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MELEK VE AHİRET İNANCI

GÖRÜLEN VE GÖRÜLEMEYEN VARLIKLAR
Varlıklar âlemi, Allah’ın yarattığı bütün varlıklardan meydana gelir. Bu varlıkların bazılarını duyularla
algılayabilir veya akıl yoluyla düşünüp kavrayabiliriz. Ancak evrende bulunan varlıklar yalnızca duyularımızla algılayabildiklerimizden ibaret değildir.
Bir şeyin varlığını kabul etmek için onun mutlaka görülmesi gerekmez. İnsanın görmediği hâlde varlığını kabul ettiği pek çok şey vardır. Örneğin akıl, sevgi ve merhamet gözle görülmez. Ancak kimse
bunların varlığını inkâr da etmez. Aynı şekilde elektrik akımını, havadaki ses dalgalarını da gözle
görmemiz mümkün değildir.
Dünya’dan milyonlarca kilometre uzaklıkta bulunan gezegenleri ve yıldızları da çıplak gözle görmemiz mümkün değildir. Demek ki hem çok küçük varlıkları hem de çok büyük olduğu hâlde uzayın
derinliklerinde yer alan varlıkları göremeyiz. Bazı sesleri kulaklarımız duymasına rağmen bazılarını
algılamak birtakım aletler sayesinde gerçekleşir.



Görülen ve görülemeyen varlıkları üç grupta
değerlendirebiliriz:
• Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklar:
...........................................................................

• Özel aletlerle algılayabildiğimiz varlıklar:
............................................................................
............................................................................

• Ancak Allah’ın (c.c.) haber vermesi sonucu bildiğimiz manevi ve ruhani varlıklar:


............................................................................

Görülemeyen Varlıklar
Melek
Allah’ın izniyle çeşitli şekillere girebilen, gözle görülmeyen, Allah’ın emirlerine tam olarak itaat eden,
nurdan yaratılmış varlıklardır.
Cin
Yüce Allah’ın ateşten yarattığı, duyularla kavranamayan, insanlar gibi irade ve anlama yeteneğine
sahip, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan varlıklardır.
Şeytan
Ateşten yaratılan ve yüce Allah’ın emrine karşı geldiği için ilahi rahmetten kovulan asi ve kibirli varlığa verilen isimdir. Bu isim aynı zamanda cinlerin inkârcıları için de kullanılır. Şeytanın diğer adı da
.......................
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Kur’an’a Göre Cin ve Şeytan
Cin
Sözlükte, “gizli ve örtülü varlık, görülmeyen şey” anlamına gelen cin, terim olarak duyu organlarıyla
algılanamayan, çeşitli şekillere girebilen, ateşten yaratılmış, manevi, ruhani ve gizli varlıklara verilen
bir addır. Tıpkı melekler gibi cinleri de gözlerimizle göremeyiz, diğer duyu organlarımızla da algılayamayız. Onlar hakkındaki tek bilgi kaynağımız, Kur’an-ı Kerim ve Peygamber’imizin sözleridir.
Kur’an’da cinlerden bahseden, yirmi sekiz ayetten oluşan ve “Cin suresi” diye bilinen bir sure bulunmaktadır. Cinler de insanlar gibi ilahi emirlere itaat etmekle yükümlüdür:
Bir Ayet
“Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”

(Zâriyât suresi, 56. ayet.)

“Ant olsun sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere ‘Âdem’e secde edin!’ diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O secde edenlerden olmadı.”
(A’râf suresi, 11. ayet.)

Kur’an ve hadislere göre cinlerin özellikleri şunlardır:
• Cinler ateşten yaratılmışlardır.
• Bilinçli ve irade sahibi varlıklardır.
• .......................................................................................................................................................
• .......................................................................................................................................................
• ........................................................................................................................................................
• .........................................................................................................................................................
• ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Şeytan
Gözle görülmeyen fakat varlığı kesin olan, azgınlık ve kötülükte çok ileri giden, kibirli, asi, insanları
saptırmaya çalışan varlığa ................... adı verilir.
Kur’an-ı Kerim’de ilk şeytandan İblis diye söz edilir; İblis, azmış ve Rabb’inin buyruğuna isyan ederek
sapıklığa düşmüş cinlerdendir. Bir ayette bu durum şöyle ifade edilmektedir: “Hani biz meleklere
‘Âdem’e secde edin!’ demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi, büyüklük tasladı
ve kâfirlerden oldu.” (Bakara suresi, 34. ayet.)
Şeytan, ateşten yaratılmıştır. Hz. Âdem’in çamurdan, kendisinin ise ateşten yaratıldığı gerekçesiyle
ondan üstün olduğunu iddia etmiştir. Âdem’e secde etmekten kaçınmış bunun üzerine Allah’ın lanetine uğramış ve onun huzurundan kovulmuştur.
Cin ve şeytan konusunda insanlar arasında bazı batıl inanç ve hurafeler ortaya çıkmıştır. Bunların
başlıcaları; ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyüdür. Batıl inançların çoğu bilgisizlikten ve dinî konuların
yanlış anlaşılıp yorumlanmasından kaynaklanır.
Hurafe ve batıl inançlar, İslam’ın tevhit inancına aykırıdır. Çünkü bu yöntemlerin temelinde Allah’tan
başka varlıklardan yardım bekleme vardır. Dinimize göre geleceği sadece Allah bilir. Onun dışında
hiçbir varlık gaybı ve geleceği bilemez.
7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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Bilgi Notu
............., akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanına denir. Gaybı Allah’tan
başka hiçbir varlık bilemez. Gayb, gelecekteki olayları da kapsar; bu konuda kimse bilgi sahibi değildir. İnsanlar, melekler, şeytan ve cinler de gayb âlemine dair hiçbir şey bilemezler.
Sihir, büyü, falcılık gibi batıl inanışlar gayb hakkında bilgi aldığını düşünen insanların uydurmasıdır.
Bu konuda Kur’an ve hadisler dışında hiçbir bilgi doğru değildir. Bu inanışlar dinimize aykırıdır. Ruh
çağırma, gelecekten haber verme gibi inanışlardan uzak durmalıyız. Çünkü gelecekle ilgili yani gayb
âleminin tüm bilgileri Allah katındadır. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyuruyor:
“Gaybın anahtarları onun (Allah’ın) katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilemez. Karada
ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez, yerin karanlıklarındaki bir taneyi bile bilir; yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi apaçık kitaptadır.”
(En’âm suresi, 59. ayet.)

Etkinlik - 01
1. Aşağıdaki cümlelerin başında verilen kutucuklara cümleler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.
a. Cin ve şeytan kötü insanlar tarafından görülebilen varlıklardır.
b. Cinler, bu dünyada yaptıklarından dolayı ahirette hesap verecektir.
c. Cinler ateşten, şeytan ise çamurdan yaratılmıştır.

ç. Cin ve şeytanın varlığını Kur’an-ı Kerim’den öğrenmekteyiz.
d. Şeytan, meleklerin ve insanların apaçık düşmanıdır.

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.
a. Kur’an-ı Kerim’e göre ilk şeytan …………………… olarak adlandırılır.
b. Şeytan, yüce Allah’ın huzurundan …...………………….. secde etmediği için kovulmuştur.
c. Cinler ve şeytanlar hakkındaki en doğru bilgi kaynağı ...............…....……… ve …..…….... tir.
ç. Kur’an okunurken dinleyen ve bu ayetlerden etkilenerek iman eden, gözle görülmeyen varlıklar ......................
d. Cinler, …...….……………………… için yaratılmıştır.
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1.

Varlıklar âlemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Varlıklar âlemindeki bütün varlıkları yaratan Allah’tır.
B) Görünmeyen varlıklar Kur’an-ı Kerim ve hadislerle bizlere bildirilmiştir.

5. 

Melek

Cin

DERS
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MODÜLÜ

Şeytan

Bu varlıklar için söylenecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kısıtlı irade sahibi varlıklardır.

C) İnsan, varlıklar âleminde özel bir yere sahiptir.

B) İnsanlardan sonra yaratılan varlıklardır.

D) Yalnızca Hz. Muhammed’in haber vermesi sonucu öğrendiğimiz varlıklar vardır.

C) İnsanlar tarafından sevilmeyen varlıklardır.
D) Varlığından Kur’an-ı Kerim sayesinde bilgi sahibi
olduğumuz varlıklardır.

2. İslam inancına göre bir şeyin varlığını kabul etmek
için gözle görülmesine gerek yoktur. İnsanın görmediği hâlde varlığını kabul ettiği pek çok şey vardır.
Aşağıdakilerden hangisi insanın gözle görmediği hâlde varlığına inandığı varlıklardan biridir?
A) Gezegenler

B) Kıtalar

C) İnsanlar

D) Cinler

3. Aşağıdakilerden hangisi yüce Allah’ın haber

6. Duyu organlarıyla algılanan varlıklar, görünen varlıklardır ve maddi yönleri vardır. Manevi varlıklar ise
duyu organları ile algılanamayan varlıklardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi manevi varlıklardan biridir?
A) İnsan

B) Melek

C) Hayvan

D) Güneş

vermesi sonucu öğrendiğimiz varlıklardan biri
değildir?
A) Güneş

B) Melek

C) Cin

D) Şeytan

4. Varlıklar âlemi özelliklerine göre çeşitli sınıflara ayrılmıştır. Bu durum onların daha iyi öğrenilmelerini
kolaylaştırmak için yapılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi varlıklar âlemini sınıflandırmada kullanılamaz?
A) Hareket edebilen varlıklar
B) Duyu organlarıyla algılanan varlıklar
C) Özel aletlerle algılanan varlıklar
D) İnsanlar tarafından görülemeyen varlıklar

7. Akıl, sevgi ve merhamet gözle görülmez. Ancak
kimse bunların varlığını inkâr da etmez. Aynı şekilde
elektrik akımını, havadaki ses dalgalarını da gözle
görmemiz mümkün değildir.
Bu metinden çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Her varlığın kendine ait özellikleri vardır.
B) Bir şeyin varlığını kabul etmek için onun mutlaka
görülmesi gerekmez.
C) Her insanın gözünün kapasitesi aynı değildir.
D) İnsanın varlıklar âlemindeki yeri bütün varlıklardan üstündür.

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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TEST 01
8. Duyu organlarıyla algılanamayan varlıklardan biridir. Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde varlığı hakkında bilgiler vardır. Hatta yüce kitabımızda bu varlığın
adını alan bir sure bulunmaktadır.
Bu metinde bahsedilen varlık aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Şeytan

B) Melek

C) Cin

D) Örümcek

12.

“Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun
öldüğünü ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. (Sonunda yere) yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı
bilselerdi o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı.”
(Sebe suresi, 14. ayet.)

Bu ayette cinlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?
A) İçlerinden iman edenlerinin olduğu
B) Gelecekten haberdar olmadıkları

9. Cinlerin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

C) İnkâr edenlerinin şeytan olduğu
D) Peygamberlerden Kur’an dinledikleri

A) Bilinçli ve irade sahibi varlıklardır.
B) Allah’a kulluk etmek için yaratılmışlardır.
C) Allah’ın emrinden dışarı çıkmazlar.
D) Ateşten yaratılmış varlıklardır.

13. Şeytanın insana yaptığı kötülükler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

10. Şeytanın ve cinlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) İrade sahibi varlıklardır.
B) İyiliğe meyillidirler.
C) Gözle görülemezler.

A) İnsanların arasına düşmanlık sokması
B) İnsanları vesveseyle şüpheye düşürmesi
C) Gayb haberleriyle insanları korkutması
D) İnsanları kötü alışkanlıklarla Allah’ı anmaktan alıkoyması

D) Yaptıklarından sorumludurlar.

11.

“(Şeytan:) ‘Sonra (onların) önlerinden ve arkalarından, sağlarından ve sollarından onlara sokulacağım ve çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın!’
(dedi.)”
(A’râf suresi, 17. ayet.)

14. “İçimizde (Allah’a) teslimiyet gösterenler de var hak
yoldan sapanlar da var. Teslimiyet gösteren kimseler, doğru yolu arayanlardır. Hak yoldan sapanlara
gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır.”
(Cin suresi, 14-15. ayetler.)

Bu ayette şeytan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

Bu ayetlerde cinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) İnsanları Allah’ın yolundan saptırmaya çalışması

A) İrade sahibi varlıklar oldukları

B) İnsandan daha güçlü bir varlık olması

B) Kur’an-ı Kerim’i gizli gizli dinledikleri

C) İnsanın yaratılışını kıskanması

C) İnsanlara göre daha güçlü oldukları

D) Allah tarafından lanete uğraması

D) Yaptıklarından ahirette hesaba çekilecekleri
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MELEKLER VE ÖZELLİKLERİ
Melek kavramı sözlükte .................................................................................................................
manalarına gelmektedir. Terim anlamı ise Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülemeyen ve nurdan yaratılmış varlıklardır.
Melekler, gözle görülemediği ve duyu organlarıyla algılanamadığı için onlar hakkındaki bilgileri
Kur’an-ı Kerim’den ve Peygamber’imizin sözlerinden öğrenebiliriz.
Meleklerin gözle görülemez, duyu organlarıyla algılanamaz varlıklar oluşu, inkâr edilmeleri için bir
gerekçe olamaz. Gerek akla gerekse pozitif bilimlere dayanılarak meleklerin var veya yok olduklarına
dair kesin deliller ileri sürülemez. Çünkü melekler, gözlem ve deneye dayanan pozitif bilimlerin ilgi
alanı dışında kalan fizikötesi varlıklardır.
Kur’an-ı Kerim’de melekleri çeşitli yönleriyle anlatan pek çok ayet vardır. Bu ayetlerin birinde şöyle
buyrulmaktadır: “...(Melekler) lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. Allah’ın sözünden önce
söz söylemezler ve onun emrine göre hareket ederler.” (Enbiyâ suresi, 26-27. ayetler.)
Meleklere inanmak, Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde inanç esasları arasında sayılmaktadır. Bir
ayette şöyle buyrulur: “Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler
de. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler...” (Bakara suresi,
285. ayet.)
Peygamber’imiz Hz. Muhammed halkın arasında bulunduğu bir gün yanına gelen bir adam ona
“İman nedir ya Resulullah?” diye sordu. Allah Resulü de şöyle buyurdu: “(İman); Allah’a, meleklerine, kitabına, ona kavuşmaya, peygamberlerine ve son dirilmeye inanmandır.” (Soran kişi
yanından ayrıldıktan sonra) Resulullah şöyle dedi: “Bu (gelen) Cebrail’dir, insanlara dinlerini öğretmek için geldi.”
İslam dininde melekler, Allah’a mutlak teslimiyetin sembolüdür. Çünkü onlar, Allah’a kayıtsız şartsız
itaat eden, onun emrinden çıkmayan sadık kullardır. Bu yüzden melekler İslam dininde iyiliği, teslimiyeti ve masumiyeti temsil eder.
Melekler, Allah’ın bildirdiğinden başka bir şey bilmez. Bir ayette “Melekler: Ya Rab! Seni noksan
sıfatlardan tenzih ederiz, senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur…” (Bakara
suresi, 32. ayet.) buyrulur. Melekler her zaman Allah’a huşu içinde ibadet eder. Kur’an’da; “Şüphesiz Rabb’in katındaki melekler ona ibadet etme hususunda kibirlenmezler. Onu tespih ederler
ve yalnız ona secde ederler.” (A’râf suresi, 206. ayet.) buyrulmaktadır.

Bilgi Notu
Meleklerin

kabul etmek; dolaylı olarak vahyi, peygamberi, peygamberin
getirdiği kitabı ve tebliğ ettiği dini de kabul
etmek anlamına gelir.
Çünkü dinî hükümler,
peygamberlere melek
aracılığıyla indirilmiştir.

Etkinlik - 02
Aşağıdaki cümlelerin başında verilen kutucuklara cümleler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.

a.
b.
c.

Varlıklar âleminde en son yaratılan
varlıklar, meleklerdir.
Melekler, Allah’ın kendisi için yarattığı
özel elçilerdir.
Melekler beş duyu organı ile algılanması mümkün olmayan varlıklardır.

ç.
d.
e.

varlığını

Bir şeyin varlığını kabul etmek için her
insanın onu gözleri ile görmesi gerekir.
Meleklerin varlığını kabul etmek, İslam’ın beş temel esasından biridir.
Melekler geleceği bilmezler.
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Kur’an ve Hadislere Göre Meleklerin Özellikleri
• Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır.
• Yemek, içmek, uyumak, yorulmak gibi özellikleri yoktur.
• Erkeklik ve dişilik özellikleri yoktur.
• Allah’a isyan etmezler, Allah’ın emrinden
çıkmazlar.
• Kötülüğe meyilleri ve iradeleri yoktur.

• .....................................................................
.....................................................................
• ....................................................................
....................................................................
• ......................................................................
......................................................................
• ......................................................................

Meleklerin Görevleri
Melekler, Allah tarafından verilen görevleri eksiksiz yerine getiren itaatkâr varlıklardır. Allah tarafından meleklere verilen görevleri şöyle sıralamak mümkündür:
• Allah’a hamdederek onu yüceltmek
• Peygamber’e salat ve selam getirmek
• .........................................................................................................................................................
• .........................................................................................................................................................
• .........................................................................................................................................................
• .........................................................................................................................................................

Meleklerin sayısını yalnız Allah bilir. Ancak bazı meleklerin isim ve görevleri Kur’an-ı Kerim’de ve
hadislerde geçmektedir. Bunların en çok bilineni dört büyük melektir. Dört büyük melek ve görevleri
şu şekildedir:
Cebrail
Allah tarafından vahiy getirmekle görevlidir.
Azrail
Canlıların ruhunu almakla görevli melektir.
Mikâil
Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevlidir.
İsrafil
Sûra üflemekle görevlidir.
Dört büyük meleğin dışındaki bazı melekler ve görevleri ise şöyledir:
Kiramen Kâtibin
İnsanın sağında ve solunda bulunan meleklerdir. Sağdaki melek, iyi davranışları, soldaki melek ise
kötü davranışları kaydetmekle görevlidir.
Münker Nekir
Öldükten sonra kabirde insanları sorgulamakla görevli meleklerdir.
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Özel görevlerle sorumlu olduğu bildirilen meleklerin dışında, hadislerde bildirilen pek çok melek vardır.
Bunlardan bazıları şunlardır:
• İnsanın kalbine doğruyu ve gerçeği ilham etmekle görevli melekler
• Her gün sabah ve ikindi namazlarında müminlerle birlikte olan melekler
• Sahura kalkan ve sabırla oruç tutan müminler için rahmet dileyen melekler
• Allah’ı zikreden ve Kur’an okuyan Müslümanları ziyaret eden melekler
• Namaz kılanlarla birlikte Fâtiha suresi sonunda “amin” diyen melekler
• Hasta ziyaretinde bulunanlar için istiğfar eden ve cuma namazına gelenlere şahitlik eden melekler
• .......................................................................................................................................................
• .......................................................................................................................................................
• .......................................................................................................................................................
Bir Ayet
“…(Melekler), Rab’lerini hamt ile tespih ederler, ona inanırlar ve ondan müminlerin bağışlanmasını
isterler ve şöyle derler: Ey Rabb’imiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tövbe
eden ve senin yolundan gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru!
Rabb’imiz! Müminleri ve atalarından, eşlerinden, soylarından iyi olanları, kendilerine söz verdiğin
Adn cennetlerine koy; şüphesiz güçlü olan, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin.
Bir de onları kötülüklerden koru! Sen kimi kötülüklerden korursan o gün (hesap günü) ona merhamet etmiş olursun. Bu büyük bir kurtuluştur.”
(Mü’min suresi, 7-9. ayetler.)

Etkinlik - 03
“Melekler: Ya Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, senin bize öğrettiklerinden başka bizim
bilgimiz yoktur…”
(Bakara suresi, 32. ayet.)
Bu ayetten hareketle meleklerin özellikleri hakkında bilgi veriniz.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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Bir Ayet
“Ant olsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından
daha yakınız. İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. İnsan hiçbir
söz söylemez ki yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.”
							

(Kâf suresi, 16-18. ayetler.)

Bilgi Notu
Meleklere inanmak, kişiye manevi anlamda birçok katkı sağlar. Meleklerin varlığına inanan ve onların görevlerini bilen bir Müslüman, davranışlarında daha dikkatli olur. Kendisini daima güvende
hisseder. Kötülük yapmaktan uzak durur. Meleklerin sesini dinleyerek iyilikler yapmaya istekli olur.
Gereksiz korkulara kapılmak yerine koruyucu meleklerin daima yanında olduğunu bilir. Meleklerin
kendisi için dua ettiğine inanan bir Müslüman iç huzuru yakalar ve hayırlı bir kul olmaya çalışır. Her
yaptığı davranışın yazıcı melekler tarafından kaydedildiğini bilen bir kişi, dünya ve ahiret hayatı için
daha güzel bir yaşam tercih eder. Meleklere iman, kişinin davranışlarını olumlu yönde etkiler.

Etkinlik - 04
1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
a. Meleklerin yaratılışı insanlardan farklıdır. İnsanlar topraktan melekler ise ……...…………
yaratılmıştır.
b. Meleklerin her birinin en temel görevi yüce Allah’a ………………………………………….....
c. .............................…… ölüm meleğidir.
ç. Cebrail’in görevi peygamberlere ……….....……. getirmektir.
d. Yağmurun ve karın yağması ile ilgili görevler ………......…… adlı meleğe aittir.

2. Aşağıdaki cümlelerin karşısında verilen kutucuğa cümleler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.
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a.

Melekler, insanlar gibi özgür irade sahibi varlıklardır.

b.

Melekler işledikleri hatadan dolayı yüce Allah’tan hemen istiğfar dilerler.

c.

Melekler gaybı bilmezler.

ç.

Melekler, iyiliğin ve güzelliğin sembolü olarak yaratılmışlardır.

d.

İsrafil sûra üflemekle görevli melektir.

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

TEST

02

MELEK VE AHİRET İNANCI

1.

Meleklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

DERS
İŞLEME
MODÜLÜ

4. “…Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen
ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler
vardır.”

A) Gözle görülemeyen varlıklardır.
B) Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getirirler.

(Tahrîm suresi, 6. ayet.)

C) Mahiyetini bilmediğimiz nurdan yaratılmışlardır.

Bu ayetten meleklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

D) Sayıları ve görevleri Kur’an-ı Kerim’de yer almaktadır.

A) İrade sahibi değillerdir.
B) Allah’a itaat ve ibadet hâlindedirler.
C) Kötülüğe meyilleri yoktur.
D) Yeme, içme ve uyuma gibi ihtiyaçları yoktur.

2. Meleklere iman etmek ile ilgili en kapsamlı yargı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İman esaslarının en temelinde yer alır.
B) Maddi varlıklar olmadıkları için inanılması insanın
tercihine bırakılmıştır.

5.
“Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de. Her biri Allah’a,
meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine
iman ettiler...”
(Bakara suresi, 285. ayet.)

C) Peygamberi, peygamberin getirdiği kitabı ve tebliğ ettiği dini kabul etmek anlamına gelir.
D) Meleklere iman, Müslüman’ın inanç esaslarındandır.

Bu ayette vurgulanan mesaj aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Meleklere inanmak, imanın şartlarındandır.
B) İman edilecek hususlar peygamberler tarafından
bildirilmiştir.
C) Müminler iman esasları arasında ayrım yapmazlar.

3.

“...(Melekler) lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır.
Allah’ın sözünden önce söz söylemezler ve onun

D) Yüce Allah’ın indirdiklerine inananlara peygamber denir.

emrine göre hareket ederler.”
(Enbiyâ suresi, 26-27. ayetler.)

6. İslam dininde melekler iyiliğin ve güzelliğin sembo-

Bu ayette meleklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

lüdür.

A) Gözle görülemeyen varlıklardır.

A) Çok güçlü varlıklar oldukları için

B) İrade sahibi varlıklar değillerdir.

B) Günah işlemedikleri ve iyiliğe meyilli oldukları için

C) Erkeklik ve dişilik özellikleri yoktur.

C) Erkeklik ve dişilik özellikleri olmadıkları için

D) Çok güçlü varlıklardır.

D) Gözle görülemeyen varlıklar oldukları için

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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TEST 02
7. “Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler var. Değerli ya-

11. “Onlar, üstlerindeki Rab’lerinden korkarlar ve kendi-

zıcılar var. Onlar, yapmakta olduklarınızı bilirler.”

lerine ne emredilirse onu yaparlar.”

(İnfitar suresi, 10-12. ayetler.)

(Nahl suresi, 50. ayet.)

Bu ayetlerde bahsedilen melek aşağıdakilerden
hangisidir?

Bu ayette meleklerin hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Azrail

B) Kiramen Kâtibin

C) Münker Nekir

D) Cebrail

A) Sürekli olarak Allah’a itaat ve ibadet hâlinde olmaları
B) Allah’ın istediği çeşitli şekillerde görünebilmeleri
C) Uyuma ve evlenme ihtiyaçlarının olmaması
D) Son derece güçlü varlıklar olmaları

8. “Onlar, Rahman’ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların
(yalan) şahitlikleri yazılacak ve sorgulanacaklardır.”
(Zuhruf suresi, 19. ayet.)

12.

Bu ayette meleklerin özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

“Ant olsun elçilerimiz (melekler), İbrahim’e müjde getirip ‘Selam sana!’ dediler. O, ‘Size de selam.’ dedi
ve kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi. Elle-

A) Duyu organlarıyla algılanamadıkları

rini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı

B) İkişer, üçer, dörder kanatlarının olduğu

ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki
“Korkma çünkü biz Lût kavmine gönderildik.”

C) Sadece Allah’ın emirlerini yerine getirdikleri

(Hûd suresi, 69-70. ayetler.)

D) İnsanlar gibi cinsiyetlerinin olmadığı
Bu ayetlerde meleklerin özelliklerinden hangisine değinilmiştir?
A) Erkeklik ve dişilik özelliklerinin olmadığına
B) Yeme içme gibi özelliklerinin olmadığına

9. Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melek olarak adlandırılan meleklerden biri değildir?

C) Gaybı bildiklerine

A) İsrafil

B) Mikâil

D) Allah’a her daim ibadet hâlinde olduklarına

C) Münker Nekir

D) Azrail

13.
10. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevleri
arasında gösterilemez?
A) İnsanları iyi işlere sevk etmek
B) Müminlere manevi olarak destek olmak
C) Cin ve şeytanların kötülüklerine karşı dünyayı korumak
D) Allah’tan aldıkları vahyi peygamberlere ulaştırmak
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“Geceyi gündüze bağlayıp katarsın, gündüzü de geceye bağlayıp katarsın; diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü
de diriden çıkarırsın. Sen, dilediğine hesapsız rızık
verirsin.”
(Âl-i İmrân suresi, 27. ayet.)

Bu ayette aşağıdaki meleklerden hangisinin görevinden söz edilmektedir?
A) Cebrail

B) Mikâil

C) İsrafil

D) Kiramen Kâtibin

TEST

03

MELEK VE AHİRET İNANCI

DERS
İŞLEME
MODÜLÜ

4. “Eğer içinden gelen ses, hak ve hayra çağırıyorsa

1.

insan bilsin ki o ses, melek tarafındandır, Allah’tandır. Bundan ötürü Allah’a hamdetsin ve o yolu tutsun.”				

“Şüphesiz, Rabb’imiz Allah’tır deyip sonra
dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlar ‘Korkmayın, üzülmeyin, size
vadolunan cennetle sevinin.’ derler.”
(Fussilet suresi, 30. ayet.)

(Hadis-i şerif)
Bu hadiste meleklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

Bu ayet meleklerin aşağıdaki özelliklerinden
hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Nurdan yaratılmışlardır.

A) İnananlara manevi destek olmaları

C) İnsanları iyiye ve güzele sevk ederler.

B) Allah’a sürekli ibadet etmeleri

D) İnsanların yaptıklarını kaydederler.

B) İyiliğin ve güzelliğin sembolüdürler.

C) Çok güçlü varlıklar olmaları
D) Nurdan yaratılmış olmaları

2. Melekler insanlar için günahsızlığın sembolü olmuştur. Müslümanlar da meleklere özenerek mümkün
olduğu kadar günahtan uzak durmaya gayret ederler. Bunu başarabilen insanlara ---- denir.
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) melek gibi insan

5.

De ki “Her kim Cebrail’e düşman ise bilsin ki o, Allah’ın
izni ile Kur’an’ı önceki kitapları doğrulayıcı, müminler
için de bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin
kalbine indirmiştir.”
(Bakara suresi, 97. ayet.)

Bu ayette Cebrail’in hangi özelliği vurgulanmıştır?

B) peygamber gibi insan

A) Çeşitli şekillere girebilmesi

C) evliya gibi insan

B) Peygamberlere vahiy getirmesi

D) âlim bir insan

C) Dört büyük melekten biri olması

3. “Arşı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar (melekler), Rab’lerini hamdile tesbih ederler, ona
iman ederler. Müminlerin de bağışlanmasını isterler:
Ey Rabb’imiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri
bağışla, onları cehennem azabından koru! (derler).”
(Mü’min suresi, 7. ayet.)

D) Yeme, içme ve uyuma gibi özelliklerinin bulunmaması

6. De ki “Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı

Bu ayetten meleklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

alacak, sonra Rabb’inize döndürüleceksiniz.”

A) Allah’a ibadet hâlinde oldukları
B) İnananlar için dua ettikleri

Bu ayette bahsedilen melek aşağıdakilerden
hangisidir?

C) Gaybı bildikleri

A) Cebrail

B) Münker Nekir

D) Allah’a iman ettikleri

C) İsrafil

D) Azrail

(Secde suresi, 11. ayet.)

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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TEST 03
7. “İki melek, insanın sağında ve solunda oturarak

10. Tabloda melekler ve görevleri verilmiştir.

yaptıklarını yazmaktadırlar. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek olmasın.”
(Kehf suresi, 17-18. ayetler.)
Yukarıdaki ayette hangi meleğin görevi vurgulanmıştır?

Münker Nekir

Koruyucu melekler

Kiramen Kâtibin

Yazıcı melekler

Hafaza melekleri

Sorgulayıcı melekler

Cebrail

Vahiy meleği

A) Kiramen Kâtibin

Bu tablonun doğru olabilmesi için hangilerinin
yer değiştirmesi gerekir?

B) Münker Nekir

A) Münker Nekir ile Kiramen Kâtibin

C) Cebrail

B) Hafaza melekleri ile Münker Nekir

D) Mikail

C) Cebrail ile Kiramen Kâtibin
D) Hafaza melekleri ile Cebrail

8. I. Zaman zaman insan şekline bürünebilirler.
II. Çok hızlı hareket edip kısa zamanda uzun mesafelere erişebilirler.
III. Cinsiyetleri yoktur.
IV. İradeleri vardır.
Yukarıdakilerden hangileri meleklerin özelliklerindendir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) I, II ve III

11.

Meleklerin Özellikleri

Doğru

I.

Nurdan yaratılmışlardır.

✓

II.

Gaybı bilirler.

✗

III.

Özel aletlerle görülebilirler.

✗

Bu tabloda verilen bilgiler ve işaretlemelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) II. ifade doğru işaretlenmiştir.
B) Her üç ifade ve işaretleme doğrudur.
C) I. ifade yanlış işaretlenmiştir.
D) III. ifade doğru işaretlenmiştir.

9. “Sûra üflendiğinde Allah’ın dilediği müstesna, yer ve
gökte bulunanlar düşüp ölecek.”
(Zümer suresi, 68. ayet.)
Bu ayette altı çizili bölümde hangi meleğin görevi açıklanmıştır?
A) Cebrail

B) İsrafil

C) Mikâil

D) Azrail
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Yanlış

MELEK VE AHİRET İNANCI

DÜNYA VE AHİRET HAYATI
Dünya kelimesi, .................................. anlamına gelir. Kur’an’da ahiret ve ahiret hayatının karşılığı
olmak üzere çok defa, “yakın hayat” anlamındaki “el-hayâtü’d dünyâ” tamlaması şekliyle kullanılmıştır.
Dünya hayatı, Peygamber’imizin ifadesiyle ebedî hayat olan ahirete intikal etmeye imkân veren bir
uğrak mahallidir. Ancak ahiret hayatı insanın buradaki yaşantısına göre şekilleneceği için dünya
hayatı ihmale gelmeyecek kadar önemlidir. Zira insanın ahirette bulacağı şey, dünyada iken elde
ettiği şeydir. İnsan dünya hayatında kendisi için ne gibi bir hayır işlerse ahirette Allah katında onun
karşılığını bulacaktır.
Dünya, insanın ve diğer varlıkların yaşamasına uygun şekilde Allah tarafından yaratılan gezegenlerden biridir. Dünyada ölümlü olduğunu bilerek yaşayan tek canlı ....................... Aslında her insan bu
dünyada belirli bir süre yaşayacağını ve ölümlü olduğunu bilir. Yüce Allah, bu dünyayı ve içindekileri
insan için, insanı da kendisine kulluk etmesi için yaratmıştır.

İnsan dünyada bir yolcu gibidir. Ne kadar uzun yaşarsa
yaşasın insan bu dünyadan göçüp gider. Hz. Peygamber
insanın bu durumuna kendisini örnek vererek şöyle dikkat
çeker: “Benim dünya ile ne işim olur ki! Ben, dünyada
bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup
orayı terk eden bir yolcu gibiyim.”
Ahirete inanmak, İslam inanç esaslarından biridir. Bu
inanç, ölümden sonra sorgulanacağımıza ve yaptıklarımızın karşılığını alacağımıza inanmak anlamına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’deki pek çok ayette ahiret
inancı Allah’a imanla birlikte yer almaktadır. Yine Kur’an’da dünya hayatının geçici, ahiretin ise ebedî
olduğu vurgulanmaktadır. Bu nedenle insanların, dünyanın geçici zevklerine kanmamaları öğütlenmiş, daha hayırlı ve kalıcı olan ahiret mutluluğunu elde etmeleri tavsiye edilmiştir.
Ahiret hayatının mahiyeti ve ahiretteki durumlar, duyularötesi ve gayba ait konular olduğu için
gözlem ve deneye dayanan pozitif bilimlerle ve akılla açıklanamaz. Bu konuda tek bilgi kaynağı
......................... Bununla birlikte sağlıklı düşünebilen insan; kendisinde bulunan adalet, sorumluluk
ve sonsuzluk duygusu ile, insanın başıboş ve amaçsız yaratılmadığı fikrinden hareketle ahiret hayatının varlığını doğal bir şekilde kabul eder.

Doğada ve çevremizde geçekleşen bazı olaylar da ahiretin varlığını anlamamıza yardımcı olur. Örneğin kışla birlikte ağaçların kuruyup âdeta öldüğünü görürüz. İlkbahar geldiği zaman da bu ağaçların yeşerdiğine tanık oluruz. Kur’an-ı Kerim’de bitkilerin sonbaharla birlikte sararıp toprağa karışması, ilkbaharla da tekrar canlanması, ahiret hayatının gerçekleşeceğine örnek olarak gösterilir.
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MELEK VE AHİRET İNANCI

AHİRET HAYATININ AŞAMALARI
İnsanın ölümüyle ahiret hayatı başlar. Ölmüş olan her insan, dünya ile ahiret arasında .......................
denilen bir âlemde bekletilir. Kıyametin kopması ile dünya hayatı sona erer ve ahiret hayatı başlar.
Yeniden diriliş gerçekleşir, bütün insanlar Allah’ın emriyle .............................................. toplanırlar.
İnsanın dünyadayken yapıp ettiklerinden hesaba çekilir ve ......................... denilen ilahi adalet terazisinde tartılır ve hesaba çekilir. Bu aşamada insanların önünde artık tek bir yol (sırat köprüsü)
kalmıştır. Sıratı geçenler Allah’ın izniyle cennete, geçemeyenler ise cehenneme girerler.
Ölüm
İnsanın bu dünyadaki hayatının Allah’ın belirlediği zamanda sonlanmasına ………........…..…. denir.
Ömrün son bulduğu bu ana …….............… denir.
Can taşıyan her varlık bir gün ölecektir. Ölüm yüce Allah’ın dilemesi ile gerçekleşir. Bir ayette ölümün
belli bir vakte göre yazıldığı şöyle belirtilir: “Hiçbir kimse yok ki ölümü Allah’ın iznine bağlı olmasın. (Ölüm), belli bir süreye göre yazılmıştır.” (Âl-i İmrân suresi, 145. ayet.)
Ölümden kaçmak mümkün değildir. Kur’an’da yüce Allah şöyle buyurur: “Nerede olursanız olun,
sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır.” (Nisa suresi,
78. ayet.)
Kur’an-ı Kerim’de bir yandan ölüm kaçınılmaz gerçek olarak hatırlatılırken bir yandan da dünya
hayatının bir imtihan olduğuna dikkatler çekilmektedir. “Her canlı, ölümü tadacaktır. Bir deneme
olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Siz, ancak bize döndürüleceksiniz.” (Enbiyâ suresi, 35. ayet.)
Ölüm bu dünyadan ahiret yurduna geçiş kapısıdır. Allah’ın rızasına uygun şekilde yaşayan insan için
ölüm yepyeni bir başlangıçtır.
İnsan öldüğü zaman ruhu bedenden ayrılır ve kıyamet kopup yeniden diriliş gerçekleşinceye kadar
dünya ile ahiret arasındaki berzah denilen âlemde bekletilir. Bu konu ile ilgili bir hadisinde Peygamber’imiz ölümün ahiret hayatının ilk durağı olduğunu şöyle ifade etmiştir: “Kabir, ahiret duraklarının
ilkidir. Bir kimse eğer o duraktan kurtulursa sonraki durakları daha kolay geçer. Kurtulamazsa
sonrakileri geçmek daha zor olacaktır.”
İnsan öldükten sonra kabre konulunca Münker ve Nekir adında iki melek tarafından sorguya çekilir.
İman edip salih amel işleyenlerin sorguları kolay olacaktır. Ancak kâfirlerin ve münafıkların sorguları
acı ve sıkıntı içinde geçecektir.

Etkinlik - 05
Aşağıdaki cümlelerin başında verilen kutucuklara cümleler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.

16

a.

Ahiret hayatı insanın dünyaya gelmesi ile başlar.

b.

Ahiret hayatının aşamalarından biri de bütün meleklerin yeryüzüne inmeleridir.

c.

İnsanlar bu dünyada yapıp ettiklerinin karşılığını ahirette alacaktır.

ç.

Dünyaya gelen her canlı ölüm ile karşılaşacaktır.

d.

Ölüm, bütün varlıklar için bir son, bir yok oluştur.
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Kıyamet
Evrenin düzeninin bozulması, her şeyin altüst edilerek yok olması, yok olan ve ölen şeylerin yeniden
yaratılıp diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere doğru yönelmesine …………………… denir.
Kıyamet, genel bir yok oluştan sonra meydana gelecek olan yeniden dirilişin bir ifadesidir. Kıyamet,
dört büyük melekten biri olan İsrafil’in sûra üflemesiyle başlayacaktır. Sûr, kıyametin kopuşunu belirtmek ve kıyamet koptuktan sonra bütün insanların mahşer yerinde toplanmak üzere dirilmelerini
sağlamak için İsrafil tarafından üflenecek olan bir çeşit alettir.
İsrafil birinci kez sûra üflediğinde kıyamet kopar ve her şey yok olur. İkinci kez sûra üflediğinde ise
insanlar dirilip kabirlerinden kalkarlar.
Kıyametin ne zaman kopacağını ancak Allah bilir. Yüce Allah kıyametin kopacağı zamanı ancak kendisinin bildiğini çeşitli ayetlerde ifade etmiştir. Bu konu ile ilgili ayetlerden bazıları şöyledir: “Kıyamet
vakti hakkındaki bilgi ancak Allah katındadır...” (Lokman suresi, 34. ayet.)
“Sana kıyameti, ne zaman gelip çatacağını soruyorlar.
De ki onun ilmi ancak Rabb’imin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. O, göklere de yerlere de
ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu
biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki onun bilgisi
ancak Allah katındadır. Ama insanların çoğu bilmezler.”
(A’râf suresi, 187. ayet.)
Kur’an-ı Kerim’de kıyametle ilgili pek çok ayet vardır. Bu ayetlerin birinde şöyle buyrulur: “İnsan
‘Kıyamet günü ne zamanmış?’ diye sorar. İşte göz kamaştığı, Ay tutulduğu, Güneş’le ay bir
araya getirildiği zaman! O gün insan ‘Kaçacak yer neresi?’ diyecektir. Hayır, hayır! (Kaçıp) sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer, sadece Rabb’inin huzurudur.” (Kıyâmet suresi,
6-12. ayetler.)
Kıyametin kopma anı Kur’an-ı Kerim’de şöyle tasvir edilmektedir: “Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek.” (İnfitâr suresi, 1-5. ayetler.)
Hz. Muhammed, kıyametin ne zaman kopacağını soran bir kişiye şu cevabı vermiştir: “... Kıyamet
için sen ne hazırladın?” Müslüman için önemli olan, kıyametin ne zaman kopacağını bilmek değil,
onun kopmasıyla başlayacak olan ebedî hayata gerektiği şekilde hazırlanabilmektir.

Etkinlik - 06
Hz. Muhammed, kıyametin ne zaman kopacağını soran bir kişiye şu cevabı vermiştir: “...Kıyamet için
sen ne hazırladın?”
Bu cümleden çıkarılacak dersleri ve kıyamet için yapılması gereken hazırlıkların neler olabileceğini yazınız.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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Ba’s
“Öldükten sonra tekrar dirilmek” anlamına gelen “ba’s” âhiret hayatının en önemli evrelerinden biridir.
Kıyametin kopmasından sonra İsrafil sûra ikinci defa üfleyecek ve bütün ölüler tekrar diriltileceklerdir.
Kur’an-ı Kerim’de, kıyametin kopmasından sonra insanların yeniden diriltilmesinin Allah için zor olmadığı belirtilir. Öldükten sonra dirilmeyi inkâr eden bir adam, çürümüş bir kemiği eline alıp ufaladıktan sonra Peygamber’imize dönerek “Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?” demiştir. Peygamberimiz
de “Onları da seni de Allah diriltecek.” diye karşılık vermiştir.
Bu konu ile ilgili Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır: “Kendi yaratılışını unutarak bize karşı örnek
getirmeye kalkışıyor ve ‘Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?’ diyor. De ki: Onları ilk defa
yaratmış olan diriltecek. O her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. Yeşil ağaçtan sizin için ateş
çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini
yaratmaya kadir değil midir? Evet! Elbette kadirdir. Çünkü o, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.
Bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı sadece ‘Ol!’ demekten ibarettir. Hemen oluverir.” (Yâsîn suresi, 78-82. ayetler.)

Yüce Allah, kışın ölü bir durumda olan yeri baharda nasıl canlandırıyorsa insanı da öyle öldükten
sonra diriltecektir. Bu konu bir ayette şöyle anlatılmaktadır: “...Sen yeryüzünü de ölü ve kupkuru
görürsün. Fakat biz onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman, o harekete gelir, kabarır, her
çeşitten iç açıcı bitkiler verir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O ölüleri diriltir, yine O her
şeye hakkıyla kâdirdir. Kıyamet vakti de gelecektir. Bunda şüphe yoktur. Ve Allah kabirlerdeki
kimseleri diriltip kaldıracaktır.” (Hac suresi, 5-7. ayetler.)
Haşir ve Mahşer
Yüce Allah’ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasına ………….
denir. İnsanların toplandıkları yere ………………….. denir.
Kur’an-ı Kerim’de mahşerden ve bu sırada yaşanacak olaylardan bahseden pek çok ayet vardır. Bu
ayetlerden birinde şöyle buyrulur: “Allah, onları sanki günün ancak bir saati kadar kaldıklarını
sandıkları bir durumda yeniden diriltip toplayacağı gün aralarında birbirleriyle tanışırlar. Allah’ın huzuruna varmayı yalanlayanlar elbette zarara uğramışlardır. Çünkü onlar doğru yola
gitmemişlerdi.” (Yûnus suresi, 45. ayet.)
Yüce Allah, mahşer gününde insanın durumunu şöyle anlatır: “İşte o gün kişi; kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar.” (Abese suresi, 34-36. ayetler.) Mahşer
gününde müminlerin yüzleri parlayacak, kâfirlerin ise kararacaktır.
18
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Mizan
İnsanlar hesaplarının görülmesi için toplandıktan sonra kendilerine dünyada iken yaptıkları işlerin
yazılı bulunduğu amel defterleri dağıtılır.
Kiramen Kâtibin adı verilen melekler tarafından yazılan bu
defterler hakkında Kur’an’da şöyle buyrulur: “Kitap ortaya
konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş
olduklarını görürsün. Vay hâlimize derler, bu nasıl kitapmış. Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini
sayıp dökmüş. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabb’in hiç kimseye zulmetmez.”
(Kehf suresi, 49. ayet.)
Mizan, ahirette hesaptan sonra herkesin amellerinin tartıldığı ilahi adalet ölçüsüdür. Bu tartıda iyilikleri kötülüklerinden ağır gelenler kurtuluşa ererler. Kur’an’da bu durum şöyle anlatılır: “Biz kıyamet
günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (Yapılan iş) bir
hardal tanesi kadar dahi olsa onu (adalet terazisine) getiririz. Hesap gören olarak biz (herkese)
yeteriz.” (Enbiyâ suresi, 47. ayet.)
Cennet ve Cehennem
Çeşitli nimetlerle bezenmiş olan ve müminlerin içinde ebedî olarak kalacakları ahiret yurduna
………...........……. denir.
Ahirette kâfirlerin sürekli olarak günahkâr müminlerin de günahları ölçüsünde cezalandırılmak üzere
kalacakları azap yerine ………...….................… denir.
Hesaplar görüldükten sonra müminlerden bazıları cehennemin üzerine kurulmuş olan sıratı hızla,
bazıları daha yavaş bir şekilde geçerek cennete giderler. Kâfirler ise sıratı geçemezler ve cehenneme düşerler.
Cennet nimetlerinin insan akıl ve hayalinin alamayacağı güzellikte olduğunu Hz. Peygamber bir kutsi
hadiste “Cenab-ı Hak ‘Salih kullarım için ben, cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın
işitmediği ve insanın kalbinden bile geçmeyen nice nimetler hazırladım.’ buyuruyor.” şeklinde
açıklamıştır.
Cehennem, inkârcılar için bir zindandır. Kızgın ateş dolu bir çukurdur. Yakıtı insanlarla taşlar olan
cehennem, kendisine atılanlardan bıkmayacaktır. Cehennemlikler insanın içine işleyen bir sıcaklık ve
kaynar su içinde, serin ve hoş olmayan bir kara dumanın gölgesinde bulunacaklardır.

Etkinlik - 07
“…Şüphesiz bu dünya hayatı ancak (geçici) bir yararlanmadır. Ahiret ise ebedî olarak kalınacak yerdir.”
(Mümin suresi, 39. ayet.)
Bu ayetten hareketle dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ne gibi farklar vardır? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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AHİRET HAYATININ İNSAN DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
Sürekli bir anlam arayışı içinde olan insan, kendi kendine “Ben kimim? Niçin yaratıldım? Benim ve bu
dünyanın sonu ne olacak?” gibi sorular sorar. İnsanın akıbeti ile ilgili soru ve endişelerine en anlamlı
cevabı ahiret inancı verir. Çünkü ahirete inanan insan öldükten sonra kıyamet günü tekrar dirileceğinin ve sonsuz bir hayat süreceğinin farkındadır. İşte bunu bilen insan, yaşamın bir amacı olduğunu
anlar ve yaratılış amacı doğrultusunda hayatını sürdürmeye özen gösterir.
Ahirete iman eden bir insan, daima ........................................................... hareket eder. Ahiret gününe inanan insan öldükten sonra tekrar diriltileceğini ve yaptıklarından hesaba çekileceğini bilir. İyi
ya da kötü hiçbir davranışın karşılıksız kalmayacağına inanır. Kötülük yapmaktan kaçınır. Allah’ın
cennette kendisi için hazırladığı nimetlere kavuşmak amacıyla onun hoşnut olacağı işler yapar.
Ahirete iman ile Allah’a iman arasında son derece güçlü bir bağ vardır. Ahirette Allah’a hesap vereceğine iman eden bir insan, onun huzuruna günahsız bir şekilde çıkmak ister. Bu yüzden Allah’ın
hoşuna gitmeyen söz ve davranışlardan uzak durmaya çalışır. Allah’ın rızasını kazanmak için bütün
söz ve fiillerinde onun belirlediği ölçülere uyar.
İnanan bir insan bilir ki bu dünya geçicidir ve ebedî hayat ahiret hayatıdır. Bu yüzden bu dünyada
yaşadığı zorlukların ve sıkıntılardan dolayı umutsuzluğa ve yılgınlığa düşmez, sabırlı ve dirençli olur.

Bir Ayet
“Kim doğru ve yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur; kim de kötülük işlerse kendi aleyhine
işlemiş olur. Senin Rabb’in kullarına asla haksızlık etmez.”
(Fussilet suresi, 46. ayet.)

Allah adalet sahibidir, hiç kimseye haksızlık yapmaz. Allah’ın hiç kimsenin yaptığını yanına bırakmaması da adaletli oluşunun gereğidir. Zilzal suresinin 7 ve 8. ayetinde yüce Allah şöyle buyurur:
“Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir
kötülük işlerse onun cezasını görecektir.”
Ahiret inancına sahip bireylerden oluşan bir toplumda, insanlar birbirlerinin hak ve hukuklarına dikkat
ederler. Haksızlıktan ve kötülük yapmaktan kaçınmaya çalışırlar. Allah’ın huzuruna kul hakkıyla çıkmamak için dikkatli yaşarlar. Böyle bir toplumda huzur ve güven olur.
Ahirete gönülden inanan insanlar; doğru ve dürüst olmayı, iyilik yapmayı, insanlara hizmet etmeyi
kendilerine ilke edinirler. Peygamber’imiz ahirete iman ile insanın davranışları arasında sıkı bir ilişkinin olduğunu şu şekilde dile getirmiştir: “Kim Allah’a ve ahirete inanıyorsa misafirine ikram etsin.
Kim Allah’a ve ahirete inanıyorsa komşusuna iyilik yapsın. Kim Allah’a ve ahirete inanıyorsa
güzel söz söylesin veya sussun.”
Kısacası, ahirete inanan bir insan, Allah’ın istediklerini yerine getirip yasakladıklarından kaçınarak
onun rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak için uğraşır.
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