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Korkma, sönmez bu afaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin y›ld›z›d›r, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olay›m, çehreni ey nazl› hilal!

Kahraman ›rk›ma bir gül! Ne bu iddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlar›m›z sonra helal...

Hakk›d›r, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaad›m, hür yaar›m.

Hangi ç›lg›n bana zincir vuracakm›? aar›m!

Kükremi sel gibiyim, bendimi çi¤ner, aar›m.

Y›rtar›m da¤lar›, enginlere s›¤mam, taar›m.

Garb›n afak›n› sarm›sa çelik z›rhl› duvar,

Benim iman dolu gö¤süm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nas›l böyle bir iman› bo¤ar,

"Medeniyet!" dedi¤in tek dii kalm› canavar?

Arkada! Yurduma alçaklar› u¤ratma, sak›n.

Siper et gövdeni, dursun bu hayâs›zca ak›n.

Do¤acakt›r sana va'detti¤i günler Hakk'›n...

Kim bilir, belki yar›n, belki yar›ndan da yak›n.

Bast›¤›n yerleri "toprak!" diyerek geçme, tan›:

Düün alt›ndaki binlerce kefensiz yatan›.

Sen ehit o¤lusun, incitme, yaz›kt›r, atan›;

Verme, dünyalar› alsan da bu cennet vatan›. 

Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki feda?

ühedâ f›k›racak topra¤› s›ksan, üheda!

Cân›, cânân›, bütün var›m› als›n da Hüda,

Etmesin tek vatan›mdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ‹lâhi, udur ancak emeli:

De¤mesin mabedimin gö¤süne nâmahrem eli.

Bu ezanlar -ki ahadetleri dinin temeli-

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder - varsa - ta›m,

Her cerîhamdan, ‹lâhi, boan›p kanl› ya›m,

F›k›r›r ruh-› mücerred gibi yerden na'›m;

O zaman yükselerek ara de¤er belki ba›m.

Dalgalan sen de afaklar gibi ey anl› hilal!

Olsun art›k dökülen kanlar›m›n hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ›rk›ma yok izmihlal:

Hakk›d›r, hür yaam›, bayra¤›m›n hürriyet;

Hakk›d›r, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!
              Mehmet Âkif ERSOY

‹ST‹KLAL MARŞI



Ey Türk gençli¤i! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, 

muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en k›ymetli 

hazinendir. ‹stikbalde dahi seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve 

haricî, bedhahlar›n olacakt›r. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyeti-

ne düersen vazifeye at›lmak için, içinde bulunaca¤›n vaziyetin imkân ve eraitini 

düünmeyeceksin! Bu imkân ve erait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. 

‹stiklal ve cumhuriyetine kastedecek dümanlar, bütün dünyada emsali görülme-

mi bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan›n, bütün kaleleri 

zapt edilmi, bütün tersanelerine girilmi, bütün ordular› da¤›t›lm› ve memleketin 

her köesi bilfiil igal edilmi olabilir. Bütün bu eraitten daha elim ve daha vahim 

olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta 

h›yanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri ahsi menfaatlerini, müstev-

lilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bitap 

dümü olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlad›! ‹te, bu ahval ve erait içinde dâhi vazifen; Türk 

istiklal ve cumhuriyetini kurtarmakt›r! Muhtaç oldu¤un kudret, damarlar›ndaki asil 

kanda, mevcuttur!

ATATÜRK’ÜN GENÇL‹⁄E H‹TABES‹

“Benim Manevi Mirasım BİLİM ve AKILDIR”

M. Kemal ATATÜRK
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Pekiştirelim

Ortaokullarımızda uygulanan yeni öğretim programındaki “kazanım” sözcüğü ile öğrenciyi merkeze alan bir tu-

tumun benimsendiğini; eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim, problem çözme, araştırma, karar verme, bilgi teknolo-

jilerini kullanma, girişimci olma, kişisel ve sosyal değerlere önem verme gibi becerilere ağırlık verildiğini görmekteyiz.

Öğrencilerin araştırma, sorgulama, problem çözme ve karar verme süreçlerine katılmasını sağlayacak etkinlikle-

rin kullanılması önerilmiştir. Ayrıca “yaparak-düşünerek” öğrenme etkinliklerinin önemli olduğu vurgulanmış ve yeni 

programlarda, ölçme ve değerlendirme sadece öğrenmenin değerlendirilmesi olarak değil, öğrenme sürecinin de de-

ğerlendirmesine yönelik ele alınmış ve öğrenciye sorular soran, problem kuran, problem çözen, kendi bilişsel yapısını 

oluşturan aktif bir rol biçilmiştir. 

İşte bu yaklaşım okullarımızdaki öğretim sürecine tam olarak yerleştirildiği ve uygulandığı zaman öğrencilerimizin 

derslere olan ilgi ve motivasyonları önemli ölçüde artacaktır. 

Palme Yayınevinin ortaokullar için hazırladığı bu kitap serisinin içeriği yukarıda belirtilen bakış açısı çerçevesinde 

oluşturulmuştur. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yeni müfredatların oluşturulmasında ortaya koyduğu ör-

neklerin güncel, bir bütün içerisinde ve yerli ve milli değerlerimize uygun olması gibi hususlara da özen gösterilmiştir.

Bu kitapların hazırlanmasında bana desteğini esirgemeyen Palme Yayınevi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhan 

BUDAK’a teşekkür ederim.

Palme Yayınevinin ortaokul grubunda, şimdiden 130’u aşan yayımlarından biri olan bu kitabın tüm öğrencilerimi-

ze yararlı olmasını ve öğretmenlerimize de derslerinde katkı sağlamasını diliyorum.

Erhan YILDIZ

palmeyayincilik@yandex.com

EDİTÖR’DEN
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1. 
Ünite

Kader İnancı

KAZANIMLAR
	 1.	Kader	ve	kaza	inancını	ayet	ve	hadislerle	açıklar.

	 2.	İnsanın	ilmi,	iradesi,	sorumluluğu	ile	kader	arasında	ilişki	kurar.

	 3.	Kaza	ve	kader	ile	ilgili	kavramları	analiz	eder.

	 4.	Toplumda	kader	ve	kaza	ile	ilgili	yaygın	olan	yanlış	anlayışları	sorgular.

	 5.	Hz.	Musa’nın	(a.s.)	hayatını	ana	hatlarıyla	tanır.

	 6.	Ayet	el-Kürsi’yi	okur,	anlamını	söyler.
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PekiştirelimKader İnancı

Ü
ni

te
 1Kader kavramı sözlükte “gücü 

yetmek, planlamak, ölçü ile yap-
mak, bir şeyin şeklini ve niteliğini 
belirlemek, kıymetini bilmek gibi 
anlamlara gelir

Kader: Allah’ın evrendeki her 
şeyi bir ölçü ve düzene göre yarat-
masıdır.  

Evrendeki var olan uyum ve 
düzen de bu gerçeği anlamamızı 
sağlamaktadır.  

Allah’ın yaratmasında bir 
uyumsuzluğun olmadığı, Kur’an-ı 
Kerim’de şu şekilde açıklanmakta-
dır: “Gökleri yedi kat yaratan odur. 
Rahman’ın yaratmasında bir dü-
zensizlik göremezsin. Gözünü çevir	
de	 bir	 bak	 bir	 bozukluk	 görüyor	
musun?”	(Mülk	suresi,	3.	Ayet)

 Kaza: Kader gereği program-
lanan olayların zamanı geldiğinde 
kadere uygun olarak gerçekleşme-
sidir.

1.1  Kader ve Kaza İnancı

İslâm	Dinin	inanç	esaslarından	biri	de	kadere	inanmaktır.	Kader;	Allah’ın	her	şeyi	bir	ölçü	

ve	düzen	içerisinde	programlamasına	denir.	Kaza	 ise	programlanan	olayların	zamanı	geldi-

ğinde	gerçekleşmesine	denir.	Örnek

Yüce	Allah	everndeki	her		şeyi	bir	ölçü	ve	düzene	göre	yaratmıştır.	Bu	gerçek	kutsal	kita-

bımız	Kur’an-ı	Kerim’in	Kamer	Suresi	49.	Ayetinde	Yüce	Allah	şöyle	anlatılmaktadır: “Biz her 

şeyi bir ölçüye (bir düzene) göre yarattık.”	Başka	bir	ayette	ise;	“...Onun katında her şey bir 

ölçü iledir.” (	Ra’d	suresi,	8.	ayet.)	buyrulmaktadır.

Çevremizi	incelediğimiz	zaman	Kur’an’da	belirtilen	ölçü	ve	düzenle	ilgili	pek	çok	örnek	bu-

labiliriz.	Yerin	çekim	kuvveti,	suyun	kaldırma	kuvveti,	gezegenler	arasındaki	yörünge	sistemi,	

ormanların	dünyamızdaki	yağış	dengesini	düzenlemesi	ve	havayı	 temizlemesi	gibi	pek	çok	

örnek	Allah’ın	her	şeyi	bir	ölçüye	göre	yarattığını	göstermektedir.

Kuran-ı	Kerim’de	Furkan	Suresi	62.	Ayette	“Böylece Allah her şeyi amacına uygun bir 

şekilde yaratmış, tabiatını be lirleyip hedefine doğru yöneltmiştir.”	Buyrularak	evrendeki	

her	şeyin	bir	plan,	program	ve	amaca	uygun	olarak		yaratıldığı	vurgulanmaktadır.

Kutsal	kitabımız	da	Rahmân suresi, 7 ve 8. ayetlerde;	“... Allah göğü yükseltti ve mizanı 

(dengeyi) koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” evrendeki	düzene	dikkat	çekildiği	gibi	insanın	

evrendeki	düzeni	koruması	gerektiği	de	belirtilmektedir.		

Allah	evrendeki	düzeni	bir	takım	yasalara	bağlamıştır.	Bu	yasalar	Kur’an-	Kerim’de		sün-

netullah	kavramı	ile	ifade	edilmektedir.	Sünnetullah	kavramı	Allah’ın	evrende	koymuş	olduğu	

yasaların	tamamına	verilen	isimdir.	Bu	konu	Kur’an-	Kerim’in		Fâtır	suresi,	43.	Ayetinde	şöyle	

ifade	edilmeltedir		“…Sen Allah’ın yasasında (sünnetullahta) hiçbir değişiklik bulamazsın. 

Sen Allah’ın yasasında asla bir sapma da göremezsin.”

Allah’ın	evreni	yaratırken	belirlemiş	olduğu	yasaları	üç	başlık	altında	inceleyebiliriz:

Fiziksel yasalar,	madde	ve	enerjinin	oluşumu,	değişimi,	yapısı,	hareketi	ve	maddeler	arası	

ilişkilerle	ilgili	kurallardır.	Fiziksel	yasalar	deney,		gözlem	ve	araştırmalar	sonucunda	kanıtla-

nabilir	ve	evrensel	özelliğe	sahiptir.	Fiziksel	yasalar	değişmez	yasalardır.	Suyun	yüz	derecede	

kaynaması,	ısıtılan	metallerin	genleşmesi,	suyun	kaldırma	kuvveti,	yerin	çekim	kuvveti	fiziksel	

yasalara	örnektir.

Fiziksel	yasalarla	ilgili	olarak	Kur’an-ı	Kerimde	şöyle	buyrulmaktadır:

“Denizde dağlar gibi akıp giden (gemiler) de onun varlığının delillerinden-
dir. Dilerse o, rüzgârı durdurur da onun (denizin) üstünde kalakalırlar. Elbet-
te bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.”

(Şûrâ suresi, 32-33. ayetler)

“Görmedin mi Allah yerdeki eşyayı ve emri uyarınca denizde yüzen gemi-
leri sizin hizmetinize verdi. Göğü de kendi izni olmadıkça yer üzerine düş-
mekten korur. Çünkü Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir.”

(Hac suresi, 65. ayet)
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Pekiştirelim Kader İnancı
Ü

ni
te

 1 Allah’ın evrende belirlediği ya-
salar evrensel yasalardır bu yasala-
ra sünnetullah denir.

Fiziksel yasalar; madde ve 
enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, 
hareketi ve maddeler arası ilişkiler-
le ilgili kurallardır. 

Biyolojik yasalar; canlıların ya-
pısı, beslenmesi, korunması, geliş-
mesi ve üremesiyle ilgili yasalardır.

Toplumsal yasalar; Toplumsal 
olaylar arasındaki kurallara top-
lumsal yasalar denir. Toplumsal 
yasalar da neden sonuç ilişkisine 
dayanır.

“Gece de onlar için bir ibret alametidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz 
de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar 
(döner). İşte bu aziz ve âlim olan Allah’ın takdiridir. Ay için de birtakım 
menziller (yörüngeler) tayin ettik. Nihayet o, eğri hurma dalı gibi (hilal) olur 
da geri döner. Ne Güneş Ay’a yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her 
biri bir yörüngede yüzerler.”   

(Yâsîn suresi, 37-40. ayetler.)

Biyolojik yasalar; biyoloji	canlıları	inceleyen	bilim	dalıdır.	Her	olayı	bir	ölçüyle	yaratan	Allah;	
bitki,	insan	ve	hayvanların	yaratılışını	biyolojik	yasalara	bağlı	kılmıştır.	Biyolojik	yasalar;	canlıla-
rın	yapısı,	beslenmesi,	korunması,	gelişmesi	ve	üremesiyle	ilgili	yasalardır.		Canlıların	çift	yaratıl-
ması,	bazı	canlıların	yumurta	ile	bazıların	doğum	yoluyla	üremesi,	bitkilerdeki	üremeyi	sağlayan	
tozların	rüzgârlar	ile	taşınması	gibi	örnekler	biyolojik	yasalar	ile	ilgilidir.

Biyolojik	yasalar	Kur’an-ı	Kerim’de	şu	şekilde	ifade	edilmektedir:

“Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün mey-
velerden çift çift yaratan odur. Geceyi de gündüzün üzerine o örtüyor. Şüp-
hesiz bütün bunlarda düşünen bir toplum için ibretler vardır.”

(Ra’d suresi, 3. Ayet)

“Biz, rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik de onun-
la su ihtiyacınızı karşıladık. Biz bunları  yapmasaydık siz onu (yeterli suyu) 
depolayamazdınız.”  

(Hicr suresi, 22. Ayet)

Toplumsal yasalar; 	Toplumsal	olaylar	arasındaki	kurallara	toplumsal	yasalar	denir.	Top-
lumsal	yasalar	da	neden	sonuç	ilişkisine	dayanır.	Eğitimsiz	ve	bilgisiz	toplumlarda	suç	işleme	
oranının	yüksek	olması,	Sanayileşmenin	artmasıyla	köyden	kente	göçün	artması	toplumsal	ya-
salar	arasındaki	neden	sonuç	ilişkisine	örnek	olarak	gösterilebilir.	Kur’an’da	toplumların	da	bir	
ömrü	olduğunu	belirten	ayetler	vardır.	

“Her toplumun (belirli) bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an 
erteleyebilirler ve ne de bir an öne alabilirler.”  

A’râf suresi, 34. ayet
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PekiştirelimKader İnancı

Ü
ni

te
 1İrade;	seçme	hürriyeti,	bir	şeyi	

yapıp	yapmamaya	karar	verebilme	
yeteneğidir.

İnsanın iradesi sınırlıdır. İn-
san istediği her şeyi yapamaz. 
İnsanın sınırlı iradesine cüz’i ira-
de denir.

Allah’ın iradesi sınırsızdır. 
O’nun isteyip yapamayacağı 
hiçbir şey yoktur. Allah’ın sınırsız 
iradesine külli irade denir.

Sorumluluk; kişinin özgür 
iradesiyle gerçekleştirdiği dav-
ranışların sonucunu üstlenmesi 
denmektir.  

Akıl Arapça bir kelimedir. 
Sözlükte; korumak alıkoymak, 
bağlamak gibi anlamlara gelir.

İNSAN;	 tercihlerinde	 	 özgür-
dür,	 davranışlarını	 cüz’i	 iradesiyle	
gerçekleştirir,	davranışlarından	so-
rumludur.

İnsanın	 gücünü	 aşan	 sorumlu	
tutulmayacağı	konulardan	bazıları:		
Anne	babasının	kim	olacağı,	nered	
ve	 ne	 zaman	 doğacağı,	 cinsiyeti,	
ırkı.

İnsanın : Davranışları, sözleri, 
inancı, çalışması insanın gücüne 
bağlı konulardır.

‘‘Biz	her	şeyi	bir	ölçüye	(bir	düzene,	plana)	göre	yarattık.’’
Kamer	suresi,	49.	ayet.

EVRENSEL YASALAR (SÜNNETULLAH)

FİZİKSEL YASALAR
-		Dünya’nın	etrafını	
saran	atmosfer,	yer	
çekiminin	etkisiyle	
dünyanın	çevresinde	

yer	almaktadır.
-		Dünya,	kendi	ekse-
ni	etrafında	belirli	bir	
hızla	dönmekte,	gece	
ve	gündüz	oluşmak-

tadır.

BİYOLOJİK YASA-
LAR

-		Etle	beslenen	hay-
vanların	çene	yapıları,	
otla	beslenen	hay-
vanlardan	farklıdır.

-		Deve,	sıcak	iklimde
günlerce	susuz	yaşa-
yabilme	özelliğine

sahiptir

TOPLUMSAL  
YASALAR

-		Gelir	dağılımının	
adil	olduğu	toplum-
larda	yoksulluk	azalır.
-		Adaletin	olmadığı	
toplumlarda	barış	

bozulur.

1.2 İnsanın İradesi ve Kader

İrade;	seçme	hürriyeti,	bir	şeyi	yapıp	yapmamaya	karar	verebilme	yeteneğidir.

İnsan	diğer	canlılardan	farklı	yaratılmış	bir	varlıktır.		İnsanı	ayrıcalıklı	yapan	özellikleri;	akıllı	
ve	iradesi	olan	bir	varlık	olmasıdır.	İnsan	aklı	ve	iradesi	olması	yönüyle	de	söz	ve	davranışların-
da	özgür	bir	varlıktır.

İnsanın	özgür	olması;	herhangi	bir	zorlama	ve	baskı	olmadan	kendi	isteğiyle	bir	şeye	karar	
vermesi	ve	verdiği	karar	doğrultusunda	hareket	etmesidir.

Sorumluluk;	 kişinin	 özgür	 iradesiyle	 gerçekleştirdiği	 davranışların	 sonucunu	 üstlenmesi	
denmektir.		

İnsanın	özgür	iradesiyle	tercih	yapabilmesi	onun	doğruyu	yanlıştan-	iyiyi	kötüden	ayırt	et-
mesini	sağlar.	 İnsan	özgür	 iradesiyle	seçim	yapabilmesi	nedeniyle	yaptığı	davranışlardan	da	
sorumlu	tutulmaktadır.	Bu	gerçek	Kur’an-ı	Kerim’de	şu	şekilde	ifade	edilmiştir.	“...Yaptıklarınız-
dan mutlaka sorumlu tutulacaksınız.”		(Nahl	Suresi,	Ayet	93)

Özgürlük	ile	sorumluluk	arasında	çok	yakından	bir	ilişki	vardır.	Özgür	olmak	aynı	zamanda	
sorumlu	olmayı	gerektirir.	Kur’an’da	İsrâ	suresi	15.	Ayette	Yüce	Allah;	“Kim hidayet yolunu 
seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa, kendi za-
rarına sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü üstlenmez...” buyurmuştur.

Yüce	Allah	Kur’an’	da	Beled	suresi	10.	Ayette	“Ona	iki	yolu	(iyi	ve	kötüyü)	gösterdik.”	Bu-
yurarak	insanı	doğru	ve	yanlış	davranışlar	konusunda	peygamberler	aracılığıyla	bilgilendirdiğini	
belirtmiştir.	Allah	insana	hangi	davranışların	iyi	hangi	davranışların	kötü	olduğunu	bildirmiş	an-
cak	seçme	hakkını	insanın	özgür	iradesine	bırakmıştır.	Bu	nedenle	insan	yaptığı	yanlış	davra-
nışların	sorumluluğunu	kadere	bağlayamaz.

İnsanın	davranışlarını	zorunlu	ve	seçime	dayalı	davranışlar	olarak	iki	kısımda	toplayabiliriz.	
Allah;	ne	zaman	ve	hangi	anne	babadan	doğacağımız,	cinsiyetimizin	ne	olacağı	gibi	konuları	
bizim	tercih	hakkımıza	bırakmamıştır.	Bunlar	Allah’ın	belirlediği	kurallar	çerçevesinde	yani	ka-
dere	bağlı	olarak	gerçekleşir.	
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Pekiştirelim Kader İnancı
Ü

ni
te

 1 Her canlının sahip olduğu ya-
şam süresine ömür denir. 

Ömrün	bitip	yaşamın	sona	er-
mesine	ecel denir.

Dünya hayatının sona erip yeni 
bir hayatın başlamasına kıyamet 
denir. Kıyametin vaktini belirleyen 
de Allah’tır. Kıyametin vaktini an-
cak Allah bilir.

Allah’ın bütün canlılara yaşam-
larını sürdürmelerini sağlamak için 
verdiği yiyecek, içecek gibi nimet-
lere rızık denir.

İnsanın	seçime	dayalı	davranışları	ise	kendi	özgür	iradesi	ile	yapma	ya	da	yapmama	kararını	
verebildiği	davranışlardır.	Yani	doğru	olanı	yanlıştan,	iyiyi	kötüden	ayırt	etmeye	bağlı	davranış-
lardır.	Bu	davranışların	sorumluluğu	tamamen	insana	bırakılmıştır.	Örneğin;	kırmızı	ışıkta	geçen	
bir	sürücü	karşılaştığı	olumsuzluğu	kadere	bağlayamaz.	Çünkü	trafik	kurallarına	uyması	gerek-
tiğini,	uymadığı	takdirde	başına	gelebilecek	olumsuzlukları	bilmektedir	ve	kırmızı	ışıkta	durma	
ya	da	geçme	kararını	kendisi	vermektedir.

Allah	 insanları	 gücünü	 aşan	 konularda	 da	 sorumlu	 tutmamıştır.	 Kur’an’da	Bakara	 suresi	
286.	Ayette;	“Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. Herkesin kazandığı 
iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır…” buyurularak	insanın	sorumluluklarının	
gücüyle	sınırlı	olduğunu	belirtmiştir.

1.3. Kaderle İlgili Kavramlar

Kader		konusu	içerisinde	ele	alınması	gereken	ve	kaderle	ilişkilendirilen	bazı	kavramlar	var-
dır.	Ecel,	ömür,rızık,	tevekkül,	başarı,	başarısızlık	,	sağlık	ve	hastalık	bu	kavramlardan	bazılarıdır.	

Kader	konusunun	doğru	bir	şekilde	anlaşılması	 için	bu	kavramların	da	doğru	anlaşılması	
gereklidir.

Ecel ve Ömür

Dinimize	göre	Yüce	Allah,	her	varlık	için	bir	yaşama	süresi	belirlemiştir.	Buna	ömür	denir.	
Ömrün	bittiği,	hayatın	sona	erdiği	zamana	ecel	denir.

Kur’an-	 Kerim’de	 Ankebût	 suresi,	 57.	 ayette	 “Her	 can,	 ölümü	 tadacaktır.	 Sonunda	 bize	
döndürüleceksiniz.”	Buyrularak	biyolojik	 yasalar	 gereğince	 insan	 yaşamının	mutlaka	bir	 gün	
sona	ereceği	bildirilmektedir.

Allah	tüm	canlılara	ve	evrene	de	bir	yaşam	süresi	vermiştir.	Kur’an’da	Fâtır	suresi	13.	Ayet-
te;	“…(Güneş	ve	Ay’dan)	her	biri,	belirlenmiş	bir	süreye	kadar	hareketlerini	sürdürürler…”	buy-
rularak	evrendeki	tüm	varlıkların	bir	sonu	olduğu	anlatılmaktadır.

Evrendeki	tüm	yaşamın	sona	ermesine	de	kıyamet	denir.	Kıyametin	zamanını	da	belirleyen		
Allah’tır.	Kıyametin	vaktini	ancak	Allah’tan	başka	hiç	kimse	bilemez.	Bu	konu	Kur’an’da	Lok-
man	Suresi	34.	Ayette	şöyle	vurgulanmaktadır:	“Kıyametin ne zaman kopacağı hakkındaki 
bilgi, ancak Allah’ın katındadır…”

Rızık

Allah’ın	bütün	canlılara	yaşamlarını	sürdürmelerini	sağlamak	için	verdiği	yiyecek,	içecek	gibi	
nimetlere	rızık denir.

Yüce	Allah	tüm	canlılara	rızkını	verendir.	Kur’an-ı	Kerim’de	Nahl	suresi	18.	Ayetinde	“Al-
lah’ın nimetlerini saymaya kalksanız asla böyle bir işin altından kalkamazsınız! Şüphesiz 
Allah, çok bağışlayan (ve) çok merhamet edendir.”		Buyrularak	bu	gerçek	anlatılmaktadır.

İslam	dini	çalışmayı	övmüş,	tembelliği	ise	reddetmiştir.	İnsan	başarıya	ulaşmak	için	mutla-
ka	çalışmalı	tembellikten	uzak	durmalıdır.	Kur’an-ı	Kerim’de	Yüce	Allah	“Bilsin ki insan için 
kendi çalışmasından başka bir şey yoktur ve çalışması da ileride görülecektir. Sonra ona 
karşılığı tastamam verilecektir.”(Necm Suresi 39-41.ayetler) buyurarak	bu	gerçeği	vurgu-
lamıştır.	Allah’ın	gönderdiği	peygamberler	de	bu	konuda	insanlara	örnek	olmuşlardır.	Örneğin;	
Hz.	Âdem	çiftçilik,	Hz.	Musa	çobanlık,	Hz.	İdris	terzilik,	Hz.	Davut	demircilik	ve	Hz.	Muhammed	
ise	ticaret	yapmıştır.	Sevgili	Peygamberimiz	de	bir	sözünde	“Kimse,	kendi	kazancından	daha	
hayırlı	bir	rızık	yememiştir…”	buyurarak	çalışmanın	önemine	dikkat	çekmiştir.
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Ü
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 1Tevekkül, sözlükte; güvenmek, 

dayanmak ve işi başkasına havale 
etmek demektir. Terim olarak kişi-
nin gerçekleştirmek istediği işi ko-
nusunda elinden geleni yaptıktan 
sonra Allah’a güvenip dayanması 
ve onun yardımını beklemesi anla-
mına gelir. 

Başarı gibi başarısızlık da in-
sanın çabasına bağlıdır. İnsan ba-
şarısızlıkları kadere bağlayarak ve 
kaderi bahane ederek sorumlu-
luklarından kaçamaz. İslam Dinine 
göre gerçek başarı Allah’ın rızasını 
kazanabilmektir. Bunun için de in-
sanın üzerine düşen sorumlulukları 
yerine getirmesi gerekir.

Dinimize göre hastalığı veren 
Allah aynı zamanda her hastalığın 
çaresini de vermiştir. İnsana dü-
şen önce sağlığını korumak, has-
talandığı zaman da tedavi olmak-
tır. İnsan, başına gelen sıkıntılarda 
sabretmeli ve iyileşmek için çaba 
sarf etmelidir. Hastalıkları kadere 
bağlamak tedavi yöntemlerini ara-
mamak doğru değildir. Doğru olan 
hasta olamamak için tedbir almak 
ve tedavi çarelerini arayıp bulmak-
tır.

İslam	dini	“rızkı	veren	Allah’tır”	diyerek	çalışmadan	beklemeyi	ve	başkalarının	sırtından	ge-
çinmeyi,	dilenmeyi	uygun	görmez.	Hz.	Muhammed;	“Sizden	herhangi	birinizin	sırtına	bir	bağ	
odun	yüklenip	satması,	dilenmesinden	hayırlıdır…”	buyurarak	çalışarak	kazanılan	rızkın	dilenci-
likten	daha	hayırlı	olacağını	vurgulamıştır.

Tevekkül (Allah’a Güvenmek)

“…Kim Allah(ın yasakların)’dan sakınırsa (Allah) ona bir çıkış (yolu) gös-
terir. Ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah’a dayanırsa Allah, 
ona yeter…”              

Talâk suresi, 2, 3. ayetler

Tevekkül,	insanın	bir	işi	başarmak	için	elinden	gelen	çabayı	gösterip	her	türlü	önlemi	aldık-
tan	sonra	Allah’a güvenmesi	demektir.	Âl-i	İmrân	suresinin	122.	ayetinde	şöyle	buyrulmuştur:	
“…Müminler yalnız Allah’a güven duymalıdırlar.” Bu	ayet	bize	sadece	Allah’a	güvenmemiz	
gerektiğini	vurgulamaktadır.	İslam	inancında	tevekkülün	önemli	bir	yeri	vardır.	İnsan	tevekkül	
etmeden	önce	üzerine	düşen	sorumlulukları	yerine	getirmelidir.	Başarıya	ulaşmak	isteyen	ça-
lışmalı,	hastalanan	kişi	hastalıktan	kurtulmak	için	tedaviye	başvurmalı	sonra	Allah’a	güvenip,	
tevekkül	etmelidir.	Dinimizde	gerekli	tedbirleri	almadan	tevekkül	etmek	doğru	bir	anlayış	de-
ğildir.	Peygamberimiz,	kendisine	“devemi	bağlayıp	mı	tevekkül	edeyim	yoksa	bağlamadan	mı	
tevekkül	edeyim”	diye	soran	kişiye	“deveni bağla sonra tevekkül et!”	diyerek	gerekli	tedbirleri	
almadan	tevekkül	etmenin	dinimizde	yeri	olmadığını	belirtmiştir.

Başarı ve Başarısızlık

Başarı	kader	gereği		hiçbir	çaba	göstermeden		gerçekleşen	bir	şey	değildir.	Her	şeyi	bir	ne-
den	sonuç	ilişkisi	ile	yaratan	Yüce	Allah	başarı	kazanmayı	da	çalışmaya	yani	emek	harcamaya	
bağlamıştır.

Başarı	veya	başarısızlık	insanın	iradesine	bağlıdır.	İnsan	iradesini	doğru	kullanırsa	başarılı	
olur.	Allah,	doğru	ve	güzel	dvaranışlarda	bulunan	kişilere	yardım	eder.	Kur’an’da,	“…Başarım 
ancak Allah’ın yardımı iledir. Ben sadece ona güvenip dayanıyor ve her zaman, her konu-
da ona yöneliyorum!”		(Hûd	suresi	88.	Ayet)buyrularak	bu	gerçek	ifade	edilmiştir.

Bazı	 insnlar	başarısız	olduklarında	bu	durumu	kader	bağlamakta	ve	“ne	yapalım	Allah’ın	
takdiri	böyleymiş”	diyerek	sorumluluklarından	 	kaçmaya	çalışmaktadırlar.	Bu	anlayışın	 İslam	
Dinide	hiçbir	yeri	yoktur.	Yüce	Allah	Kur’an’da	“Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi 
ellerinizle işledikleriniz yüzündendir…” (Şûrâ	suresi,	30.	Ayet)	buyurarak	başarısızlıların	ne-
denlerini	kendimizde	aramamız	gerektiğini	vurgulamıştır.

Sağlık ve Hastalık

İslam	Dininde	sağlık	insana	verilmiş	olan	en	büyük	nimetlerden	biri	olarak	kabul	edilir.	İn-
sanın	sağlığını	koruması	ve	hastalılardan	uzak	durması	 için	gereken	tedbirleri	alması	gerekir.	
Dinimizde	temizliğe	dikkat	etmek,	sağlığa	zarar	verebilecek	kötü	alışkanlıklardan	uzak	durmak	
gerektiği	emredilmiştir.	Örneğin	Kur’an’da	Müddessir	suresinin	4.	ayetinde,	“Giysilerini temiz 
tut.”	buyrularak	bu	konuya	dikkat	çekilmiştir.

Allah	her	hastalığın	çaresini	de	yaratmıştır.	 İnsanın	bu	çareleri	arayıp	bulması	ve	mutlaka	
tedavi	olması	gereklidir.	Bazı	 insanların	yaptığı	gibi	hastalıkları	kadere	bağlayarak	hiçbir	şey	
yapmamak	doğru	değildir.	Sevgili	peygamberimiz	bir	hadisinde,	“Bir yerde salgın hastalık 
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 1 Hz.	Musa	 İsrailoğullarına	 gön-
derilmiş	bir	resuldur.

Hz.	Musa	Mısır’da	doğmuş	ve	
yaşamıştır.

Kur’an-ı	 Kerşmde	 firavunla	
mücadelesi	ayrınrılı	bir	şekilde	an-
latılmıştır.

O’na	 yılana	 dönüşen	 bir	 asa	
mucize	olarak	verilmiştir.

Hz.	Musa	asasıyla	Kızıldeniz’de	
israiloğullarının	 karşıya	 geçmesini	
sağlayacak	bir	yol	açmıştır.

olduğunu duyarsanız oraya girmeyin…” buyurmuştur.	Başka	bir	hadisinde	de	“…Ey Allah’ın 
kulları tedavi olunuz.Muhakkak Allah her hastalığın şifasını yaratmıştır…” buyurarak	teda-
vi	olmanın	gereğini	vurgulamıştır.

Toplumumuzda	 kaderle	 ilgili	 olarak“kör	 talih”,	 kara	 bahtım”,	 ‘’kader	 mahkûmu’’,’’kader	
utansın.’’Alın	yazım	böyleymiş.’’	gibi	 ifadeler	kullanılmaktadır.	Ayrıca	deprem,sel	gibi	felaket-
lerle	karşılaşan	insanlar	‘‘Allah’ın	takdiri	böyleymiş.Ne	yapalım?’’,	‘‘Kaderde	yazılı	olanın	önüne	
geçilmez.”gibi	sözler	sarf	etmektedirler.	

Bazı	insanlar	başarısızlığı,yoksulluğu,hastalığı	kader	olarak	değerlendirirken	bazıları		trafik	
kazalarını	kader	olarak	nitelendirmektedir.Bütün	bu	gibi	anlayışların	sebebi	İslam	Dinin	temel	
kurallarını	doğru	anlamamak	ve	kader	konusunu	gereği	gibi	öğrenmeyip	yanlış	anlayışlara	yö-
nelmektir.Dinimize	göre,yoksulluktan	kurtulmak	isteyen	kişi	çalışmalı,	sağlıklı	olmak	isteyen	kişi	
temizliğine	dikkat	etmeli	kötü	alışkanlıklardan	uzak	durmalıdır.	Tarfikte	araç	kullanan	kişiler	de	
trafik	kurallarına	uymalı,	dikkatli	araç	kullanmalı,	uykusuz	ve	alkolllü	bir	şekilde	direksiyon	ba-
şına	geçememelidir.Karşılaşılan	olumsuzlukları	kadere	bağlayan	anlayış	 İslam	Dinine	ve	Kur-
an’ın	ilkelerine	uygun	değildir.	Kur’an’da	Şûrâ	suresi,30.	ayette	‘‘Başınıza	gelen	bir	musibet,-
kendi	ellerinizle	işledikleriniz	yüzündendir…”	buyrularak	bu	gerçek	vurgulanmıştır.	

1.4. Bir Peygamber Tanıyorum Hz. Musa (a.s)

Hz.	Mûsa	(a.s),	Kur’an-ı	Kerim’de	sözü	edilen	ve	en	çok	ismi	geçen	peygamberlerden	birisi	
dir.

İsrailoğulları’ndan	 İmran’ın	oğludur.	Mısır’da	doğmuş	ve	yaşamıştır. İsrailoğulları	Hz.	Ya-

kup’un	soyudur	ve	Hz.	Yusuf’un	Mısır’a	vezir	olmasından	sonra	Mısır’a	yerleşmişler,	zamanla	

da	çoğalmışlar,	mal,	mülk	ve	geniş	arazilere	sahip	olmuşlardır.	

Hz.	Mûsa	(a.s)	da	Allah	tarafından		israiloğulları’na	gönderilmiş	bir	resuldür.	O	da	kendisin-

den	önce	gönderilmiş	olan	peygamberler	gibi	kavmini	Allah’a	iman	etmeye	çağırdı.	Kur’ân-ı	Ke-

rim’de	bir	ayette	Hz.	Mûsa	(a.s)’dan	şöyle	bahsedilmektedir:	“Kitapta,	Mûsâ’yı	da	an.	Şüphesiz	

o	seçkin	bir	insan	idi.	Bir	resül,	bir	nebi	idi.”	

Hz.	Musa	(a.s),	Mısır’ın	çok	zor	günler	yaşadığı	bir	dönemde	doğdu.	Firavun,	kendini	ilah	

olarak	gördüğü	gibi	israiloğullarına	da	çok	kötü	eziyetlerde	bulunuyordu.

Firavunun	gördüğü	bir	rüyayı	yorumlayan	kahinler	ona;	“israilogullari	içinden	bir	çocuk	dün-

yaya	 gelecek,Mısırlıların	 helâkına	 ve	 senin	 krallığının	 yok	 olmasına	 sebep	 olacak.	 Doğacağı	

zaman	da	iyice	yaklaştı.”	Dediler.	Bu	haber	üzerine		firavun	israiloğullarından	doğacak		bütün	

erkek	çocukların	öldürülmesini	emretti.

Hz.	Musa’nın	doğumundan	sonra	oğlunun	öldürülmesinden	korkan		annesi	oğlunu	bir	san-

dığa	koyarak	onu	Nil	nehrine	bıraktı.	Bu	konu	Kur’an-ı	Kerim’in	Kasas	Suresi	7.	Ayetinde	şöyle	

anlatılır:	“Musa’nın	annesine:	“Onu	emzir,	şayet	onun	 için	korkacak	olursan,	onu	suya	bırak,	

korkma	ve	üzülme;	çünkü	onu	Biz	sana	 tekrar	geri	 vereceğiz	ve	onu	gönderilen	 (elçilerden)	

kılacağız”	diye	vahyettik	(bildirdik).”

Hz.	Musa’nın	içinde	bulunduğu	sandığı	firavunun	eşi	buldu	ve	evlat	edindi.		Hz.	Musa’ya	öz	

annesi	sarayda	süt	annelik	yaptı.	Hz.	Musa	yetişkin	bir	insan	olana	kadar	sarayda	güven	içinde	

büyüdü.

Hz.	Musa	bir	gün	 israiloğullarından	biriyle	 	Mısırlı	birinin	kavga	ettiğini	gördü	ve	Mısırlıya	

vurarak	ölümüne	neden	oldu.	Firavunun	kötülüğünden	korkarak	Medyen	şehrine	kaçtı.	Orada	

Hz.	Şuayb’ın	kızlarından	biriyle	evlendi.	Daha	sonra	Mısır’a	gitmeye	karar	verdiler.	Yolda	Tur	

Dağı’ndan	geçerken	Allah	tarafından	O’na	peygambelik	verildi.	Kardeşi	Harun	ile	birlikte	fira-
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lecek ilkeler 

•   Allah’tan	başka	ilah	yoktur.

•   Allah’ı	 uyku	 ve	 uyuklama	 tut-
maz.

•   Yerlerde	ve	göklerde	ne	varsa	
hepsi	O’na	aittir.

•   Allah’ın	izni	olmadan	kimse	şe-
faatte	bulunamaz.

•   Allah	kullarını	korur	ve	gözetir.	

•   Yerlerin	ve	göklerin	gerçek	sa-
hibi	Allah’tır.	

•   Yerlerin	ve	gökleri	korumak	Al-
lah’a	zor	gelmez.	

•   Allah	çok	yüce,	azametli	ve	üs-
tün	olandır.

vuna	giderek	onun	iman	etmesini	sağlamakla	görevlendirildi.	Kur’an-ı	Kerim’de	bu	konudan	şu	

şekilde	söz	edilmektedir:	“Firavun’a git, çünkü o sınırı çok aştı. Mûsâ “Rabbim!” dedi, “Kal-

bime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz, Ki sözümü iyi anlasınlar. 

Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver. Kardeşim Hârûn’u. Onunla gücümü pekiştir. Onu 

da görevime ortak et. Ta ki seni bol bol tesbih edelim. Ve seni çok analım. Kuşkusuz sen 

bizi görmektesin.” (Tâhâ	Suresi,	24-35.	Ayetler)

Hz.	Musa’ya	Tur	Dağı’nda	asâsının	yılan	olması	mucizesi	ve	elini	koynuna	sokup	çıkarınca	

bembeyaz	olup,	 ışık	 yayması	mucizeleri	 verilmişti.	Hz.	Musa	 firavunun	sihirbazlarıyla	müca-

dele	etti	 ve	hepsini	 yendi.	Firavunun	sihirbazları	Allah’a	 iman	ettiler	 ancak	 firavun	 inkara	ve	 

israiloğullarına	kötülük	yapmaya	devam	etti.

Hz.	Musa	Allah’ın	“Kullarımı gece yürüyüşe geçir, çünkü izleneceksiniz”	(Şuara	Suresi,	

52.	Ayet)	emri	üzerine	isarailoğullarını	gizlice	Mısır’dan	çıkarttı.	Durumu	öğrenen	firavun	asker-

leriyle	birlikte	Hz.	Musa’nın	peşine	düştü.	Hz.	Musa	Kızıldeniz’in	kıyısına	geldiği	zaman	Allah’ın	

“Asanla denize vur”	(Şuara	Suresi,	63.	Ayet)	emri	üzerine	asasını	denize	vurdu	ve	denizde	bir	

yol	açıldı	israiloğulları	açılan	yoldan	karşıya	geçerken	firavun	ve	askerleri	denizde	boğuldular.	

“Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de, deniz onları görül-

medik bir şekilde kuşatıp yuttu.”	(Tâhâ	,	78.	Ayet)

1.5. Bir Ayet Tanıyordum; Ayete’l-Kürsi ve Anlamı

Bakara	suresinin	255.	ayetidir.	İçinde		“kürsi”		kelimesi	geçtiği	için	bu	ayete	“Ayete’l-Kürsi”	
denilmiştir.	Kürsi,	Allah’ın	sonsuz	gücü,	kudreti	ve	hükümranlığı	anlamlarına	gelir.	Bu	ayet,	Al-
lah’ın	yüce	sıfatlarını	ve	eşsiz	kudretini	konu	edinir.

OKUNUŞU
Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühû sinetün velâ nevm, lehû mâ fis 
semâvâti ve mâ fil ard, men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim ve 
mâ halfehüm, ve lâ yühîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bimâ şâ’, vesia kürsiyyühüs semâvâti 
vel ard, ve lâ yeûdühû hifzuhümâ, ve hüvel aliyyül azîm.

ANLAMI
Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini 

yürüten (kayyum)dir. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi 
onundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve 
arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir 
şey kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti, gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek ona 
ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca odur.

                                                                            Bakara suresi, 255. Ayet
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Aşağıdaki tabloda verilen kavramları ilgili tanımlarla eşleştiriniz. 

     

İnsanın	gerçekleştirmek	istediği	işi	konusunda	elinden	geleni	yaptıktan	sonra	Allah’a	

güvenip	dayanması	ve	onun	yardımını	beklemesi	anlamına	gelir.
Ecel

Allah’ın	her	şeyi	bir	ölçü	ve	düzen	içerisinde	programlamasına	denir.	 Emek

Programlanan	olayların	zamanı	geldiğinde	gerçekleşmesine	denir. Tevekkül

Allah’ın	canlılara	verdiği	yaşamın	sona	ermesidir. Kıyamet

Seçme	hürriyeti,	bir	şeyi	yapıp	yapmamaya	karar	verebilme	yeteneğidir. İrade

Dünya	hayatının	sona	erip	yeni	bir	hayatın	başlamasına	denir.	 Kader

İnsanın	hedefine	ulaşmak	için	zihinsel	ya	da	bedensel	olarak	çalışması,	çaba	harcama-

sıdır.
Rızık

Allah’ın	bütün	canlılara	yaşamlarını	sürdürmelerini	sağlamak	için	verdiği	yiyecek,	içecek	

gibi	nimetlere	denir.
Kaza
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Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1.  İslam dinine göre kaza ve kader ne demektir? Açıklayınız

 Kaza:	……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

 Kader: …………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

2. Allah’ın evrende belirlediği toplumsal yasalar nelerdir? Örnek vererek açıklayınız  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

                 

3. İslam inancına göre tevekkül ne demektir? Açıklayınız

 Tevekkül: ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

2E
tk

inlik
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Aşağıdaki ifadelerde doğru olan ifadeleri (D), yanlış olanları (Y) yazarak belirtiniz.

D Y

Bilim	ve	teknoloji	olmasaydı	evrendeki	mükemmel	denge	ve	düzen	olmazdı.	

Yüce	Allah	rızkı	kazanmayı	emek	harcama	şartına	bağlamıştır.

Allah’ın	evrendeki	her	şeyi	bir	ölçüye	göre	yaratmasına	“kader”	denir.

Külli	irade	insanın	sınırlı	iradesine	verilen	isimdir.

Kader	alın	yazısıdır.	Kaderde	ne	yazıldıysa	başımıza	o	gelir.

Allah’ın	insanlara	verdiği	ömrün	bitmesine	ecel	denir.

Bakara	suresinin	255.	Ayetine	“ayetel	kürsi”	denir.

Biyolojik	yasalar	madde	ve	enerjinin	oluşumu	ve	yapısıyla	ilgili	yasalardır.

Tevekkül	kişinin	üzerine	düşen	görevleri	yaptıktan	sonra	Allah’a	güvenmesidir.

Aşağıdaki cümlelerde boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz

Allah’ın	canlıların	yaşamını	düzenlemek	için	belirlediği	yasalara	………………………….	denir.

Allah	tarafından	takdir	edilen	olayların,	zamanı	geldiğinde	gerçekleşmesine	………………………	denir.

Allah’ın	bütün	canlılara	yaşamlarını	sürdürmelerini	sağlamak	için	verdiği	yiyecek,	içecek	gibi	nimetlere	………	denir.

Dinimize	göre	insana	verilmiş	en	büyük	nimetylerden	biri	de	……………………tır.

Bir	 işin	gerçekleşmesi	için	elimizden	gelen	tüm	çabayı	harcayıp	görevimizi	yaptıktan	sonra	işin	sonucunun	güzel	olmasını	

Yüce	Allah’tan	dilemeye	ve	O’na	dayanıp	güvenmeye	dinimizde	…………………………..	denir.

3E
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TEST – 1

1.  “Ey	insanlar!	Öldükten	sonra	dirileceğinizden	kuşku	duyuyor-
sanız	şunu	unutmayın	ki,	biz	sizi	topraktan,	sonra	nutfeden,	
sonra	 alakadan,	 sonra	belli	 belirsiz	 et	 parçasından	 yarattık	
ki	 size	 (kudretimizi)	 açıkça	 gösterelim;	 ve	 biz	 dilediğimizin	
rahimlerde	 belirli	 bir	 vakte	 kadar	 kalmasını	 sağlarız,	 sonra	
sizi	bebek	olarak	çıkarırız,	ki	daha	sonra	yetişkinlik	çağınıza	
erişesiniz.	İçinizden	kimi	erken	vefat	ettirilirken	kimi	de	önce-
den	bildiklerini	bilmez	hale	gelinceye	kadar	ömrün	en	düşkün	
çağına	eriştirilir.	…”	

(Hac	Suresi,	5.	Ayet)

 Verilen ayet mealinde aşağıdaki yasalardan hangisi vur-
gulanmaktadır?

A)	Fiziksel	yasalar																	

B)	Biyolojik	yasalar													

C)	Evrensel	Yasalar													

D)	Toplumsal	yasalar

2. 	 •	 Madde	ve	enerjinin	oluşumu,	değişimi,	yapısı,	hareketi	

ve	maddeler	arası	ilişkilerle	ilgili	prensiplerdir.	

	 •	 Bunlar,	 deney,	 gözlem	 ve	 araştırmalar	 sonucu	 ortaya	

konulmuş,	her	zaman	ve	her	yerde	aynı	sonucu	veren	

evrensel	yasalardır.	

	 •	 Bu	 yasalarda	 açıklanan	 olaylar	 gözlenebilir,	 ölçülebilir	

niteliktedir.

 Verilen özellikler evrensel yasalardan hangisini açıkla-
maktadır?

A)		Fiziksel	yasaları																	

B)		Toplumsal	yasaları											

C)		Biyolojik	yasaları													

D)	 Yeryüzü	yasaları

3.  “Sizden	önceki	(milletlerin	başından)	nice	olaylar	gelip	geç-
miştir.	Yeryüzünde	gezin	dolaşın	da	yalancıların	sonunun	na-
sıl	olduğuna	bir	bakın”	(Al-i	İmran	Suresi,	137.Ayet)

 Bu ayet evrensel yasalardan hangisine örnek gösterilebi-
lir?

A)		Fiziksel	yasalar																								

B)		Biyolojik	yasalar							

C)		Toplumsal	yasalar															

D)	 Coğrafik	yasalar

4.  Allah’ın	ezelde	 irade	ve	takdir	ettiği	şeylerin	yeri	ve	zamanı	
gelince	Allah’ın	ilmi,	dilemesi	ve	takdirine	uygun	olarak	ger-
çekleşmesidir.

 Yukarıda anlatılmak istenen hangisidir?

A)	Kader													 	 	 B)	Kaza													

C)		İlim						 	 	 	 D)	Alın	yazısı

5.  “Gece	ile	gündüzün	değişmesinde,		Allah’ın	göklerde	ve	yer-
de	yarattığı	şeylerde……	sakınan	bir	kavim	için	elbette	nice	
deliller	vardır.”		(Yunus Suresi 6. Ayet)

 Yukarıda verilen ayetten çıkarılabilecek en doğru sonuç 
hangisidir?

A)		Gece	ve	gündüzün	meydana	gelişi	kendiliğindendir.

B)		Allah	her	şeyi	bir	ölçüye	göre	yaratmıştır.

C)		İnsan	Allah’ın	yarattığı	varlıklar	üzerinde	düşünmelidir.

D)		Allah’ın	varlığına	inanmalıyız.

6. 	 •	 Yüce	 Allah’ın,	 başlangıçtan	 sonsuza	 kadar	 olmuş	 ve	

olacak	 şeylerin	 zamanını,	 yerini	 ve	 her	 türlü	 özelliğini	

önceden	bilip	takdir	etmesidir.

	 •	 Allah’ın	evrendeki	her	şeyi	bir	ölçü	ve	uyum	içerisinde	

yaratmasıdır.

 Verilenlerde ortak olarak vurgulanan hangisdir?

A)	Alın	yazısı		 	 	 B)	İbadet	

C)	Kaza	 	 	 	 D)	Kader
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7.   “Onlar,	ayakta	dururken,	otururken,	yanları	üzerine	yatarken	
(her	vakit)	Allah’ı	anarlar,	göklerin	ve	yerin	yaratılışı	hakkında	
derin	derin	düşünürler	(ve	şöyle	derler:)	Rabb’imiz!	Sen	bunu	
boşuna	yaratmadın.	Sen	yücesin.	Bizi	cehennem	azabından	
koru!				

(Âl-i İmrân suresi, 191. Ayet)

 Verilen ayet mealine göre aşağıdakilerden hangisi yanlış-
tır?

A)		Allah	 evrendeki	 uyum	 ve	 denge	 üzerinde	 düşünmemizi	

ister.

B)		Allah	 evrendeki	 hiçbir	 varlığı	 amaçsız	 ve	 sebepsiz	 yere	

yaratmamıştır.

C)	 Allah’ı	anmak	için	ayakta	durmak	gerekir.

D)		Allah	gökleri	ve	yeri	yaratandır.

8. 

l Dünyanın	kendi	ekseni	etrafındaki	dö-
nüşünden	gece	ve	gündüz	oluşur.

Toplumsal	
Yasa

ll Bitkilerde	üreme	tozlaşma	yoluyla	olur Biyolojik	
Yasa

lll Su	deniz	seviyesinde	ve	belli	bir	basınç	
altında	100°	de	kaynar

Fiziksel	
Yasa

lV İnsanlar	gibi	toplumların	da	bir	ömrü	
vardır.

Toplumsal	
Yasa

V Isıtılan	metaller	genleşir Fiziksel	
Yasa

Vl Adaletin	bozulduğu	toplumlarda	düzen	
kalmaz.

Biyolojik	
Yasa

 Yukarıdaki tabloda verilen eşleştirmelerden hangisi ya 
da hangileri doğrudur?

A)	l-ll	 	 	 	 B)	lll-lV-Vl	

C)Vl-l-lV-lll	 	 	 	 D)ll-lll-lV-V

9.       l.		 Fiziksel	yasalar	evrensel	niteliktedir.

								 ll.		 Fiziksel	yasalar	madde	ve	enerjinin	değişimi	ve	yapısıyla	

ilgilidir.

							 lll.		 Fiziksel	yasalar	canlıların	yaşamını	konu	edinir.

							 lV.		 Fiziksel	yasalar	deney	ve	gözlem	yoluyla	ispatlanabilir.

 Yukarıda fiziksel yasaların bazı özellikleri verilmiştir.Veri-
lenlerden hangisi fiziksel yasalar için doğru değildir? 

A)	l	 B)	lV	 C)	ll	 	 D)	lll

10.      •	 Kuraklık	sonucu	açlık	ve	susuzluk	problemiyle	karşıla-

şan	insanlar,	yaşanabilir	yerlere	göç	ederler.	

	 •	 Gelir	dağılımının	adil	olduğu	toplumlarda	yoksulluk	aza-

lır.

	 •	 Adaletin	olmadığı	bir	toplumda	barış	ve	huzur	olmaz.

 Verilen örnekler aşağıdaki evrensel yasalardan hangisini 
desteklemektedir?

A)	Hukuksal	Yaslar	

B)	Toplumsal	Yasalar		

C)	Biyolojik	Yasalar	

D)	Fiziksel	Yasalar

11.  “…	Güneş	ve	Ay’dan	her	biri	belirlenmiş	bir	süreye	kadar	ha-
reketlerini	sürdürürler…”	(Fatır	Suresi,	Ayet	13)	

 Yukarıda verilen ayet evrensel yasalardan hangisini ifade 
etmektedir?

A)	Hukuksal	Yasalar	 	

B)	Toplumsal	Yasalar				

C)	Fiziksel	Yasalar	

D)	Biyolojik	Yasalar

12.  “…	Sen	Allah’ın	kanununda	hiçbir	değişiklik	bulamazsın.	Sen	
Allah’ın	kanununda	hiçbir	sapma	bulamazsın.	…”		

(Fâtır	suresi,	43.	Ayet	)

	 “	Allah’ın,	ötedenberi	süregelen	kanunu	budur.	Allah’ın	kanu-
nunda	asla	bir	değişiklik	bulamazsın.”		

(Fetih	Suresi,	23.	Ayet	)

 Yukarıda verilen ayetlerde ortak olarak vurgulanan kav-
ram hangidir?

 A)	Habibullah	 	 B)	Kelamullah	

	 C)	Sünnetullah	 	 D)	Celilullah


