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ALLAH HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR – 1

1. Bir kitabı yazarsız, bir resmi ressamsız, bir binayı 
kendisini yapan bir ustasız düşünemeyiz. Yani ortada 
bir ürün varsa mutlaka bu ürünü yapan vardır. Küçük 
büyük düzen olan her yerde mutlaka bu düzenin bir 
kurucusunun olması gerekir. Kâinatta da en küçük 
atomlardan en büyük yıldızlara kadar baktığımızda 
son derece mükemmel ve planlı bir yaratılış görürüz. 
İşte nasıl bir kitap ve resim kendi kendine var 
olamıyorsa düşünen ve aklını kullanabilen herkes bu 
akıl almaz büyüklükteki mükemmel bir şekilde işleyen 
kâinatın ve içindeki varlıkların da bir yaratıcısı 
olduğunu bilir.

 Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağı-
dakilerden hangisidir?

 A) Güneş Dünyamızdan daha önce yaratılmıştır.

 B) Teknolojide gelişme olmasaydı evrendeki bu 
denge ve düzen olmazdı.

 C) Gökyüzünde milyonlarca yıldız bir düzen 
içerisinde birbirine çarpmadan hareket 
etmektedir. 

 D) Kâinatta mükemmel bir düzen ve hassas 
dengeler üzerine kurulu işleyişin olması bunları 
var eden bir yaratıcının olduğuna gösterir.

2. 
“Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan 

gündüzü sıyırıp çekeriz de birden karan-

lığa gömülürler. Güneş de (bir delildir 

onlara), akar gider yörüngesinde. İşte bu 

çok güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın yarat-

masıdır…” (Yâsin suresi, 37-40 ayetler)

 Bu ayete göre; 

 I. Allah geceyi ve gündüzü yaratandır.

 II. Allah Güneş’i Dünya’dan daha mükemmel 
yaratmıştır.

 III. Güneş de belli bir yörüngede hareket etmektedir.

 İfadelerinden hangileri söylenemez?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II

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

3. 

 

Kâinata baktığımızda Yüce Allah’ın yarattığı her şeyde 
bir denge, uyum ve güzellik olduğu görülür. Allah 
kâinatta bulunan her şeyi bir plan ve ölçü içerisinde 
yaratmıştır. Bu ölçü, varlıkların uyumlu bir sistem 
oluşturmalarını sağlamaktadır. 

 Aşağıdaki ayetlerden hangisi metindeki bu ifadeyi 
destekler niteliktedir?

 A) Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü 
ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize 
geleceksiniz.” (Enbiyâ suresi, 35. ayet)

 B) “Her şeyi yaratıp düzen veren ve her şeyin 
varlığını bir ölçüye göre belirleyen O’dur. (Furkan 
suresi, 2. Ayet)

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

 D) “Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin 
hükümranlığı Allah’a aittir. O her şeye kadirdir.” 
(Maide suresi, 120. ayet)

4. Aşağıdaki sorulardan her biri 25 puan değerindedir.

 I. Güneş, Dünya, Ay ve yıldızların Allah’ın evrene 
koymuş olduğu fiziksel yasaların dışına çıkması 
mümkün müdür?

 II. Evrende mükemmel bir düzen ve uyumun olması 
evreni yaratan bir yaratıcının olduğuna kanıt olur 
mu?

 III. Allah evreni yarattıktan sonra evrene artık bir 
müdahale etmemekte midir?

 IV. Güneşin her gün doğudan doğup batıdan batması 
evrendeki düzene örnek teşkil eder mi?

 8. sınıf öğrencisi Davut, yukarıdaki soruların tü-
müne “Evet” diyerek cevap verdiğine göre toplam 
kaç puan almıştır?

 A) 100 B) 75 C) 50 D) 25
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5. Havadaki oksijen oranı canlılar için en ideal ölçüdedir. 
Gezegen ve yıldızların büyüklükleri, arasındaki 
mesafe, evrendeki düzen ve dengeyi sarmayacak bir 
şekilde Yüce Allah tarafından kurulmuştur.

 Bu bilgiler, aşağıdaki Kur’an ayetlerinden hangi-
siyle ilişkilendirilemez?

 A) “Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana, insanlar 
âyetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl iz‘an 
sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye 
indirdik.” (Sâd suresi, 29. ayet)

 B) “Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket etmekte) 
dir. ... Göğü Allah yükseltti ve mizanı (den geyi) o 
koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahmân 
suresi, 5-8. ayetler)

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

 D) “Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman’ın 
yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. 
Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görüyor 
musun?”(Mülk suresi, 3. ayet)

6. 
•

•

•

Güneşin doğudan doğup batıdan batması

Canlıların hücrelerden meydana gelmesi

Atmosferin dünyamızı zararlı ışınlardan 

koruyucu özellikte yaratılması

 Bu verilen örnekler aşağıdakilerden hangisine 
kanıt olarak gösterilebilir?

 A) Allah uzayda sayısız gökcismi yaratmıştır.

 B) Yüce Allah her şeyi belli bir ölçüye göre yarat–
mıştır.

 C) Hayvanlar bitkilerden daha mükemmel olarak 
yaratılmıştır.

 D) Allah yeryüzünde sayısız bitki ve havyan çeşitliliği 
var etmiştir.

7. 

“Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman’ın 
yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. 
Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk 
görüyor musun?”(Mülk suresi, 3. ayet)

 Aşağıdakilerden hangisi bu ayeti gereğince anla-
mış birisinin görüşü olamaz?

 A) Allah’ın yarattıklarında muhteşem bir tasarım ve 
uyum vardır.

 B) Bilimde ilerleme olmasaydı evrendeki bu denge 
ve düzen olmazdı.

 C) Evrendeki mükemmel düzen ve uyum belli bir 
plan dâhilinde, birbiriyle uyumlu ve evrensel 
yasalara uygun yaratıldığını göstermektedir.

 D) İnsan göğe dikkatlice baktığında mükemmel bir 
düzenin olduğunu görecektir.

8. Aşağıdaki ayetlerden hangisi kâinattaki denge ve 
düzenle ilgili değildir?

 A) “Güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, 
üstün ve bilen Allah’ın kanunudur.” (Yâsin suresi, 
38. ayet)

 B) “Her toplumun bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde 
onu ne bir an erteleyebilirler ve ne de bir an öne 
alabilirler.” (Arâf suresi, 34. ayet)

 C) “O (Rabb) ki seni yarattı. Sana düzgün ve ölçülü 
bir biçim verdi.” (İnfitâr suresi, 7. ayet)

 D) “Biz gökten belli bir ölçüye göre suyu indirdik de 
(faydalanmanız için) onu yeryüzünde tuttuk...” 
(Mü’minun suresi, 18. ayet)
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