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KADER VE KAZA INANCI
Allah’ın sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesine .……………
denir.
Ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin yeri ve zamanı gelince Allah tarafından yaratılmasına ……………
denir.
Kader sözcük anlamı olarak …………………………………………………………………………………
…………………………………………………… demektir.
Kaza ise sözcük anlamı olarak ……………………………………………………………………………….
…………………………………………… anlamlarına gelir.
Kader, yüce Allah’ın insanların özgür iradelerine göre yapacakları her şeyi önceden bilmesi, takdir
etmesi, bir plana göre düzenlemesidir.
Kaza kavramı kader ile birlikte ele alınır ve kader inancının iyi anlaşılabilmesini sağlar.

Örnek:
• Yağmurun yağmasıyla ilgili yasaların Allah tarafından programlanması kaderdir. Bu kadere uygun
olarak zamanı gelince yağmurun yağması ise kazadır.
• “Su 100 derecede kaynar.” cümlesi kader kavramını ifade ederken 100 dereceye ulaşan suyun
kaynaması da kazadır.
Kader ve kazaya iman; Allah’ın sonsuz ilim sahibi olduğunu, iradesinin her şeyi kuşattığını ve kudretinin bütün varlıklardan üstün olduğunu kabul etmektir. Bu yönüyle kader ve kazaya iman, Allah’a
iman etmenin doğal neticesidir ve İslam’ın inanç esaslarındandır.
Kader ile İlgili Yüce Allah’ın İsim ve Sıfatları
İlim:

Allah’ın gerek duyular âlemini gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesidir.

İrade:

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

Kudret:

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

Kader ve Kaza ile İlgili Ayet ve Hadisler
“Kuşkusuz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”

(Kamer suresi, 49. ayet.)

“O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, Güneş’i ve Ay’ı da ince birer
hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir).”

(En’âm suresi, 96. ayet.)

Kader inancının hadislerde de karşılığı vardır. Cibril hadisi diye bilinen meşhur hadiste açıklandığı
gibi kadere iman, iman esasları arasında sayılmıştır. “Bana iman hakkında bilgi ver.” diye sorulunca
Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle cevap verdi: “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve
ahiret gününe iman etmendir. Keza hayrı ve şerriyle kadere inanmandır.”
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Etkinlik - 01
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.
a.

Allah’ın gücünün her şeye yetmesi …………… isminin tecellisidir.

b.

Gücü yetmek, planlamak, ölçü ile yapmak …………… kavramının sözlük anlamlarıdır.

c.

İlahi takdirin zamanı gelince gerçekleşmesi …………… kavramını ifade eder.

ç.

…………… Allah’ın dileme, isteme sıfatıdır.

d.

Kaza ve kader inancı İslam dininin …………….. esaslarından biridir.

e.

Kader kavramının daha iyi öğrenilmesi için ……….. kavramının bilinmesi gerekir.

2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için ifadenin sonundaki “D” kutucuğuna “�”, yanlış
olanlar için “Y” kutucuğuna “�” işareti koyunuz.
D
a.

Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi Allah’ın bir kaderidir.

b.

Evren ve evrenin içindeki her şey Allah’ın takdiri ile gerçekleşmektedir.

c.

Kader, sözcük olarak hükmetmek, karara bağlamak demektir.

ç.

Tevekkül, kaza ve kader ile ilgili yüce Allah’ın sıfatlarından biridir.

d.

Kaza ve kadere iman, Allah’a inanmanın bir gereğidir.

e.

Elif’in 20 Nisan 2001’de doğması kazadır.

Y

Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
Evrene dikkatle baktığımız zaman her şeyin belli bir ahenk ve düzen içerisinde hareket ettiğini görürüz. Çünkü evrende var olan her şey Allah’ın yaratmasıyla oluşmuştur. Yüce Allah evreni ve evrende
bulunan her şeyi bir plan, düzen ve uyum içinde yaratmıştır.

Bir Ayet
“O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?”
(Mülk suresi, 3. ayet.)

Allah, insandan evreni incelemesini, ondaki uyum ve denge üzerinde düşünmesini ister. Allah’ın
yarattığı hiçbir şeyde düzensizlik ve dengesizlik görülmez.
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Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye ve düzene göre yarattığının örnekleri her insanın anlayacağı derecede açıktır. Örneğin, insanın mükemmel yaratılışı bu ölçü ve düzenin bir göstergesidir.
İnsanın vücut simetrisi; ağzının, burnunun, gözlerinin ölçülü ve uyumlu olması; iki kolunun, iki bacağının olması; gövdenin kollara, bacaklara ve başa olan orantısı insanın en güzel şekilde yaratıldığını
göstermektedir. Ayrıca insanın iç âlemindeki düzen ve uyum en güzel şekilde yaratıldığını göstermektedir.
Allah’ın her şeyi bir plan ve uyum içinde yarattığını hayvanlar âleminde de görmekteyiz. Örneğin insanların hizmeti için yaratılan bir arı, inek, tavuk, daha nicesi … Şöyle bir düşündüğümüz zaman ne kadar
muhteşem bir yaratıcının olduğunu anlayabiliriz.
İçinde yaşadığımız dünya, Allah’ın mükemmel olarak yarattığı en güzel örneklerden biridir. Dünya
hem kendi ekseni etrafında hem de Güneş’in etrafında belirli bir hızla dönmektedir. Bu durumun
sonucunda da gece gündüz ve mevsimler meydana gelmektedir.

Etkinlik - 02
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.
a. Allah, kâinatta bulunan her şeyi bir …………… ve …………… içerisinde yaratmıştır.
b. Allah insandan evreni incelemesini, ondaki uyum ve denge üzerinde …………...………… ister.
c. Allah, insan ve hayvanları yaratmadan önce ……………... onların yaşamalarına uygun yaratmıştır.
ç. İmanın altı şartından biri olan …………… inancı evrendeki ölçü ve düzenle yakından ilgilidir.
d. Allah’ın her şeyi bir ölçüye ve düzene göre yarattığının örnekleri ..……………. anlayacağı şekilde açıktır.

2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için ifadenin sonundaki “D” kutucuğuna “�”, yanlış
olanlar için “Y” kutucuğuna “�” işareti koyunuz.

D
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a.

Evrende var olan her şey Allah’ın yaratmasıyla oluşmuştur.

b.

Kur’an-ı Kerim’de evrendeki ölçü ve dengeye dikkat çekilmiş ve insanın buna göre
hareket etmesi istenmiştir.

c.

Evrendeki düzenin ahenk içinde devam etmesi insanın sorumluluğudur.

ç.

Kendi etrafında dönen Dünya’nın, aynı zamanda Güneş’in etrafında da hareket
etmesi Allah’ın eseridir.
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Kader ve Evrendeki Yasalar
Evrende meydana gelen olaylar sebep-sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleşir. Yüce Allah, evrendeki
bütün varlıklar için ilahi yasalar belirlemiştir. Evrendeki bütün varlıklar, kendileri için konulmuş bu
yasalara göre hareket etmektedir.
Kur’an-ı Kerim’de “Her şeyin, kaynağı bizim katımızdadır ve biz her şeyi, kusursuzca belirlenmiş bir
ölçüye, bir uyuma göre indiririz” (Hicr suresi, 21. ayet.). buyrularak bu gerçeğe dikkat çekilmiştir.
Allah’ın evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu bu yasalara “.……….....……................” veya
“.………......….............…” denir. Sünnetullah kavramını fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar olarak
üç grupta inceleyebiliriz.

Bilgi Notu
Sünnetullah: Allah’ın evren ve evrenin içindeki canlı cansız tüm varlıklar ile ilgili koyduğu kurallar,
tabiat kanunlarıdır. Evrende meydana gelen olaylar; Dünya’nın dönmesi, Güneş sistemindeki hareketler, rüzgârın esmesi, suyun 100 derecede kaynaması, yer çekimi sünnetullahtandır.
Âdetullah: İlahi kurallar, Allah’ın evrendeki değişmez yasaları, sünnetullah.

Bir Ayet
“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 yüzer.”
(Yasin suresi, 37-40. ayetler.)

Fiziksel Yasalar
Madde ve enerjiyi konu edinen yasalardır. Maddenin oluşumu, yapısı, değişimi ve hareketi, fiziksel
yasalarla ilgilidir. Allah’ın koyduğu bu yasalar evrenseldir. Deney, gözlem ve araştırmalar sonucu
insanlar tarafından tespit edilir.

Gece ve gündüzün oluşması

Yer çekimi kanunu
……………………………
………………………………
……………………………………

Fiziksel
Yasalara
Örnekler

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………………
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Etkinlik - 03
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.
a.

Allah’ın evren ve evrenin içindeki canlı cansız tüm varlıklar ile ilgili koyduğu kurallara …....……………
denir.

b.

Evrendeki her şey …………… yasalara göre hareket etmektedir.

c.

Maddenin oluşumu, yapısı, değişimi, hareketi ile ilgili yasalara …………… yasalar denir.

ç.

Yağmurun yağması ve ısınan suyun buharlaşması ……………… yasalara örnektir.

d.

İlahi kurallar, Allah’ın evrendeki değişmez yasaları …………… kavramıyla ifade edilir.

2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için ifadenin sonundaki “D” kutucuğuna “�”, yanlış
olanlar için “Y” kutucuğuna “�” işareti koyunuz.

D

Y

a. Madde ve enerjiyi konu edinen yasalar fiziksel yasalardır.
b. Allah’ın evrene koyduğu yasalar zamanla değişebilir.
c. Evrende meydana gelen olaylar sebep-sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleşir.
ç. Sünnetullah kavramı fiziksel, biyolojik ve kimyasal yasalar olarak üç grupta
incelenir.
d. Fiziksel yasalar deney, gözlem ve araştırmalar sonucu insanlar tarafından tespit edilebilir.

Biyolojik Yasalar
Canlıların oluşumu, yapısı, gelişimi, beslenmesi ve üremesiyle ilgili yasalardır. Yüce Allah; bitki, hayvan ve insanların yapı ve işlevlerini biyolojik yasalara bağlı kılmıştır. Allah, canlıları varlıklarını sürdürecek özelliklerle donatmıştır. Örneğin balıkları suda solunum yapabilmeleri için solungaçlı, kuşları
uçabilmeleri için kanatlı yaratmıştır.

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

Kuşların havada uçabilmeleri
için kanatlı olarak yaratılması
Balıkların suda solunum yapabilmeleri için solungaçlı olarak yaratılması
Canlıların yaşadıkları coğrafi şartlara uygun özelliklerinin olması
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Yasalara
Örnekler

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
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Bir Ayet
“Gökten su indiren odur. (Buyurdu ki:) İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinden
üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm
bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik; birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve
verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır.”
(En’âm suresi, 99. ayet.)

Evrendeki biyolojik yasalara uygun olarak her canlı türü farklı üreme şekilleriyle dünyaya gelmektedir. Örneğin bitkilerdeki üremeyi sağlayan tozlar rüzgârla bir bitkiden başka bir bitkiye taşınır ve
birbirlerini aşılar. Hayvanların bir kısmı yumurtlama ve bir kısmı da insanlar gibi doğum yoluyla ürer.
İnsanların yaratılış gerçeği hakkında Allah şöyle buyurur: “(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan
yaratmadık mı? İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik, sonra da ona
ölçülü bir biçim verdik...” (Mürselât suresi, 20-23. ayetler.)
Bitkiler de Allah’ın koyduğu biyolojik yasalara göre varlıklarını sürdürür. Milyonlarca çiçek türünün
her biri kendine uygun iklimde yetişir. Hiçbir çiçeğin rengi, şekli ve kokusu bir diğerinin aynısı değildir.
Canlıların yaşaması için olmazsa olmaz bir nitelik taşıyan oksijenin bitkilerdeki fotosentezle sağlanması önemli bir biyolojik yasadır.
Aynı topraktan gıdalarını alan meyvelerin kimi tatlı, kimi acı iken kimi de yeşil veya kırmızı renklidir.
Bu biyolojik yasaların Allah’ın gücü ve takdiri ile gerçekleştiğini göstermektedir.

Etkinlik - 04
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.
a.

Canlıların oluşumu, yapısı ve gelişimi, beslenmesi ve üremesiyle ilgili yasalar …………… yasalardır.

b.

Kuşların havada uçabilmeleri için kanatlı olarak yaratılması …………… yasalara örnektir.

c.

Biyolojik yasalar …………… sonucu keşfedilebilir.

ç.

Allah; bitki, hayvan ve insanların yapı ve işlevlerini …………… yasalara bağlı kılmıştır.

2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için ifadenin sonundaki “D” kutucuğuna “�”, yanlış
olanlar için “Y” kutucuğuna “�” işareti koyunuz.
D
a.

Biyolojik yasalar, Allah’ın (c.c.) gücü ve takdiri ile gerçekleşir.

b.

Hayvan ve insanların yapı ve işlevleri biyolojik yasalara bağlı kılınmıştır.

c.

Allah her canlıyı bulunduğu çevreye uyum sağlayabilecek donanımda yaratmıştır.

ç.

Gezegenler, Allah’ın (c.c.) koyduğu biyolojik yasalara göre varlıklarını sürdürür.

d.

Oksijenin bitkilerdeki fotosentezle sağlanması önemli bir biyolojik yasadır.

Y

8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

7

KADER İNANCI

Toplumsal Yasalar
Allah, toplumsal olaylar arasında var olan sebep-sonuç ilişkisini gösteren yasalar koymuştur. Bunlara toplumsal yasalar denir. Bu yasalar toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için
uyulması gereken yasalardır.
Toplumsal yasalar, kişilere ve toplumlara göre değişiklik göstermez. “...Sen Allah’ın yasasında
(sünnetullahta) hiçbir değişiklik bulamazsın...” (Fatır suresi, 43. ayet.) ayeti bu gerçeği ifade
eder. Yüce Allah, her toplumun bir ömrünün olduğunu ve ömürlerinin de bir gün sona ereceğini şöyle
ifade etmektedir: “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.).
Toplumsal Yasalara Örnekler

Gelir dağılımının
adil olduğu
toplumlarda
yoksulluğun
azalması

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

Kuraklık sonucu
açlık ve susuzluk
yaşayan insanların yaşanabilir
yerlere göç etmesi

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



Toplumsal yasalar, Kur’an-ı Kerim’de geçmiş milletlerin başından geçen olaylarla anlatılmaktadır.
Allah tarafından görevlendirilen elçiler, insanlara bu yasalara uymayı öğütlemişlerdir. Bu öğütlere
göre yaşayan topluluklar huzur bulmuş, uymayanlar ise birçok toplumsal sorunla karşılaşmıştır.
Kur’an-ı Kerim’de, “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna
bakmazlar mı?...” (Fâtır suresi, 44. ayet.) buyrularak toplumsal yasaların işleyişi hakkında düşünülmesi istenmektedir.
Yüce Allah’ın belirlediği değişmez toplumsal yasaları dikkate almayan toplumların çöküşü kaçınılmaz
olmuştur. Toplumsal bozulma ve çöküntü, toplumun tümünü etkiler. Kur’an-ı Kerim’de “Bir de öyle
bir fitneden sakının ki o, içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz (umuma sirayet ve
hepsini perişan eder).” (Enfâl suresi, 25. ayet.) buyrulmaktadır. 
Toplumsal yasalara bağlılık, barış ve huzurun sağlanmasını sağlar. Toplumların yükseliş ve çöküşleri o toplumu meydana getiren üyelerin iradelerine bağlıdır. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de “…Şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez…”
(Ra’d suresi, 11. ayet.) buyrulmaktadır.
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1.

“Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”
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3. “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman’ın

A) Allah, her şeyi yaratandır.

yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere
daha bak! Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?”
(Mülk suresi, 3. ayet.)

B) Yaratılan her şeyde bir düzen vardır.

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

C) Ölçü ve uyum kaderin tecellisidir.

A) Allah, insanlardan evreni incelemesini ister.

D) Evrenin düzeni insan sayesinde oluşmuştur.

B) Gökleri ve içindekileri yaratan Allah’tır.

(Kamer suresi, 49. ayet.)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

C) Allah her şeyi mükemmel yaratandır.
D) İnsanın bilinçsizliği küresel ısınmaya neden olmaktadır.

2. Aşağıdaki ayetlerden hangisi kader kavramı ile
ilişkilendirilebilir?
A) “Allah sizi bir topraktan, sonra bir damla sudan
yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan ne bir dişi hamile olur ne doğurur. Kendisine
ömür verilenin de ömrünün uzatılması da ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır.
Şüphe yok ki bu, Allah’a göre kolaydır.”
(Fâtır suresi, 11. ayet.)
B) “Eğer Allah, yaptıkları yüzünden insanları
(hemen) cezalandırsaydı yeryüzünde hiçbir canlı
yaratık bırakmazdı. Fakat Allah, onları belirtilmiş
bir süreye kadar erteliyor. Vakitleri gelince (gerekeni yapar). Kuşkusuz Allah, kullarını görmektedir.”
(Fâtır suresi, 45. ayet.)
C) “Allah’ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti
tutup hapseden olamaz. Onun tuttuğunu ondan
sonra salıverecek de yoktur. O, üstündür, hikmet
sahibidir.”

4. Allah her şeyi yerli yerinde yaratmıştır. İnsan ve
hayvanları yaratmadan önce yeryüzünü onların yaşamlarına uygun bir şekilde hazırlamıştır. Hayat,
onun yarattığı düzen ve denge içerisinde sürüp devam etmektedir.
Bu düşünceyi en iyi destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Allah kendi emriyle melekleri, kullarından dilediği kimseye vahiy ile ‘Benden başka ilah olmadığına dair (kullarımı) uyarın ve benden korkun.’
diye gönderir.”
(Nahl suresi, 2. ayet.)
B) “İşte bu (Kur’an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın
ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara
(gönderilmiş) bir bildiridir.”
(İbrahim suresi, 52. ayet.)
C) “Her şeyin, kaynağı bizim katımızdadır ve biz her
şeyi kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye, bir uyuma
göre indiririz.”

(Fâtır suresi, 2. ayet.)

(Hicr suresi, 21. ayet.)

D) “Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. O, kalplerin
içinde ne varsa onu da hakkıyla bilendir.”

D) “Allah, ondan başka ilah yoktur; o, hayydır, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi onundur…”

(Fâtır suresi, 38. ayet.)

(Bakara suresi, 255. ayet.)

8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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TEST 01
5. Yüce Allah, evrendeki olayların düzenli bir şekilde

8. “Onlara kendilerinden evvelkilerin; Nuh, Âd ve Se-

gerçekleşmesini kanunlara bağlamıştır. Dolayısıyla
evrendeki bütün varlıklar kendileri için konulmuş bu
yasalara göre hareket etmektedir.

mud kavimlerinin; İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altüst olan şehirlerin haberi ulaşmadı mı?
Peygamberi onlara apaçık mucizeler getirmişti. Demek ki Allah onlara zulmedecek değildi fakat onlar
kendi kendilerine zulmetmekte idiler.”

Aşağıdakilerden hangisi bu yasaların özelliklerinden biri değildir?

(Tevbe suresi, 70. ayet.)

A) Evrensel nitelik arz eder.
B) Deney, gözlem ve araştırmalar sonucu insanlar
tarafından tespit edilebilir.

Bu ayet Allah’ın evrene koymuş olduğu aşağıdaki yasalardan hangisine örnek verilebilir?

C) Sebep-sonuç ilişkisi içinde gerçekleşir.

A) Kimyasal yasalar
B) Biyolojik yasalar

D) İnsan sayesinde varlığını sürdürür.

C) Toplumsal yasalar
D) Fiziksel yasalar

6. “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün
birbiri ardınca gelip gidişinde akıl sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır.”
(Âl-i İmrân suresi, 190. ayet.)
Bu ayet Allah’ın evrene koymuş olduğu aşağıdaki yasalardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Fiziksel yasalar

9.
Bu yasalara bağlı olarak yapılan araştırmalar
neticesinde günümüzde kullandığımız buzdolabından ütüye, bilgisayardan telefona, otomobilden uçağa daha birçok ürün geliştirilmiştir.

B) Kimyasal yasalar
C) Biyolojik yasalar
D) Toplumsal yasalar

Bu metinde bahsedilen evrensel yasalar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kimyasal yasalar
B) Toplumsal yasalar
C) Fiziksel yasalar
D) Siyasal yasalar

7. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasalara uygun
bir örnek değildir?
A) Gece ile gündüzün oluşması
B) Bazı bitkilerin tozlaşma ile çoğalması
C) Suyun 100 derecede kaynaması
D) Doğa olaylarının meydana gelmesi
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İNSANIN İRADESI VE KADER
Aklın düşünüp karar vermesine, farklı seçenekler arasından birini beğenip tercih etmesine ……………
denir.
İrade kelime anlamı olarak seçme, tercih etme, isteme, dileme, arzu etme, meyletme, karar verme
demektir. İrade, akıl ile birlikte insana verilen en büyük nimetlerden biridir.
Akıl ve irade sahibi olan insan; düşünce, söz ve davranışlarında özgür bir varlıktır. İnsan, bu özgür
irade ve akıl sayesinde iyiyi kötüye, doğruyu da yanlışa tercih edebilir. İnsanın iradesi denildiğinde
genel olarak en az iki seçenekten birini tercih etme gücü anlaşılır. İnsan yaratılış bakımından diğer
varlıklardan farklıdır. Özellikle tercih hakkı onu diğer varlıklardan ayırır. Özgür iradesiyle seçim yapabilen insan, bundan dolayı işlediklerinden sorumlu tutulmuştur.
İrade, tercihte bulunmak için gerekli güç ve yeteneğe sahip olmayı ifade etmesi bakımından külli ve
cüzi irade olmak üzere ikiye ayrılır.
Külli İrade
Allah’ın iradesi, ilahi irade demektir. Her şeye hâkim olan, her şeyi içine alan iradedir. Allah’ın istediğini
istediği gibi dilemesi ve seçmesi anlamında Allah’ın ………………………… iradesi anlamında kullanılır.

Cüzi İrade
İnsana Allah tarafından verilen özgürlük; dileme, tercih etme kabiliyeti anlamına gelen ………… bir iradedir.
İrade açısından insanın durumu iki farklı özellik gösterir. Bunlardan biri insanın kendi seçimine bırakılmamış durumlar diğeri ise tamamen kendi tercihine bağlı olarak gerçekleşen durumlardır. Ders çalışmak, televizyon izlemek, oturmak, kalkmak, namaz kılmak, oruç tutmak, iyi veya kötü davranışta bulunmak insanın
kendi isteğiyle yaptığı davranışlardır. İnsan bu davranışlarından sorumludur. İnsanın bu sorumluluk alanına cüzi irade denir.

İnsanın iradesinin dışında gerçekleşen durumlar da söz konusudur. Örneğin ne zaman, nerede,
hangi anneden doğacağımıza ve hangi ırktan olacağımıza biz karar veremeyiz. Göz rengimiz, ten
rengimiz, saç rengimiz bütün bunlar insanın iradesi dışında gerçekleşir. Bu durumun sonuçlarından
insan sorumlu tutulmayacaktır. Bu alana ……………… denir.
Akıl ve irade sahibi olan insan, eylemlerinden sorumludur. Sorumluluk, bir kimsenin verdiği kararların
sonuçlarını üstlenmesi, yaptığı ya da yapması gerekirken yapmadığı işlerden dolayı hesap vermek
zorunda olmasıdır. İnsan aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerinde özgürdür ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan dünyada da ahirette de sorumludur.
Bu durum, Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde ifade edilmiştir:

Bir Ayet
“Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir.”
(Fussilet suresi, 46. ayet.)

8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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KADERLE İLGILI KAVRAMLAR
Kader ve kaza inancı ile ilişkilendirilen bazı kavramlar vardır. Gerek dinî literatürde gerekse halk arasındaki deyim ve sözlerde yer alan ecel, ömür, rızık, tevekkül, başarı, başarısızlık, sağlık ve hastalık
gibi kavramlar bunlardan bazılarıdır. Kader ve kaza konusunun sağlıklı bir şekilde öğrenilmesi için bu
kavramların doğru anlaşılması çok önemlidir.

Ömür ve Ecel
İnsanın ve diğer canlıların doğumundan ölümüne kadar geçen zaman dilimine …………… denir. Allah’ın takdir ettiği bu ömrün bittiği, hayatın sona erdiği ana …………… denir. Yüce Allah, her canlıya
farklı farklı ömür ve eceller tayin etmiştir. Kimi uzun bir zaman yaşarken kiminin de dünyada yaşadığı
ömür çok kısadır. Varlıkların sonlu olması yasası gereğince her birinin ömrü bir gün son bulacaktır.
Ölümden kaçmak veya ölüme engel olmak mümkün değildir. Bu gerçek, Kur’an-ı Kerim’de şöyle dile
getirilmiştir: “Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile
ölüm size ulaşacaktır...” (Nisâ suresi, 78. ayet.).
İnsan için belirlenen ömür bittiğinde ecel gelir ve ölüm olayı gerçekleşir. Bu durum bir ayette şöyle
açıklanır: “O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel, (bir ömür süresi) tayin
edendir...” (En’âm suresi, 2. ayet.).
Dünyada yaşayan varlıkların kendilerine biçilmiş birer doğal ömrü olduğu gibi uçsuz bucaksız evrenin de bir sonu vardır. Kur’an-ı Kerim evreni oluşturan varlıkların da sonlu olduğuna şöyle işaret
eder: “…(Güneş ve Ay’dan) her biri, belirlenmiş bir süreye kadar hareketlerini sürdürürler…”
(Fâtır suresi, 13. ayet.)
Tüm varlıklarda ve olaylarda olduğu gibi insanın da ne zaman doğacağı ve öleceği, ne kadar yaşayacağı Allah’ın takdiri ile gerçekleşir.

Bir Ayet
“Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yaratmış, sonra da sizi çiftler hâlinde var etmiştir. Dişinin
gebe kalması ve doğurması, ancak onun bilgisiyledir. Ömrü uzun olanın çok yaşaması ve ömürlerin azalması şüphesiz kitaptadır. Doğrusu bu, Allah’a kolaydır.”
(Fâtır suresi, 11. ayet.)


Ölüm, hayatın bir gerçeğidir. Yeryüzünde var olan her şey
her gün biraz daha eksilerek yok olmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de insana düşünüp tercihlerini yapabileceği kadar bir
ömür verildiği hatırlatılır. Allah, yarattıkları için bir ecel tayin
edendir. Ecel, Allah’ın bir takdiri olarak onun izni olmadan
gerçekleşmez.
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Etkinlik - 05
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.
a.

Her canlının sahip olduğu yaşam süresine …………… denir.

b.

Evrendeki …………… varlık sonsuz değildir.

c.

İnsan için belirlenen ömür bittiğinde …………… gelir.

ç.

Yaptıklarından sorumlu olarak öleceğini bilerek yaşayan varlıklardan biri ..………......……

d.

Ölümden kaçmak veya ölüme engel olmak ……………… değildir.

e.

……………, Allah’ın bir takdiri olarak onun izni olmadan gerçekleşmez.

2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için ifadenin sonundaki “D” kutucuğuna “�”, yanlış
olanlar için “Y” kutucuğuna “�” işareti koyunuz.

D

a.

İnsanın ne zaman doğacağı ve öleceği, ne kadar yaşayacağı Allah’ın takdiri ile
gerçekleşir.

b.

İnsan, tercihlerinin sonucu olarak ölümü ve eceli geciktirebilir.

c.

Evrende bulunan her şeyin yok olmasıyla ölen tüm insanların yaptıklarının hesabını vermek üzere diriltilecekleri zamana kıyamet denir.

ç.

Evrendeki hiçbir varlık sonsuz değildir.

d.

Dünya’nın, yıldızların ve gezegenlerin de bir gün ömürleri sona erecektir.

e.

Can taşıyan her varlık ölümü tadacaktır.

Y

Rızık
İnsan ve diğer canlıların beslenip yaşayabilmeleri için yedikleri ve içtikleri her şeye ………… denir.
Rızık, kendisinden faydalanılan her şeydir. Allah’ın tüm canlılara kendi katından verdiği yenilen, içilen, giyilen ve maddi manevi yararlanılan mallar, çocuklar, ilim ve iman gibi şeylerin hepsidir. 
Rızkı veren Allah’tır. Kur’an-ı Kerim’de “Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı Allah’a aittir...” (Hûd suresi, 6. ayet.) buyrulmaktadır.
İnsanlar Allah’ın kendileri için takdir etmiş olduğu rızkı helal yoldan kazanmak için çalışmalıdır. Her
insan yapmış olduğu gayretlerinin sonucunu alacaktır. Bu konu ile ilgili bir ayette şöyle buyrulmaktadır: “İnsan ancak kendi çalışmasının karşılığını elde edebilir. Onun çalışması ileride kesinlikle
gözler önüne serilecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine eksiksiz olarak verilecektir.”
(Necm suresi, 39-41. ayetler.)

8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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Allah’ın insanlara örnek olarak gönderdiği peygamberler, emekleriyle geçimlerini sağlamışlar ve çalışmanın karşılıksız kalmayacağı bilinciyle hareket etmişlerdir. Hz. Âdem (a.s.) ……………, Hz. Musa
(a.s.) ……………, Hz. İdris (a.s.) ……………, Hz. Davut (a.s.) …………… ve Hz. Muhammed (s.a.v.)
ise …………… yapmıştır.
İslam dini, çalışmadan kazanmayı ve üretmeden tüketmeyi hoş karşılamaz. Bu nedenle kumar, şans
oyunları, gasp, hırsızlık gibi haksız kazanç yollarından gelir elde etmeyi haram saymıştır.
İnsan, Allah’ın evrene koyduğu yasaları gözeterek çalışmalı, çabalamalı, sebeplere sarılıp rızkını
kazanmak için doğru tercihlerde bulunmalıdır. Allah da onun bu tercihine, çabasına göre rızkını yaratacaktır. Fakat bu durum, “Kaderimde ne varsa o olur, nasıl olsa rızkı veren Allah’tır.” deyip insanı
çalışmamaya, tembelliğe götürmemelidir. Peygamber Efendimiz şu şekilde buyurmuştur: “Kimse
kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir rızık yememiştir.”
Bir Ayet
“Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste ama dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.”
(Kasas suresi, 77. ayet.)

Etkinlik - 06
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.
a. ………… insan ve diğer canlıların beslenip yaşayabilmeleri için yedikleri ve içtikleri her şeye denir.
b. ………… mahlukatına maddi ve manevi her türlü rızkı bol bol ihsan eden anlamında yüce Allah’ın ismidir.
c. Ağılda oğlak doğunca ………... otu biter.
ç. İslam dininde emeğe dayanmayan …………… haram sayılmaktadır.
d. Allah’ın tüm canlılara kendi katından verdiği maddi manevi yararlanılan her şeye ………… denir.
e. “Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı …………… aittir.”

2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için ifadenin sonundaki “D” kutucuğuna “�”, yanlış
olanlar için “Y” kutucuğuna “�” işareti koyunuz.

D
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a.

İslam dini çalışmadan, dilenerek geçinmeyi hoş görmemiştir.

b.

Maddi ve manevi bütün ihtiyaç duyulan şeyler, bizler için Allah’ın bahşettiği
rızıklardır.

c.

Hz. Musa (a.s.), demircilik yaparak rızkını kazanmaya çalışan peygamberlerden biridir.

ç.

Her insan çalışmasının sonucunu alacaktır.

d.

Allah (c.c.) insanın tercihine ve çabasına göre rızkını yaratır.
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Tevekkül
İnsanın, yapacağı işlerde kendisine düşen görevleri yapıp her türlü tedbiri aldıktan, yeterli ve gerekli
çalışmaları en güzel biçimde yerine getirdikten sonra sonucu Allah’tan beklemesine …………… denir.
İslam dininde tevekkül anlayışının çok önemli bir yeri vardır. Kur’an-ı Kerim’de Müslümanlar tevekkül
sahibi insanlar olmaya yönlendirilir. Bu durum bir ayette şöyle geçmektedir: “...Kararını verdiğin
zaman artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.” (Âl-i
İmrân suresi, 159. ayet.)
Kur’an-ı Kerim’de: “Müminler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah’ın
ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rabblerine dayanıp güvenen kimselerdir.”
(Enfâl suresi, 2. ayet.) buyrularak tevekkülün inanan insanların özelliklerinden biri olduğu vurgulanır.
Tevekkül bir işin başında, sonunda ve ortasında üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeyi gerektiren bir durumdur. Doğru bir tevekkül anlayışı için gerekli tedbirleri aldıktan sonra Allah’a
dayanıp güvenmek gerekir. Örneğin hastalıktan kurtulmak için öncelikle hastaneye başvurmalı, hastalığın teşhis ve tedavisi doktor gözetiminde yapılmalıdır.
Bir adam Peygamberimiz’e gelerek “Hayvanımı bağlayarak mı yoksa serbest bırakarak mı Allah’a
tevekkül edeyim?” diye sormuştu. Peygamberimiz ona, “Bağla ve tevekkül et!” buyurdu.
Peygamberimiz, yaşadığı birçok olayda öncelikle tedbirini almış sonra Allah’a tevekkül etmiştir. Peygamberliğinin ilk yıllarında tebliğini gizli yapması, arkadaşlarıyla Erkam adlı sahabenin evinde buluşması, hicret ederken her zamanki yolu kullanmayıp Sevr Mağarası’nda kalması, Hendek Savaşı’nda
şehrin etrafına hendekler kazması ilk akla gelen örneklerdendir.
Hz. Ömer bir gün bir toplulukla karşılaşır. Yanlarına yaklaşır ve onlara sorar: “Sizler kimsiniz, ne iş
yaparsınız?”
“Bizler Allah’a tevekkül eden (mütevekkil) insanlarız. Çalışmayız. Allah her canlının rızkını yaratmıştır. Bizler vaktimizi ibadetle geçiririz.”
Bu sözlere çok kızan Hz. Ömer: “Sizler mütevekkil değil, hazır yiyici, başkasının sırtından geçinen,
asalak (müteekkil) insanlarsınız! Gerçek mütevekkil, tohumunu tarlaya atan ve ondan sonra Allah’a
güvenip dayanan kimsedir.” der ve onları uyarır.

Etkinlik - 07
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.
a. Bir insanın elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra Allah’a (c.c.) güvenip dayanması ve sonucu
ondan beklemesine ……………… denir.
b. ……………… Allah’ın (c.c.) takdir edeceği sonuç ne olursa olsun buna razı olma ahlakıdır.
c. Tedbir bizden …………...… Allah’tandır (c.c.).

2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar için ifadenin sonundaki “D” kutucuğuna “�”, yanlış
olanlar için “Y” kutucuğuna “�” işareti koyunuz.

D

a.

Kur’an-ı Kerim’de Müslümanlar tevekkül sahibi insanlar olmaya yönlendirilir.

b.

Tevekkül bir işin başında, sonunda ve ortasında üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeyi gerektiren bir durumdur.

c.

Allah’a güvenmek tevekkül için yeterli bir tutumdur.

ç.

Bir öğrencinin sınıfta derslerini dinlemesi ve ödevlerini zamanında yapması, sonucu
Allah’tan beklemesi doğru bir tevekkül anlayışıdır.

Y
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Başarı ve Başarısızlık
Başarı, bir kader ya da yazgı sonucu çalışmadan kendiliğinden gerçekleşen bir şey değildir. İnsan
iradesini doğru yolda kullanırsa başarı kazanır. Allah, doğru ve güzel yönde davranışlarda bulunan
kulunu işlerinde muvaffak kılar. Kur’an-ı Kerim’de “…Başarım ancak Allah’ın yardımı iledir. Ben
sadece ona güvenip dayanıyor ve her zaman, her konuda ona yöneliyorum!” (Hûd suresi 88.
ayet.) buyrularak başarılı olmak Allah’ın yardımına bağlanmıştır.
İnsan kendisine verilen …………………… başarıya gidecek yolları öğrenir ve tercih eder. Tercihleri
sonucunda ya başarılı ya da başarısız olur. Bir tercih söz konusu olduğu için başarı veya başarısızlığın sorumluluğu insanın kendisine aittir.
Sorumluluklarının bilincinde olanlar, başarmak için ellerinden geleni yaparlar. Zümer suresinin 61.
ayetinde “Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları (muttakileri) başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de.” buyrulmuştur.
Kur’an-ı Kerim’de insanı başarısız ve mutsuz kılacak sebepleri açıklanmıştır. Başarı gibi başarısızlık
da insanın çalışması ile ilgilidir.
Kur’an-ı Kerim’de “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” (Necm suresi, 39. ayet.) buyrularak başarı veya başarısızlığın insanın elinde olduğu ve her insanın yapıp ettiklerinin karşılığını
göreceği vurgulanmaktadır.
Kur’an-ı Kerim’e göre gerçek başarı, ahiret hayatını ve Allah’ın rızasını kazanmaktır. Kur’an-ı Kerim’de bu durumu ifade eden birkaç ayet meali şöyledir: “Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, içinde ebedî kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vadetti. Allah’ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş da budur”
(Tevbe suresi, 72. ayet.).
İslam dini insanı söz ve davranışlardan sorumlu tutmayı akla ve özgür iradeye bağlı kılmıştır. Bu
yüzden akıl ve irade sahibi olmayan diğer tüm canlılar, yaptıkları davranışlardan sorumlu tutulmazlar.
İnsanın sorumluluğu gücüyle sınırlıdır. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmiştir: “Allah, hiç
kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük
de kendi zararınadır” (Bakara suresi, 286. ayet.). Bundan dolayı dinimiz, insanın gücünü aşan konuları ……………………… dışında tutar.
Allah, ……………………………………… vasıtasıyla insanlar için iyi, güzel ve doğru olan şeyleri açıklamıştır. Bu nedenle insanın, tercihlerinin sonuçlarına katlanması gerektiğini de bildirmiştir: “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör” (İnsan suresi, 3. ayet.).
İnsan, sarf ettiği sözlerde ve sergilediği davranışlarda sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. Bu bakımdan akıl ve iradesini, iyi ve doğru olanı tercih etme yönünde kullanmalıdır. “Kaderim böyleymiş.”
diyerek sorumluluktan kurtulmanın mümkün olamayacağı gerçeğini bilmelidir.
Trafik ve iş kazaları, başarı ve başarısızlık, kaza ve kader ile ilgili en çok karşılaştığımız konulardır.
Günümüzde birçok insan bu tür konuları kadere, alın yazısına bağlayarak sorumluluktan kurtulduklarını sanmaktadır. Böyle durumlarda insan öncelikle suçu kendisinde aramalı ve kendisine verilen
akıl ve irade nimetlerini doğru yönde kullanmalıdır.
İnsanların kaderi, sorumluluklarını örten bir sığınak olarak görmeleri doğru değildir. Ayrıca insan,
yanlış anlayışların etkisinde kalarak değiştirme ve düzeltme imkânı bulamadığı ve hoşuna gitmeyen
durumlar karşısında “Ne yapalım, kaderim böyleymiş.” diyemez. Zira bu tür yaklaşımlar insanın kendi
sorumluluğundan kaçması anlamına gelir.
Hiçbir insan yaptığı kötü bir davranış sonucunda “Ne yapayım, alın yazım buymuş, bu benim kaderimmiş.” diyemez. Çünkü kendi özgür iradesiyle iyilik yerine kötülüğü tercih etmiştir. Bundan dolayı
davranışlarının sonuçlarına katlanacaktır. Bu konu Kur’an-ı Kerim’de şöyle belirtilir: “Başınıza gelen
herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir” (Şûrâ suresi, 30. ayet.).
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KADER İNANCI

Sağlık ve Hastalık
Allah’ın insana lütfettiği nimetlerin başında …………… gelir. Hastalık ise insanın sağlığının bozulmasıdır. Hastalıklar; sağlıklı ve yeterli beslenmemek, temizliğe önem vermemek ve sağlıkla ilgili
önlemlere yeterince uymamaktan kaynaklanır.
Hastalıklardan korunmamız ve sağlıklı kalmamız için yediğimiz, içtiğimiz şeylerin sağlıklı olması;
çevrenin hijyen şartlarına uygun olması; yaşadığımız ortamın ısı, ışık, hava gibi etkenlerinin yeterli
olması; uyku ve dinlenme gibi hususlara dikkat edilmesi büyük bir önem arz eder. Ayrıca yediğimiz
ve içtiğimiz şeylerde dinimizce helal ve temiz olanı tercih etmek, haramdan uzak durmak da beden
ve ruh sağlığımız açısından önemlidir.
“Ey örtünüp bürünen! Kalk ve uyar! Sadece Rabb’inin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut. Her türlü pislikten uzak dur.” (Müddessir, suresi, 1-5.ayetler.) Bu konunun önemini
Peygamberimiz şu hadisleriyle dile getirmiştir: “Allah her türlü noksanlıktan, kusurdan uzaktır; (davranışlarında, sözlerinde) nezih olan kullarını sever. Temizdir, temiz kullarını sever. Güzeldir, güzel
olanı sever.”

Allah, her hastalığın çaresini yaratmıştır. İnsan, bu çareleri bulmak ve tedavi olmak zorundadır. Nitekim Allah’a ibadet edebilmek için de sağlıklı olmak gerekir. İnsan, başına gelen sıkıntılara sabretmeli
ve iyileşmek için çaba sarf etmelidir. Hastalıkları kadere bağlayarak hiçbir şey yapmamak doğru
değildir. Doğru olan ………………………………………….……

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
(Kanuni Sultan Süleyman)

Düzenli beslenmek sağlığı korumanın en önemli şartlarındandır. Bu bağlamda Peygamber’imiz az
yemek yemenin, mideyi yormamanın sağlığı korumada önemli olduğunu vurgulamak için: “Âdemoğlu
midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Âdemoğluna kendisini ayakta tutacak kadar yemesi
içmesi yeterlidir. Şayet bu miktardan fazla yiyecek ise midesini üç kısma ayırsın; bir kısmı yemek,
bir kısmı içecek, bir kısmı da nefes almak için boş bırakılmalıdır.” buyurarak ölçülü olmayı tavsiye
etmiştir.
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Aşağıdaki ayetlerden hangisi hastalık ve sağlık
ile daha fazla ilişkilendirilebilir?
A) “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve
temiz olanlarından yiyin!..”
(Bakara suresi, 168. ayet.)
B) “…Allah katında bir yardım ve yakın bir zafer vardır, inananlara müjde ver.”
(Saf suresi, 13. ayet.)
C) “…İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine
yardımlaşmayın…”
(Maide suresi, 2. ayet.)

4. İslam dinine göre bir insanın yaptıklarından sorumlu tutulabilmesi için;
I. akıl sahibi olması,
II. özgür iradeye sahip olması,
III. bir meslek sahibi olması,
IV. evli ve çocuk sahibi olması
etkenlerinden hangileri gereklidir?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) III ve IV

D) “…Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster
şükredici olsun ister nankör.”
(İnsan suresi, 3. ayet.)

2. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) İnsan kendisine verilen akıl sayesinde doğru ile
yanlışı birbirinden ayırabilir.
B) İnsanın irade sahibi olması seçme özgürlüğünün
olduğunu gösterir.

5. Hz. Muhammed (s.a.v), Mekkeli müşriklerin baskılarının arttığı bir dönemde Medineli bir heyetle Mekke’de görüşmenin tehlikeli olacağını düşünerek tedbirli davranmış, Mekke’nin dışında Akabe denilen bir
vadide görüşmüştür.
Bu olay aşağıdakilerden hangisine örnek verilebilir?
A) Emek ve rızık

C) Allah hiç kimseyi gücünü aşan bir durumla sorumlu kılmaz.

B) Tevekkül

D) İnsanın sorumluluğu doğduğu andan ölümüne
kadar devam eder.

D) Başarı ve başarısızlık

3. Aşağıdakilerden hangisi tevekküle örnek verilemez?
A) Bir çiftçinin zamanında tarlasını sürüp ekime hazırlaması
B) Salgın hastalıktan korunmak için maske takılması
C) Evcil hayvanı hastalanan kişinin onu veterinere
götürmesi
D) Zayıflamak isteyen bir kişinin iradesine sahip olamaması
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C) Ecel ve ömür

6. “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir
şey yoktur. Ve çalışması da ileride görülecektir.”
			
(Necm suresi, 39-40. ayetler.)
Bu ayetlerde vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başarılı olmak herkesin hakkıdır.
B) Allah çalışanın emeğinin karşılığını verir.
C) Çalışmak dinimizce ibadet sayılır.
D) İnsanın kendi başına çalışması yeterli değildir.

TEST 02
7. Sağlık ve hastalık ile ilgili aşağıdaki yargılardan

10. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu “insanın

hangisi yanlıştır?

özgürlüğü ve sorumluluğuyla” ilgili değildir?

A) Hastalıklara çare arayarak tedavi olmak, doğru
kader anlayışının gereklerindendir.

A) “Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim
kötülükte bulunursa zararı kendisinedir.”

B) Sağlık, Allah’ın (c.c.) insana bahşettiği nimetlerin
en önemlilerinden biridir.

(Fussilet suresi, 46. ayet.)

C) Ruh ve beden sağlığımız için helal ve temiz olanı
tercih etmeli, haramdan uzak durmalıyız.
D) Hasta olmak veya sağlıklı olmak insanın elinde
değildir.

B) “Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha
vardır. Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul.
Yalnız Rabb’ine yönel.”
(İnşirah suresi, 6-8. ayetler.)
C) “Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına,
kötülük de kendi zararınadır.”
(Bakara suresi, 286. ayet.)

8. “Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yaratmış, sonra
da sizi çiftler hâlinde var etmiştir. Dişinin gebe kalması ve doğurması, ancak onun bilgisiyledir. Ömrü
uzun olanın çok yaşaması ve ömürlerin azalması
şüphesiz kitaptadır. Doğrusu bu, Allah’a kolaydır.”

D) “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim
de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”
(Zilzal suresi, 7-8. ayetler.)

(Fâtır suresi, 11. ayet.)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Ecel ve ömür Allah’ın takdiri iledir.
B) Allah, her şeyi bilendir.
C) İnsanın ne zaman doğacağına Allah karar verir.
D) Allah evreni, koymuş olduğu yasalarla idare eder.

11. İnsan iradesini doğru yolda kullanırsa başarı kazanır. Allah, doğru ve güzel yönde davranışlarda bulunan kulunu işlerinde muvaffak kılar.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek verilemez?
A) Derslerini günü gününe yapan bir öğrencinin sınavı kazanması

9. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin rızık anlayışıyla bağdaşmaz?
A) Başkasının sırtından geçinmeyi dinimiz hoş görmez.
B) İnsan, rızkını elde etmek için sadece dua etmelidir.

B) Ailesinin geçimini sağlamak için erkenden dükkânını açan bir esnafın çok iş yapması
C) Antrenmanları düzenli yapan bir sporcunun yarışmada birinci olması
D) Periyodik bakımlarını yapmadan işe çıkan bir
taksicinin yolda kalması

C) Allah, çalışan kişilere amellerinin karşılığını mutlaka verir.
D) İslam dini, haksız kazanç yollarından gelir elde
etmeyi haram saymıştır.
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“Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır.”
(Bakara suresi, 286. ayet.)
Bu ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanın özgürlüğü ve sorumluluğu
B) Allah’ın her şeye gücünün yetmesi
C) Tevekkülün yanlış anlaşılması
D) Başarı ve başarısızlığın alın yazısı olması

2. Bir gün Nasrettin Hoca pazara giderken çocuklar
etrafını sarmış. Hepsi birer düdük ısmarlamış ama
biri dışında para veren olmamış. Hoca çocukların
tümüne olumlu cevap vermiş. Hoca akşama doğru
pazardan dönmüş. Yolunu bekleyen çocuklar hemen Hoca’nın etrafını sararak düdüklerini istemişler.
Nasrettin Hoca, cebinden bir düdük çıkarıp kendisine para veren çocuğa uzatmış. Ötekiler bağırmaya
başlamışlar: Ya bizim düdükler nerede? Hoca cevap
vermiş: Parayı veren düdüğü çalar.
Bu metin aşağıdaki konulardan hangisiyle daha
çok ilişkilendirilebilir?

4.

“Çalış!” dedikçe dinimiz, çalışmadın, durdun
Onun hesabına birçok hurafe uydurdun

Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya
Zavallı dini çevirdin maskaraya


Mehmet Akif ERSOY

Bu şiirde eleştirilen tutum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çalışmanın ibadet olarak algılanmaması
B) Tevekkülün yanlış yorumlanması
C) Dinî emir ve yasakların hiçe sayılması
D) Hurafelerin doğru olarak bilinememesi

5. Dilimizde, pek çok insanın kaza ve kaderi yanlış anladığını gösteren bazı ifadeler yer almaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek verilemez?
A) “Kader mahkûmu”

A) Kaza ve kader

B) “Kaderim böyleymiş.”

B) Başarı ve başarısızlık

C) “Alnımıza yazılmış.”

C) Emek ve rızık

D) “Allah bilir.”

D) Tevekkül

3. “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır.”

(Hadisişerif)
Bu hadiste verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslam’da yasaklanan davranışlardan uzak durmalıyız.
B) Zengin olmak her Müslüman’ın hakkıdır.
C) Dilencilik yaparak kazanılan para haramdır.
D) Her insan helal rızık kazanmak için emek sarf etmelidir.
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6. Tevekküle yanlış anlamlar yükleyerek kader karşısında insanı, rüzgârın sürüklediği bir yaprak gibi
pasif ve iradesiz görmek doğru değildir.
Buna göre tevekkülün yanlış anlaşılmasının en
önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanın toplumdaki konumunu yüceltmesi
B) Dünyanın felaketlere uğraması
C) İnsanın sorumluluklarından kaçması
D) Büyüklere saygının yok olması

