. 

•Hava durumu 

•Dünyanın dönmesi. 

   Gibi gibi… 

  

  

  

  

  CÜZÎ İRADE 

(İNSANIN İRADESİ) 
•Yiğit Can’ın pilot olması. 

•Yiğit Can’ın kırmızı rengi sevmesi 

•Sizin EBA’ya girip canlı dersleri takip 
etmeniz. 

   Gibi gibi… 

  

  



Allah’ın (c.c.) emir, yasak ve öğütlerine insanın muhatap 
olmasının sebebi, onun akıl ve irade sahibi olmasıdır. 

• «……. akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar 
diye insanlara bir bildiridir. (İbrahim/52) 

• “... Aklınızı kullanmıyor musunuz?” 
(müminün/80) 

• “Hiç düşünmüyor musunuz?” (saffat/155) 

• “Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir 
ve kim kötülükte bulunursa zararı 
kendisinedir…” (fussilet/46) 

• “... Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka 
sorguya çekileceksiniz.” (nahl/93) 

• “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster 
şükredici olsun ister nankör.” (insan/3) 



YANLIŞ KADER ANLAYIŞLARI!!! 
“kader mahkûmu” 

“kötü talih” 

« Kara talih » 

“Kaderim böyleymiş!” 

“Kısmette ne varsa o olur.” 

“alın yazısı” 

« kaderine küs » 

« kaderin cilvesi » 

« vermeyince Mabut, neylesin 

Mahmut » 

Gibi… 



        Kaderle ilgili Kavramlar 

 Ömür ve Ecel 

 Rızık ve Emek & Tevekkül 

 Başarı ve Başarısızlık 

 Sağlık ve Hastalık 



Ömür ve Ecel 

Ecel ve ömrün kaderle olan ilişkisi; 
ömrün uzaması ve kısalması, insan 

hayatının ne zaman sona ereceği gibi 
sorularla karşımıza çıkmaktadır. 

 
“Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize 
döndürüleceksiniz.» Ankebût suresi, 57. ayet 





RıZıK VE EMEK 
 

Rızkı veren Allah’tır (c.c.). Ancak kulların da çalışıp 

çabalayıp kendilerine takdir edilmiş olan rızkı helal 

yoldan kazanmak için gayret göstermeleri gerekir. 



TEVEKKÜL 

 GÜVENMEK 

 DAYANMAK 

 TESLİM OLMAK 

 ALLAH’A HAVALE ETMEK 

 İŞİ ALLAH’A BIRAKMAK 



BAŞARı VE BAŞARıSıZLıK 
 

Bir tercih söz konusu olduğu için başarı veya 

başarısızlığın sorumluluğu insanın kendisine 

aittir. 

Başarı yolunda insanın önüne çok sayıda 

engel çıkabilir. Bir engelle karşılaşıldığında 

hemen vazgeçmek ve sorumluluktan 

kaçmak doğru değildir. 

Arzu ettiği başarıya ulaşamayan insan da 

“Ben ne bahtsızım.” diyerek Allah’ın (c.c.) 

takdirine isyan etmemeli, gayreti elden 

bırakmamalıdır. 

 



SAĞLıK VE HASTALıK 
 

 

Dinimizde helal ve temiz olanı tercih 
etmek, haramdan uzak durmak 

beden ve ruh sağlığımız açısından 
önemlidir. 

 

Hasta olan kişi yeniden sağlığına 
kavuşmak için gerekli tedavi 

yollarına başvurmalı ve Allah’a (c.c.) 
dua etmelidir. 

 

 



Hz.MUSA (a.s.) 
• Mısır ve Firavun dönemi. 

• Firavun ’un rüyası. 

• Musa’nın annesi onu Nil nehrine 
bıraktı. 

• Musa bebeğe Firavun’un karısı sahip 
çıktı. 

• Musa büyüyünce Medyen’e gitti. 

• 10 yıl Medyen’de kalıp çobanlık 
yaptı. 

• Mısır’a dönerken peygamber oldu. 

 

 



Hz.MUSA (a.s.) 
• Hz. Musa tevhid çağrısında kardeşi Harun’u 

da yanında istedi. 

• Hz. Musa Firavun ve halkını tevhide davet 
etti. 

• Firavun’ un sihirbazları ve Hz. Musa kapıştı. 
Firavun küfürde devam etti. 

• Musa ve Harun (a.s.) Firavun’u ikna edemedi. 
Filistin’e gitmeye karar verdiler. 

• Firavun ve adamları, Musa ve halkını 
Kızıldeniz’e kadar sıkıştırdı. 

• Musa ve halkı Kızıldeniz’i yarıp karşıya geçti. 

• Firavun ve adamları nehirde boğuldu. 

 

 

 



Hz.Musa ve Harun’dan ne öğrendik??? 

• Hz. Musa’ya KELİMULLAH denir. 

• İki kardeş peygamber de 
İsrailoğullarını tevhid’e çağırmıştır. 

• Firavun gibi bir güç karşısında 
gösterdikleri asil duruş ve sabır 
takdire şayandır. 

• Kavimleri defalarca tevhid’den 
uzaklaşmalarına rağmen onları 
Allah’ın dinine davet etmekten 
usanmamışlardır. 

 



AYETE’L KÜRSÎ 



AYETE’L KÜRSÎ 





-FİN- 

Teşekkürler  

Ümmühan kalyoncu 


