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ÖZET
1. Görülen ve Görülemeyen Varlıklar
Varlıkları üç grupta inceleyebiliriz:
1. Duyu organları sayesinde algılanan varlıklar. Örnek: dağ, taş, insan 

vb.
2. Özel aletler yardımıyla algılanan varlıklar. Örnek: teleskop yardımı 

ile görülen gök cisimleri, mikroskopla görülen mikroorganizmalar, 
elektrik akımı vb. 

3. Yüce Allah’ın (c.c.) bildirmesi ile ancak varlığından haberdar 
olduğumuz ruhani varlıklar. Örnek: melek, cin, şeytan, ahiret vb.

2. Melekler ve Özellikleri
Melekler, erkeklik ve dişilikleri olmayan, yemeyen, içmeyen, evlenmeyen, 

doğmayan ve doğurmayan, Allah’ın (c.c.) iziyle çeşitli şekillere girebilen, gözle 
görülmeyen, Allah’ın (c.c.) emirlerine tam olarak itaat eden, nurdan yaratıl-
mış, elçilik görevi yapan varlıklardır. (Dinî Terimler Sözlüğü, s. 311)

Dört büyük melek ve görevleri şunlardır:
Cebrail (a.s.): Allah’tan (c.c.) aldığı vahiyleri peygamberlere getirmekle gö-

revlidir.
Azrail (a.s.): Canlıların ruhlarını almakla görevli melektir.
Mikail (a.s.): Tabiat olaylarının oluşumu ve rızıkların dağıtımı ile görevli 

melektir.
İsrafil (a.s.): Sûra üflemekle görevlendirilen melektir.
Dört büyük meleğin haricindeki bazı melekler ve görevleri şunlardır:
Rahmet melekleri: Müminlere rahmet okumakla görevli meleklerdir. 
Hafaza melekleri: İnsanları koruyan meleklerdir.  
Kiramen Kâtibin melekleri: İnsanın sağında ve solunda bulunurlar. Sağ 

tarafımızdaki melek, yaptığımız iyilikleri; sol tarafımızdaki melek ise kötü dav-
ranışları kaydetmekle görevlidir.

Münker Nekir: Kabirde insanları sorgulamakla vazifeli meleklerdir.
Meleklerin özellikleri şunlardır: 
Yeme, içme, uyuma, çoluk çocuk sahibi olma gibi ihtiyaçları yoktur. (bk. 

Hud suresi, 69-70. ayetler.)
Meleklerde erkeklik ve dişilik yoktur. (bk. Saffat suresi, 150. ayet.) 
Melekler sadece Allah’ın (c.c.) emirlerini yerine getirirler. (bk. Enbiya su-

resi, 20. ayet.) 
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Melekler nurdan yaratılmışlardır.
Melekler duyu organları ile algılanamazlar.
3. Dünya ve Ahiret Hayatı
Her canlının takdir edilen yani önceden Allah (c.c.) tarafından belirlenen 

bir ömrü vardır. Hiçbir canlı bu dünyada ebedî kalıcı değildir. Rabbimizin bu 
kanunu tüm varlıklar için geçerlidir. Bu gerçeği Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de 
şöyle açıklamıştır: “Kendi kendilerine, Allah’ın, gökleri, yeri ve ikisinin ara-
sında bulunanları ancak hak olarak ve muayyen bir süre için yarattığını hiç 
düşünmediler mi? İnsanların birçoğu, Rablerine kavuşmayı gerçekten inkâr 
etmektedirler.” (Rum suresi, 8. ayet.)

Dünya hayatı ahiretin tarlasıdır yani burada ne ekersek ahirette onu bi-
çeceğiz. Dünya hayatı başıboş yaratılmış bir hayat değildir. Dinimiz dünya 
hayatına da değer vermiştir. Allah’a (c.c.) dua ederken hem bu dünyamız hem 
de ahiretimiz için iyilik isteriz. Bu usulü bize Kur’an-ı Kerim öğretmektedir: 
“Onlardan bir kısmı da: Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de 
iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! derler.” (Bakara suresi, 201. ayet.)

Sevgili Peygamber Efendimiz de ahiret hayatını hiçbir zaman unutma-
mamız için, “Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalı-
şandır. Aciz kişi ise heveslerine uyup bir de Allah’tan bağışlanma umandır.” 
(Tirmizi, Sıfatü’l-kıyame, 25.) buyurarak bizleri ebedî olarak kalacağımız 
ahiret yurdumuz için çalışmamız ve hazırlık yapmamız konusunda uyar-
mıştır.

4. Ahiret Hayatının Aşamaları
Ahiret Kapısı: Ölüm
İnsan hayatına canlılık veren ruhun bedenden ayrılmasına ölüm denir. 

Ömrün nihayete ermesine ecel denir. Ecel vakti ne bir dakika öne veya ne 
bir dakika sonraya alınabilir. “Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez ve onu 
geciktiremez.” (Hicr suresi, 5. ayet.)

Ölüm, inanan insan için bir son değildir. “Her canlı, ölümü tadar. Bir 
deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz ve siz, ancak bize dön-
dürüleceksiniz.” (Enbiya suresi, 35. ayet.)

Kıyamet
Evrende bulunan her şeyin yok olmasına kıyamet dendiği gibi, ölen 

tüm insanların yaptıklarının hesabını vermek üzere diriltilecekleri zamana 
kıyamet denir. Kıyamet İslam’ın inanç esaslarından ahiret inancının ilk aşa-
masını oluşturur. İsrafil (a.s.) birinci kez sûra üflediğinde kıyamet kopar ve 
yeryüzünde her şey yok olur. 
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Öldükten sonra Rabbine hesap vereceğini bilen Müslüman iman edip 
sevdiği Rabbinin huzuruna günahsız bir şekilde çıkmak için nefsin ve şeytanın 
aldatmacasına kanmadan, süslenerek ona güzel gibi gösterilen günah deryasına 
dalmadan tertemiz bir hayat yaşayarak yüz akı ile Yüce Mevla’mızın huzuruna 
çıkmaya gayret gösterir. Rabbimizin belirlediği sınırlara uyarak O’nun rızasını 
almaya gayret gösterir.

6. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)
Hz. İsa (a.s.) İsrâiloğulları’na gönderilen peygamberlerin sonuncusudur. 

Peygamberlerin en üstünü olan ve ülü’l-azm diye isimlendirilen beş peygam-
berden biridir.

Hz. İsa (a.s.) üstlendiği peygamberlik görevini yerine getirmekte üstün 
gayret gösteren ve bu konuda Rabbimizin övgüsüne mazhar olan bir peygam-
berdir. Hiçbir zorluk ve sıkıntı Hz. İsa’yı (a.s.) dini anlatmaktan ve insanları 
doğru yola çağırmaktan alıkoymamıştır. Hz. İsa (a.s.) Allah (c.c.) tarafından 
yaratılmış bir kuldur ve annesi Hz. Meryem’dir (r.a.).

7. Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı
Nâs suresi, Kur’an’ın yüz on dördüncü ve son suresidir. Altı ayettir. Nâs 

suresi, Felak suresi ile beraber indirilmiştir. Bu iki surede kötülüklerden Allah’a 
(c.c.) sığınılması gerektiği bildirilmiştir.

Okunuşu Anlamı

Bismillâhirrahmânirrahîm Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

1. Kul e’ûzü birabbinnâs 1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

2. Melikinnâs 2. İnsanların hükümdârına,

3. İlâhinnâs 3. İnsanların ilâhına,

4. Min şerrilvesvâsilhannâs 4. O sinsi vesvesecinin şerrinden.

5.Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi 5. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

6. Minelcinneti vennâs 6. Gerek cinlerden, gerek insanlardan.
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1. Dünya hayatını takip eden ebedi (son-
suz) hayata ne denir?
A) Ahiret B) Mizan
C) Sırat D) Kabir

2. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Cebrail (a.s.): Vahiy meleği
B) İsrafil (a.s.): Sorgu meleği
C) Azrail (a.s.): Ruhları almakla görevli 

melek
D) Mikail (a.s.): Tabiat olaylarını dü-

zenlemekle görevli melek

3. Aşağıdakilerden hangisi ahiret hayatı-
nın aşamalarından biri değildir?
A) Ölüm B) Kıyamet  
C) Mahşer D) Gayb

4. Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancı-
nın insan davranışlarına etkilerinden 
biri değildir?

A) Hesap vereceğini bildiğinden davra-
nışlarına dikkat eder.

B) Dünyanın geçici olduğunu bildiğin-
den çalışmaya gerek duymaz.

C) Bu dünyadaki sıkıntı ve belalara 
daha kolay sabreder.

D) Yaratılış amaç ve gayesini bilir.

5. Hz. İsa (a.s.) ile ilgili aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İsrailoğullarına gönderilen son pey-
gamberdir.

B) Babasız olarak dünyaya gelmiştir.
C) Getirdiği ilahi kitapta Peygamberimi-

zin (s.a.v.) geleceği müjdelenmiştir. 
D) Çarmıha gerilerek öldürülmüştür.

1.ÜNİTE
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI
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6. Nâs suresi ile ilgili aşağıda verilen bil-
gilerden hangisi doğru değildir?

A) Toplam altı ayettir.
B) Kur’an-ı Kerim’in son suresidir.
C) Her namazda okunması peygambe-

rimizin emridir.
D) Kötülüklerden Allah’a (c.c.) sığın-

mak için okunur.

7. Kıyamet aşağıdaki meleklerden hangi-
sinin sura üflemesi ile başlar?

A) Cebrail (a.s.)
B) Mikail (a.s)
C) İsrafil (a.s.)
D) Münker Nekir

8. Öldükten sonra insanın amellerinin 
tartıldığı teraziye ne denir?
A) Haşr B) Mizan
C) Ba’s D) Sırat

9. Meleklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Ruhani ve latif varlıklardır.
B) Devamlı surette Allah’a (c.c.) ibadet 

ederler.
C) Hatalarında ısrar etmezler.
D) Melekler hiç günah işlemezler.

10. Kötülük ve belalardan korunmak için 
okunan “Muavvizeteyn”  sureleri aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Fatiha-Nas
B) Felak-Nas
C) İhlas-Kevser
D) Bakara-Al-i İmran
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1. ÜNİTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A B D B D C C B C B

DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI

2. ÜNİTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B A B B D C A A C D

DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI

3. ÜNİTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A C D D B C B A B A

DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI

4. ÜNİTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B C D A B A C D B D

DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI

5. ÜNİTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A B D C D B B C D A

DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI

CEVAP ANAHTARI


