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1. ÜNİTE
KADER İNANCI

KADER İNANCI
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KADER VE KAZA İNANCI
1 Cebrail, Peygamberimize (s.a.v.) “İman ne-

3 “Kader ve Kaza İnancı” konusuyla ilgili konfe-

dir?” diye sormuş. O da, “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kadere inanmandır.”
cevabını vermiştir.   Bir başka hadiste ise
“Kul, hayrıyla, şerriyle kadere inanmadıkça
iman etmiş olmaz.” buyurarak kaderin İslam
dinindeki önemine değinmiştir.

rans veren Mehmet Bey, kendisine yöneltilen
bir soruya şu cevabı vermiştir: “Kader inancı,
Allah’a inanmakla birlikte O’nun isimleri, sıfatları ve fiillerinin yetkinliğine inanmayı da
gerektirir. Kader aynı zamanda Allah’ın ilim,
irade, kudret ve yaratma sıfatlarıyla ilgilidir.
Allah’ın, insanı akıllı, irade ve sorumluluk bilincine sahip bir varlık olarak yaratması da
kaderle alakalıdır.”

Hz. Peygamber (s.a.v.) bu hadislerinde aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

Buna göre Mehmet Bey’e sorulan soru
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadere iman etmenin inanç esaslarının
başında geldiği
B) Gerçek bir iman sahibi olabilmek için kadere iman edilmesi gerektiği
C) Kadere iman etmeyen kişinin ahirette cezalandırılacağı
D) İslam dininin temel unsurunun kadere
iman etmek olduğu

A) Kadere ve kazaya iman etmek ile iyi bir
kul olmanın bağlantısı nedir?
B) İnsanın yaratılma amacıyla, kader  inancı  
açıklanabilir mi?
C) Kader inancı ile Allah’ın sıfatları arasında
nasıl bir ilişki vardır?
D) Kader inancına sahip olmanın insan yaşamı üzerindeki etkileri nelerdir?

2 Kimin nerede, ne zaman veya nasıl bir işte
çalışacağı; çalışırken bir kaza geçirip geçirmeyeceği, geçirecekse nasıl bir kaza olacağı
Allah tarafından ezelde yani önceden biliniyordu. Bunlar o kişinin kaderi olarak ezelde
belirlenmişti. Günü gelince olayların yaşanması ise kaderin “kaza” olarak gerçekleşmesidir.

4 Kader, kaza ilişkisine şöyle bir benzetme ya-

Bu metinde, kaza ile ilgili aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?

Verilen örnekle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanların yaptıkları seçime göre şekillendiğine
B) Kaderde yazıldıktan sonra gerçekleştiğine
C) Kader kavramı ile ilişkili olduğuna
D) Allah’ın takdirine göre gerçekleştiğine

A) Kader yazılmadan kaza gerçekleşmez.
B) Kaderde yazılanlar kaza ile yaşanır.
C) Önce kader belirlenir, kaza ona göre gerçekleşir.
D) Önce kaza, sonra kader gerçekleşir.

pılabilir: Eğer kader önceden hazırlanmış bir
takvim ise kaza, yaşandıkça yazılan bir hatıra
defteri gibidir.
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5 Ahmet, öğretmeninin “Kaza ve Kader” konusuyla ilgili verdiği dönem sonu ödevi için araştırma yapmıştır. Öncelikle “Kaza ve Kader” konusu hakkında bilgi veren Ahmet, konuyla ilişkili ayetleri de aşağıdaki
şekilde sayfalara eklemiştir.

1. Sayfa

“Gökten bir ölçüye göre suyu
indiren O’dur. Biz onunla
(kupkuru), ölü bir memlekete
hayat veririz.”
(Zuhruf suresi, 11. ayet)

2. Sayfa

3. Sayfa

“En yakın göğü kandillerle
süsledik ve onu koruduk. İşte
bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir.”
(Fussilet suresi, 12. ayet)

“Her şeyi yaratmış; ona bir
ölçü, biçim ve düzen
vermiştir.”
(Furkan suresi, 2. ayet)

4. Sayfa

“Sizden önceki milletlerin
başından nice olaylar gelip
geçmiştir. Yeryüzünde gezin
dolaşın da yalancıların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.”
(Âl-i İmrân suresi, 137. ayet)

Buna göre hangi sayfadaki ayetin konuyla ilişkili olduğu söylenemez?
A) 1. Sayfa

B) 2. Sayfa

C) 3. Sayfa

D) 4. Sayfa

6 Ali, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde “Kaza ve Kader” konusunu anlatan öğretmenine bir soru sormuş,
öğretmeni ise şu ifadelerle cevap vermiştir:

“Çocuklar! Allah, bizim ne zaman, hangi anne ve babadan, kaç yılında, nerede, kız veya
erkek çocuk olarak dünyaya geleceğimizi sınırsız bilgisi ile önceden biliyordu. Hatta sizin
gelip bu sınıfta benim öğrencim olacağınızı, benim de sizin öğretmeniniz olacağımı biliyordu. Bütün bunları bizim kaderimiz olarak belirledi. Bakın, bugün ben geldim ve size bu
konuyu anlatıyorum, siz de dinliyorsunuz. Kaderimizin bu kısmını birlikte yaşıyoruz, yani
kaza ediyoruz. Demek ki kaderimiz olarak belirlenenlerin bu şekilde yaşanmasına veya
olayların meydana gelmesine ise “kaza” diyoruz...”
Buna göre Ali’nin, öğretmenine sorduğu soru aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A)
B)
C)
D)

Allah, insan yaşamına dair olayları kaderde belirlemiş midir?
Yaşadığımız olaylarda önce kader, sonra kaza mı gerçekleşir?
Dünya hayatında her insan aynı kaderi mi yaşar?
Kader ile kaza arasında nasıl bir ilişki vardır?
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7 Kader, bir işin Allah tarafından planlanması, kaza ise bu plana uygun olarak olayın gerçekleşmesidir.
Önce kader, sonra kaza gelir. Buna göre evrende meydana gelmiş ve gelecek her şey Allah’ın ilmi,
dilemesi, takdiri ve yaratmasıyla meydana gelir.
Buna göre,

I. Meteoroloji uzmanları,
bu kış hava sıcaklığının
mevsim normallerinin
üzerinde olacağını söyledi.

II. Uzmanlar, birçok hayvan neslinin tükenmesine küresel iklim değişikliklerinin neden olduğunu söylemektedir.

III.Sonbaharda beklenen
yağmurların yağmaması
ülke genelinde kuraklığın
yaşanmasına neden oldu.

IV.Bilim insanları uzayda
Dünya’ya benzer gezegenlerin var olabileceğini tahmin ediyor.

verilen örneklerden hangileri kaza kapsamında değerlendirilebilir?
A) I ve II

B) II ve III
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C) I ve IV

D) III ve IV

H A B E R
UZMANLAR UYARIYOR: “TÜRKİYE’DE YAŞANAN KIŞ KURAKLIĞI, YAZ KURAKLIĞINDAN DAHA TEHLİKELİ!”
Dünyada iklim değişikliğinin en çok etkilediği bölgelerden biri olan Akdeniz
havzasında yer alan (I) Türkiye’de, kuraklık tehlikesinin her geçen yıl daha
fazla hissedilmesi yaz mevsiminin kurak geçeceğini göstermekte. (II) Kış
mevsiminin bitimine haftalar kalmışken hâlâ ülkenin önemli bölümünde
yeterli kar ve yağmur yağmaması, hem tarım üreticilerini hem de iklim
uzmanlarını endişelendirdi. (III) Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine
göre, Türkiye genelinde alansal yağış miktarı 2009’dan bu yana yüzde 20
azalmış durumda. (IV) Aynı verilere göre, Aralık 2017’de yağışlar ülke
genelinde normal sayılan miktarın yüzde 29,2 gerisine düşerken Aralık 2016
yağışlarına göre ise azalma yüzde 31,7 olarak gerçekleşti.
Yukarıdaki haberde numaralandırılmış cümlelerden hangisinin kader kapsamında olduğu söylenebilir?
A) I

B) II

C) III
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9

H A B E R
2020 YILININ ÖNEMLİ OLAYLARINDAN BİRİ OLAN GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
UZMANLAR AÇIKLIYOR
Gök olaylarından biri olan Güneş tutulması, 14 Aralık 2020 tarihinde
gerçekleşecek. 2020 yılı takviminde bu yıl 1’i tam tutulma olmak
üzere 2 Güneş, 4 parçalı Ay tutulması yaşanacağı bilgisi verilmişti.
Yılın son tutulması Güneş’te, genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri
arasında gerçekleşecek. Ancak bu tutulma da Türkiye’den görülemeyecek. Tam Güneş tutulması; Güney Amerika, Antarktika, Pasifik
Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güneydoğusundan izlenebilecek.
Verilen haberin konusu kaza ve kadere göre yorumlandığında aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlış olur?
A) Güneş ve Ay tutulmasının gerçekleşecek olması kaderle ilişkilidir.
B) Beklenen tutulmanın belirtilen tarihlerde gerçekleşmesi kaza kavramıyla ilişkilidir.
C) Gök bilimciler tarafından belirtilen tarihte tutulma olacağının tahmin edilmesi kader kavramıyla ilişkilidir.
D) Kaza ve kaderde yaşanan olaylar, insan yaşamından bağımsız olarak gerçekleşir.
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DİN ÖĞRETİMİ VE İLİM
21. Sayı / 2021

20 TL

Din, Bilim ve İlim Dergisi

KAZA VE KADERİN
İNSAN YAŞAMINDAKİ
ROLÜ

Din Öğretimi ve İlim dergisinin bu ay yayımlanacak olan sayısının konusu, derginin kapağında yer almaktadır.
Buna göre derginin bu ayki sayısında aşağıdaki ayetlerden
hangisinin yer alması beklenebilir?
A) “...De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl
sahipleri öğüt alırlar.” (Zümer suresi, 9. ayet)
B) “O Allah ki seni yarattı, seni düzgün ve dengeli kılıp sana ölçülü
bir biçim verdi.” (İnfitâr suresi, 7. ayet)
C) “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun
nasıl olduğuna bakmazlar mı?...” (Fâtır suresi, 44. ayet)
D) “Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye
insanlara bir bildiridir.” (İbrâhîm suresi, 52. ayet)

12

KADER İNANCI

0A40026E

00E906CC

ALLAH HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR
1 Allah, Kur'an'da evrendeki dengenin önemini

3 Allah’ın evrende var ettiği kusursuz düzenin

belirterek bozulmaması için gayret gösterilmesini istemiştir. Aksi durumda, varlıkların birisinde meydana gelen bir bozulmanın, âdeta bir
makineyi meydana getiren parçaların herhangi
birisindeki bir arızanın bütün sistemi etkilediği
gibi, o zincirin halkalarını oluşturan varlıklar demetinde de aksamalar meydana getirebileceğine işaret edilmiştir. Bu duruma çeşitli ayetlerde
değinilmiştir.

işleyişinin insanlar tarafından bozulması, doğal dengeyi olumsuz etkilediği gibi insanlarda da huzursuzluklara sebep olur. Allah, bu
duruma Kur’an’ı Kerim’de şöyle değinmiştir:
“İnsanların bizzat kendi yaptıkları yüzünden
karada ve denizde düzen bozuldu. Sonunda
Allah (tuttukları kötü yoldan) dönmeleri için
yaptıklarının bir kısmının cezasını bu dünyada onlara tattırdı.” (Rum suresi, 41. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden biridir?

Parça doğrultusunda;
I. Allah’ın kâinatta kurduğu kusursuz düzenin insanlar tarafından tahrip edildiği,
II. İnsan'ın, evrendeki düzeni bozmakla kendi hayat kalitesini kötüleştirdiği,
III. İnsan iradesinin kâinattaki düzen karşısında etkisiz kalacağı

A) “Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere
yaratmadık; bu, inkâr edenlerin zannıdır.”
(Sâd suresi, 27. ayet)
B) “Oʼnun varlığının delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir.” (Şûrâ
suresi, 32. ayet)
C) “Güneş ve Ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti, denge ve
ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız.” (Rahman suresi, 5-7. ayetler)
D) “... Çaresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık,
biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele
o sabredenleri!” (Bakara suresi, 155. ayet)

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
C) II ve III

B) I ve II
D) I, II ve III

4 Evrendeki hassas denge, Sanayi Devrimi ile
birlikte eşyaya hâkim olma arzusuyla bozulmaya başlamış ve zamanla onu bilinçsizce
kullanma arzusuna dönüşmüştür. Bunun sonucunda ise nükleer veya radyoaktif atıklar,
kimyasal endüstri atıkları gibi birçok maddenin etrafa gelişigüzel atılması, varlıklar âlemindeki dengenin bozulma tehlikesiyle yüz
yüze gelmesine sebep olmuştur.

2 “Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın

yaratmasında bir düzensizlik göremezsin.
Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görüyor musun?” (Mülk suresi, 3. ayet)

Aşağıdaki örneklerden hangisinin ayette
verilmek istenen mesajla örtüştüğü söylenemez?

Parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Gerçekleştirilen birçok bilimsel icadın, insanların yaşamını kolaylaştırması
B) Dünyaʼnın, Güneşʼten almış olduğu ısının
atmosferin her yerinde aynı derecede olmaması
C) Ozon tabakası ile dünya atmosferinin zararlı
ışınlardan âdeta bir tavan gibi korunması
D) Dünyaʼnın kendi ekseni etrafında dönerek
gece ve gündüzü meydana getirmesi

A) Evrendeki düzenin insanlar tarafından
bozulduğuna
B) Bilinçsizce çevreye atılan atıkların doğayı
tahrip ettiğine
C) Teknolojinin insanlar tarafından doğru
kullanılmadığına
D) Allah’ın dünyayı yalnızca insanlar için yarattığına
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5

Vücudun kan kaynağı olmayan tek kısmı gözün
korneasıdır. Oksijeni doğrudan havadan alır.

Kafatası 29 farklı kemikten
oluşur. Kafatası kemiği vücuttaki en sağlam kemiklerden biridir.

İnsan beyninde her saniye
100.000 kimyasal reaksiyon oluşur.

İnsan vücudundaki tüm kan
damarlarının toplam uzunluğu yaklaşık 100 bin km’dir.

Verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?
A)
B)
C)
D)

İnsanın vücut içi sistemlerinin işleyişinde mükemmel bir düzen ve uyum vardır.
Allah tarafından yaratılmış varlıkların en üstünü insandır.
İnsanın mükemmel yaratılışı, evrendeki ölçü ve düzenin göstergelerinden biridir.
Allah, insanı en kusursuz bir şekilde yaratmıştır.

6 “Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da onun için birer kazık kılmadık mı? Sizi çift çift yarattık, uykunuzu

dinlenme vakti kıldık, geceyi bir örtü yaptık, gündüzü geçimi sağlama vakti kıldık, üstünüze yedi kat
sağlam gök bina ettik, parlak ışık veren Güneşʼi var ettik...”(Nebe’ suresi, 6-14. ayetler)
Aşağıdaki görsellerden hangisinin verilen ayetle ilişkili olduğu söylenemez?
A)

B)

C)

D)

14

KADER İNANCI
7

H A B E R
Yaşanan iklim dengesizlikleri sonucu oluşan kuraklıktan Türkiye
de olumsuz etkilendi. Diyanet İşleri Başkanlığınca, ülke genelinde
yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası bütün camilerde
yağmur duası yapıldı. Cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde
“Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız” konulu hutbe okunarak yağmur
duası yapıldı.

Verilen haberin konusu aşağıdaki hangi ayetin vermek istediği mesajla örtüşür?
A) “Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalancıların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.” (Âl-i İmrân suresi, 137. ayet)
B) “Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir
de bir bak, bir bozukluk görüyor musun?” (Mülk suresi, 3. ayet)
C) “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu, böylece Allah
dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor.” (Rûm suresi, 41. ayet)
D) “Allah’ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah’a karşı gelmekten sakının.” (Mâide suresi, 88. ayet)
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Dünya’nın, kutuplardan
hafifçe basık, Ekvator’dan
şişkin kendine has bir şekle sahip olması

Kuşların uçabilmesi için
kanatlarının, balıkların suda yaşayabilmesi için solungaçlarının olması

Devenin çöl iklimine, penguenlerin kutup iklimine
uygun yaratılması

Dünya’nın kendi ekseni
etrafında belirli bir hızla
dönmesi sonucu gece ile
gündüzün oluşması

Verilen örnekler aşağıdaki ifadelerden hangisini kanıtlar nitelikte değildir?
A)
B)
C)
D)

Canlılar, dünya yaşamına uygun olarak yaratılmıştır.
Allah evrendeki her şeyi yerli yerince, bir ölçü ve düzene göre yaratmıştır.
Dünya’nın yaratılmasındaki uyum, hayvanlar âleminde de vardır.
Canlıların yaratılması, evrenin devamlılığı için bir zorunluluktur.
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8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
9
Ceviz

Bal
• Romatizma ve mideye
iyi gelir.
• Öksürüğe faydalıdır.
• Cildi güzelleştirir.
• Kolesterolü düşürür.

• D vitamini eksikliğini
giderir.
• Vücuttaki şekeri dengeler.
• Beyin sağlığını korur.
• Sindirim sistemini çalıştırır.

Verilen örnekleri destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Allah’ın, kendisine helal kıldığı şeyde Peygamber’e herhangi bir vebal yoktur. Önce gelip geçenler
arasında da Allah’ın âdeti böyle idi. Allah’ın emri mutlaka yerine gelecek, yazılmış bir kaderdir.” (Ahzab
suresi, 38. ayet)
B) “Allah’ın, göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini; nimetlerini gizli ve açık olarak
önünüze bolca serdiğini görmez misiniz?...” (Lokman suresi, 20. ayet)
C) “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin...” (Mülk
suresi, 3. ayet)
D) “Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun bilgisi olmadan
hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur…” (Fâtır suresi, 11. ayet)
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SON DAKİKA HABERİ
NASA, gezegenimizden 300 ışık yılı uzaklıkta yer alan ve şimdiye kadar Dünya’ya en çok benzeyen yeni bir
gezegen keşfediliğini duyurdu.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından
yayımlanan basın açıklamasına göre keşfedilen yeni gezegene
Kepler-1649c adı verildi. Dünya’nın büyüklüğünün 1,06 katı olan
gezegen, Dünya’nın Güneş’ten aldığı ışığın yüzde 75’ini alıyor.
Enstitü yazarı Jeff Coughlin, “Boyut ve olası sıcaklık açısından
bu, Kepler ile şimdiye kadar bulunmuş olan Dünya’ya en çok
benzeyen gezegen.” dedi.
Verilen haberin konusu aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilidir?
A) “O; geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratandır. Bunların her biri bir yörüngede yüzmektedir.” (Enbiyâ
suresi, 33. ayet)
B) “...Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O’dur…” (Mülk Suresi, 23. ayet.)
C) “Allah’ın, kendisine helal kıldığı şeyde Peygamber’e herhangi bir vebal yoktur. Önce gelip geçenler
arasında da Allah’ın âdeti böyle idi. Allah’ın emri mutlaka yerine gelecek, yazılmış bir kaderdir.” (Ahzap
suresi, 38. ayet)
D) “O Allah ki seni yarattı, seni düzgün ve dengeli kılıp sana ölçülü bir biçim verdi.” (İnfitâr suresi, 7. ayet)
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