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1. MODÜL

ALLAH İNANCI

Allah (c.c.) Vardır ve Birdir

Allah (c.c.) Yaradandır

Allah (c.c.) Rahman ve Rahîmdir

Allah (c.c.) Görür ve İşitir

Allah’ın (c.c.) Her şeye Gücü Yeter

Allah (c.c.) ile İrtibat: Dua

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.)

Bir Sure Tanıyorum: İhlâs Suresi ve Anlamı
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2 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ALLAH (C.C.) VARDIR VE BIRDIR

Dünyada yaşayan canlıların aralarında bir uyum ve düzeni vardır. Dün-
ya evrenin bir parçasıdır. Evren ve gökyüzünde yer alan gezegenler, 
yıldızlar, yeryüzü ve yeryüzünde bulunan her şeyi kapsar. Evren çok 
büyüktür. Mükemmel bir şekilde yaratılmıştır.  Her resmin bir ressamı, 
her buluşun bir mucidi vardır. Uçsuz bucaksız evrenin de bir sahi-
bi (yaratıcısı) vardır. O da Allah’tır.  İnsan düşünen akıllı bir varlıktır. 
Evreni inceleyen insan, tohumun filizlenerek nasıl ağaca dönüştüğünü, 
arıların nasıl bal yaptığını düşünerek Yüce Allah’ın hiçbir şeyi gelişigüzel 
yaratmadığının farkına varır.  

Allah’a inanmak insanın doğasında (fıtratında) vardır. Yüce Allah insana birçok özellik ver-
miştir. İnanma duygusu da onlardan biridir. Her insanın inanma ihtiyacı vardır. Evreni 
mükemmel bir uyum içinde yaratan Allah, insanlara sayısız nimetler vermiştir. Her şeyi 
yaratan Allah bir ve tek olmasaydı evrende karmaşa ve düzensizlikler ortaya çıkardı. Bu 
konuda Yüce Allah bir ayette şöyle buyurmuştur: “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka 

ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...” (Enbiyâ suresi, 22. ayet.)

Bilgi Notu

Tevhit: İslam dininde Allah’tan başka ilah olmadığını ifade eden kavramdır. Allah’tan başka ilah 
yoktur ve yalnızca ona ibadet edilir.

Evrenin bir yaratıcısı olduğuna ve Allah’ın bir olduğuna bazı örnekler:

Gece ve gündüzün oluşması, mevsimlerin meydana gelmesi, gezegenlerin galaksideki hareketleri, 
yağmur ve güneşle tabiatın canlanması, dünyada çeşit çeşit canlıların yaşaması...

Evrendeki Düzen ve Uyum ile Ilgili Ayetler

• “O; geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.” 

(Enbiyâ suresi, 33. ayet.)

•  “Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler, bir kökten ve çeşitli 
köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı su ile sulanır...” 

(Ra’d suresi, 4. ayet.)

•  “O, yedi kat göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmanın yaratışında hiçbir uyumsuzluk gö-
remezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?” 

(Mülk suresi, 3. ayet.) 



35. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ALLAH İNANCI

BUNLARI
BİLİYOR MUSUNUZ?

• Atmosferdeki oksijen oranı %21’den az veya fazla olsaydı dünyada yaşam olmazdı.

• Ay, Dünya’ya şimdiki hâlinden daha yakın olsaydı canlılar zarar görebilirdi.

Etkinlik - 01

düzene tevhit gelişigüzel yoktur

mükemmel akıllı evren

Yukarıda verilen kelimeleri cümlelerdeki boşluklara uygun bir şekilde yerleştiriniz.

a. Evrende ........................ bir düzen vardır.

b. İnsan .................... bir varlıktır.

c. Gece ve gündüzün oluşması evrendeki .................... örnektir.

ç. Allah’tan başka ilah olmadığına inanmak ....................  kavramıyla ifade edilir.

d. Allah’ın eşi ve benzeri ....................

e. Evren ........................ yaratılmamıştır.

f. Allah insanın ....................  hakkında düşünmesini ister.

Etkinlik - 02

“Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişler? Yeryüzüne bak-
mıyorlar mı, nasıl yayılmıştır?”

(Gâşiye suresi, 18-20. ayetler.)

Bu ayette verilmek istenen mesajı yazınız.

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

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

..............................................................................................................................................
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ALLAH İNANCI

Etkinlik - 03

 Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar için “D” kutucuğunu, yanlış olanlar için “Y” kutucuğu-
nu işaretleyiniz. 

a. Yaratıcı bir güce inanmak her insanın fıtratında vardır.

b. Dünya üzerinde yaşayan canlılar kendi aralarında uyumsuzdur.

c. Evrende hiçbir şey kendiliğinden var olmaz.

ç. Yüce Allah bir ve tektir, eşi ve benzeri yoktur.

d. Mevsimlerin oluşumu evrenin yaratıcısı olduğuna dair delillerdendir.

e. Evrende birden fazla ilah olsaydı evrenin işleyişi mükemmel olurdu.

D Y

Etkinlik - 04

Evrenin mükemmel işleyişine örnek olabilecek olan ifadelerin yanındaki kutucuğu “�” ile 
işaretleyiniz.

a. Gezegenlerin belli bir hızda dönmesi

b. Gemilerin denizde yüzmesi

c. Yağmurun ve karın yağması

ç. Yükseklere çıkıldıkça basıncın artması

d. İnsanlar arasında anlaşmazlıklar çıkması
 

Etkinlik - 05

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...”

(Enbiyâ suresi, 22. ayet.)

Bu ayetten hangi sonuca ulaşılır?

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

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

..............................................................................................................................................
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5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ALLAH İNANCI

1. I. Göklerin ve yerin yaratılması

II. Mevsimlerin oluşumu

III. Ozon tabakasının zarar görmesi

IV. Arıların bal yapması

Yukarıdaki durumlardan hangileri Yüce Allah’ın 
varlığına delil olarak gösterilebilir?

A) I ve II B) I ve III

C)  I, II ve IV D) II, III ve IV

2. 
“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar bu-
lunsaydı, ikisinin de düzeni kesinlikle bozulup git-
mişti...” 

(Enbiyâ suresi, 22. ayet.)

Bu ayette vurgulanmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Allah her şeyi görür ve işitir.

B)  Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.

C) Allah gizli olanı ve açık olanı da bilir.

D) Allah, insanlar için evreni yaratmıştır.

3. Aşağıdaki ayetlerden hangisi evrendeki muhte-
şem uyuma örnek verilemez?

A) “O Rab ki seni yarattı. Sana düzgün ve ölçülü bir 
biçim verdi.” 

(İnfitâr suresi, 7. ayet.)

B) “Her şeyi yaratmış; ona bir ölçü, biçim ve düzen 
vermiştir.” 

(Furkân suresi, 2. ayet.)

C) “Biz her şeyi bir ölçüye (düzen ve plana) göre ya-
rattık.” 

(Kamer suresi, 49. ayet.)

D)  “Yalnızca sana ibadet eder, yalnızca senden yar-
dım isteriz.” 

(Fâtiha suresi, 5. ayet.)

4. Evrendeki her şey belli bir ölçü ile yaratılmış ve idare 
edilmektedir. Hiçbir şey rastgele ya da hatalı değil-
dir. Evrenin işleyişi kusursuz mükemmellikte plan-
lanmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi evrendeki 
kusursuz işleyişe örnek verilemez?

A) Gece ile gündüzün oluşması

B) Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı

C)  Buzulların hızlı bir şekilde erimesi

D) Tatlı ve tuzlu suların birbirine karışmaması

5. Allah, insanı diğer bütün canlılardan üstün olarak 
yaratmış ve ona bazı özellikler vermiştir. Akıl ve ira-
de sahibi olan insan, Allah  tarafından inanma duy-
gusu ile de donatılmıştır. İnsan bu inanma duygusu 
ile dünyaya gelir.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulan-
mıştır?

A) İnanma duygusu tüm canlılarda vardır.

B)  İnsan inanma duygusuna doğuştan sahiptir.

C) İnsan yürümesi ve çalışması ile diğer canlılardan 
ayrılır.

D) Evrendeki işleyişin düzeninden insan sorumlu-
dur.

6. 
“Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir? Dağlara 
bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bak-
mıyorlar mı nasıl yayılmıştır?”

(Gâşiye suresi, 18-20. ayetler.)

Bu ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakiler-
den hangisidir?

A)  İnsanın evren hakkında düşünmesi

B) İnsanın hayatını sürdürmesi

C) Göğün ve yerin yaratılması süreci

D) Dağların oluşumu
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7. I. Eşi ve benzeri yoktur.

II. Ona ortak olan hiçbir varlık yoktur.

III.  Allah hiçbir varlığa benzemez.

Yukarıdaki cümlelerden hangileri Allah’ın birliği 
ile ilgilidir?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D)  I, II ve III

8. I. “O; geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratandır. 
Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.” 

(Enbiyâ suresi, 33. ayet.)

II. “Gökten uygun ölçüde yağmur indirip onu arzda 
durdurduk...”

 (Mü’minûn suresi, 18. ayet.)

III. “De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? 
Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla 
düşünür.” 

(Zümer suresi, 9. ayet.)

Yukarıdaki ayetlerden hangileri evrendeki dü-
zenle ilgilidir?

A)  I ve II B) I ve III

C) II ve III D) I, II ve III

9. Allah’ın varlığı ve birliğine aşağıdaki durumlar-
dan hangisi kanıt olarak gösterilemez?

A) Sonbaharda kuruyan tabiatın ilkbaharda yeniden 
canlanması

B) Yıldızların belli bir düzene göre hareket etmesi

C) Dağların yeryüzünde sabitlenmesi

D)  Ağaçlandırma yapılmayan yerlerde erozyonun 
olması

10. Evrendeki her şeyin mükemmel bir ölçüde yaratıldı-
ğını bilen bir insan ---- sonucuna ulaşır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) doğanın sonsuzluğu

B)  Allah’ın varlığı

C) evrenin uzayı kapsadığı

D) zamanın döngüsel olduğu

11. 

I II III

Bu görsellerden hangileri kâinattaki ölçü ve dü-
zene örnek verilebilir?

A)  I ve II B) I ve III

C) II ve III D) I, II ve III

12. 
Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı 
oluşunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Onlar ayakta 
dururken, otururken, yatarken Allah’ı daima anarlar; 
göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler: “Rabb’imiz! 
Sen bunları boş yere yaratmadın, seni tenzih ve takdis 
ederiz. Bizi cehennem azabından koru.” 

(Âl-i İmrân suresi, 190-191. ayetler.)

Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisine ulaşı-
lamaz?

A) Kâinatın yaratılması hakkında düşünmek gerekir.

B) Allah’ı sürekli zikretmek, anmak gerekir.

C) Evrendeki her şeyin bir yaratılma amacı vardır.

D)  Evrendeki düzen gelişigüzel olmuştur.
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ALLAH İNANCI

ALLAH (C.C.) YARADANDIR

Yüce Allah; gökte, yerde ve ikisi arasındaki tüm varlıkları yaratan, onları koruyup gözetendir. Evren-
deki her şeyi Allah yoktan var etmiştir. Allah, yaratma işini bir uyum ve düzen içerisinde yapmıştır. 
Allah’ın yaratması bir defaya mahsus değildir, süreklidir. Onun bir şeyi yaratması hiç zor değildir. 
Bu, ona kolaydır. Allah, bir şeyi yaratmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Bu konu Kur’an-ı Kerim’de  
şöyle yer almaktadır: “Bir şeyi dilediği zaman onun emri, o şeye “Ol!” 
demektir. O da hemen oluverir” (Yâsîn suresi, 82. ayet.). Allah’ın yaratma-
sı onun tekvin ve kudret sıfatı ile ilgilidir. 

Evrendeki mükemmel düzeni inceleyen bir insanın şu soruları sorması ka-
çınılmazdır:

• Bütün bunlar nasıl meydana gelmiştir?

• Gördüğümüz kâinat kendi kendine oluşabilir mi?

• Evrende düzen, muhteşem bir uyumla mı yaratılmıştır?

İnsan bu soruları kendine sorar ve yüce bir yaratıcı ol-
duğunun sonucuna varır. Bir ayette şöyle buyrulmuştur: 
“O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, 
sonra göğe yönelip onları yedi gök hâlinde düzen-
leyendir.”  (Bakara suresi, 29. ayet.)

Evrende hiçbir şey kendiliğinden meydana gelmemiştir. İnsanın hayatının ve evrenin yaratılmasının 
bir amacı vardır. Evrendeki düzenin işleyişi ve yaratmanın devamlı olması Allah’ın ne kadar yüce 
bir yaratıcı olduğunu kanıtlamaktadır. İnsan, bir şeyi yapmak istediğinde belli bir emek ve zamana 
ihtiyaç duyar. Fakat Yüce Allah bir şeyi yaratırken hiçbir şeye muhtaç olmaz ve hiçbir zorlukla kar-
şılaşmaz.

Allah’ın Yaratması ile Ilgili Ayetler

• “O, gökleri ve yeri örneksiz olarak yaratandır. Bir şeye hükmetti mi ona sadece “Ol!” der, 
o da hemen oluverir.” 

(Bakara suresi, 117. ayet.)

• “Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de odur.” 
(Zümer suresi, 62. ayet.)

• “O, yaratıp şekil veren, ahenk veren ve düzene koyandır.” 
(A’lâ suresi, 2-3. ayetler.)

•  “Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden çift 
çift yaratan odur...” 

(Ra’d suresi, 3. ayet.)
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ALLAH İNANCI

Etkinlik - 06

 Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar için “D” kutucuğunu, yanlış olanlar için “Y” kutucuğu-
nu işaretleyiniz. 

a. Allah her şeyin yaratıcısıdır.

b. Allah hiçbir şeye ihtiyaç duymaz, her şey ona muhtaçtır.

c. Allah’ın bir şeyi yaratmak için ona “Ol!” demesi yeterlidir.

ç. İnsanlar da istedikleri şeyleri yoktan var edebilirler.

d. Evrendeki mükemmel düzen Allah’ın kusursuz yaratmasıyladır.

e. Yaratma bir keredir, sürekli devam etmez.

f. Allah insanları ölümsüz varlıklar olarak yaratmıştır.

D Y

ALLAH (C.C.) RAHMAN VE RAHÎMDIR

Rahman; Yüce Allah’ın isimlerinden biridir. Dünyadaki  
bütün canlılara şefkat gösteren, inanan inanmayan her-
kese merhamet eden, canlılara her türlü nimeti veren an-
lamlarına gelmektedir. Allah, yarattığı her varlığa merha-
met eder. Güneşin doğuşu, yağmurun yağması gibi 
nimetler dünyada yaşayan bütün canlılara verilmiştir. İn-
sanların hayatlarını devam ettirmeleri için Allah’ın Rah-
man ismiyle verdiği nimetler büyük kolaylıklar sağlamak-
tadır. Hiç kimseyi ayırt etmeden dünyadaki herkese 
rahmet gösteren Yüce Allah, yarattığı tüm canlılara merhamet etmektedir.

Bilgi Notu

Esma-i Hüsnâ: Allah’ın güzel isimlerinin tümüne verilen addır. Bu isimler Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) hadislerinde yer almaktadır. 

• Allah’ın güzel isimlerini öğrenmek ve anlamak Allah’ı daha iyi tanımamızı ve ona yakınlaşmamızı 
sağlar.
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ALLAH İNANCI

Bir Ayet

De ki “(Rabb’inizi) ister Allah diye çağırın ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız 
çağırın, nihayet en güzel isimler ona aittir...” 

(İsrâ suresi, 110. ayet.)

Rahîm; Allah’ın dünyada yarattığı bütün canlılara nimet vermesi, yarattığı herkesi koruyup gözet-
mesi, ahirette ise yalnızca inanan kullarına (müminlere) merhamet göstermesi anlamındaki ismidir.  
Bir anne, evladına nasıl şefkat gösteriyorsa Allah da kendisine iman eden Müslümanlara ahiret ha-
yatında merhamet gösterecektir. Her hayırlı işin başında söylenen besmelede Allah’ın “Rahman” ve 
“Rahîm” isimleri yer almaktadır. Besmele ile Allah’tan bağışlama dilenmektedir. İnsanlar Allah’a olan 
sorumluluklarını en güzel biçimde yapmakla görevlidir. Allah’tan merhamet umarak güzel işlerde 
onun adını söylemek İslam dinine uygun yaşamaya yönelmektir.

Bir Ayet

“Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O; rahmandır, rahîmdir.” 

(Bakara suresi, 163. ayet.)

Etkinlik - 07

Rahîm nimet

geniştir Rahman besmele

rahmeti Esma-i Hüsnâ
 

Yukarıda verilen kelimeleri cümlelerdeki boşluklara uygun bir şekilde yerleştiriniz.

a. Allah’ın, evrendeki tüm canlılara merhamet etmesi, onun ................... ismiyle açıklanır.

b. .................., Allah’ın ahirette inanan kullarına şefkat göstermesidir.

c. Allah’ın güzel isimlerine .............................. denir.

ç. Evrendeki her varlık Allah’ın .................. sonucu varlığını devam ettirir.

d. Allah yarattığı tüm canlılara .................. vermektedir.

e. Her hayırlı işin başında .................. çekilmesi öğütlenmiştir.

f. Allah’ın rahmeti çok ....................
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ALLAH İNANCI

Etkinlik - 08

 Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar için “D” kutucuğunu, yanlış olanlar için “Y” kutucuğu-
nu işaretleyiniz.  

a. Besmele ile Allah’tan esirgenme ve bağışlanma istenir.

b. Allah, Rahman ismi ile tüm canlılara merhamet eder.

c. Rahîm, Allah’ın ahirette inanan ve inanmayan herkese şefkatli olmasıdır.

ç. Allah’ın rahmeti çok geniştir.

d. Allah evrendeki her şeyi yaratandır.

e. Allah insanlara hayatlarını kolaylaştırmak için nimetler vermiştir.

D Y

Etkinlik - 09

1.

“Allah; yere gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O, çok merhamet edicidir, çok 
bağışlayıcıdır.”

(Sebe’ suresi, 2. ayet.)

Bu ayeti Allah’ın rahmeti açısından yorumlayınız.

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

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

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

2. Besmeleyi ve içinde Allah’ın hangi isimlerinin geçtiğini yazalım.

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

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

..............................................................................................................................................
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02ALLAH İNANCI

1. Çevremizde birçok icat birileri tarafından yapılmıştır. 
Bilim insanları yaptıkları buluşlara yeni bilgiler ekle-
yerek yüksek teknolojik ürünler icat etmişlerdir. Bir 
cep telefonu ya da tablet kendi kendine var olamaz, 
bu cihazı yapan bir mühendis vardır. İşte tüm bunla-
rı düşününce evrenin de ---- oluştuğunu biliriz.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A)  Allah’ın yaratmasıyla

B) meleklerin etkisiyle

C) tesadüfen

D) kendi kendine

2. • Evren nasıl var olmuştur?

• Evrendeki varlıklar kendi kendine oluşabilir mi?

• Her şeyi en ince ayrıntısıyla mükemmel bir bi-
çimde var edenin, her şeyden daha mükemmel 
olması gerekmez mi?

Bu sorular üzerine düşünen birinin aşağıdaki 
sonuçlardan hangisine ulaşması beklenir?

A) Evren sonsuzdur.

B)  Evrendeki her şeyin bir yaratıcısı vardır.

C) Varlıklar âlemi sırayla oluşmuştur.

D) Dünya büyük patlama ile meydana gelmiştir.

3. “Esma-i Hüsnâ” ifadesinin açıklaması aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Allah’ın sıfatları

B) Peygamberlerin sıfatları

C) Peygamberlerin güzel isimleri

D)  Allah’ın güzel isimleri

4. 
 Yarattığı tüm canlılara
 Merhamet eder daima
 Verdiği nimetlerle
 Rahmet olur dünyaya

Bu dörtlükte yüce Allah’ın hangi ismi ya da sıfa-
tına vurgu yapılmıştır?

A)  Rahman B) Semi

C) Basar D) İlim

5. Yüce Allah, kullarına dünyada yaşadıkları sürece 
karşılıksız nimetler vermiş ve onları esirgemiştir. 
İnanan kullarına yani Müslümanlara ahirette merha-
met edecek, şefkatli olacaktır.

Bu metinde Allah’ın hangi ismi vurgulanmıştır?

A) Kadir B) Âlim

C)  Rahim D) Samed

6. 
“O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hük-
metti mi ona sadece “Ol!” der, o da hemen oluverir.”

(Bakara suresi, 117. ayet.)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine 
ulaşılamaz?

A) Bir şeyi yaratmak Allah’a asla zor gelmez.

B) Kâinatın yaratıcısı Allah’tır.

C) Allah bir şeyi yoktan var edebilir.

D)  Gökyüzü, kâinatta yaratılan ilk varlıktır.
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7. I. Allah’ın rahmeti çok geniştir.

II. Allah kullarına merhamet eder.

III. Evrendeki varlıklar Allah’ın rahmeti ile varlığını 
devam ettirir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri Allah’ın “Rah-
man” ismi ile ilişkilidir?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) I, II ve III

8. 
“Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler 
de size merhamet etsin.”

(Hadis-i şerif)

Aşağıdaki davranış veya tutumlardan hangisi bu 
hadise uygun değildir?

A) Sokak hayvanlarına su ve mama vermek

B) Yaşlılara yardımcı olmak

C) Ağaçların üstündeki kuşlara zarar vermemek

D)  Çevreyi kirletmek

9. Çocuğunu arayan bir anne, evladını bulur bulmaz 
ona sımsıkı sarılır. Bu duruma şahitlik eden Hz. 
Muhammed ashabına “Bu kadının kendi evladını 
ateşe atacağına ihtimal veriyor musunuz?” diye sor-
du. Ashabı, “Asla atmaz.” dedi. bunun üzerine Hz. 
Muhammed ashabına “İşte yüce Allah, kullarına bu 
kadının evladına olan şefkatinden daha merhamet-
lidir.” buyurdu.

Bu metin yüce Allah’ın hangi ismi ile ilgilidir?

A) Kadir B)  Rahman

C) Âlim D) Samed

10. “Bismillahirrahmanirrahim” ifadesinde Allah’ın 
hangi isimleri yer almaktadır?

A) Rahîm - Semi

B) Rahman - Âlim

C)  Rahman - Rahîm

D) Kadir - Rahman

11. Allah, Rahman ismiyle tüm insanlığa rahmet olmak-
tadır. İnsanlar zaman zaman hata edebilirler. Allah, 
insanlardan hatalarından geri dönmelerini ister. 
Tövbe kapısı daima açıktır. Yüce Allah insanların 
kötülükleri bırakıp tövbe etmelerini istemiştir.

Bu metinde anlatılmak istenen, Allah’ın hangi 
özelliğidir?

A) Güçlü olması

B) Yaratıcı olması

C) Hükmedici olması

D)  Bağışlayıcı olması

12. 
“...Allah’tan bağışlanma dile. Şüphesiz, Allah çok ba-
ğışlayandır, çok merhamet edendir.”

(Mümtehine suresi, 12. ayet.)

Bu ayet Allah’ın hangi ismi ya da sıfatları ile il-
gilidir?

A)  Rahman - Rahîm

B) Semi - Basar

C) Kudret - İlim

D) Kadir - Rahîm
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ALLAH İNANCI

ALLAH (C.C.) GÖRÜR VE IŞITIR

İnsanın bilgisi ve gücü sınırlıdır. İnsana verilen gözler her şeyi göremez. Allah’ın görmesi, işitmesi ve 
bilmesi  sınırsızdır, sonsuzdur. Allah, yarattığı her şeyin bilgisine sahiptir. Yüce Allah’ın işitmesi ve 
görmesi, duyu organları ile değil onun mükemmelliği ile ilgilidir. İnsanın yerdeki bir karıncayı görmesi 
için göze ihtiyacı varken Allah’ın bu karıncayı (toprağın altındaki yuvasında dahi olsa) görmek için 
göze ihtiyacı yoktur. Allah’a yaratmak nasıl kolay ise görmek, bilmek ve duymak da çok kolaydır. 
Yüce Allah her şeyi sınırsız bilgisi ile hâkimiyetine aldığını şu ayeti ile bizlere bildirmektedir: “Bilmez 
misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır. Kuş-
kusuz bu, Allah için çok kolaydır.” (Hac suresi, 70. ayet.)

Yüce Allah sonsuz ilim sahibidir. İnsanların görmesi ve işit-
mesi oldukça sınırlıdır. Basar, Allah’ın her şeyi görmesidir. 
Allah’ın bu sıfatı Kur’an-ı Kerim’de şöyle belirtilmiştir: “Rab-
b’in rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır. Şüphe-
siz ki o, kullarından haberdardır; onları çok iyi görür.”  
(İsrâ suresi, 30. ayet.)

İnsanların kulakları belli sesleri, belli frekanslara kadar işi-
tebilir. Mesela bir insan yan odadaki sesleri duyabiliyorken 
başka bir şehirdeki sesleri duyamaz. Yerin altında yahut de-
niz altındaki bir sesi işitemez. İnsanın işitmesi sınırlıdır. Allah 
ise her şeyi, her sesi hatta evrendeki en kısık sesleri bile 
aynı anda işitebilir.

Semi, Allah’ın her şeyi işitmesidir. Allah’ın ilmi yani bilgisi çok geniştir, sınırsızdır. Onun bilmesi 
insanın bilmesi gibi değildir. Sonsuz bir bilgiye sahip olan Yüce Allah evrendeki her şeye bilgisiyle 
hâkimdir.

Ilim, Allah’ın her şeyi bilmesidir. Allah’ın her şeyi bilmesi onun için hiç zor değildir. Bu konuda Yüce 
Allah şöyle buyurmuştur: “... O, karada ve denizde ne varsa bilir, onun bilgisi dışında bir yaprak 
bile düşmez...” (En’âm suresi, 59. ayet.)

   Ilim Allah’ın her şeyi bilmesidir.

   Semi

   Basar

[Allah’ın bazı sıfatları]

Bilgi Notu

Allah’ın “İlim, Semi ve Basar” sıfatlarının önemini kavrayan bir Müslüman’ın davranışlarında daha 
bilinçli olması beklenir. Yaptığı her şeyin görüldüğünü bilen bir insanın kötü davranışlarda bulunmak-
tan uzak durması beklenmektedir.
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ALLAH İNANCI

Etkinlik - 10

Basar Semi İlim bilmesi

duyu organlarına sınırsız davranışlarında

Yukarıda verilen kelimeleri cümlelerdeki boşluklara uygun bir şekilde yerleştiriniz.

a. .................. Allah’ın her şeyi işitmesidir.

b. Allah’ın her şeyi bilmesi onun .................. sıfatıyla açıklanır.

c. .................. Allah’ın açıkta ve gizli olan her şeyi görmesidir.

ç. İnsanların .................. sınırlıdır.

d. Allah’ın kendisini her an gördüğünü bilen bir Müslüman ............................ dikkatli olur.

e. İnsanların işitmesi .................. değildir.

f. Allah’ın görmesi ve işitmesi için ................................ ihtiyacı yoktur.

Etkinlik - 11

 Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar için “D” kutucuğunu, yanlış olanlar için “Y” kutucuğu-
nu işaretleyiniz. 

a. Yüce Allah insanların akıllarından geçeni dahi bilir.

b. Allah’ın işitmesi sınırsız ve sonsuzdur.

c. Allah’ı sıfatlarını bilerek daha iyi tanırız.

ç. Allah’a inanmak için onu görmek gerekmez.

d. Evrendeki bazı canlıların işitmesi ve görmesi de sınırsızdır.

e. İnsanlar akıllarını kullanırlarsa sınırsız bir ilme sahip olabilirler.

f. Allah’a inanan bir insan yaptıklarından hesaba çekileceğini bilir.

g. Allah evrendeki her şeyden haberdardır.

D Y
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ALLAH İNANCI

Etkinlik - 12

Aşağıdaki dörtlüklerin üstlerine Allah’ın hangi ismi ya da sıfatı ile ilgili olduğunu yazınız.

Karanlıktaki kediyi
Kaybolan yıldızları
Topraktaki solucanı
Görür Yüce Allah

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

Yerdeki karıncayı
Gökte uçan kuşları
Kelebeğin kanat çırpışını
İşitir Yüce Allah

a. b.

Dünyada yarattıklarını sever
Herkese nimetler verir
Tüm canlılara merhamet eder
İnananı, inanmayanı ayırmaz Yüce Allah

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

Ahirette büyük bir rahmeti müjdeler
İnanan kullarına merhamet eder
Annenin şefkati nasılsa evladına
Yüce Allah da öyle sever

....................c. ç.

Sınırsızdır gücü onun
Kâinatı yaratır ama hiç zor gelmez ona
O her şeye “Ol!” der ve olur
Her şeye gücü yeten Allan

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

Allah’ın bilgisi derya gibidir
Bizim aklımızdan geçenleri de bilir
Ezeli de ebedi de bilir
Bilgisiyle evrene hâkimdir

....................d. e.

ALLAH’IN (C.C.) HER ŞEYE GÜCÜ YETER

Yüce Allah’a hiçbir şey zor gelmez. İnsanın gücü, bilgisi ve yeteneği sınırlıdır. İnsan sa-
dece kendisine verilen zekâ ve yetenek ile yaratılmış olan bir şeyden bazı icatlar yapa-
bilir. Fakat Yüce Allah her istediğini hiçbir sınırlama olmadan gerçekleştirir. Bu durum 
Allah’ın kudret sıfatıyla açıklanır. Allah’a güç gelen hiçbir şey yoktur.

Kadir, Yüce Allah’ın her şeye gücünün yetmesini ifade eden güzel isimlerinden biri-
dir. Kadir aynı zamanda kudret ve iktidar sahibi olan anlamına da gelmektedir. Allah 
sınırsız ve sonsuz iradesi ile dilediği her şeyi yapar. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de 
şöyle açıklanmıştır: “Göklerdeki her şey Allah’ındır. Içinizdekini açığa vursanız da 
gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker, dilediğini bağışlar, dilediğine azap 
eder. Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter (Allah kadirdir.)” (Bakara suresi, 184. ayet.)

Bir Ayet
“Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı sadece Allah’a aittir. O, her şeye 
hakkıyla gücü yetendir.”

(Mâide suresi, 120. ayet.)
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03 ALLAH İNANCI

1. İnsanlar Allah’ın kendilerini her an gördüklerinin bi-
lincinde olurlarsa günah işlemekten kaçınırlar. İn-
sanlar, yaptıkları davranışları gizlemeye çalışsalar, 
karanlıkta yapsalar dahi Allah gizli veya açık tüm 
yapılanları görmektedir. Bu, Allah’ın ---- sıfatı ile 
açıklanır.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) Semi B) İlim

C)  Basar D) Kudret

2. 
“Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytul-
lah’ın temellerini yükseltiyor (şöyle diyorlardı): Ey 
Rabb’imiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen 
işitensin, bilensin.”

(Bakara suresi, 127. ayet.)

Bu ayetteki altı çizili kelime Allah’ın hangi sıfatı 
ile ilgilidir?

A) Basar B)  Semi

C) Kudret D) Tekvin

3. Hz. Ömer geceleri kılık değiştirerek halkın durumu-
nu öğrenmek için sokaklarda dolaşırdı. Yorulup bir 
evin duvarına yaslandığı sırada evden sesler duy-
maya başladı. Evdeki anne, kızına “Kızım süte su 
kattın mı?” diye soruyordu. Kızı, annesine “Anne 
elbetteki katmadım. Sen duymadın mı, Halife Ömer  
süte su katmayı yasakladı.” diye cevap verdi. Anne-
si, kızına çıkıştı: “Ömer nereden görecek bizim süte  
su kattığımızı?” Kızı kendinden emin bir şekilde ce-
vap verdi: “Ömer görmez ama Allah görür.”

Bu hikâyede Allah’ın hangi sıfatına vurgu yapıl-
mıştır?

A) Semi B)  Basar

C) Kudret D) İlim

4. 
“...Şüphesiz, Allah; işitendir, hakkıyla bilendir.”

(Enfâl suresi, 75. ayet.)

Bu ayetteki altı çizili bölümler yüce Allah’ın han-
gi sıfatlarıyla ilgilidir?

A)  Semi - İlim

B) Basar - İrade

C) İlim - Kudret

D) Kudret - Basar

5. 
 Evrendeki tüm sesleri
 Kuşları, arıları, kelebeği
 Yerdeki gökteki her şeyi
 İşitir Allah her isteği

Bu dörtlükte yüce Allah’ın hangi sıfatına vurgu 
yapılmıştır?

A) Basar B)  Semi

C) Kudret D) İlim

6. I. “Bilmez misin ki şüphesiz Allah gökte ve yerde 
ne varsa hepsini bilir. Kuşkusuz bunların hepsi 
bir kitaptadır. Şüphesiz Allah’a göre çok kolay-
dır.”

(Hac suresi, 70. ayet.)

II. “Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah 
yoktur. O, rahmandır, rahîmdir.” 

(Bakara suresi, 163. ayet.)

III. “...O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun bil-
gisi dışında bir yaprak bile düşmez.” 

(En’âm suresi, 50. ayet.)

Yukarıdaki ayetlerden hangileri yüce Allah’ın 
“İlim” sıfatıyla ilgilidir?

A) I ve II B)  I ve III

C) II ve III D) I, II ve III
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7. Ali: Allah’ın bilgisi sınırsız ve sonsuzdur.

Efe: Allah, yarattığı tüm varlıkların özelliklerini bilir.

Ayça: İnsanlar sınırsız bilgiye sahip olabilir.

Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin ifadeleri 
doğrudur?

A) Yalnız Efe

B) Ali ve Ayça

C) Efe ve Ayça

D)  Ali ve Efe

8. 
“Gözler onu göremez halbuki o, gözleri görür...”

(En’âm suresi, 103. ayet.)

Bu ayetin mesajını kavrayan bir insandan aşağı-
dakilerden hangisi beklenmez?

A) Davranışlarında özenli olur.

B) Her yaptığının görüldüğü bilinci ile hareket eder.

C) Kötülüklerden uzak durur.

D)  Allah’ın görmeyeceği yerlerde gizli işler yapar.

9. 
“Şüphesiz, Allah, gücü her şeye hakkıyla yetendir.”

(Bakara suresi, 109. ayet.)

Bu ayette yüce Allah’n hangi sıfatına vurgu ya-
pılmıştır?

A)  Kudret B) İlim

C) Semi D) Basar

10. Yüce Allah evrendeki her şeyi yoktan var etmiştir. O, 
bir şeye “Ol!” der ve olur. Onun gücü her şeye yeter. 
Allah her şeyden haberdardır. O, her şeyi görür ve 
işitir. Allah’ın her şeyi bilmesi ona hiç zor gelmez.

Bu metinde Allah’ın; 

I. İlim,

II. Kudret,

III. Semi

sıfatlarından hangilerine yer verilmiştir?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D)  I, II ve III

11. Ümran, arkadaşlarının yanına gittiğinde fısıldayarak 
konuştuklarını fark etti. Ümran’ın yanlarına geldiğini 
fark eden arkadaşları hemen fısıldaşmayı kestiler ve 
normal konuşmaya başladılar. Ümran onlara neden 
böyle yaptıklarını sordu. Arkadaşları “Konuştuğu-
muz şeyin duyulmasını istemedik.” dediler. Ümran 
da onlara Allah’ın ---- sıfatı ile her şeyi duyduğunu, 
bu yaptıklarının çok yanlış oluğunu söyledi. 

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A)  Semi B) Basar

C) İlim D) Kudret
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ALLAH İNANCI

ALLAH (C.C.) ILE IRTIBAT: DUA

Dua, kişinin Allah’a bağlılığını gösterdiği bir ibadettir. Dua sözlükte “çağırmak, seslenmek, yalvar-
mak, dilenmek, istemek, yakarmak” gibi anlamlara gelir. Dinî bir terim olarak ise dua; insanın tüm 
içtenliğiyle, bütün benliğiyle Allah’a yönelmesi ve ondan maddi ve manevi isteklerde bulunmasıdır. 
Dua ile insan, isteklerini Allah’a arz eder ve iletir. Dua, kişinin Allah’a yakınlığını artırır. Dua, Allah ile 
kul arasındaki bir irtibattır; kişinin sevinçlerini, üzüntülerini ve tüm duygularını Allah ile paylaşmasıdır. 

Dua sadece Allah’tan  bir şey istemek değil bazı zamanlarda ondan af dilemek, hatalardan piş-
man olmaktır. Dua, hem tövbedir hem şükür. Dinimize göre sadece Allah’a dua edilir ve yal-

nızca ondan bir şey istenir. Allah’tan başka hiçbir varlığa dua edilmez. Bu durum Kur’an-ı 
Kerim’de şöyle ifade edilmektedir: “Yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım 
isteriz.” (Fâtiha suresi, 5. ayet.)

Allah kullarının duasını her an işitir. Kendisine sığınan kullarını daima gözetir ve onların 
duasına karışlık verir. Bununla ilgili bir ayette “Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler 

ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına karşılık 
veririm...” (Bakara suresi, 186. ayet.)

Bilgi Notu

Dua yalnızca sıkıntılı dönemlerde değil her zaman yapılabilir. Kişi mutlu olduğu zamanlarda da Al-
lah’a teşekkür etmek için dua eder. Allah’ın verdiği sağlık, mutluluk, aile gibi birçok sayısız nimet için 
Allah’a şükredilir. Duayı yalnızca kendimiz için değil başkaları için de yapmalıyız.

DUA

Allah’a sığınmaktır.

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

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

Sevinçli ve üzüntülü

durumlarda yapılır.

Yapılan hatalar için 

Allah’tan bağışlanma

dilemektir.

“Dua ibadetin özüdür.”
Hz. Muhammed (s.a.v.)

Allah’tan bir şey is-
tediğimizde ilk önce 
üstümüze düşen so-
rumlulukları yerine ge-
tirmeli ve daha sonra 
Allah’a dayanarak so-
nucu Allah’tan bekle-
meliyiz.

BUNLARI
BİLİYOR MUSUNUZ?
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ALLAH İNANCI

Kur’an-ı Kerim’den Dua Örnekleri

• “...Ey Rabb’imiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabb’imiz! Bize, bizden 
öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabb’imiz! Bize gücümüzün yetmediği 
şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevla’mızsın. Kâfirler toplulu-
ğuna karşı bize yardım et.”

(Bakara suresi, 286. ayet.)

• “...Rabb’imiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.”

(Bakara suresi, 201. ayet.)

• “...Rabb’im! Gönlüme ferahlık ver. Işimi bana kolaylaştır.”
(Tâhâ suresi, 25-26. ayetler.)

• “...Ey Rabb’im! Beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın 
salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!”

(Neml suresi, 19. ayet.)

• “...Rabb’im! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığını-
rım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum...”

(Hûd suresi, 47. ayet.)

Hz. Muhammed’den Dua Örnekleri

• “Allah’ım! Sıkıntıdan, üzüntüden, borçların ağırlığından ve güç sahibi olan kişilerin haksızlığına 
uğramaktan sana sığınırım.”

• “Allah’ım! Sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin; beni de affet.”

• “Allah’ım! Senden faydalı bir ilim, helal bir rızık, kabul gördüğün bir amel istiyorum.”

• “Allah’ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir.”

• “Ey Rabb’im! Sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana döndüm, senin için 
dava ettim ve sana başvurdum. Önceden yaptıklarımı ve sonraya bıraktıklarımı, açık yaptıklarımı 
ve gizli yaptıklarımı bağışla. İleriye götüren ve geriye bırakan sensin. Senden başka ilah yoktur.”

• “Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Al-
lah’ım nefsime takvasını ver ve onu temizle. Onu en iyi temizleyecek olan sensin. Onun sahibi 
ve Mevla’sı sensin. Allah’ım faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul 
olunmayan duadan sana sığınırım.”

Nechü’l Belâga’dan Dua Örneği
Allah’ım benden daha iyi bildiğin şeyler için beni bağışla. Ben yine ona dönersem sen de bana mağ-
firetle yönel. Allah’ım söz verip vefa görmediğin ahitlerim için beni bağışla. Sana yaklaşmak için di-
limle söylediğim hâlde, sonradan kalbimin muhalefet ettiği için de beni bağışla. Allah’ım gözlerimin 
işaretlerini, faydasız sözlerimi, kalbimin yersiz isteklerini ve dilimin sürçmelerini de bağışlamanı di-
liyorum. 

Hz. Ali
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ALLAH İNANCI

Nasıl Dua Ederiz?

• Dua etmenin belirli bir şekli yoktur.

• Duaya besmele, şükür ile başlanması tavsiye edilir.

• Duaya Allah’ın güzel isimleri ile dua edilmesi makbuldür.

• Dua bireysel ya da toplu yapılabilir.

• Dualarda bencillik olmamalıdır.

• Dua ederken Allah ile araya hiçbir aracı konulmaz. 

• Duada kardeşlik, birlik, beraberlik dilenmesi de tavsiye edilir.

Kültürümüzde dua çok önemli bir yere sahiptir. Günlük konuşmalarımızda birçok dua dilimize yer-
leşmiştir. Bir derdi ya da sıkıntısı olan kişiye “Allah yardımcın olsun.”, iyilik yapan birine “Allah razı 
olsun.” çocuğu olan birine “Allah bağışlasın.”, yakını ölen birine “Allah rahmet eylesin, mekânı cennet 
olsun.”, yemek yedikten sonra “Elhamdülillah”, hastalanan birine “Allah şifa versin.”, sınava girecek 
birine “Allah zihin açıklığı versin.” deriz.

Etkinlik - 13

 Aşağıdaki ifadeler ile duaları eşleştiriniz.

a. Yemeğe başlarken

b. Hasta olan birine

c. Zor durumda olan birine

ç. Sınava giren birine

d. Namaz kılan birine

e. Yeni evlenen çifte

f. Yolculuğa çıkarken

1. Allah yardımcın olsun.

2. Allah zihin açıklığı versin.

3. Allah şifa versin.

4. Allah mesut etsin.

5. Bismillahirrahmanirrahim

6. Allah’a ısmarladık.

7. Allah kabul etsin.

Etkinlik - 14

Tövbe etmek Kur’an-ı Kerim hamt Dua

Yukarıda verilen kelimeleri cümlelerdeki boşluklara uygun bir şekilde yerleştiriniz.

a. .................. ibadetin özüdür. c. Dua ederken .................. ile başlanması 
güzeldir.

b. Dua örnekleri ..............................’de mevcuttur. ç. ........................... de bir tür duadır.


