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1. ÜNİTE: KADER İNANCI

ALLAH HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR – 2

1. 

 
Kâinatta, bilinen 300 milyar kadar galaksi ve her 
birinde bulunan 300 milyar yıldız, sonsuz ilim sahibi 
Yüce Allah’ın kontrolünde dönüp dururlar. Bu 
muhteşem büyüklükteki galaksiler bazen birbirlerinin 
içinden geçerler ve bu sırada asla birbirleriyle 
çarpışmazlar. İşte böylece Dünyamızın ve evrendeki 
milyarlarca yıldızın sürekli hareket ettiği halde birbirine 
çarpmadan yoluna devam etmesi Yüce Allah’ın 
evrendeki muhteşem düzenini gösterir.

 Aşağıdaki ayetlerden hangisi metinde anlatılan bu 
durumla ilişkilendirilemez?

 A) “Güneş ve Ay bir hesaba bağlı (olarak hareket 
ederler).” (Rahman suresi, 5. ayet)

 B) “Allah, geceyi gündüze, gündüzü de geceye 
katıyor. O Güneş’i ve Ay’ı da buyruğu altına 
almıştır; her biri belirlenmiş bir vadeye kadar 
kendi yolunu izler...” (Fatır suresi, 13. ayet)

 C) “Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi 
ellerinizle işledikleriniz yüzündendir...” (Şura 
suresi, 30. ayet)

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

2. “...Onun katında her şey bir ölçü iledir.” (Rad suresi, 
8. ayet)

 Yukarıdaki ayette altı çizili sözcük yerine aşağıda-
kilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?

 A) Plan  B) Rastlantı

 C) Miktar  D) Hesap

3. 
“Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket 
etmekte) dir. ... Göğü Allah yükseltti ve mizanı 
(dengeyi) o koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” 
(Rahmân suresi, 5-8. ayetler)

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

“Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan 
odur. Her biri bir yörüngede hareket etmekte-
dir.” (Enbiya suresi, 33. ayet)

 Bu ayetler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgili 
değildir?

 A) Denge  B) Hesap

 C) Ölçü  D) Cüz-i irade

4. Meryem Öğretmen Yüce Allah’ın her şeyi bir ölçüye 
göre yaratmasıyla ilgili tahtaya kaldırdığı dört 
öğrencisine sorular sormuştur. Öğrencilerin cevapları 
şöyledir:

 Şule: “Doğadaki her şey belirli bir düzene göre 
yaratılmıştır.”

 Kaan: “Evrende son derece mükemmel düzen ve 
ölçülü bir yaratılış olduğunu gösteren pek çok örnek 
vermek müm kündür.”

 Leyla: “Son yüzyıldaki bilimde ve teknolojide bu kadar 
gelişme olmasaydı evrendeki bu denge ve düzen 
olmazdı.”

 Yavuz: “Evrende hassas dengeler üzerine kurulu 
işleyişin olması bunları yaratanın olduğuna delildir.”

 Buna göre konuyla ilgili bu öğrencilerden hangi-
sinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?

 A) Şule  B) Kaan

 C) Leyla  D) Yavuz
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5. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Onur Bey 8/A 
sınıfında ders anlatmaktadır: “Yüce Allah evrendeki 
varlıkları incelememizi ve bunlardaki muhteşem 
yaratılış harikalarını bilip kendi yüceliğini anlamamızı 
istemiştir.”

 Bunun üzerine Ömer el kaldırıp öğretmeninden söz 
alarak:  “Öğretmenim bu konuyla ilgili Kur’an’dan 
aklıma bir ayet geldi” deyip bu durumu ifade eden bir 
ayet okumuştur.

 Buna göre Ömer’in okuduğu ayet aşağıdakilerden 
hangisi olmalıdır?

 A) “Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise 
her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye 
hakkıyla layık olandır.” (Fatır suresi, 15. ayet)

 B) “İşte Allah’a teslim olanlar, artık onlar gerçeği ve 
doğruyu araştırıp bulanlardır.” (Cin suresi, 14. 
ayet) 

 C) “Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ve kendi 
nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor 
musunuz?” (Zariyat suresi, 20-21. ayetler)

 D) “Ben, cinleri ve insanları ancak bana kulluk 
etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. ayet) 

6. I. Güneşin yakıtı milyonlarca yıldır hiç bitmeden ısı 
ve ışık vermeyi sürdürmesi

 II. Plastik gibi doğaya zarar veren maddelerin 
çevreye ve toprağa atılması

 III. Dünya ile güneş arasındaki mesafenin, dünyadaki 
canlı yaşamı için en ideal uzaklıkta olması

 IV. İnsan ve hayvanların yaşamak için oksijen 
tüketmesi, karbondioksit açığa çıkarması, 
bitkilerin ise karbondioksiti kullanıp oksijen 
üretmesi ve böylece havadaki oksijen dengesinin 
sağlanması

 Numaralandırılarak verilen ifadelerden hangi, 
Allah’ın her şeyi belli bir ölçüye göre yaratmasıyla 
ilgili değildir?

 A) I.  B) II. C) III. D) IV.

7. 

Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın 
yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. 
Gözünü çevir de bir bak bir bozukluk görüyor 
musun? (Mülk Sûresi: 3. Ayet)  

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

 Bu ayetlerle ilgili olarak;

 I. Yerlerin ve göklerin yaratılışında bir uyumsuzluk 
görülemez.

 II. Allah insanı en güzel bir şekilde yaratmıştır.

 III. Kainat düzenli işleyen tesadüflerle varlığını 
sürdürmektedir.

 İfadelerinden hangileri söylenebilir?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II

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

8. 

“Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer 
suresi, 49. ayet)

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

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

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

 Yukarıdaki hangi renkteki kutucuktaki ayet Allah’ın 
evreni belli bir ölçüye göre yaratmasıyla ilgili 
değildir?

 A) Pembe  B) Beyaz

 C) Mavi  D) Yeşil
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