KADER VE EVRENDEKİ YASALAR
Allah’ın her şeyi bir ölçü
düzen ve uyum içinde
programlamasına KADER
denir.

Zamanı geldiğinde olayların
bu programa uygun olarak
gerçekleşmesine KAZA
denir.

Örnek : Yağmurun yağmasıyla ilgili yasaların Allah tarafından programlanması kadere örnektir. Bu
kadere uygun olarak zamanı gelince yağmurun yağması ise kazaya örnektir.
İlgili Ayet : “Biz suyu gökten (belirlediğimiz) bir ölçüye göre indiriyor, sonra da onu yeryüzünde
tutuyoruz.” (Mümünun 18.Ayet)
ALLAH EVRENİN DÜZENİNİ VE İŞLEYİŞİNİ BİR TAKIM YASALARA BAĞLAMIŞTIR. BU
YASALAR 3 TANEDİR.

EVRENSEL
YASALAR
FİZİKSEL YASALAR
Madde, enerji , dünyanın yapısı
ve oluşumu ile ilgilidir. Deney
ve gözlem yoluyla ispatlanabilir.
ÖRNEK
*Cismin kütlesi büyükse itme
ve çekme kuvveti de büyüktür.
*Güneşin yeri, dünyanın dönüşü
ve ayın hareketleri
*Mevsimler, gece-gündüz oluşumu
*Yağmur, dolu, kar yağması
*İçme suyunun çok tuzlu olmaması
AYETLER
“Biz suyu gökten belirlediğimiz bir
ölçüye göre indiriyor, sonra da onu
yeryüzünde tutuyoruz.” (Müminun 18)
“Onlara bir delil de gecedir ki biz
ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de
birden karanlığa gömülürler. Güneş
de akar gider yörüngesinde. İşte bu
çok güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın
yaratmasıdır.” (Yasin 37-40)

BİYOLOJİK
YASALAR

TOPLUMSAL
YASALAR

Canlıların (İnsan, hayvan, bitki)
Kur’an-ı Kerimde toplumsal
yapısı, üremesi, beslenmesi ve
yasalardan “Sünnetullah” diye
Vücut özellikleri ile İlgilidir.
Allah’ın kanunu) diye bahsedilir.
ÖRNEK
Toplumsal olaylar arasında
*Bütün canlıların çift yaratılması
sebep-sonuç ilişkisini gösteren
*İnsan, hayvan ve bitkilerin
yasalar koymuştur. Bu yasalara
üreme şekilleri
toplumsal yasa denir.
*Hayvanların vücut yapısı
ÖRNEK
yaşadıklara yere uygundur.
*Gelir dağılımı adilse yoksulluk
*Solunum, boşaltım sistemi
azalır. Eşitlik ve adalet yoksa
AYETLER
bunalım ve kargaşa vardır.
“Biz sizi basit bir sudan yaratma* Köyden kente göçün hızı
dık mı? İşte o suyu,belli bir süreye *Toplumlarında sonunun olması
kadar sağlam bir yere yerleştirdik,
AYETLER
sonra da ona ölçülü bir biçim
“Her toplumun bir eceli vardır.
verdik.” (Mürselat 20-23)
Ecelleri geldiğinde onu ne bir
an erteleyebilirler ve ne de
bir an öne alabilirler.” (Araf 34)
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