Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
Evren birbirinden farklı özelliklere sahip varlıkların oluşturduğu bir bütündür. Evrendeki varlıklara dikkat
ettiğimiz zaman hepsinin belli bir ölçü dâhilinde yaratıldıklarını görürüz. Evrende gelişigüzel hiçbir şey yoktur. Her
varlık bir plan, program ve ölçü içinde yaratılmıştır. Her şeyi bir ölçüye göre yaratan Allah, evrendeki her varlığa
yapacağı işe uygun yapı, biçim, özellik ve yetenek vermiştir.
Kuranı Kerim’de bu durumu açıklayan ayetler vardır:
" Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (düzensizlik) görüyor
musun?" Mülk Suresi 3 " Allah'ın katında her şey bir ölçüye göredir." Ra'd Suresi 8
" Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık." Kamer Suresi 49
" Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah'tır." Furkan Suresi 2
" Biz ölçüyü böyle koyduk. Bizim koyduğumuz ölçü, ne güzeldir." Mürselât Suresi, 23
" Gökten uygun ölçüde yağmur indirip, onu yeryüzünde durdurduk." Müminun Suresi 18
" O, yaratıp şekillendiren, âhenk veren ve düzene koyandır. O, (her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir.
A'lâ Suresi, 2-3
" Yeri uzatıp yaydık, orada sabit dağlar yerleştirdik, yine orada miktarı ve ölçüsü belli olan şeyler bitirdik. Orada
hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için (gerekli) geçim vasıtaları yarattık. Her şeyin hazineleri
yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belli bir ölçüye göre indiririz." Hicr Suresi 19-21
• Bu durum bizim Allah'ın varlığını, birliğini, gücünü kudretini görmemizi sağlar. Çevremizde gördüğümüz bu
delillerden hareketle bilinçli bir mümin haline gelmemize yardımcı olur.
• Kur'an, sık sık evrendeki ölçü ve dengeyi hatırlatarak, bunlar üzerinde düşünmemizi, dersler çıkarmamızı ister.
Bu anlamda bize düşen görev, Allah'ın evrende koyduğu ölçü ve denge üzerinde düşünmek, incelemek, varlıklar
âlemi için yararlı bilimsel çalışmalar ortaya koymaktır.
" Gece ve gündüzün peş peşe gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı her şeyde, Allah'a karşı
sorumluluk bilinci taşıyan bir toplum için ibretler vardır." Yunus Suresi 6
" Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akıl sahipleri için elbette ibretler
vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin
yaratılışı üzerinde düşünürler. "Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş
azabından koru" derler." Ali İmran Suresi 190-191

KADER VE EVRENDEKİ YASALAR
Evrendeki yasalar, Allah’ın evrene koyduğu kurallar ve oluşturduğu düzendir. Kader bir
yönüyle , Allah’ın koyduğu yasalardır; kaza da bu yasaların zamanı gelince gerçekleşmesidir.

Fiziksel Yasalar
Cansız varlıklarla
ilgili(Madde..)

Konusu

Örnekler

Madde ve enerjinin oluşumu,
değişimi, yapısı hareketi
maddeler arası ilişkiler
*Dünyanın dönmesi
*Suyun kaynaması
*Havanın soğuması
*Depremler
*Denizler
*Güneş, ay, yıldızlar……..

Fizik, kimya, matematik,
Yasayla
ilgili Bilim coğrafya…
Dalları

Biyolojik Yasalar
Canlı varlıklarla ilgili
(İnsan,hayvan, bitki..)

Canlı türleri, canlıların yapısı,
korunması, üremesi, gelişmesi
*Hücrenin yapısı
*Vücudumuzdaki sistemler
(solunum, sindirim..)
*Kalbimizin atışı
*Fotosentez
*Canlıların iklim özelliklerine
uygun vücut yapıları…
Biyoloji…

Not: Evrensel yasalar sebep sonuç ilişkisine bağlıdır.

Toplumsal(Sosyal)
Yasalar
(Sünnetullah) (Toplum )

Toplumsal oluşum, değişim, gelişim
*Bireylerin davranışlarıyla oluşur.
*Olumlu/olumsuz etkileşim olabilir.

*Ahlak kuralları
*Dini kurallar…
*Hukuk Kuralları

Sosyoloji..

Yasaların Özellikleri
.
Yasalara, yeterli sayıda gözlem ve deney sonucu ulaşılır.
Yasalar evrenseldir. Her yerde, herkes için geçerlidir.
Yasalar, gözlemlenebilir olgular arasındaki ilişkileri ortaya koyar.
Bu yasalar, tek tek olaylarla değil, aynı türden birçok olayla ilgilidir.
Yasalarda yanılma olasılığı en alt düzeydedir.
Matematiksel olarak ifade edilebilir.

NOT: Fiziksel ve
biyolojik yasalar,
toplumsal yasalara
göre daha kesindir

.
YASALARIN KADERLE NE İLGİSİ VAR? ?

-Örneklerle anlayalım-

Depreme dayanıksız bir ev yapan ve bu evde oturan ailenin depremde evleri
yıkılıyor. Aile “Kaderimizde evsiz kalmak varmış” diyor. Onlara yanlışlarını şu cümleyle
gösterebiliriz: “Siz fiziksel
yasalara uymadınız.(Deprem:fiziksel yasa) Kaderi suçlayarak
sorumluluktan kurtulamazsınız.”
Sigara kullanan Ali Amca akciğer kanserine yakalanıyor ve “Kaderimde bu hastalık varmış ”
Ona şunu söylemeliyiz: “Sen biyolojik yasalara uymadın.(insan sağlığı:biyolojik yasa) Kaderi
suçlayarak sorumluluktan kurtulamazsın.””

diyor.

Ahmet Bey kırmızı ışıkta geçiyor ve kaza geçirip ayağını kaybedince “Kaderimde
ayaklarım olmadan yaşamak da varmış.” diyor. Ona şu cümleyi söylemeliyiz : “Sen toplumsal
yasalara uymadın. (Trafik kuralları: toplumsal yasa).Kaderi suçlayarak sorumluluktan
kurtulamazsın.”

İnsan aklıyla
iyiyi kötüyü
bilir.

İYİ

İradesiyle iyi
ve kötüyü
seçer

KÖTÜ

İrade ikiye ayrılır:
Külli İrade:Allah’ın sonsuz ve sınırsız iradesidir.
Cüz’i İrade:İnsanın sınırlı iradesidir. (Allah’ın iradesi)
İnsan külli irade tarafından belirlenen, iradesini ve
gücünü aşan konulardan sorumlu değildir. Ancak
insan, Allah’ın belirlediği sınırlar içinde iyiyi ve kötüyü
seçmekte özgürdür ve yaptıklarından sorumludur.
Örneğin kişinin yaşı,cinsiyeti külli irade tarafından
belirlenir. Bundan sorumlu değildir. Ama günahları ve
sevapları cüzi iradedir ve seçimi kendisi yaptığı için
bundan sorumludur.
!!!ÖZGÜRSEK SORUMLUYUZ!!!

İNSAN
SEÇTİKLERİNDEN
SORUMLUDUR

KADER: Sözlük, anlamı: ölçme, güç
yetirme, tayin etme (Belirleme)
Terim anlamı: Kader, Allah’ın sonsuz
bilgisiyle olacak şeylerin zamanını,
yerini ve niteliklerini önceden bilmesi
ve bu bilgisine göre takdir etmesidir.
KAZA: Sözlük anlamı: hükmetmek,
ölçerek yapmak, karara bağlamak
Terim anlamı: Allah tarafından
önceden takdir edilen olayların zamanı
geldiğinde gerçekleşmesidir.

Kaderi iki kısımda değerlendirebiliriz:
Elimizde olmayan kader (Mutlak Kader
(Külli iradeyle belirlenen )
Yaşımız, cinsiyetimiz, annemiz, babamız…

*Elimizde olan kader (Mümkün kader)

(Cüz’i iradeyle belirlenen)
Günahlarımız, sevaplarımız …

ÖNEMLİ NOT: Yukardaki sınıflandırmaya bakarsak kader sadece Allah’ın insanlar için belirlediği, insanın
etkisi olmayan bir kavram değildir. Kaderde insanın seçimleri de vardır. O halde insanın kötüyü seçip zarar
görmesinden sonra “Kaderim böyleymiş” “Ne kötü alın yazım varmış” “Kader mahkumuyum” gibi ifadeler
kullanması yanlıştır.

ECEL VE ÖMÜR
Ecel: Hayatın sonu, ölüm zamanı

Doğum

Ömür: Doğumla ölüm arasında yaşanan süre

Ölüm
Ömür

Ecel.

Ayet: Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.
Ayet: Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak.
Ecel kavramı sadece insanlar için kullanılmaz :
*Örneğin bitkiler büyür ve ölür.
*Kur’an’da milletlerin, güneş ve ayın, yer ve gök arasındaki her şeyin ecelinden bahsedilir.
*Evrenin de sonu vardır. Bu son kıyamettir. Nitekim, güneşin enerjisi giderek azalmakta, atmosferin
yapısı bozulmaktadır. Kıyametle dünya hayatı sona erecek güneş, ay, gezegenler.. yok olacak; yeni
bir hayat başlayacaktır. Bu zamanı ise ancak Allah bilir.
İnsanın, canlıların eceli ölümle; güneşin, ayın eceli kıyametle gelir.
ÖNEMLİ NOT:İnsan ömrünü iyi kullanmalıdır. Her insan için belirlenen bir ömür vardır.Ancak, insana
verilen ömür süresi kişinin yaşadığı etkenlere bağlı olarak değişebilir. Örneğin bir insan sigara
içerek ömrünü kısaltabilir.

EMEK VE RIZIK
Emek: Bedensel veya zihinsel çaba
Rızık: Allah’ın canlılara yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği her şey
Ayet: Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.
Hadis: En onurlu kazanç kişinin kendi eliyle kazandığıdır.
NOTLAR:
*Tüm canlıların rızkını Allah verir.
*Çalışmadan tüketmek yanlıştır. Çalışmadan kazanmaya teşvik eden kumar, tefecilik
haramdır.
*Helal yollardan kazanmalı, rızkımızı israf etmemeliyiz.
*Yoksulluk toplumlar için Allah’ın belirlediği kader değildir.
Emek olmadan
*Peygamberler de çalışmış ve rızıklarını elde etmişlerdir.
yemek olmaz,
BAZI PEYGAMBERLERİN MESLEKLERİ
Allah rızkı
HZ. Adem: Çiftçilik
çalışana verir,
Hz. Musa: Çobanlık
Hz. İdris: Terzilik
Hz. Davud: Demircilik
Hz. Muhammed: Ticaret
TEVEKKÜL
Sözlük Anlamı: Allah’a teslim olmak, güvenmek, dayanmak ve ona sığınmak
Terim anlamı: Bir işi yaparken elinden gelen gayreti göstermekle birlikte kalben Allah’a bağlanıp ona
güvenmek, sonucu ondan beklemek demektir.
ÖRNEK 1: Ders çalışıp, başarmak için Allah’a dua etmek (Çalışmadan sadece dua edersek
başaramayız.)
ÖRNEK 2: Kapımızı kilitleyip, sonra evimizi Allah’a emanet etmek (Kapımızı açık bırakıp Allah’ım evim
sana emanet dersek evimize hırsız girer, bu tevekkül değildir. )
ÖRNEK 3: Bir adam Peygamberimize gelerek, “Hayvanımı bağlayarak mı yoksa serbest bırakarak mı
Allah’a tevekkül edeyim?” diye sormuştu. Peygamberimiz ona, “Deveni bağla ve tevekkül et!”
buyurdu.
ÇALIŞMAK + TEDBİR ALMAK + ALLAH’A GÜVENMEK = TEVEKKÜL
Tedbiri al takdiri Allah’a bırak. (Eksik tedbir almamalıyız.)

