
 
 

KADER VE KAZA İNANCI  

Kader; planlama ve ölçüyle yapma anlamındadır. Allah’ın sonsuz bilgisi ve gücüyle evrendeki her şeye 

ölçü koymasıdır. Yaratıcının varlıkları dilediği şekilde yaratmasıdır. Allah, Kur’an-ı Kerim’de evreni bir 

ölçü ve düzen içinde yarattığını bildirir. Evren, O’nun koyduğu ölçü ile varlığını sürdürmektedir. Kaza; 

yaratma demektir. Bu, Allah’ın yaratma fiilini ifade eder. Kader konusu ayetlerin yanında hadislerde de 

yer alır   

Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır 

Evrendeki her şey ölçülü olarak Allah’ın yaratmasıyladır. Allah, evrendeki düzeni bir plan içinde devam 

ettirmektedir. Galaksiler, Allah’ın evrene koyduğu plana göre varlığını sürdürür. 

Kader ve Evrendeki Yasalar 

Evrende; biyolojik, fiziksel ve toplumsal yasalar vardır. Allah’ın koyduğu bu yasalara adetullah ve 

sünnetullah denir . Biyolojik ve fiziksel yasalara adetullah, toplumsal yasalar da sünnetullah denilmiştir. 

Fiziksel Yasalar 

Fiziksel yasalar; madde ve enerji gibi evrensel yasalardır. Bu yasalar, gözlem sonucunda tespit edilir. 

Yağmurun yağması, suyun buharlaşması gibi Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi de Allah’ın 

yasalarına tabidir.  

Biyolojik Yasalar 

Canlıların üremesi gibi olaylar biyolojik yasalardır. Bitki, hayvan ve insan biyolojik yasalara tabidir. Allah, 

bütün canlıların varlıklarını sürdürebilecek sistemlerle donatmıştır. 

Toplumsal Yasalar 

Allah, hayat düzeni için toplumsal yasalar koymuştur. Toplumda barış ve huzur bu ilkelerle sağlanabilir. 

Kur’an, geçmiş milletlerden söz ederken toplumsal yasaları anlatır. Peygamberler, insanlara toplumsal 

yasalara uymalarını öğütlemişlerdir. Toplumsal olaylarda sebep sonuç ilişkisi vardır. 

İnsanın İradesi ve Kader  

İnsanın akıllı ve iradeli olması, davranışlarından da sorumlu olmasını gerektirir. Kur’an-ı Kerim’de 

düşünme ve akıl etmenin önemi vurgulanır. Sorumluluk; bir kimsenin hesap vermek durumunda 

olmasıdır. Bireyin sorumluluk alanına cüzi irade denir. Hangi anneden doğacağımızı veya hangi ırktan 

olacağımızı karar veremeyiz Bunlar bizim irademiz dışında Allah’ın külli iradesi ile gerçekleşir. Allah,, 

kişinin seçimlerini özgür iradesine bırakmıştır. Akıl, irade, özgürlük ile sorumluluk arasında bir bağ 

vardır. 

 

 

 

 

 



 
 

Kaderle ilgili Kavramlar  

Ömür ve Ecel: 

Canlıların doğduğu andan ölümüne kadar geçen sürece ömür denir. Hayatın sona ermesine ecel denir. 

 

Rızık 

Allah’ın yarattığı nimetlere rızık denir. Kişinin kendi emeğiyle kazandığı onun rızkıdır. Kişi çalışarak 

rızkını kazanır. Rızık, helal ve haram olmak üzere ikiye ayrılır. Helal rızık hak ederek kazanılan; haram 

ise haksız kazançtır. 

Tevekkül 

Tevekkül; güvenmek ve dayanmak demektir. Tevekkül; önce çalışıp sonra işlerin sonucunu Allah’a 

bırakmaktır. Bir çiftçi tarlasını ekime hazırlarken; tohumu atıp sulayacak… Bundan sonra Allah’a 

güvenip sonucunu bekleyecektir. Hz. Muhammed, hicret ederken gerekli tedbirleri almış ve Allah’a 

tevekkül etmiştir. 

Başarı ve Başarısızlık 

Akıl irademizle tercihlerimizi yaparız Tercihlerimiz sonucunda başarı veya başarısızlık olur. İnsan, başarı 

için sorumluklarını yerine getirmelidir. 

Sağlık ve Hastalık 

Allah’ın insana verdiği nimetlerin başında sağlık gelir Hastalık, sağlığın bozulmasıdır. Temiz olanı tercih 

etmek, sağlığımız açısından önemlidir. Nitekim Hz. Muhammed, tedavi olmamızı öğütlemiştir. 

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa 

Hz. Musa döneminde Firavun halkına zulmediyordu. Firavun israiloğulları’nın erkek çocuklarını 

öldürtüyordu.Hz. Musa’nın annesi çocuğunu Firavun’dan korumak için nehre bıraktı. Musa’yı taşıyan 

sandık saraya ulaştı ve Firavun’un eşi ona sahip çıktı. Hz. Büyüyünce Medyen şehrine gitti. Orada 

evlendi, 8 – 10 yıl çobanlık yaptı ve Mısır’a geri döndü. Hz. Musa, Mısır’a elçi olarak gönderilmiştir. Hz. 

Musa, kardeşi Harun ile firavun’a gidip tevhide davet etmiştir. Firavun, bu daveti kabul etmedi. Allah 

Hz. Musa’ya mucizeler verdi. 

Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el- Kürsi ve Anlamı 

Bakara süresinin 255. Ayetidir. 

Ayet, Allah’ın özelliklerini anlatır. 

Tevhit inancı üzerinde durulmuştur. 

   

 

 

 



 
 

KADER VE  KAZA İNANCI  

Okunuşu: 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kuyyüm, la te’huzühü sinetün vela nevm, lehü, m afis semavati ve ma 

fil ard, men zellezi yeşfeu indehü illa bi iznih, ya’lemü ma beyne eydihim ve ma helfehüm, ve la yühitüne 

bi şey’in min ilmihi illa bima şa; vesia kürsiyyühüs semavati vel  ard, ve la yeüdühü hifzuhüma, ve hüvel 

aliyyül azim. 

Anlamı: 

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla.  

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir. (Hayy), bütün varlığın iradesini yürütendir. (Kayyüm). 

O’nu ne uyuklama tutar ne uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadan 

huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar 

ise O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun sonsuz kudreti, gökleri 

ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek O’na ağır gelmez. Gerçekten ve büyük olan yalnızca O’dur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


